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48 METAI

Dėl Vieno ’Šnipo’ Kilo Didelė 
Politinė Audra

Generalinis Prokuroras Kaltina Buvusį Prezidentą dėl 
Pataikavimo Šnipui; Trumanas Kaltinimą Atmeta; 

Demokratai Sako, kad Republikonai dėl Nepa
sisekimų Rinkimuose Kelia Politinį Dumb

lą; Ginčai Eina Karšty n

Generalinis prokuroras H. 
Brownell pereitą penkta
dieni Chicagoje sakė, kad 
prezidentas Trumanas 1945 
metų gale gavo iš FBI per

H. D. White buvo atleis
tas iš tarnybos 1947 metais. 
1948 metais jis liudijo kon
greso vienoje komisijoje ir 
griežtai užginčijo, kad jis

generolą Vaughan praneši-.yra bolševikas ar šnipas 
mą, kad Harry D, White Trys dienos po to liudijimo 
yra Sovietų šnipas. Nežiu- 1948 metais rugpiučio 16 d 
rint to pranešimo T ru manas H. D. White mirė nuo šil
davęs šnipui aukštesnę vie- dies smūgio savo farmoje 
tą. Fitzwilliam, N. H.

Generalinis prokuroras
dar sakė, kad 1946 metų 
pradžioje FBI ir vėl per ge
nerolą Vaughan įspėjo pre
zidentą, kad Harry Dexter^7 1
White esąs šnipas, bet pre- „ , . .
ridentas Trumanas i tai ne-jf^J?8 » Berlyną atvyko 
kreipęs dėmesio ir leidęs keturi danų žvejai, kurte

Danų Patyrimai 
Sovietų Stovykloj

Pereitos savaitės gale iš

senatui patvirtinti H. D. 
White aukštesnei vietai.

Buvęs prezidentas Tru
manas tuoj atsiliepė, kad 
jis jokio FBI pranešimo 
apie H. D. VVhite nesąs ga
vęs ir kai vėliau sužinojęs, 
kad VVhite yra neištikimas, 
jis jį atleido iš pareigų. 
Taip pat ir gen. Vaughan 
sako, kad jis jokio FBI pra
nešimo apie H. D. VVhite 
neatsimenąs. Generolas šią 
savaitę liudys kongreso vie
noj komisijoj apie tą rei
kalą.

Gen. Vaughan dar sakė, 
kad jei FBI turėjo žinių 
apie H. D. VVhite neištiki
mybę, tai turėjo savo žinias 
įteikti prezidentui per savo 
tiesioginį viršininką, gene
ralinį prokurorą, o ne per 
kariškąjį prezidento padė
jėją.

Buvęs prez. Truman dar 
pridėjo, kad republikonai, 
po pereito antradienio rin
kimų pralaimėjimo, nori 
pasidrabstyti purvais ir pa
kišti kraštui buvusios admi
nistracijos kokius tai pra
sižengimus, o todėl ir iškėlė 
to šnipo istoriją.

Į generalinio prokuroro 
sukeltą ginčą jau įsitraukė 
ir kiti demokratai ir repub
likonai. Demokratai sako, 
kad republikonai neturi po
litinės programos ir nebe
tenka krašto pasitikėjimo, o 
todėl jie ieško politinių pur
vų savo priešininkams drab
styti ir tikisi tuo budu vėl 
laimėti ateinančių metų rin
kimus. Republikonai nela
bai slepia, kad jie Harry D. 
White afera mano pasinau
doti politikoje ir sako, kad 
senai laikas išvilkti aikštėn 
buvusios demokratų admi
nistracijos įvairius apsilei
dimus ir ypač jos nemokėji
mą kovoti su bolševikais 
valstybės aparate. Todėl 
reikia laukti, kad adminis
tracija dabar iškels dau
giau visokių Trumano ad
ministracijos nuodėmių. H. 
D. VVhite skandalas yra tik 
pradžia.

buvo paleisti iš rusų kon 
centracijos stovyklos. Vie 
nas iš paleistųjų danų pa
sakojo, kad jis dar prieš 
kelias dienas buvęs Ščerba 
kovo stovykloje, į rytus nuo 
Maskvos ir ten matęs ame 
rikietį kareivį Homer H. 
Cox, kuris 1949 metais Ber
lyne kur tai dingo.

Kitas danų žvejys pasa
kojo, kad jis pakliuvo į ru
sų kalėjimą per smalsumą. 
Jis buvo komunistas ir no
rėjęs patirti, kaip žmonės 
Rusijoj gyvena. Jis su sa
vo žvejų laivu tyčia nuplau
kęs arti Leningrado, ten jį 
rusų juru policija areštavo 
ir įkišo į koncentracijos 
stovyklą, kur jis išbuvo tris 
metus. Bolševikai netikėjo, 
kad tas žvejys, Morgens 
Carlsson, yra komunistas ir 
visai nematė reikalo teirau
tis pas danų komunistus. 
M. Carlsson sakosi dabar 
nebesas komunistas.

SOCIALISTAS PERĖMĖ 
KOSTARIKOS VALDŽIĄ

GEN. RIDGWAY LANKĖSI KORĖJOS FRONTE

•uvęs Korėjos fronto vadas, o dabar Juagtioią štabu armijos viršininkas ges. M. 8. 
l.kh;way lankėsi Tolimuose Rytuose, kur ji, Korėjos pafrontėje priima armijos dalinių 
paradą. Kartu su juo paradą priima: gen .John E. H u 11, vyriausias karo vadas Toli- 
..iuose Rytuose; gen. Ma\well Taylor, aštu (os armijos vadas, ir gen. Sun Yup Paik, 
Uore jos generalinio štabo viršininkas. m

Sovietai Minėjo 
Savo Revoliuciją

Lapkričio 7 d. visoj Rusi
joj buvo minimos bolševikų 
perversto 36 metų sukaktu
vės. Malenkovo vyriausy
bė minėjimo proga įsakė 
padidinti krautuvėse įvairių 
prekių ir maisto atsargas 
ir, gal but, pirmą kartą Ru

Kostarikos respublikoje 
lapkričio 8 d. valdžią perė
mė pereitą vasarą išrinktas 
prezidentas Jose Figueres, 
žinomas socialistas ir kovo
tojas už reformas.

Perimdamas valdžią pre
zidentas Figueres sakė, kad 
jo vyriausybė nedvipras
miai stovės laisvojo pasau
lio pusėje kovoje prieš Mas
kvos bolševizmą.

KINIEČIAI PRADEDA
APLEISTI BURMĄ

Vokiečiai Pasiilgo Už Akių Nuteisė
‘Miunchenu Dvasios7

Vokietijos ministeris pa
bėgėlių reikalams, Theodor 
Oberlaender, iškėlė reikala
vimą, kad Žadėtų vokiečių

Šaltasis Karas Eis Toliau Be
Didelių Permainų

Maskvos “Taiko* Ofensyvą” Pasibaigė Staliniškais Už
sipuldinėjimais; Vakarų Valstybės Palieka Duris 

Atdara* Deryboms, Bet Rusai Vengia Derybų;
Ginklavimosi Lenktynės ir Propagandos 

Karas Eis ir Toliau

Rusai Atsisako 
Atvykti į Lugano

Vakarų valstybės, Ame
rika, Anglija ir Prancūzija, 
tariasi pasiųsti Maskvai at
sakymą į rusų paskutinę 
notą, kurioje rusai ilgoje 
notoje pereitą savaitę pa-

Sovietų Rusija ilgoje no
toje pereitą savaitę prane _
še Vakarų valstybėms kad akT kad'jiė Matv?k7į Lu
ji nesutinka dalyvauti ketu-1 der8tis d8, Vokietijos 
rių didžiųjų valstybių uz- jr Austrijos iapkl įčio 9 d.
sienių reikalų ministerių 
konferencijoj Lugano mies- Rusijos atsisakymas de-
te, Šveicarijoj. Vakarti vai- ietis su Vakaių valstybėmis 
stybės iš antro karto buvo dėl Vokietijos ir Austrijos 
pasiūliusios Rusijai susitik-,rodo, kad Rusijos diktato- 
ti ir aptarti Vokietijos ir riai, po kai kurių svyravi

Du Amerikiečius
Italų teismas Novaio 

mieste pereitą penktadienį 
išnešė sprendimą pagarsė
jusiojo majoro VVilliam Ho-

klausimas butų išspręstas Į lohar. nužudymo byloje. Du 
amerikiečiai, Aldo Icardi ir“1938 metų Miuncheno su

tarties dvasioje.”
Miuncheno sutartis, kaip

sijos žmonės minėjo bolše- dar daugelis atsimena, bu- 
vikų perversmą daugiau pa-.vo sudaryta tar |7 Y okietijos, 
sisotioę. Italijos, Anglijos ir Pran-

Bolševikų vadai dabar cuzijos. Pagal ją Čechoslo- 
kalba apie Rusijos žmonių vakija buvo priversta, jos 
gyvenimo pagerinimą, bet visai neatsiklausus, perleis- 
po 36 metų bolševikų šeimi- ti Vokietijai vokiečių gyve- 
ninkavimo Rusija vis dar'namas savo teritorijas. Vė- 
tebegyvena skurdo ir tru-liau, kada cechai užleido 
kūmo laikus. Tik švenčių vokiečiams tas teritorijas, 
proga krautuvėse pasirodo Vokietija užpuolė ir prijun-
daugiau prekių.

Višinskis Skundžiasi 
Dėl “Apsupimo,99

Kinų nacionalistų karei 
viai, kurie buvo pasitraukę 
iš Kinijos į Burmą, dabar 
pradeda apleisti Burmą. Jie 
vyksta į Siamą ir iš ten lėk 
tuvais gabenami į Formo- 
zą. Tokių kareivių betgi 
bus tiktai apie 2,000, o kiti 
iš Kinijos pasitraukę kariai 
lieka Burmoje. Burmos vy 
riausybė keta juos ginklais 
išvaikyti ar išgaudyti.

Sovietų Rusijos atstovas 
Višinskis Jungtinėse Tauto
se vėl pradėjo kartoti seną 
stalininę propagandą apie 
Sovietų Rusijos “apsupi
mą.” Jis kalbėdamas Jung 
tinėse Tautose sakė, kad 
Šiaurės Atlanto Sąjunga 
stengiasi apjuosti Sovietų 
Rusiją ir “liaudies demo
kratijas” kariškomis bazė
mis.

Stalino laikais “kapitalis
tinis apsupimas” buvo labai 
mėgiamas rusų propagan
dos riksmas. Pagal Stali
no aiškinimą, kol Sovietų 
Rusija gyvena “kapitalisti
nio apsupimo” sąlygose, tol 
ji turi laukti visokių nesma
gumų iš užsienių ir turi bū
ti pasiruošusi viduje kapi
talistų šnipus gaudyti ir 
naikinti.

Robert Dorey Bausmė
Sumažinta iki 3 Metų

Amerikos kareivio Rob
ert Dorey bausmė, nuteisto 
kalėti 15 metų už pabėgi
mą iš armijos ir už pasitar- 
navimą bolševikų propa
gandai rytiųėj Vokietijoj, 
pereitą savaitę buvo suma
žinta nuo 15 iki 3 metų. 
Bausmę sumažino aukštes
nis teismas peržiūrėjęs ka
reivio Dorey bylą.

gė visą Čechoslovakiją prie 
savo Reicho. Po karo ce
chai išvarė iš Zudetų kraš
to vokiečius nacius ir dabar 
vakarinė Vokietija kalba 
apie tų išvarytų Zudetijos 
vokiečių “klausimą” ir siū
lo jį vėl spręsti “Miuncheno 
dvasioje.” Vokiškas impe
rializmas vėl atgyja.

Irano Teismas
Teisia Mossadegh

Buvęs Irano diktatorius 
Dr. M. Mossadegh teisia
mas kariškame teisme Te
herane. Teismas vyksta vie
noje kazarmėje prie sosti
nės. Dr. Mossadegh kalti
namas tuo. kad jis kėsinęsis 
nuversti Irano monarchiją 
ir nepaklausęs šacho įsaky
mo perleisti valdžią gene
rolui Zahedi.

Dr. Mossadegh į teismą 
atvyko naktiniuose rūbuose 
ir pradėjo aiškinti, kad ne 
šachas, bet tiktai parlamen
tas galėjo jį atstatyti iš jo 
vietos. šachas pasielgęs ne
teisėtai. kai jam davęs įsa
kymą užleisti valdžią kitam 
asmeniui. Dr. Mossadegh 
sakosi dar esąs teisėtas ša
lies ministerių pirmininkas, 
o todėl ii gali teisti tiktai 
šalies aukščiausias teismas, 
o ne koks kitas teismas.

Carlo LoDolce, buvę per 
karą Italijoj ir ten buk tai 
nužudę maj. Holohan’ą 
1944 metais, nuteisti už 
akių. Jie abu nuteisti, vie
kas kalėti iki gyvos galvos, 
kitas 17 metų.

Amerikos teismas atsisa
kė išduoti kaltinamuosius 
amerikiečius italų teismui 
teisti, todėl jie buvo teisia
mi už akių. La Dolce čia 
Amerikoje buvo tardomas 
ir buvo prisipažinęs nušo
vęs maj. Holohan’ą, bet vė
liau jis savo prisipažinimą 
atšaukė.

Austrijos klausimus.
Rusai savo notoje prira

šė 3,000 žodžių, bet visų jų 
prasmė yra ta, kad jie į 
Lugano neatvyks ir Vokie
tijos klausimo nesvarstys. 
Vakaruose spauda stebisi, 
kodėl reikėjo rašyti 3,000 
žodžiu, kad pasakius vieną 
“ne”?

KAS GI TVARKO
DARBO REIKALUS?

mų ir po “taikos ofenzy
vos” vėl grįžo į Stalino po
litiką ir visiškai nemano 
traukti savo kariuomenės iŠ 
Vokietijos ir Austrijos, jau 
nekalbant apie kitas Rytų 
Europos pavergtas tautas.

Vakarų valstybės savo at
sakyme rengiasi pabrėžti, 
kad jos visada yra pasiruo
šusios derėtis, jei tik Rusija 
nori derybomis spręsti gin
čijamus ir nėisspręst us 
klausimus. Bet derybų vil

nies maža. Tarptautinių san-
Darbo sekretorius Mit-ky^jų stebėtojai mano, kad 
ell, pagal N. Y. “Times” Rytai ir Vakarai tęs ir to-

Vorošilovas Giria 
Bolševikų Kiniją

chell
pranešimą, protestavo, kad 
prekybos sekretorius ir jo 
bendradarbiai labai rūpina
si Taft-Hartley įstatymu. 
Vienas iš prekybos depar
tamento aukštų pareigūnų, 
Stephen F. Dunn, buvo pa
sižadėjęs kalbėti Philadel
phijoj apie Taft-Hartley 
įstatymo keitimą. Preziden
tas darbo sekretoriaus pro
testo paklausė ir prašė pre

Minint 36 metų bolševikų 
perversmo sukaktuves kal
bėjo Sovietijos preziden
tas, maršalas Vorošilovas. 
Jis išgvrė kinu komunistus 
ir sakė, kad kol komunisti
nė Kinija negaus jai pri
klausančią vietą tautų tar
pe, tol negali būti taikos 
pasaulyje ir tarptautinis 
Įtempimas negali sumažėti.

Vorošilovas dar sakė, kad 
Rusija padariusi viską, ką 
tik galėjusi, kad išsprendus 
vokišką klausimą ir kad tik 
Amerika ir jos sąjunginių 
kai trukdo taikos atstatymą 
pasaulyje. Nemažai laiko 
Vorošilovas skyrė garbini
mui Azijos tautų kovos 
prieš “imperializmą.” Ben
drai Vorošilovo kalba buvo 
Įžūli, pikta ir visai ne “tai
kos ofensyvos” dvasioje.

Pakalbini*
«iskelbti “Keleivyje,” pa 
garsinti savo biznį tarp lie

Portugalu Salazaras
Skelbiasi Laimėjęs

Portugalijos diktatūra pra
vedė vienpartinio parla
mento rinkimus pereitą sek
madieni ir. žinoma, laimė
jo. Bet kiek diktatūra lei
do opozicijai pasirodyti, 
opozicijos kandidatai surin
ko virš 16$t balsų

liau propagandos karą ir 
ginklavimosi lenktynes.

Lapkričio 7 d. Sovietų 
Rusija minėjo 36 metų su
kaktuves nuo bolševikų 
perversmo ir ta proga Mas
kvos diktatoriai pabrėžė sa
vo karišką pasiruošimą ir 
savo nedraugiškumą Ame
rikai.

Korėjos derybos dėl tai
kytos sekretorių paliktinos konferencijos Panmun
Taft-Hartley įstatymo kei
timą darbo sekretoriui ir 
prezidentui. S. Dunn ne
kalbės Philadelphijoj.

Rinkimai Kalifornijoj 
Jaudina Kraštą

Šį antradienį Kaliforni
joj, 24-me distrikte renka 
mas vienas kongresmonas. 
Yra 4 kandidatai—du re
publikonai ir du demokra
tai. Republikonų kandida
tai atstovauja vienas vice
prezidento Nixon frakciją, 
o kitas yra partinės opozici 
jos žmogus. Demokratai ir
gi turi du kandidatus.

jom kaimelyje irgi yra už
sikirtusios ir nejuda iš vie
tos. Kol kas bolševikai ir 
JT atstovai sutarė tik dėl 
vieno reikalo—pavesti pa
komisijai svarstyti klausi
mą, kas turi dalyvauti toje 
konferencijoje. Tiktai tiek. 
Kada ir kur tokia taikos 
konferencija karui baigti 
galėtų susirinkti, nieko nė- 
ia sutarta ir daugelis stebė- 
ojų abejoja, ar tokia kon- 

’ercncija iš viso galės įvyk
ti.

BOLŠEVIKAI SKELBIASI 
NAPALO KARALIJOJ

ADV. J. GRIGALIUS 
SU GRAIKŲ KARALIUM

Iš Nepalo karalijos pra
neša, kad ten bolševikai ke
liose vietovėse padarė per
versmą ir paėmė valdžią. 
Iš Nepalo sostinės i bolše
vikų penersmo vietas iš-

Šiomis dienomis BostoneLkubėjo ministerių pirmi- 
lankėsi Graikijos karalius ninkas Koirala. kuris tikisi 
Povilas su savo žmona Fre
deriką. Jiems priimti Bos
tono miestas suruošė oficia
lų banketą Sheraton Plaza 
viešbuty, kur buvo pakvies
tas ir adv. Jonas J. Griga
lius, kaip Bostono lietuvių 
atstovas.

perversmininkus apmalšin
ti. Bolševikai pradėjo maiš
tauti vietovėse arčiau prie 
kinų komunistų valdomo 
Tibeto, iš kur i Nepalą eina 
propaganda, pinigai ir gin
klai bolševikiškiems per
versmininkams.

i
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Po Dalinu Rinkiniu* *
Lapkričio 3 d. vyko dalini savivaldybių linkimai ir 

buvo renkami du gubernatoriai ir viena? kongiesmonas. 
Kadangi tai buvo pirmieji rinkiniai prie naujo? adminis
tracijos, tai ju rezultatus visi sekė su nemažu susidomė
jimu.

Iš dalinu rinkimų griežtų išvadų daiyti negalima, 
bet kiek balsavimų rezultatai leidžia spręsti, tai jie ne
abejojamai rodo kritišką krašto nuotaiką link naujosios 
administracijos.

Republikonai priėjo prie valdžios žadėdami visiems 
viską. Jie valdo 10 mėnesių ir nė viena platesnė gyven
tojų grupė nesijaučia pilnai jų šeimininkavimu patenkin
ta. Žadėta ‘“teisingas doleris,” kuris nupirks daugiau 
prekių, bet susilaukta didesnė? brangenybės. Žadėta mo
kesnių mažinimas, bet dar nieko tuo reikalu nepadaryta. 
Žadėta biudžetas išlyginti, bet neišlyginta. Žadėta už 
pigesnę kainą daugiau saugumo kraštui, bet, sumažinus 
krašto gynimo išlaidas penkiais bilionais dolerių, krašto 
saugumas dėl to tikrai nepadidėjo, nes nukirptos išlaidos 
jautriausioj vietoj—karo aviacijoj.

Nesenai įvykę rinkimai IVisconsin valstijoj, kur tra
diciniai republikonu apylinkė išrinko demokratą, parodė 
farmerių nerimavimą. Lapkričio 3 d. kongresmono rin
kimai New Jersey valstijoj Įvyko ne farmerių apylinkėje, 
bet ir ten iš tradiciniai republikoniškos apylinkės pasiųs
tas j kongresą demokratas. Tas rodo, kad nerimas ir ne
pasitenkinimas jaučiasi ne tiktai farmerių tarpe, bet ir 
miestuose.

Lapkričio 3 d. balsavimas Massachusetts ir Connec
ticut savivaldybėse ir New Jersey gubernatoriaus rinki 
muose parodė bendrą posūki i demokratų pusę. Kiek 
tas posūkis yra gilus galima ginčytis, bet nėra abejonės, 
kad republikonu populiai-umas yra sumažėjęs, o demo
kratų įtaka padidėjo. Jei tas pats ūpas išsilaikys iki at
einančių metų rudens, tai administracija neteks kontro 
lės senate ir atstovų rūmuose. Republikonu partijos na
cionalinio komiteto pirmininkas, Leonard W. Hali, ver 
tindamas lapkričio 3 d. rinkimus, sakė, kad “negali būti 
jokio klausimo, kad šiuo metu politiniai mes (republiko
nai) esame sunkume.” Prezidentas Eisenhower sakėsi 
ne kartą pralaimėjęs pirmuosius susikirtimus, bet galų 
gale visgi išėjęs laimėtoju, o todėl jis mano, kad vėliau, 
kai balsuotojai patirs republikonu administracijos pro
gramos pranašumus, jie vėl grįš pas republikonus.

Iki kongreso rinkimų dar ištisi metai. Per tą laiką 
republikonai tikrai gali parodui savo programos prana
šumus, jei jie tokią programą turi. Balsuotojai per me
tus laiko dar turės progos tą programą įvertinti. Spėjant 
iš pirmųjų metų republikonu valdymo kažin ko gal ir ne
derėtų laukti, bet kam gi bėgti įvykiams už akių?

Galima priminti, kad ir užsienių politikoj nieko nau 
jo neteko sulaukti. Žadėtoji (pavergtųjų tautų) vadavi
mo politika kol kas pasireiškė tik krašto viduje rinkimų 
reikalui, o pavergtosios tautos tos politikos neturėjo pro
gos pajusti. Korėjos karas kol kas baigėsi visai truma- 
niškai. Nesimato didesnių permainų nė likusioj užsie 
nių politikoj. Balsuotojai, matomai, turėjo galvoje stoką 
visokių pasiekimų vidaus politikoje ir tą pačią senąją 
užsienių politiką ir iš to lapkričio 3 padarė savas išvadas. 
‘ Gubernatoriaus rinkimai Virginia valstijoj davė 
pergalę demokratams, bet jie džiugina ir republikonus 
ir gali džiuginti visus pažangesnius žmones. Ten vieti
niuose balsavimuose republikonai pirmą kartą surinko 
40% balsų, o tas reiškia, kad nesveika vienpartinė politi
nė pietinių valstijų sistema pradeda byrėti.

DIPLOMAT

Jau trečia savaitė diplomatai tariasi Panmunjom kaime
lyje apie sušaukimą Korėjos taikos konferencijos. Viršuje 

matosi JT atstovas, amerikietis Arthur Dean. o apačioje 
šiaurinių korėjiečių atstovas Ki Šok Bok (kairėj) ir ki
niečių Huan" Hus. .Kol kas derybos nedavė jokių rezul
tatu.

belaisviais paskutiniui 
uonos kąsniu, atkreipė 
fakarų Europos gyventojų! 

akis į pavergtą Lietuvą, o 
A. L. Taryba visos organi
zuotos patriotinės lietuviš
kosios visuomenės vardu 
nuolatos beldžiasi į pasau- 
io sąžinę, prašydama ne- 
lamiršti kenčiančios Lietu
vos. ALT iškovojusi reikš
mingą Kersteno rezoliuciją 

toliau dirba svarbų Lie-
uvos laisvinimo darbą šia

me krašte, kuris tik ir gali 
suteikti laisvę ir nepriklau
somybę Lietuvai. O musų
suaukoti pinigai parems ir j belaisviai negrįžta ir 
igalins tęsėti Lietuvos lais-|Boiševikams pasiseka

Kas Savaite
Antausis verčia valstybių

. . j atsargesniems sukorėjoj susi- . . &

didžiau 
kaip

Propagandos

Bolševikai 
laukė nemažai sarmatos.; 
Jie aiškina saviems žmo

vadus būti 
karo žy-

ir

Kad Tauta Butu Išgelbėta

A p ž v a 1 g a
“KOVINGI” PLEPERIAI

Bolševikai Amerikoje yra'

aų vadų
\-----------------------T “"V !pasimatymo, Kaip matome,

nems, belaisviams Jungto-) lito ne'kažin kas. Gal tai 
nių Tautų rankose, apie >'ei-|bu.u nauf!in!;a, „ gal i,- ne. 
kalą grįžti namo pas saviš
kius, bet tūkstančiai belais
vių atsisako. Bolševikai 
įkalbinėja belaisvius, juos j 
vilioja, jiems ir grasina, bet totinai siūlė Rusijai sušauk-

1 Iš

tiek.

pačių

x
Ir Keturi Neposedžiaus

Vakaru valstybės pakar-

ti keturių didžiųjų valsty
bių užsienių reikalų minis- 
terių pasitarimą aptarti Vo
kietijos ir Austrijos klausi
mams. Siūlė spalio 15 d., 
o paskui lapkričio 9 d. Ru-

suvi-
vinimo pastangas iki perga-hjoti tįk nuo 2 iki 5% be- 
ės, iki lietuvių tauta bushaisvių> kad jie grįžtų, bet 

išgelbėta is bolševikinės taį yra toks mažas pasise- 
vergijos. —V. B. kimas, kad bolševikų pro

pagandai tenka antausis polsįja jr vieną ir kitą kartą
/ft/įfczmU Rezultataiantausio iš suvargusių be- tokį pasiūlymą atmetė ir

______ laisvių, kurie ir iš tolo ne-
Lapkričio 3 d. rinkimuo-nolį. P*? ??vo komisaras

se svarbiausieji rezultatai I®1 į?’ !* 1 Ll?
, . j . grįžti vra gal pačiubuvo tokie: P.,- Jvieta V1^ agentai pasiustimajoroNew Yorke __ ___ ____ „ ..................
laimėjo pažangiųjų demo- "°nn,cl« 
kratų kandidatas R. Wag-J,6'"’ . a 

kuris surinko 1,021,-1 - 11nėr,

Kada 1940 metais birže-, “Kova eina ir artėja į le 
lio 15 d. nuo Šventosios 
Palangos iki Kybartų ir 
Vištvčio staiga nusileido 
geležinė uždanga ir Lietu
vą su jos gyventojais akli
nai atskyrė nuo Vakarų, at- Mums reikia dar didesniu

ir miančią fazę. Pusiaukelė 
je sustoti negalima! Vaka 
rai stiprina savo jėgas lais 
vei, teisei ir teisingumui 
nuo bolševizmo apginti.

geistina šios šalies oficialiuose 
rateliuose. Amerikos žmonių 

i • |laisv® vis labiau siaurinama. 
S1CK tiek Spustelėti, Hpiet Dešimtys žmonių jau yra kalė

jime vien už savo politines idė-jų persekiojimą sunku kal
bėti. Tik kelios dešimtys 
jų aukštesniųjų vadų yra 
traukiami teismo atsako
mybėn, arba yra jau nuteis
ti. Jokio masinio bolševi
kų ar kitų panašių gaivalų 
persekiojimo Amerikoje nė
ra. Bet daugelis žmonių 
kviečia visuomenę budėti, 
kad ir musų šalis nepasuktų

ias. šimtai svetimšalių užsi
mota deportuoti irgi už jų po
litines idėjas. Eina nupilieti- 
nimai sveturgimių amerikiečių, 
taip ir deportavimai.

“Visa tai tikrai rodo pavojin
gą musų gyvenime plėtojimąsi, 
kaip sako Presbiterijonų baž
nyčios vyriausias autoritetas.

“Apginti savo teises, išgelbė-
nepageidaujamų idėjų slo- Pavo laisvę Amerikos žmonės 
pinimo keliu. Toje prasmė-skales tik kovodami už tai. Bė
ję pasisakė ir presbiterionų ^mu nuo tos problemos, patai- 
bažnyčios vadai. Bolševi
kų “Vilnis” tą presbiterio
nų pasisakymą pasigavo ir 
šitaip mala savo maskvines 
kruopas:

kavimu reakcijai 
nelaimės.”

žmonės nieko

rodė, niekas jais nebesirū
pins, jų vargai, kančios ir 
aimanos niekam nebus ži
nomi, jų pagalbos ir teisy
bės prašąs šauksmas nepa
sieks laisvojo Vakarų pa
saulio, Amerikos, kur ran
dasi ketvirtadalis lietuvių 
tautos, ir tautos kamienui 
Nemuno žemupy bus lemta 
pamažu išnykti, užmirštam 
laisvojo Vakarų pasaulio 
sąžinės ir teisingumo.

Bet Amerikos lietuviai 
1940 metais spalio 15 d. pa
siuntė į Washingtoną de
šimtį veikliausių savo atsto
vų, kurie, nuvykę į Baltuo
sius Rumus, prezidentui 
Rooseveltui įteikė memo
randumą pavergtos Lietu
vos reikalais ir iš preziden
to gavo užtikrinimą, kad 
Lietuva vėl bus laisva. Lais
vojo Vakarų pasaulio sąži
nė ir teisingumas, ačiū 
Amerikos lietuviams, atsi
stojo pavergtos Lietuvos 
pusėje.

Toji atmintina 1940 mė
lį spalio 15-toji yra laiko
ma Amerikos Lietuvių Ta
rybos Įsisteigimo data, tos 
pačios A. L. Tarybos, kuri 
iki šios dienos, apjungusi 
visas lietuvių patriotines 
sroves, tebeveda energingą 
kovą už Lietuvos išlaisvini
mą, kuri daug darbų nuvei
kė ir savo pasiektais laimė
jimais, ypač Kersteno rezo
liucijos pravedimu, įrodė 
ne tik mums, bet ir kitiems 
kad mes esame politiškai 
stipri grupė.

vieningumu tęsti kovą iki 
galutinės pergalės,” rašo 
vienas iš ALT biuletenių. 
Taigi prieš akis nauji įvy
kiai. akylus budėjimas ir 
darbai. Pademonstruoti ne
palaužiamą organizuotos 
patriotinės Amerikos lietu
vių visuomenės nusistatymą 
visomis išgalėmis siekti, 
kad lietuvių tauta butų iš
gelbėta nuo sunaikinimo; 
pareikšti musų 
Amerikos atstovų
ir jų vadams 
rezoliucijos 
prezidentui

“Musu vyriausybininkai ir 
diplomatai tik ten noriai eina 
f derybas, kur pinigais ar Įsa
kais galima savo politika pra
vesti. Kas kita su derybomis, 
kur tas negalima. . . .

"Taiki darosi vis labiau ne-

šitaip dejuoja žmonės, 
kurie visiškai nepripažįsta 
laisvės kitaip manantiems. 
Tokius patarimus duoda 
žmonės, kurie kitaip mą
stančius skaito naudingiau
sia laikyti kalėjimuose arba 
koncentracijos stovyklose. 
Dejuoja ir aimanuoja begė
džiai, kurie pateisina milio-

vietoje to siūlo šaukti pen
kių didžiųjų valstybių vadų 
pasitarimą, įtraukiant ir ko
munistinę Kiniją ir siūlo 
pavesti tiems penkiems ap- 

Itarti, kaip “sumažinti tarp- 
drumstų tvar-,tautinį įtempimą.” 

kitaip pasitarnautų

sutinkantieji 
bolše- 
į ne-

belaisviu ei
ten

bolševikams.488 balsus. Republikonu
kandidatas Riegelman gavot Ką gi daro bolševikai,
661,410 balsų. Liberalų kai jiems nesiseka belais-
partijos kandidatas Halley vius priprašyti grįžti namo?
surinko 468,392 balsus ir Nagi, jie ieško atpirkimo
bolševikuojančios Darbo ožio ir “protestuoja” prieš
Partijos kandidatas Mc- vjsus jr viską, ypač prieš
Avoy gavo 54,372 balsus. belaisvių stovyklas tvar-

New Yorko didmiestyje Ikančius indus. Bet protes
buvo renkami įvairus mies-Lajs sarmatos nepridengsi.
to pareigūnai ir teisėjai ir x
visuose balsavimuose de-i . i j-, . • , - - Derina otygasmokratų kandidatai laimė
jo. I Prezidentas D. D. Eisen-

New Jersey gu bemato- hower pereitą savaitę pasi
liaus rinkimuose laimėjo kvietė pas save valstybės 
demokratų kandidatas Mei- sekretorių John Foster Dul- 
ner, kuris surinko 959,6691 les ir krašto gynimo sekre- 
balsus, o republikonu kan- torių C. E. Wilson ir prašė 
didatas Troast gavo tik Į juos suderinti stygas, kad 
805,750 balsų. I jų pareiškimai nepriešta-

Renkant New Jersey kon- rautų vienas kitam ir nekel- 
gresmoną i vietą pasitrau- Į tų netikrumo užsieniuose, 
kusio republikono Case lai- Mat, nesenai C. E. dil
inėjo demokratas H. A. son sakė, kad iš Europos 
Williams, jis surinko 68,- erei t bu? ištraukta Ameri 
793 balsus, o republikonu kos kariuomenė, arba bent 
kandidatas G. A. Hetfield ji bus sumažinta, o valsty-
gavo 66,796 balsus.

Virginijos gubernatoriaus
rinkimus laimėjo demokra- 

padėką|tų kandidatas, bet republi- 
rumams,konu kandidatas surinkouž Kersteno j apie 49 5^3^ ką repub

priėmimą Silikonai skaito nemažu lai- 
Eisennowenud mėjimu, nes pirmą kartą 

•>ei valstybės sekretoriui uz į vietiniuose rinkimuose jų 
jų paramą rezoliucijaij ap- kandidatas gavo tiek balsu, 

planus
gav

Iš kitų balsavimų pažy
mėtina, kad Chicagoje ir 
Philadelphijoje renkant tei
sėjus laimėjo republikonai, 
o Massachusetts ir Connec- 
tieut valstijose dalinuose 

kiems tikslams lapkričio 1 savivaldybių rinkimuose 
«r dienomis Chicagoje demokratai didžiuojasi ne- 
Amerikos Lietuvių Taryba
šaukia Visuotini Amerikos 
Lietuvių Kongresą.

Istorija rodo, kad sunkio
mis ir reikšmingomis Lietu
vai dienomis lietuviai moka 
vieningai susitelkti krūvon

svarsyti
niems .giams
valdžioje ir 
prieš Lietuvos 
sutelkti raugiau

tolimes- 
sio krašto 

visuomenėje 
pavergėjus; 
lėšų kovai

dėl Lietuvos laisvės—šito-

nų žmonių laikymą prievar
tos darbo stovyklose Rusi
joj, bet čia Amerikoj jie 
draskosi neva tai už laisvę. 
Kovingieji “Vilnies” plepe
riai pateisina ir jų politinių 
priešų naikinimą, bet čia 
jie rėkia dėl kelių dešimtų 
įkalintų bolševizmo vadų. 
Tai veidmainių šutvė ir tiek.

mažais laimėjimais.

Triesto Mieste
Kilo Riaušės

Triesto mieste italai stu
ir atkakliai siekti užsibrėž- dentai ir šiaip žmonių mi
to tikslo, nesiskaitydami su n ios pereitą savaitę pradė- 
aukų dydžiu. Ir šios dienos jo demonstracijas už pri- 
vra svarbios ir reikšmingos, jungimą to miesto ir visos 
Juo daugiau musų patrioti- Triesto teritorijos prie Ita

lijos. Triesto miesto poli 
cija, bemalšindama demon 
strantus, nušovė 6 italus 
studentus.

Italijos vyriausybė dė 
studentų nušovimo pareiškė 
protestą Amerikai ir Ang 
lijai, kurių globoje Triesto 
miestas dabar yra. Ameri
kiečių ir anglų kariškos 
okupacijos viršininkai davė 
įsakymą savo kariuomenei 
šūviais išvaikyti riaušinin
kus, jei jie vėl bandytų 
mieste sukelti neramumus, 
kaip tai buvo padaryta per
eitą savaitę.

nes organizacijos, draugi
jos ar sambūriai pasiųs at
stovų Į Visuotinį Amerikos 
Lietuvių Kongresą, juo jis 
bus reikšmingesnis ir sva
resnis, juo toliau ir aukš
čiau pasklis musų vieningas 
balsas. Ir pinigai, kaip to
ji parako ugnis kautynių 
lauke, būtinai reikalingi 
Lietuvos laisvinimo darbui 
tęsti.

Tėvynės Lietuvos laisvei 
partizanai duoda savo kan
kinių kraują; vargšai visi 
kolchozininkai, dalindami* 
si su vokiečiais pabėgėliais

įeina i
”9

“įtempimo su- 
Ar Vokietija

’oės sekretorius turėjo tą ži
nia atšaukti. Pereitą savai- 

karo aviacijos sekreto
rius H. Talbot buk sakęs 
Madride, kad Amerika lai- 
cysianti atominių bombų 
atsargą Ispanijoj, o valsty
bės sekretorius turėjo tą ži
nią atšaukti.

Tokie prieštaraujantieji 
aukštų pareigūnų pareiški
mai rodo stygų nesuderini- 
mą ir prezidentas jau ne 
pirmą kartą prašo savo 
bendradarbių parodyti dau
giau sutartinės ir discipli
nos. O kiek čia senai kal- 
b ė t a apie drausmingą 
“team”?

x
Ir Churchill Abejoja

Anglijos premjeras Wins- 
ton Churchill atidarant par
lamentą pereitą savaitė sa
kė, jog neprotinga butų ti
kėtis, kad didžiųjų valsty 
bių vadų pasimatymas ga
lėtų išspręsti skaudžiuosiu? 
Rytų ir Vakarų klausimus. 
Jis mano, kad toks pasima
tymas galėtų būti naudin
gas, bet yra ir pavojaus, 
kad toks pasimatymas pasi
baigtų dar didesniu užsikir
timu negu turime dabar.

W. Churchill tiki, kad 
karo pavojus via kiek atsi 
tolinęs. Ta pavojų atitoli
na Amerikos pasiektas ap
siginklavimas ir Stalino 
mirtis bei jo įpėdinių rodo
mos pastangos daugiau dė
mesio kreipti į pačios Rusi
jos žmonių reikalų tenkini
mą. Pagaliau ir galingųjų 
atominių ginklų baisumas

Maskvos diktatoriai žino, 
kad jų siūlymas yra tiktai 
akių monijimas, ypač kol 
komunistinė Kinija dar nė
ra net visų valstybių pripa
žinta, o, be to, kokie klausi
mai
mažinimą 
nėra vienas tų klausimu?
Ir kodėl vengti spręsti kon
krečius klausimus ir vaiky
tis nepabaigiamas plepaly- 
nes?

Atsakymą į tokius klausi
mus žino tik Maskvos dik
tatoriai.

x
Apie J. Karosą

Bolševikų “Laisvėj” R. 
Mizara aiškina, kad Lietu
vos kompartijos organą 
“Tiesą” dabar redaguoja 
Jonas Karosas, kadaise re
dagavęs Bostone “Darbi
ninką.” Bet Mizara užmirš
ta paaiškinti, kaip Karosas 
atsidūrė “Tiesoje.”

Grįžęs iš Amerikos J. 
Karosas Lietuvoj ėjo aukš
tas pareigas. Apie dėjimą- 
si su bolševikais jis ir ne
galvojo. Bet įvyko gruo
džio 17 perversmas ir Ka
rosas, kaipo demokratiško 
nusistatymo žmogus, skaitė 
būtina dirbti prieš smeto
nišką fašizmą. Jis ir dirbo. 
Daug rašė socialdemokratų 
politinių emigrantų spaudo- 
e. kėlė aikštėn fašistų šu

nybes ir jų vidujinį supuvi
mą. Pagaliau jis buvo iš
aiškintas, areštuotas ir tei
siamas už rašymą teisybės 
apie smetonini režimą.

Teisė ji karo lauko “teis
mas,” kuriame uniformuoti 
dozniai teisėjai buvo įpra- 
ę skirti žmonėms didesnes 

bausmes, negu tiems “teisė
jams” buvo lemta nešioti 
lietuviškas uniformas. Jie 
ir Karosą nuteisė ilgiems 
metams kalėti. Jis ir ka
lėjo iki Lietuvos galo. Ma
lonės jis neprašė.

Suprantama, kad toks 
teismas” ir kalėjimas iš 

Karoso širdies išdildė prisi
rišimą prie nepriklausomos 
Lietuvos, kurioje už teisin
gą žodi uniformuoti val

ios vagys galėjo teisti 
žmones kalėti dešimtme
čius. J. Karosas, patyręs 
smetoninio fašizmo, dirba 

Tiesoje,” bet ir joje jis, 
tur būt, jaučiasi, kaip sme
toniniame kalėjime,

—J. D.

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4«
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NKFE1K1A Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

lš Lietingos Floridos
Kunigai Išcikoiiojo 

MIAMI.—čia via lenku J
. “You tūli,
’vGurself!”

§o to h

katalikų šv. Kryžiaus ntpri-Į 
klausoma - *

Airių kunigas nuvažiavo. 
Apie šitą Įvyki papasako- 
pats lenkų kunigas vie-parapija (ji r.e-j

pripažįsta popiežiaus auto- ,
ritėto). Vienam jos para- Pobūvyje, kur ir man
pijonui teko susirgti ir jis tu''° ! Ut1'
buvo nuvežtas Romos kata- Žodis Apie Miami Klubą

hS°Rinin’ iKai -ji3 iPa? Teko Patirti, kad Ameri- 
piase davatkos slauges kad kos Lietuvių Tarybos mia-
p^*u ų jo pautpijo* u“:‘miškis skyrius norėjo užtik- 
gą, si pasaukė aurų dvasis-.^ kJuįo,. a* , • . •- . imti klubo salę su bufetu’k . Atvykus amui, ligoms 16_tai Vasarf du na_
$)r£1S5)Kn ii įYViimti SziKO •• • . v. -r-*_ ' ’ nai pasipriešino. Bufetą tu- 

. . ..... a. ris o peluoti pats klubas.
fee MP“;±e iŠ Esą, tegul Taiybos skyrius 

ipasisamdo salę, o klubas’ 
auką Tarvbai. O

, I jeigu Tarvba rengs 16-tos 
priklausomos parapijos ku- anvaikščiojimą po-

Btt„ ■a,n’-',.'£un1Milicijos salėj, tai klubas tą
*^!.e^s . alkVvakarą surengsiąs balių. Ar
sėdėjo automobiliuje ties li-^,,, =„=i,a,„, glįžįUoju, kol

atsisako jj priimti 
tu ne mano kunigas, 
ligoninė pašaukė 
kunigą Mažrimą. Ligonis 
ir jo nepriėmė. Pagaliau 
buvo pašauktas lenku '*■

KALBĖJO APIE A-BOMBAS ISPANIJOJ

Amerikos Laro aviacijos sekretorius, Haroia E. lalbotl, 
apžiūrinėjo Amerikos karo bazes Ispanijoj ir ta proga už
siminė, kad Ispanijoj gali būti laikoma atominiu bombų 
atsarga. Bet vėliau \Vashingtonas tą žinią nuneigė ir 
pats karo aviacijos sekretorius sako, kad jo žodžiai buvę 
klaidingai suprasti.

nies pažįstamų ir draugų.’ 
•Į kapines lydėjo net 63 ma
šinos. —T. S.

PHILADELPH1A, PA.

SLA Pobūvis
Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje aštuntoji apskri
tis šiuo širdingai kviečia sa-‘ 
vo narius ir nepriklausan
čius jam, kaip seniau atvy
kusius taip ir naujakurius, 

jojo rengiamą retą pobū
vį, kuris Įvyks gruodžio 
(December) 6 d. (sekma- 
Jienį), 3:30 vai. po pietų, 
lietuvių Muzikalinėj Sve
tainėj, 2715 E. Allegheny
Avė.

Pobūvyje kalbės SLA 
prezidentas adv. K. J. Ka- 
inauskas iš Bostono ir SLA 

centro sekretorius Dr. M. J. 
Vinikas iš Nevv Yorko.

PAREMKIM BOLŠEVIKINIO 
TERORO AUKAS

tūkstančiai musų tautiečių 
buvo priversti palikti gim
tuosius namus ir ieškoti

Jau devyneri metai, kai Lietuvos didžioji nelaimė.
Daugelis jau esame gavę 
aukų lapus. Tat įrašykim 
į juos savo aukas ir parin- 

prieglobsčio svetimoje pa- kim jų kitų tarpe. Jei au-
dangėje. Jie yra bolševiki-Jkų lapų negavome, aukoki- 
nio teroro aukos, pabėgu- me per kitus rinkėjus arba 

patys pasiimkime aukų la
pą iš vajaus postų ar iš pa
ties BALF’o centro, 105 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Prisidėdami prie tremtinių 
šalpos pinigu ir darbu, at
eisim jiems į pagalbą, su
mažinsimi jų kančias, o kar
tu atliksim ir labdaros dar
bą, nuo kurio nėra laisvas 
joks žmogus.

Neatidėliokjm ir pasku- 
bėkim duoti auka, kurios 
laukia vaikai, našlės, sene
liai, ligoniai ir kiti vargo

gonines durimis 
kas čia bus. Ligonis tuo 
tarpu mirė. Pasirodžius len
kų kunigui, airių kunigas1 P- S 
pamojo jam pirštu iš auto-pėtos,”

ir žiurėjo,!,i kas nežinia.

šen!” 
ir klausia:9”

mobiliaus: “Eik 
Lenkas priėjo

“Ko tamstai reikia
Rodydamas i “nczaliež-

ninką’’ pirštu, airis sako: 
“Tu ne katalikų kunigas.

Tu bedievis!’’
Lenkas sako:
“Aš mokiausi tokio pat

mokslo, kaip ir tu. Bet tau, 
matyt, apšvietos dar truks-

C. K. Braze.
Parašiau ne iš “sau- 
bet iš “lietingos” 

Floridos, nes šiemet pas
mus tik lijo, kad be mažko 
nenuskendom.—C. K. B.

I

LAWRENCE, MASS.

HARTFORD, CONN.

Judame
Vietos lietuviai, ypač klu- 

bieeiai, šj rudeni įuošiasi 
pasitempti. Parengimai klu- 

ta; turėtum dar pasimoky-Įbe jau prasidėjo. Pramogos 
ti. ...” įrengiamos penktadienių ir

Airis kunigas perpykęs!šeštadienių vakarais su ge- 
sušuko: “You go to h . . .”iriausiais orkestrais. Penk- 

Netoli buvusi remi klau-! ta dienių vakarais teikiamos 
somos lenkų parapijos mo-jršuie programos, transhuc 
teris šovė airių kunigui ši- jamos iš klubo auditorijos.
tokiais žodžiais:

ŠOKO TILTO

.b... .. Jį
Brooklynietis Walter Smith. 
33 metu. nušoko nuo Brook
lyno tilto i East River ir išli
ko gyvas. Tokiu laimingų 
šokikų nuo to tilto mažai tė
ra. nes tiltas labai aukštas ir 
kas nuo jo šoka. turi būti pa
sirengęs skirtis su šiuo grieš- 
nu pasauliu. VValteris šoko 
draugų įerzintas po gero išsi- 
gėrimo.

Mirė Petras Garjonis

Atstovas į Lietuvių 
Kongresą

Sandaros kuopa spalio 24
Spalio 13 d. mirė Petras d. susirinkime atstovu į

•Garjonis, 50 metų amžiaus. Amerikos Lietuviu Kongre-
Jis buvo kilęs iš Biržų. Tai są išrinko agr. J. Beilašių.
buvo laisvų pažiūru vvras. v , ». ~ ._Tz . .. •<- . \ Kuriasi Jaunuoliu OrkestrasKol čia veike socialistų kuo- ,„ A _ Kmdeno muzikos mokvk-pa, Petras jai priklausė. , ~ J
Vėliau iis buvo nakrvnes O1gan:zuojama> jaunuo- , , . J, . i J i bu orkestras. Trūksta smui- labiau i kairę, bet aukomis , - - , , .. . ,. j , i . . kinmkv. mandolimnku irvisados Lietuvos vadavimui, *
prisideda vo. Paliko zmo-, _______ -__________
ną, dukrą, žentą ir broli Į
Akron’e, Ohio. Palaidotas 
Bellevue kapinėse.

-J. U.
i

WORCESTER, MASS.

METHUEN, MASS.

Mirė Antanės Deltuva*
_ T2 — HA J;pano zo u. A _X_zs-iita-

Sekmadieniais popietinė
mis valandomis bus rengia
mos į askaitos Įvairiomis te
momis ir meninės progra- 

’mos per ištisą ludens ir žie
mos sezoną, sekmadienių 
vakarais rengiamos vaka
ruškos. Jos musų žmonėms 
iabai patinka. Čia susirin
kęs jaunimas ir senimas 
maloniai praleidžia sekma
dienių vakarus. Čia įvyks
ta visų lietuviškų draugijų 
komitetų ir narių susirinki
mai. Klubas tapo visos lie
tuviškos kolonijos žymiau
sias centras: čia randasi lie
tuviškų laikraščių, žurnalų 
ir knygų pasiskaityti. De
ja, tikro knygyno įrengimas 
klube tebėra neišspręsta 
problema, tačiau yra vilčių, 
kad bus išspręsta ateityje, 

i Klubo veikla džiaugiasi 
Jir pašaliečiai.
! Lapkričio 8 d. Lietuvos 
Laisvės Komiteto naiys Dr. 
B. Nemickas laikė paskaitą.

Klubietis.

TMD Kuopa

mirė
nas Deltuvas, 60 metų am
žiaus, senas “Keleivio” 

Jis ilgus

Bus pagerbti Walter E. 
Norton-Norkus ir Antanas 
Tvaranavičius, pirmas iš- 
amavęs 20 metų 135 kuo

pos finansų, antras 30 me
tų protokolų raštininku.

Šoks 16 jaunuolių tauti
nius šokius, vadovaujant 
mokytojai poniai Irenai Ka
ralienei. Gros gerai žino
mi muzikantai, “kepurnin
kais” vadinami.

Čiukurinis narių, svečių 
ir viešnių pasilinksminimas, 
tai bufetas, kuris pavaišins 
susirinkusius lengvais už
kandžiais, Baltos Meškos ir 
kitu skaniu alučiu.

Įėjimas suaugusiems as
menims $1.50, vaikams iki 
10 metu dvkai.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Moderniška Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worce*ter, Mass.

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

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

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

(3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom moneyčių;
orderius.—Lietuvis pas lietuvį!

VYTAUTAS SKRINSKA 
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas

Green Trading Stamps given to Customers.

(32-4)

skaitvtojas. .Jis ilgus me
SpaHo 24 d. įvyko Tėvy- 

nes Mylėtoji! Draugijos .■ ■ • - • žmoną Valerija (Marcelvkuopos steigiamas:* susirin- . * . • - , u t1 , . , - . te?. sūnų zYntana, 4 broliuskuriame kuopcn įsi- z j, , ~ , ri .,i Aleksandrą Providence, 
Petrą Afgentinoj, Andrių

. . ........ ir Juozą Lietuvoj), 3 sese-tetą išrinkti šie asmenys: . . . JT ,
K. Kinderis, J. Lendvarai- i!S (Magdaleną Lekavicie-
tienė, Paiubickis ir Dedi- j* P‘ov^?ee-

tuvaite Chicaeoj ir Adelę 
Lapinskienę Prancūzijoje) 
ir gerą buri tolimesnių gi
minaičiu.

Kimas, Kuriame Kuopcn įsi- 
ašė 29 nariai.

Į laikinąjį kuopos komi-

Dėdi-

d.. 7 vai.

Paiubickis
nas.

Lapkričio 21
vakaro, Lietuvių Piliečių 
Klube įvyks kuopos eilinis 
'Usirinkimas, į kuri kviečia- Velionis palaidotas kata
mi atvykti įsirašę nariais ir Jikų kapinėse. I laidotuves 
norintieji įsirašyti.

Bilietus prašome įsigyti 
iš anksto šiose vietose: Lib
erty Federa! Building and 
Loan Association (lietuvių 
banke), 202 No. Broad St.. 
ir Lithuanian Music Hali, 
2715 E. Allegheny Avenue 
(pas salės užveizdą).
SLA 8-tos Apskr. Valdyba:
Charles S. Cheleden, pirm.; 
A. Bach, vice-pirm.; W. E. 
Norton, ižd.; Z. Jankaus 
kas, rast.

sios iš Stalino sukurtos ver
gijos. Daugeliui jų jau pa
sisekė pakenčiamai įsikurti 
laisvuose kraštuose, bet dar 
dešimt tūkstančių grumiasi 
su tremtinio dalia Vokieti
joje, Austrijoje, Prancūzi
joje, Italijoje ir kitur. Tu
rime žinoti, kad tie, kurie 
nerado prieglobsčio užjūry
je, yra pati vargingiausia 
tremtiniškosios visuomenės 
dalis. Ligos, senatvė, ka 
ro sūkuriuose prarastos jė- 
tos buvo tos didžiosios 
priežastys. kurių dėlei jie 
negalėjo išvažiuoti iš Euro
pos ir čia pradėti normalų 
gyvenimą. Ta pati nelai
mė persekioja juos dar ir 
dabar.

Neaprašinėsiu jųjų var
gų, nes ir be to juk aišku, 
kad nelaimingiesiems yra 
reikalinga nuolatinė globa 
ir parama. Taip pat gerai 
visi suprantame, kad jais 
pasirūpinti pirmoje eilėje 
ietuvių pareiga. Štai da
bar tuo tikslu Didžiajame 
Nevv Yorke ir kitose lietu
vių kolonijose yra renka
mos aukos ir visi lietuviai 
vra kviečiami aukoti bent 
vienos dienos uždarbi.

Dalyvaudama BALF’o 
veikioje, aš, kaip tes erga- 
nižaCijCS 'viena vicspinm* 
ninku, noriu paprašyti mie- 
us tautiečius nepamiršti at
likti patriotinę pareigą, ku
rią mums visiems uždėjo

8 METUS NELAISĖJ

bei
mi.

negalavimų spaudžia-

Bronė Spudienė,
BALF’o Vicepirmininkė.

Lietuviai Gražiai 
Pasirodė IM

Pakalbinkime kaimynus it 

Į draugus užsisakyti “Kelei 

buvo suvažiavę daug velio- Kaina metam* $4-

♦ 'Z * / '

' 2

i.

Mažos santauoos auaa per taupumą.
Aiškinkit vaikams, kad jie žinotu.

Pirmieji žingsniai taupymui veda į 
Savings Banką! Vienas yra netoli 
jus . , . įkurtas vien santaupoms 
saugot. Pradėkit taupyt, pridėkit 
iš kiekvienos algos—ir raginkit savo 
vaikus taupyt. Pinigai yra pilnai 
apsaugoti Massachusetts įstatymais. 
Pradėkit tuojau—ir bematant jus 
su savo šeima turėsit raminančią 
apsaugą iš “Pinigų Savings Banke."

Frank Rohrbacker. 28 metų. 
iš Stamford, Conn., išbuvo 
rusu nelaisvėje 8 metus. Jis 
vokiečių buvo paimtas į hit
lerinę armiją ir paklimo į 
rusų nelaisvę. Dabar jis ban
do grįžti į savo gimtąją į hitų tautų 
Amerika.

Pereito mėnesio 24 dieną 
Manchestery (Conn.) buvo 
surengta tautų paroda, ku
rioje dalyvavo ir lietuviai. 
Malonu, kad lietuviai pasi
rodė labai gražiai. Meni
nėj daly lietuvius atstovavo 
Manchesterio Lietuvių Ben
drovės choras, kuris sugie
dojo Lietuvos himną, po to 
buvo duetas, keturi vyrai 
pašoko “mikita” ir ketu
rios poros “kubilą.” Šokė
tai, berods, buvo iš New 
Britain ir kai kurie iš Hart
fordo. Lietuviu atlikta pro
grama labai patiko svetim
taučiams Neblogai pasiro
dė ir lenkai, bet iš publikos 
reagavimo atrodė, kad lie
tuviai paliko geriausią įspū
dį.

Po meninės dalies mažes
nėje salėje buvo atskiru 
tautu paiuošti stalai su tau
tiniais valgiais. Lietuviai 
turėjo tris stalus, kurie bu* 
vo apkrauti ne tik valgiais, 
bet papuošti tautiniais’ or- 

jnamentais. sienos iškabinė- 
Itos tautinėmis juostomis, 
audiniais ir kitokiais rank
darbiais. Lietuviai ir čia 
darė gerą ispudį savo išsta
tytais gaminiais ir rankdar
biais. Daugiausia čia pasi
darbavo rodos mancheste- 
rietės Brazauskienė, Bire- 
tienė ir Kaunienė. Malonu, 
kad turime darbščių mote
rį) ir kari viešuose pasirody
muose neatsiliekame nuo

A. Luckienė.

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 gelž.kelių. prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėja, nas kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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—Vot, Maike, aš ir 
čia.

—Gerai, tėve, galėsime
kalbėtis toliau apie Berin
go žygi.

—Nu, tai raidavei ir pra
dėk, ba man labai norisi 
apie tai žinot. Net užmig
ti negalėjau, kaip pradėjau 
mislyt, kaip jis galėjo su 
2C0 arklių važiuot Ameri
kos ieškot. Kolumbas plau
kė laivais, o Beringas, sakai, 
arkliais. Kažin, ar tik tu 
Čia nepamelavai man?

—Tėvas klauseisi ir ne
supratai, kad tarp Kolum
bo ir Beringo žygių buvo 
fidelis skirtumas.

—Koks skirtumas?
—Skirtumas toks, tėve, 

kad Kolumbas pradėjo sa
vo kelionę vandeniu, o Be
ringas iki juros turėjo va
žiuoti apie 3.000 varstų 
sausžemiu. Juk aš pasa
kiau aiškiai, kad kelionė 
prasidėjo rogėmis, kurioms 
vežti reikėjo 200 arklių.

—Na, tai uskiuzmi, kad 
aš ant tavęs užsipuoliau.

—Klausykis, tėve, gerai. 
Grįžęs iš pirmos kelionės, 
Beringas jau atsivežė įdo
mų raportą apie tai, ką jis 
matė ir patyrė per tuos ke- 
turius metus. Keliaudamas 
Sibiro pajūriu jis pastebėjo, 
1 ad Azija su Amerika ne
susisiekia. Tai buvo jau 
įc’omi naujiena, nes pirma 
niekas tikrai to nežinojo. 
Nors Peterburgo mokslinin
kai iš pradžios ir nenorėjo 
jam tikėti, vis dėl to rusai 
nutarė organizuoti antrą 
žygį ir parodyti Vakarų 
Europai, ką jie gali. Su ši
ta ekspedicija išsirikiavo 
net 600 žmonių, ne tiek rei
kalingų, kiek smalsuolių. 
Važiavo visokie valdinin
kai su savo moterimis ir 
meilužėmis, visokie preten
dentai į mokslininkus, ir 
net ilgaskverniai popai. 
Bet kai kelionėj teko mie
goti šaltai ir šlapiai, kai te
ko pakelti daug vargo, tai 
visa šita ponija, keikdama 
Beringą, pradėjo grįžti at
gal. Beringas gi važiavo 
toliau ir 1740 metais vėl pa
siekė Ochotską, kur buvo 
peikęs pirmos ekspedicijos 
žrrones. Atsivežęs daugiau 
tr,3;s«to ir kitokių reikmenų, 
jis tuoj pradėjo statyti du 
r tru laivu. Sekančių me
tu vasarą abudu laivai iš-

KELEIVIS. BOSTON

Tautiška Talka
Ginčas dėl suvalkiečių’.uvos policijai, kur jis uš 

sukilimo išsiplėtė, nes "Dir-1 bendradarbiavimą pasikėsi 
vai” atskubėjo tautiškonįnant prieš Voldemarą bu 
talkon “Vienybė” ir "Ame-ivo kariuomenės teismo nu 
rikos Lietuvis.” Tas ginčas: "austas.
parodo, kad yra laikraščių, 
kurie ir dabar tebegina bu
vusį diktatūrini Lietuvos 
režimą ir net juodžiausią to 
režimo dėmę—ūkininkų su
šaudymus bei kalinimus. 
Pasirodo, kad kalbos apie 
tautininkų sudemokratėji- 
mą
tėra gudrus apsimetimą 

Visi tie trys laikraščiai
nenori suvalkiečių sukilime 
matyti pavergtos Lietuvos Į 
liaudies
čiais

V ienas šakių apskrities, 
Plokščių valsčiaus, streiki
ninkų, Pranas K., saugu
miečių provokacinių gandų 
paskatintas, • sugalvojo nu
eiti j Pniąus sukilėliams 
ginklų pirkti. Bublelių val- 

, , , .sčūije, Suodžių kaime jis
tėra tuscias b^'bUia'- susipažįsta su pramuštgal- 

višku kontrabandininku 
Kvederavičiti, “Striukiu 
vadinamu, nelegaliai pereiki na per Šešupę Vokietijon ir 

s protesto, «mtmv-jpradeda ginklų,
užgrudmtų usminkų Hitlerio policija jį suima ii
Mnocnuiif]o in ..j*?_ •

jis pats mielai pakars ant 
išlikusių stulpų ir kad jokio 
seimo nebus.

Vietos karjeristai valdi
ninkai pasišovė atsižymėti 
tarnyboje. Balandžio 2 d., 
1936 metais, Griškabūdžio 
nuovados viršininkas pra
nešė apie keturis suimtus 
ūkininkus, įtariamus stul
pus piausčius. Telegrama 
apie tai buvo pranešta gen. 
Čaplikui. Šis pranešė mi
nisterių tarybai ir buvo pa
skirtas karo lauko teismas. 
Saugumo policijai pravedus

Nr. 45, Lapkričio 11, 1963

Iš Kanados į Amerika
(Kelionės Įspūdžiai)

Gyvenu tolimoj Albertos jienų 
provincijoj, bet jau ne kar-donu

es ir rvtu Kana- Jis man ciaug paue
vokti didmiestyje, suieško 
jo, kur galėčiau gauti pirk-

ofise. Tai tikrai ma-
.........- -------ir draugiškas žmogus.

tą esu buvęs ir rytų Kana- Jis man daug padėjo susi- 
doj (Montreal, 6ttawa).

vėl pakraščio. Ir liepos 15 die
ną europiečiai pirmu kartu 
išvydo šiaurinį Amerikos 
pakraštį. Tai buvo ta Ame 
rikos dalis, kuri šiandien 
žinoma Alaskos vardu. Iš 
vieno laivo buvo iškelta 
krantan 10 žmonių, kad pa
ieškotų šviežio vandens ir 
apžiūrėtų tą sausžemį. Be: 
jie nesugrįžo. Tuomet bu
vo išsiųsta į krantą kita 
valtis su keliais jurininkais, 
kad patirtų, kas atsitiko su 
pirmutiniais. Bet nesugrį
žo ir šitie. Laivas išlaukė 
visą savaitę, ir tuomet grįžo 
į Kamčatką. Tuo tarpu ki
tas laivas, kurį vadovavo 
pats Beringas, pradėjo ty
rinėti Alaskos pakraščius. 
Viename uive buvo rasta 
rūkytos žuvies, akmens 
Tankių ir trintuvas ugniai 
gaminti. Visi tie dalykai 
buvo paimti kaip Įdomi 
mokslui medžiaga. Berin
gas tuomet padarė Alaskos 
pakraščio žemėlapį ir nuta
rė grįžti atgal, nes visi jo 
jurininkai sirgo škorbuto 
iiga ir jis pats jautėsi ne
sveikas.

pnes priespaudą, jų laisves įctardžiusi areštuoja pa- 
troškimo. gaivalingo de- skelbusi, kad jis bus per- 
mokratinio prasiveržimo: duotas Lietuvos policijai, 
ne, jie ten nori būtinai jziu- P K pasiseka areštinės 
rėti rusų. vokiečių, lenkų. pabėgti. Vėliau buvo Lie- 
net ir žydų. darbą, lyg jau ,uvoj areštuotas, bet to me- 
Lietu\oj tuo metu nebūtų policinė spauda tylėjo 
belikę sąmoningų lietuvių. apie Jo žygi> nes tai butŲ 
Kudirkos. Basanavičiau?. sugriovę ju planus, 
brolių, seserų ir ju anuku. '
Ar tikrai taip? Čaplikas Žada Karti

Tysliava, mani. netiki. Ūkininkai, protestuoda- 
kad tam sukilimui vadovu- mi prieš policijos žiauru- 
vo komunistai, užtat jis mus, 1936 metų kovo mėne- 
ištraukia iš sudulkėjusių sio pabaigoje ir balandžio 
archyvų seną istoriją, kad Į mėnesio pradžioje, plates- 
:ame sukilime buvę priki-.niu mastu nupiovė telefonų 
sę nagus ir vokiečiai ir len-;stu»pus ir šiaip sugadino te- 
kai. Šiuo atveju as ste- Jefonų vielų tinklus. Atva- 
biuos ne Tysliavos, bet jo žiavęs į Šakius vidaus rei- 
skaitytojų naivumu ir jų kalų ministeris generolas J. 
kantrybe. į Čaplikas pareiškė, kad su-

kvotą visus keturis turėjo 
paleisti, nes jie sugebėjo iš
siteisinti. Užpykęs genero
las Čaplikas atsiuntė i ša
kius policijos inspektorių 
pulk. Aleksandrą Šumskį, 
specialiai skirtą ūkininkų 
malšinimui, ir jis išvijo iš 
tarnybos apskrities viršinin
ką Derbutą.

Policija, su vyriausybės 
pritarimu, plačiai vartojo 
provokacijas. Mes jau ma
tėme. kad tie provokatoriai

Važiuoti tekdavo traukiniu. 
Jis greitai prabėga ir daug 
ko nesuskubi pamatyti, to
dėl šiemet nutariau svietą 
pamatyti iš automobilio. 
Teisybė, ir šį kartą iki To
ronto nuvykau traukiniu su
stodamas Winnipege ir To
ronte. Winnipege, rodos, 
viskas taip pat kaip prieš 4 
metus, bet Toronte jau 
daug kas nauja. Televizi
jos aparatai pastatyti visuo
se didesniuose viešbučiuo 
se ir valgyklose. To dar 
nėra vakaruose.

Niagara Falls
Oshavvoj nusipirkęs au

tomobilį drožiau į Niagara 
Falls. Ten esantį krioklį 
jau daug kartų esu matęs

bandė pardavinėti pigius, muvyje, bet vietoj pamaty
neva vokiškus, ginklus. Bet 
kartais patys saugumo val
dininkai tiesioginiai daly - žinoma, jos buvau 
vavo tokiose piovokacijose. pavaišintas. Laiko 
As žinau dvi tokias tragis- maža, reikėjo vykti 
kas provokacijas, kuiiose krioklio. Nuostabus 
buvo įpinti tariami įyšiai su!gamtos padaras! Vanduo 
Vokietija. Tai Alkevičiaus j krinta šimtus pėdų galingai 
nužudymas ir keturių paje- ūždamas. Ypač gražu nak- 
voniečių susaudymas. Apie.^, kada krioklys yra ap- 
tai kitą kartą. šviestas elektros šviesa.

Valuckas. ’šviesos keičiasi lyg vaivo- 
! rvkštė. O koks trenksmas

ti vis kas 
aplankiau

kita.
Verą

Pirmiausia
Nekrošienę, 

gerai 
buvo 
prie 
tai

Andrius

—O kas tai per liga. 
Maike, tas škorbutas?

—Ta liga, tėve, žmonės 
ergą negaudami daržovių 
r kitokio šviežio maisto. 
Tai juriininkų liga.

—Jeigu turėtų gero snap
so, Maike, tai tokia liga ne- 
•irgtų.

—Šį kartą, tėve, šnapsą 
ižmirškim. Grįžtant Berin
gui atgal, kilo smarki aud- 
a ir reikėjo ieškoti kokios 
įors užvėjos. Kaip sykis 
laširodė sausžemis. Berin- 
'as įplaukė kanalu į tą sa- 
ą ir imet* inkarą. Audra 
•ėio labai ilgai ir laivas ne
galėjo išeiti. Pagaliau. Be- 
ingas nutarė čia žiemoti ir 
aukti pavasario. Bet liga 
į paguldė ir kapitonas Be- 
ingas mirė. Iš 77 jo žmo
nų 30 taipgi mirė per žie

mą. Beringas buvo palai- 
lotas ten pat su mirusiais 
avo draugais ir ta sala 

šiandien vadinasi Beringo 
Sala.

—Na. tai visgi jis nebuvo 
kytras, kad važiavo į tokį 
pavojų.

—Tėvas šito nesupranti. 
Beringas buvo didelis žmo
gus. Savo žygiu jis įamži
no savo vardą ir prie to dar 
išaiškino mokslui didelę pa

Šnipai Kursto

Diktatūrinė tautininkų! 
vyriausvbė, norėdama su-! 
niekinti demokratinį judėji-i 
mą ir pateisinti savo žiau-Į 
rumus, ėmė skleisti gan-! 
dus, kad vokiečiai ir lenkai, 
padeda streikininkams. Jo
kia demokratinė Lietuvos; 
partija nebuvo nei vokie- i 
čių nei lenkų simpatikė,' 
todėl žmonės tais melais j 
netikėjo, ir vyriausybė ga-; 
vo griebtis provokacijų.

Po kaimus buvo paleisti; 
saugumo agentai, kurie už i 
penkis litus siūlė tariamu-Į 
vokiškus revolverius ir per-j 
kančius tuos ginklus pra
nešdavo policijai. Bet ant 
šitos saugumo meškerės 
streikininkai nekibo, nes 
jie ginklų pasirinko kitais 
Keliais — nuginkluodami 
-aulių sąjungos vietinius 
bulius, ar paimdami gink
lus iš kaimynų bei šiaip pa-į 
žįstamų, pagal iš anksto pa-i 
larylą susitarimą.

Hitlerio Vokietija, prie
šingai, nepripažino politi
niams Lietuvos pabėgėliam- 
eisės, nekalbant jau apie 
dtokią pagalbą. Atrodo.! 
kad šiuo atveju ir Vokietija 
r Lietuva, tuo metu, anks 
ai bendradarbiavo. štai 
aktai:

Išvien su Vokiečiais
Vos Hitleriui paėmus va!- 

Ižią. 1934 metais, Kara- 
iaučiuje suimamas Jonas 
Lukoševičius, kuris ten stu- 
lijavo agronomiją. Jis smo

gikų bizūnais žiauriai sumu
šamas ir per kalėjimus, eta
po keliu, ištremiamas Lietu 
on. Protestuodamas ji 

persipiauna gyslas, nori nu
sižudyti, bet gestapininkai 
jį vis viena perduoda Lie

gautus stulpų piaustytojus, «kelbiA*i “Keleivyje.
,em Uit biznierius, kun*- tunely prie pat krioklio! 

Pantas prie krioklio gražiai 
,-utvai kytas, daugybė me
džių ir gėlių. Vakarais čia 
tūkstančiai žmonių susi
renka. Ypač daug šeštadie- 

tniais.
Pernakvojęs traukiau 

vVindsor link. Kanados ke
liai geri, kietu paviršiu 

;smagu jais važiuoti. Pake
ly matyti daug gražių ūkių. 
Laukai apsėti daugiausia 
kukurūzais ir tabaku. Ta
bako iiiože pastebėjau aukš- 
tas triobas be langų. Kas 
čia gali būti, manau. Su- 

t stojęs paklausiau ūkininką, 
liai, sako, tabako džiovyk
los, ir ištraukęs tabakinę 
pasiūlė tabako paragauti.

plaukė ieškoti Amerikos -laptį. Jis parodė, kad Azi-

ja su Amerika nesusisiekia 
ir kad tarp tų dviejų žemy
nų nėra jokios Laimės Sa
los ar Gamos Žemės, apie 
kurias pirma buvo svajoja
ma.

—Nu, ai denkiu, Maike, 
kad tu man šitą istoriją taip 
gražiai nupasakojai.

SUSIDRAUGAUK1T SU

Buppiner
DARK BEER

(TAMSIU ALUM)

Gero skonio—ilgų tradicijų— 

puikiausias tamsus alų?, koks kada yra buvęs! 
dabar gaunamas visur.

Garsaus Jacob Ruppcrt Bravoro Produktas 
c im,umnosenmem m> »»• nmn ui j««i tmn, ste.

Nustebino mane pakelė
se apkrauti uogomis stalai. 
Jos tokios pigios. Už du 
vyšnių krepšiuku tik 30 
centų. Pas mus Calgary’, 
Albertoj birželio mėnesį už 
v ieną krepšiuką mokėjome 
80 centų.

Čia ūkiai nepanašus i 
vakarų Kanados ukius.- Čia 
jie maži. beveik pro kiek- 

j vieną jų teka upelis. Me 
‘džiai, pievos. Visa tas pri
mena Lietuvą. Dažnai su
stodavau pasigrožėti, pavė
sy beržų pagulėti. Mano 
akys pri pratusios prie tuš
čių laukų, kur nei medelių 
nei pievų nematysi. Tik 
dirbamos žemės ir sodybos 
toli viena nuo kitos. 

Chicagoj
Ant rubežiaus užsirašė 

automobilio numerį ir va
žiuok. Detroite norėjau ap
lankyti kelionės draugą Po
vilą Masioką, su kuriuo at- 
.ykau iš Lietuvos, bet jo 
nesuradau. Traukiau į Chi
cagą. Apsistojau pas se
sers vaikus Gaidžiunus, ap 
šankiau kitus giminaičius ir

raugus. Žinoma, turėjau 
užeiti ir į “Naujienų” re
dakciją. Čia nusipirkau vai
dinimui tinkamų veikalų, 
atnaujinau pažintį su Dr. 
P. Grigaičiu, kurio nebuvau 
matęs nuo 1937 metų. Su
sipažinau su drg. J. Sko- 
rubsku, kuris dirba “Nau

ti tautinius mbus dviem 
mergaitėm ir tt. Bud riko 
krautuvėj nusipirkau lietu
viškų plokštelių, kurių pas 
mus nėra. Kai-velio krau
tuvėj pamačiau gintaro iš
dirbinių, kurių nuo išvažia
vimo iš Lietuvos nebuvau 
matęs.

Pabuvęs Chicagoj 3 die
nas durniau į vakarus Min- 
nesotos link.

Minnesota
Nustebintas buvau Ker

gus Falls, Minn. čia susto
jau pailsėti. įmečiau į mo
terį nikelį ir nuėjau. Sve
timame mieste valanda be
regint praeina. Kai grįžau, 
valanda jau buvo pasibai
gusi ir jau artindamasis 
prie savo mašinos pama
čiau policininką lipdant 
raštelį, todėl skubėdamas 
priėjau ir klausiu, kiek rei
kia mokėti. Jis atsako, kad 
nieko, kad čia tik manda
gumo (courtesv) raštelis. 
Perskaitvtk, sako. Skaitau:
Tamsta esi pastebėtas su

stojęs ilgiau, negu leista. 
Mes tamtos nebaudžiamo, 
gali čia ir visą dieną laikyti 
mašiną be mokesčio. Pasi
gerėk musų gražia gamta, 
pamatyk musų garsius eže
rus, kurių yra 10.000, pažu
vauk juose, pakvėpuok ty
lu Minnesotos oru ir vėl at
važiuok ir savo draugams 
pasakyk. Mes laukiame tu
ristų įr su jais elgiamės 
draugiškai.”

Padėkojau poiieistui, dar 
pasivaikščiojau, net nakvo
ti nutariau, ir palikau čia 
apie $15. O jei bučiau ga
vęs mokėti pabaudą, tai tik
riausia bučiau tuoj išdrožęs 
lauk. Taigi, mandagumas 
apsimoka. Aš nesu tikras, 
kad Calgary policija taip 
pasielgtų su Amerikos tu
ristu.

Iš Fergus Falls užsukau 
į Erchard pas savo pussese
rę. Daug vargo buvo kol 
ten pasiekiau, nes kelias 
buvo apsemtas vandeniu. Ji 
verčiasi pieno ukiu. melžia 
28 karves, visą darbą atlie
ka mašinomis. Žemės turi 
320 akiu. gyvena gražiai. 
Pasisvečiavęs sukau namų 
link be ilgų sustojimu, nes 
skubėjau į musų draugijos 
parengimą. Kelionėj pra
važiavau apie 3,000 myliu.

A. Kučinskas.

GAUTA PAMINĖTI

“Technikos Žodis,” tech
nikos darbuotojų mėnesinis 
žurnalas, Nr. 8.

“Sėja,” tautinės demo
kratinės minties laikraštis, 
Nr. 5.

“Santanė,” rezistencinis 
visuomeninių ir kultūros 
reikalų žurnalas, N r. 5.

“Knvgų Lentyna,” Lietu
vių Bibliografinės 
bos biuletenis, Nr.

Tarnv-
7-8;

Juozas Švaistas: “Eldo
rado.” Apysakaitės ir vaiz
deliai iš Lietuvos ir tremti
niu gyvenimo. Išleido Ben
drija, Hegelstr. 6, Hanno- 
ver, Germany. Kaina $1.80.

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”- Kaina metams $4.
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Naikina Vienkiemius itingai tas trėmimas palietęs 
Rašėme, kad komumstd^V''6^ Jie S*U"'ia'

partijos bosas Chruščevas 
patarė neskubėti Lietuvoj 
nakinti vienkiemius, bet 
vietos pareigūnai daro sa
vo. štai iš jų spaudos suži
nome, kad liotnavos “Auš
ros” kolūkio vienkiemiuose 
buvę trobesiai nugriaunami 
ir pradėta statyti vienoj 
vietoj. 26 namai jau esą 
pastatyti. Viso labo busią 
pastatyta namų 624 šei
moms.

Kaune Rojų* Vagims
Maskvinė “Pravda” rašo, 

kad Kaune valstybinėse 
(kitokių ten ir nėra) krau
tuvėse norimų drabužių ne
gali gauti, bet iš spekulian
tų gali pirkti visa, ko tik 
nori, bet, aišku, kainos yra 
kelis kartus didesnės.

Veiklus Kauno speku
liantai, rašo ji, prekiauja 
nesivaržydami. Sunku pa
sakyti, iš kur jie gauna sa
vo prekes. Sunku, bet, pa
sirodo, gauna.

Fabriko “Ega“ vyriausios 
buhalterės bute buvo rasta 
pavogto trikotažo. Vilčins- 
kienė, užuot prisipažinusi 
vogus, parodė nustebusi 
veidą.

—Negaliu Įsivaizduoti, 
kuriuo budu tas trikotažas 
pateko Į mano butą,—pa
sakė ji.

Ir ši gudrybė pavyko. 
Vilčinskienė ir dabar tebe
dirba “Ega” fabrike.

Sausas išbrido iš vandens 
ir “Silvos” fabriko sandėlio 
vedėjas Kolesinkas. noi’s 
sandėly truko prekių 300.- 
000 rublių. “Silvos” ir 
“Kottono” fabrikuose dėl 
blogo apskaičiavimo čia 
trūksta, čia vėl perdaug ga
minių. Trukumą direkcija 
padengia iš antros ir trečios 
rūšies gaminių sąskaitos, o 
likučiai išgrobstomi.

Kauno univeimago sek
cijų vedėjais iki šiol dirba 
Frid, Girčys ir Smolenskie- 
nė. pas kuriuos padarius 
reviziją, buvo surasta daug 
kojinių, pavogtų iš “Kot
tono” fabriko.

Ko ko. bet jau vagių, ma
tyti. Lietuvoj priveisė pa
kankamai !

6 Divizijos Kariuomenės
Iš anapus ateinančiomis 

žiniomis. Lietuvoj rusai lai
ko 6 divizijas kariuomenės 
ir 2,000 lėktuvų.

mi Į Kaspijos juros pakraš
čius. Latvių komunistų 
laikraščiai rašą, kad žvejai 
ir kiti specialistai važiuoją 
savo noru, bet šiandien vi 
si žinome, kaip ten “sa
vanoriai” atsiranda.

Už Kiaulė* Uodegą 15 
Metų Sibiro

Lietuvių kilmės vokietė 
nuo Tilžės, po karo gyvenu 
si Lietuvoj, o dabar vakarų 
Vokietijoj, pasakoja apie 
Klaipėdos kraštą:

Šilutės ir Ž. Naumiesčio 
apylinkės gyventojų apie 
40't buvo išvežti į Sibirą.

Pačiam Klaipėdos krašte 
rusų kolonistų nedaug, ta
čiau Rytprūsiuose jų pilna, 
šioje pusėje Nemuno žmo 
nės bijo gyventi, nes iš Ryt
prūsių naktimis atvyksta 
rusų kolonistai plėšikauti, 
o ir nemažai nužudo. Tik 
už 5-8 kilometrų nuo Ne 
muno galima rasti apgyven
tų sodybų. Iš Rytprūsių Ši 
lutėn ir ž. Naumiestin at
vykdavo rusai pirktis mais
to produktų ir kitokių pre
kių. Turgai vykdavo lais
vai, tačiau kolūkiečiai par
duodami turguje maisto 
produktus, turėdavo paro
dyti pažymėjimą, kad py
liava atiduota ir mokesčiai 
sumokėti. Kaltais gyvento
jai vykdavo ir Tilžėn su 
prekėmis, tačiau dažnai 
juos ten rusai apvalydavo 
ir nuo prekių ir nuo pinigų 
—atsitikdavo, kad kartais 
ir sulaužytais kaulais Į na
mus grĮždavo.

Ž. Naumiesty ir Šilutėje 
buvo rusų ir lietuvių mili
cija bei stribai, o Kintuose 
NKVD įstaiga.

Ž. Naumiesty ir Šilutėje 
per karo veiksmus sugriau
ta nemaža namų. Niekas 
neatstatoma. Kai kur griu
vėsiai nuvalyti ir jų vieto
se Įrengti žolynai bei pa
statyti Stalino ir raudono
sios armijos garbei pamink 
lai. Per bolševikines šven
tes prie paminklų sakomos 
propagandinės kalbos ir 
grasinama Vakarams, kad 
nesiduoda “išvaduojami iš 
kapitalistinės vergijos.” Iš 
visų sugriautų Šilutės Įmo
nių, pirmiausia buvo atsta
tyta spirito varykla. Šilu
tėje veikė ir Miaskombina- 
tas,” žmonių vadinamas 
“Maistu.” Ši Įmonė Kirti
kuose turėjo savo sovchozą, 
kur buvo auginamos kiau
lės ar prieš skerdimą laiko
mos paimtos iš kolūkių už

“SPEAKER” KALBA VOKIEČIŲ PARLAMENTE

Amerikos atstovų rūmų pirmininkas (speakeris). Joseph 
Martin iš Massachusetts. kalba Vokieti jo, parlamente 
(Bundestage) lionnoje, kur jis lankėsi pereitą vasarą. J. 
Martin buvo pirmas svetimos valstybės parlamento pirmi
ninkas. kuris kalbėjo Vokietijos parlamente.

mėsos nematydavo—ją su- mą buvo baudžiama

AFL buvo ir yra neparti- 
Inė organizacija, ji rėmė ir 
vienos ir kitos partijos kan
didatus, bet jų daugumas 
buvo demokratai.

Unijų nariai turi supras 
Įti, kad politika jiems yra 
tiek pat svarbi, kaip ir ko
va už geresnius atlygini
mus. Jie turi žinoti, kad 
prieš darbininkus nusistatę 
Įstatymų leidėjai jiems la-

KAS MUMS RAŠOMA
Ar A* Skolinga*?

‘ Keleivyje” ne taip senai 
c vienas rašė, kad mes daug sko

lingi Lietuvai, antras šitą nei
gė. Tą mintį apie skolą čia at
vežė garbingas tautietis Dr. J. 
Basanavičius, kuris 1913 me
tais buvo atvažiavęs aukų rink
ti Lietuvių Mokslo Draugijai. 
Aš tada girdėjau jo prakalbą

Į bai apsunkina kovą dėl ge-|Chicagoj. Jis sakė, kad mes, 
Iresnių darix> sąlygų. Todėl (Amerikos lietuviai, esame sko- 
AFL ir stengiasi savo
rius politiškai šviesti.

na>

Kovojama dėl Didesnių 
Pensijų

Plieno pramonės darbi
ninkai dabar gauna pensi
jos $100 mėnesiui, bet Į tą 
sumą Įeina ir valdžios duo
dama socialinė apdrauda, 
kuri gali siekti $85. Taigi, 
plieno bendrovės prideda 
visai nedaug. L7nijų vado
vybė ruošiasi iškovoti ge-

labai Iresnių sąlygų pensinin-
valgydavo arba kareiviai, griežtai. Buvo atsitikimų, J ninkams, būtent $200, ne- 
arba būdavo kažkur išveža- kad “Miaskombinato“ dar- skaitant valdžios pensijos 

bininkas už pavogtą kiaulės Be to, Įmokėjimus turėtų 
uodegą gavo 15 metų Sibi- mokėti tik bendrovės, o ne 

šio ir buvo prie visų darbi- pusiau, kaip dabar. Pensi
ninkų apšauktas “tėvynėslja mokama, kuris yra ištar- 
iišdaviku.” Inavęs toj pačioj bendrovėj

25 metus. Tai labai ilgas 
Dailė* Paroda | laikas ir todėl unija reika-

ma.
“Miaskombinato” darbi

ninkas ir vidutinis taniau-, 
tojas mėnesiui uždirbdavo 
apie 300 rublių. Miestely
je veikė trys valgyklos ir

lingi Lietuvai. Rašė tada apie 
tai spauda, ginčijosi dėl to at
skirose sueigose.

Kartą užeinu j Aušros skai
tyklą. Ten radau būrelį inteli 
gentų (Bračulį, Balutį, Kaspu
tį, Dr. Graičiuną, Dr. žimontą, 
Jurgelionį ir kt.) bediskusuo- 
jantį tą klausimą. Jie pritarė 
Basanavičiui. Neiškenčiau ir aš 
nepridėjęs savo dvilekio.

Aš buvau atvažiavęs giminių 
lėšomis, pats vėliau buvau pa
siuntęs pinigų sesers ir kito gi
minaičio kelionei, pasiųsdavau 
savo tėveliui ir kitiems pinigų. 
Tai aš ir klausiau, kodėl aš esu 
skolingas ?

Siuntinėjau ir vėliau į Lietu
vą pinigų, o kiek tų penkinių 
ir dešimtinių paaukojau įvai
riems Lietuvos reikalams, kas 
čia teatsimins.

Po karo pasikviečiau keturias 
tremtinių šeimas, nors esu pa
prastas angliakasis ir dar pen 
sionierius. Ar aš padariau Lie
tuvai kokią skriaudą ir kodėl 
aš esu skolingas ?

J. Skinderis.

lom. Jis, išžudęs per 6 milio
nus žmonių, pats žuvo. Kitas 
žiauresnis kraugerys Stalinas 
išžudė per 20 milionu žmonių 
komunizmo vardu. Didesnio 
kraugerio istorija dar nežino. 
Stalinas mirė, ar greičiausia 
savo draugų tapo pašalintas iš 
gyvųjų tarpo, bet jo sukurtoji 
tironija su 10 ar 15 milionu 
vergų stovyklose, kurie miršta 
lėta mirtimi, bet jų eilės papil
domos naujais vergais, neišny-
ko ir gresia likusiam pasauliui. 

Tokį pasaulį mes stebim ir
greičiausia toki paliksim.

Albertos Gyventojas.

apie tiek pat aliniu. Vidu ... „ . , . x.
tiniai pietus kainavo iki 6 Pasak komunistų spaudą, kalaus tą laiką sutrumPmtl 
rublių, o alaus stiklas tik Kaune buvo surengta pir- _ . N
vienu rubliu pigiau. Pragy-’moji po karo dailininkų pa-l Mok? CgU
venimas buvo labai sunkus rodą. Parodoj dalyvavę 52 y 1
ir žmonės buvo priversti i Kauno dailininkai, išstatę Laikraščiuose nuskambę
vogti. Jei buvo vagiama!300 kurinių. jo brolių Murphy pavardė,
vienas nuo kito, t. y., pri- Be kitų, parodoj buvęs iš- kuriuodu, metę mokytojoj 
vatinis turtas, milicija ne- statvtas ir Petro Rimšos darbą, nuėjo plauti langų.Albertos provincijoj, jau 
kreipdavo jokio dėmesio.l medalionas “Mano n-um?1 ras ru uo. zių apai ge.-
Už valstybinio turto vogi- ta.

atskai- Būdami mokytojai jie gavo j 
algos per metus $2,400- 

1 $2,900, o dabar vienas už- 
Idirba $7,000, antras $6,000.

Darbo F rentė | Atostogos Seniau ir Dabar
g 15 metų Amerikoj 

1 retas darbininkas teturėjo 
apmokamų atostogų, o šian
dien jau 95unijų surašy 
tu sutarčių numato 7-14

K&da Baigsis Pasaulio 
Nelaimė*?

Musų padangėj, Kanados to-

PADĖKOS

X I
Širdingai dėkoju visiems, ku

rie savo užuojautos žodžiais 
mane sustiprino sunkioj valan
doj, mirus mano brangiam vy
rui Joseph Mockaičiui spalio 
12 d., kurie padėjo jį palaidoti 
arba atėjo jo palydėti į amžiną 
poilsio vietą.

Mary Mockaitienė.
Buffalo, N. Y.

II
Esu labai dėkinga visiems, 

kurie atsiminė mrfne ir mano 
vyrą Antaną jam sunkiai ser
gant, stengėsi padėti jam ir 
man kuo galėdami. Dėkoju vi
siems*, kurie jam mirus spalio 
20 d. atėjo pasakyti jam pas
kutinį “sudiev.”

Valerija Deltuvienė.
Methuen, Mass.

III
Aš, Antanas Barkauskas, 

gyvenantis Varei in Oldb, 
DP Lager, Germany, reiš
kiu nuoširdžią padėką p. 
Stasiui Natkui, gyvenan
čiam 50 Saulters Rd., Man
chester, Conn., už didelę 
pagalbą, kurią jis man, var- 
gan patekusiam paskutinia
jame kare sužeistam, yra 
suteikęs. Ponas Natkus nė
ra man giminė, tik kurį lai
ką teko su juo vienoj Mo- 
vykloj gyventi. Jis, išvykęs 
pirma Į Angliją, o vėliau Į 
Ameriką, žinodamas mano 
sunkią būklę, nepamršo ir 
mane nuolat remia gausiais 
siuntiniais. Linkiu p. Nat
kui už jo jautrią širdį ge
ros sveikatos, saulėto gyve
nimo ir dar kaitą tariu lie
tuvišką ačiū.

A. Barkauskas.

tonuoja ir žemėn krinta, visa 
gamta |>amažu rengiasi apmir
ti. šita žmogų liūdnai nutei
kia ir juodų minčių sukelia.

šių dienų pasaulis paskendęs 
didžiausiuose neramumuose. 
Milionai žmonių kenčia badą ir 
šaltį. milionai nekaltų SnOntą 
pūdomi įvairių diktatorių kalė
jimuose ir vergų stovyklose. 
Jų tarpe daug yja ir musų tau
tiečių.

Korėjoje, teisybė, ginklai nc- 
bežvanga. bet ar ilgam ? Indo
kinijoj kraujas tebeliejamas. 
šaltasis karas neduoda žmo
nėms atsikvėpti visuose pasau
lio kampuose.

Kai pažvelgi į praeitį, tai ir 
ten tik liūdnus vaizdus tema 
tai. Viduramžiai su inkvizici
jos teismais, kurie žmones čirš
kino ant laužų. Kryžiokų ga
dynė su šventaisiais karais, 
kuriuose Kristaus vardu išžu
dyta milionai žmonių. Lietu
vių tauta dėl jų taip pat sun
kiai kentėjo. Kryžiuočiai ilgus 
metus teriojo musų kraštą, mu
sų prabočiai daug kraujo pra
liejo besipriešindami jiems ir 
vengdami priimti ju siūlomą ti
kėjimą ir tik savo kunigaikščiu 
verčiami nusileido. Bet ramv-

Ko Darbininkai Nori? 'sekretorių, jis atsakė, kad
Šitokiu ir kitais klausi- Jis Seras v-vras- bct 

mais “U. S. News & Worid|^S?ale?
Report’' korespondentas! ,ai,naut 
kreipėsi i Amerikos Darbo!, 06 
Federacijos pir m i n i n k ą
George Meanv. Kai kurias.. _. . . u 1 •tarėjas ir Įtakingas asmuo, tų vidutinis valandinis uz- 

Meany nuomone, geriausia darbis buvo $2.69. Stklių 
butų, kad valdžia perdaug valandinis uždarbis buvo 

irj$2.59, mūrininkų $3.28, 
J darbininkų santykius, pa-elektrikų, tinkuotojų, ak- 
ikaktų pačių pagrindinių|menskaldžių $3 ir daugiau 
nuostatų. Buvusio darbo
sekretoriaus pasiūlyti 19) Ir Šitaip Atsitinka
Taft-Hartley Įstatymo pa-

ne"Į keitimai pašalina kai ku-Į šią vasarą ilgai streikavo 
riuos įstatymo trukumus, Indianos telefono tamauto- 
bet jie nėra pakankami. jos. Jų tarpe buvo ir Mar- 

Priminus raketierių klau- garet Bradham. Kartą ji 
simą, Meanv pasakė, kad turėjo piketuoti, o polici- 
AFL yra pasiryžusi juos iš ninkas Bennet buvo paskir- 
unijų išvyti. AFL ne tikltas žiūrėti tvarkos. Juodu 
pašalino Nevv Yorko uosto susipažino ir streikui pasi-

, • - , dienu atostogas,darbininkams tiek1 
kiek jam leis pre- 

sekretorius Weeks,
'kuris, kaip žinoma, yra di-J Vieno miliono statybos 
j tižiųjų biznierių didelis už-|darbininkų pernykščių me

to didžiausios Amerikos
darbininkų organizacijos,
kuri šiuo metu turi per 10 .... . , , ,r , • nesikistu 1 darbdaviumilionu narių, vado mintis! . \ ‘ ______*..1.1_____

mes čia atpasakosime.
Darbininkai nori ne tik

Statybininkų Uždarbiai

žmoniškų atlyginimų, bet ir 
tinkamo draudimo. Šiuo 
metu esantis draudimą 
darbo, senatvės ir tt. atve
jais nėra pakankamas. Ki
ti kelia pastovaus metinio 
atlyginimo klausimą, bet 
jam atrodo, kad šioj san
tvarkoj kai kuriose darbo 
srityse tas neivykdoma. 

Meanv nemato didelioNauji Trėmimai
Vokiečių spaudos žinio-1 prievoles. Noi’s buvo sker- ekonominio atoslūgio pavo- 
i.s, ši rudenį daug žmonių džiama dieną naktį, bet vie- jaus, nors karo užsakymu? 

iš Latvijos. Ypa-tos gyventojai niekuomet
mi 
ištremta

'aivų krovėjų uniją, bet baigus susituokė, 
įsteigė kitą uniją, Į kurią 
dabar gali stoti visi pado- Chicagos Siuvėjos Gavo 
rus asmenys. Į 35 Valandų Savaitę

JUOKAI

Kviečiai Ilsisi

Į Lietuvos kolchozą atvažia
vo revizorius iš Vilniaus ir pa
norėjo apžiūrėti kolchozo lau
kus. Išėjo su kolchozo pirmi
ninku i lauką ir žiuri, kad kvie
čiai po audros visi sugulę. Re
vizorius ir klausia:

—O kodėl jūsų kviečiai sugu
lė? Kas jiems atsitiko?

—Nieko neatsitiko.atsiliepė
pirmininkas. — musų kviečiai 

ju il»ą

ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

mus
sumažinus, daug Įmonių 
dirba tik 4 dienas. Tokios 
depresijos, kaip kad buvo, 
negali būti, nes darbo ne
tekęs dabar gauna nedarbo 
pašalpą ir, vadinasi, turi 
laiko prisitaikinti naujoms 
sąlygoms. Jei toks atoslū
gis ateitų, tektų reikalauti 
gal ir 30 valandų darbo 
savaitės ir kovoti už tai, kas 
turima.

AFL ir CIO susivieniji
mo klausimu Meanv pareiš
kė, kad tas yra galima ir 
reikalinga, nes tai sustip
rintu darbininku frontą, ne- 
betektų eikvoti lėšų ir jėgų 
tarpusavio unijų varžyty
nėms. Po CIO konvenci
jos bus pradėta tartis susi- 
sijungimo klausimais.

Į klausimą, ką Meanyjpat diktatūrinė valstybė Į vienam anglui
mano apie naująjį darbo įkaip ir Hitlerio Vokietija, |iagą. atsiliepi’

Komunistų partija nėral Kartūninių drabužių siu- 
politinė partija, tai yra kri- vejos laimėjo 35 valandų 
minalistų partija ir su ja savaitę. Dabar jos dirbs 

elgtis, p dienas po 7 valandas. Be 
nėra to, pakeltas atlyginimas

partija
reik atatinkamai 
Unijose komunistų 
daugiau kaip kur kitur ir 
AFL su jais visuomet kovo
jo.

AFL pagalba užsienio 
unijoms yra labai didelė 
Mes, sako Meany, padėjo
me joms organizuotis, mes 
padedame ir anoj pusėj 
esantiem/ darbininkams 
platindami ten

planat
ir pagerintas pensijų

Kaire

bės ir vėliau neturėjo. Rusų 
jungas, okupacijos . . .

Hitleris išgarsėjo su savo 
nauja Europa, žydų žudymu ir sugulė pasilsėti prieš 
baisiom koncentracijos stovvk- kelionę Į Maskvą.

Muštynės

Egipto sostinėje Kaire sesi 
arabai gatvėje užpuolė vieną 
anglą ir pradėjo jį mušti. V ie 
nas pakeleivis, pamatęs muštv 
nes, prilygo susijaudinęs pri

atatinkamą I policininko, kuris netoli stove 
literatūrą. Mes ir karo me- jo. ir paklausė jo
tu, kada komunistų kraštai —Argi tamsta nieko
kovojo kartu su Hitleriu, Ui. kad tas muštynes 
nepametėme galvos ir sa-| _Ne. „ieko nedarysiu, as
kerne, kad Rusija yra tokiajmanau. kad šešių turi užtekti 

suriesti į ožio 
policistas.

nedary- 
užbaigus

-3

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

“KELEIVIS”
$36 East Broadway -:- South Boston 27, Mas*.
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Moterų Skyrius

Jauni Nusikaltėliai
Kiekvieną dieną laikraš-* neturi namuose užuovėjos, 

čiai marguoja žiniomis apie meilės ir saugumo. Pahu- 
jaunus nusikaltėlius, vaikis-'sios šeimos vaikai lengviau-' 
čius tarp 8-17 metu, kurieJsiai pasiduoda piktom ita- 
vagia automobilius, padegi-Jkom. ypač, kai namuose ne- 
nėja mokyklas, Įsilaužia Į turi gero pavyzdžio, 
namus ir net žudo. Jaut- sako, kad jauni nu-
resni ir bai esm žmonės,'sikaltėliai daugumoje paei- 
skaitydami tokias žinias, su'„ . , ,na iš neturtingų seimu,
pasibaisėjimu kraipo galvasjSk u r d as ir „„latekliui, 
ir klausia, kur tas viskas'
veda, gi ramesni, šaltesni 
žmonės atsako, kad Ameri
ka nėra išimtis, kad visur 
yra vaikų išdykėlių ir dėl 
to nėra ko jaudintis. Jei 
koks nors vaikas Įmetė de
ganti popiergali Į laišku dė
žutę arba su “bole” išmušė 
langą, tai nėra didelis skan
dalas.

Gal tie ramus žmonės yra 
teisingi, bet jaunų nusikal
tėlių klausimas kvaišina 
galvas ne tik senom mote
rim. Policijos pareigūnai, 
mokytojai, pedagogai ir ki
ti atsakineri žmonės dabar 
tyrinėja, kas verčia vaikus 
prie nusikaltimų, nes jaunų 
nusikaltėlių skaičius Ame 
rikoje pasidarė labai dide
lis. Pereitais metais per 
policijos nuovadas perėjo 
vienas milionas jaunuolių. 
Jie visi buvo suimti ne už 
išdykavimus, bet už tikrus 
nusikaltimus. Pagal polici
jos statistiką 53 G visų au
tomobilių vagių pernai me
tais buvo jaunikliai; 48% 
visu Įsilaužėlių buvo jau
nikliai; 37% visų vagysčių 
buvo papildyta jauniklių; 
20% plėšimų buvo atlikta 
jauniklių; 4% žmogžudys
čių buvo papildyta jaunik
lių!

Toji liūdna statistika ro
do, kad jaunuoliai atlieka 
sunkius nusikaltimus, kad 
policija turi reikalo ne su 
“išdykėliais,” bet iškrypu
siais jaunuoliais, kurie dėl 
tam tikrų priežasčių pavir
to kriminalistais.

Kokios gi yra tos priežas 
tys, kurios jaunuolius pa
verčia kriminalistais? Vie
ni sako, kad jauni nusikal-

anot
mia
mu.

jų, lengviausiai pastu- 
prie nusikalti-vaikus

Tiedu tvirtinimai yra tik 
teoretiški samprotavimai, 
kurie visai neatsako i klau
simą, kas vaikus verčia nu
sikalsti. iš apklausinėtų 
jaunuolių paaiškėjo, ka ! 
daugumas nusikeltėlių pa
eina iš taip vadinamų “ge
tų šeimų," kuriose jiems 
neteko matyti nei skurdo, 
nei blogų pavyzdžių. Jie 
pradeda daryti nusikalti
mus todėl, kad nori paįvai
rinti savo ‘'nuobodų” gyve
nimą visokiais “thrillers.” 
Daugumas tų jaunuolių tu
rėjo nuosavus automobilius, 
pakankamai gaudavo iš sa
vo tėvų pinigų ir. bendrai, 
turėjo visko, ko širdis gei
dė. Tik vieno dalyko jie 
neturėjo: nemokėjo supras
ti, kad gyvenime reikia nuo 
daug dalykų atsisakyti, kad 
negalima kiekvieną norą 
tenkinti, kad vieni dalykai 
yra geri, o kiti blogi.

Aš nesu nei policijos ko
misaras. nei mokytojas, ir 
iš viso neturiu pat'rimo su 
jaunais nusikaltėliais, bet 
man atrodo, kad Ameriko
je vaikai išvirsta Į krimina
listus ir vandalus todėl, kad 
jie yra labai keistai auklė
jami. Amerikiečiai tėvai 
mano, kad pirmoje eilėje 
vaikui reikia duoti visokių 
materialinių gėrybių. Abu, 
tėvas ir motina, dirba die
nom ir naktim, kad vaikas 
butų gerai aprengtas, turė 
tų daugybę žaislų, kad pa
augęs turėtų automobili, at
skirą radijo aparatą ir kitų 
jrašmatnvbių. Tėvai nežiu-

KELEIVIS, 5Q, BOSTON

DĖL MEILĖS PaMPASf ’MOCžVDaU

17 metu jauniklis I'red \\est (vir-uie) iš Chatham, N. J_ 
aišinasi policijai, kaip jis nužudė -• vo mylimos mergaitės, 
Lcla Ann. tėvą jr sužeidė jos moliną ir invalidą brolį. 
Policija sako. kad jauniklis buvo Įsiutęs todėl, kad mer
gaitės tėvai buvo priešingi jo piršimuisi. Paveikslo apa
čioj matosi nužudytas tėvas ir nergaitė.

Ir sukas ir krinta baltieji KI ISiHl.
Baltomis bangomis miglos
Jie neša nuvargusiai žeme: skubiai
Sapnus slėpiningus žiem. s.

Ir sukas ir krinta jie 
Ir neša sapnus slėpinį:

Užminga viskas baltaspar.
Ir tamsus paniurę miškai.
Ir platus laukai su vėlyva 
Ir upės. ir skardus kainai.

Užminga 
Užminga

augštumos,
- žiemos. . . 

is sapnais

žiedais,

įr
ramiai, 
ius kalnui. 
K. BINKIS.

mokykla, gatvė, f ?'Pf'

tėliai daugiausiai išeina iš ri. kiek laiko jie patys pra
pairusių šeimų. Kai vyras 
ir žmona persiskiria arba 
gyvendami kartu eina kiek

leidžia su vaiku; tik žiuri, 
kaip geriau ji aprūpinti.. Gi 
vaiko charakteriu, jo mažu

vienas savo keliu, vaikas pasauliu tėvai nesirūpina

‘KIDNAPINO” ŽMONĄ, KAD PAGĄSDINUS

Frank T, Anderson vėl sutarė gyventi su savo žmona tr 
vaikais, po to kai jis buvo palėktas po bėla iš kalėjimo 
Northbrook, III. Jis vėliau prisipažino, kad jis pasirūpi
no “kidnapinti” savo žmoną, kai ji perdaug tankiai lankė 
savo drauges. Jauna moteris nuo “kidnaperių” pabėgo iš- 

iš jų masinos ir vyrui atleido jo gana žiaurią

savo vaikus.; 
yra neliečia-!

tam via 
draugai.

Amerikiečiai tėvai bijo 
sudrausti 
Jiems vaikas
mas. Jie mano, kad vai-' 
kystėje vaikas gali daryti]' 
ką nori, o jau suaugęs jis 
atskirs gera nuo blogo.'*: a
Taip auklėjami vaikai!------
Įpranta tenkinti kiekvieną 
savo norą, nes jų norai sa
vaime yra geri ir leistini.

Gal nė vienam kitam 
krašte vaikai nepraleidžia 
tiek mažai laiko su tėvais, 
kaip Amerikoje. Tiek tė
vai, tiek vaikai nori gyven
ti savo atskiru gyvenimu. 
Vaikai eina su savo drau
gais, o tėvai su savo, todėl 
tėvai turi mažai itakos Į 
vaikų gyvenimą. Nors vai
kus auklėja ir mokykla, ir 
pati aplinkuma, bet man 
atrodo, kad pagrindini auk
lėjimą vaikui duoda šeima. 
Todėl jeigu vaikai iškryps
ta i nusikaltėlius, tai pirmo
je eilėje tenka ieškoti prie
žasčių pačiose šeimose ir 
tėvų santykiuose su vaikais. 
Be gerų tėvu ir motinų, be 
tėviškos meilės, sunku vai
ką išauginti geru žmogumi, 
nors ii apkrausi keliais au
tomobiliais ir aprūpinsi 
stambia pinigų suma.

M. Pakarki ienė.

Nepamiršk skurde liku
siųjų — aukok tremtiniams 
šio vajaus metu.

//?

Viena Diena Be Melo
—Iškilmingai duodu tau

Tiaeitą vasarą, birželio 7-i L. BAILLEUL:
8 dienomis, Italijoj Įvyko 
parlamento rinkimai. Tie 
rinkimai buvo labai svar
bus. Demokratinės parti-J
jos buvo pasiryžusios tuos1 (Tęsinys) • į
rinkimus laimėti, bet, deja,’ —Kaip tai, Karoliau? savo žodį,—atsakė Dawy.— 
negalėjo laimėti, nes sian-'y^iaugi tu manai, kad as \ isas šis dalykas bus pa- 
dien Italijos vidurio vyriau-'ap ukrumu Įgijau dėdes*slapty, kol nesueis termi- 
sybė vos-vos laikosi; ji betlpi-įgirišinią, sužieduotinės nas. Bet ir tu privalai pa
kuria dieną gali nugriūti.j meilę ir savo kompanijos žadėt, kad nesigirsi ir nesi- 
Apie Italijos svyruojančią*pasitikėjimą? Ir tu manai, teisinsi tuom, kad sakai 
politiką žino visas pasaulis, i kad viso to neteksiu, jei'teisybę, kadangi prižadėjai 
bet ką tas turi bendro su lu-Įbusiu atviras bent vieną sa-'sakvti.
pų dažais? Ogi štai ką: įvaitę? j —Nuoširdžiai prižadu.

— Tai viskas sutarta.Italijos rinkimų Įstatymas į —Tikrai taip. Tai mano 
sako, kad visi paduodami i gilus Įsitikinimas, 
rinkimuose balsai turi buti j —Norėčiau duoti tau ma-jdame?
švarųs, nesutepti, be užra
šų. Dėl to Įstatymo reika
lavimo virš miliono balsų 
•talijos rinkimuose buvo 
panaikinti, kaipo netikę, 
nes jie buvo sutepti, murzi
ni, purvini ir su visokiais 
užrašais. Tarpe tų panai
kintų balsų buvo apie pusę 
miliono, kurie buvo s

žą pamoką, Karoliau.
—Ir labai gerai! Aš pats

tau duosiu pasiūlymą, kaip 
bandymą pravesti. Jei tu 
man duosi žodi, kad per vi
są savaitę kalbėsi gryną tei
sybę, bet pilnoj to žodžio 
prasmėj, ir jei tuojau pirmą 
dieną neišsipildys tas, ką

uteptiftau pranašavau, arba jei sa- 
dažytomis moterų lupomis!! vaitės gale nebusi uždary- 
Mat, moterys dažytomis Iu- tas bepročių namuose, tai 
pemis seiliojo balotus prieš
juos užklijuodamos ir taip 
sumurzino, kad balotai bu
vo paskelbti negaliojantys 
ir panaikinti.

Daugumas moterų Itali
joj balsavo už krikščionių 
demokratų partiją, ir kai 
pusė miliono moterų balsų 
buvo panaikinta, tai di
džiausią nuostoli iš to turė
jo krikščionys demokratai.
Na, o jeigu krikščionys de
mokratai ir kitos demokra
tiškos partijos butų gavu
sios nors 57,000 balsų dau
giau, tai jos, pagal rinkimų 
Įstatymą, butų gavusios 
64% vietų parlamente. Iš 
to aišku, kad jei ne lupų 
dažai, tai demokratiškos 
partijos butų gavusios par
lamente vi.sai parankią dau-
gumą, ir Italijos demokrati- kraut

as apsiimu užmokėt tau. 
kaip atlyginimą už tą, ką 
iškentėsi bandymo metu, 
penkis šimtus svarų sterlin
gų, nors žinai, kad nesu 
toks turtingas, jog tokią su
mą laikyčiau menkniekiu.

—Et, liaukis, kas man iš 
tavo pinigų,—atsakė Mor
ris.

—Jei nenori, tai duosiu 
tau už tą sumą pirkinių.

—Čia negudrus pasiūly
mas.

—Na, jei to nenori, tai 
dar kitas pasiūlymas. Už 
tavo žodi aš duodu savo žo
di, kuo iškilmingiausiai pri-J 
žadėdamas nė sykio nedirs- 
telti i tavo gražią sužieduo
tinę, nors man labai smagu 
būdavo i ją žiūrėti, kai ei
davau pro jos motinos

t- 1 1 ’I’. u v y.

—Pilnai; o kada prade-

Kelintą valandą 
rastai keliesi?

—Apie septintą.
—Tad rytoj, penktadie

ni, kovo 6 dieną, pradedi 
kalbėt absoliučią teisybę. 
Kovo 12, taipgi penktadie
ni (ir tai vėlių vėliausiai) 
jau busi bepročių namuo
se,—tą sakau tau iš anksto.

Morris Į tuos žodžius 
linksmai nusišypsojo. Ka
dangi tuo metu priėjom 
prie namo cturų, kur aš gy
venau, tai atsisveikinau su 

linkėdamas -Jūrei raugai s 
giui pasisekimo 
bandvma.

II

ištesėti

jai negrėstu pavojus. j —Su tuo sutinku— sušu-
Dabar Italijos politinė ko Morris, ištiesdamas

7M2.4/

POLITIKA

_ .Ii buti bendro tarp 
žymo ir politikos? 

g ir nieko. Bet 
dosi, o gyvenime

k-ai kitaip.

SAIDOKU

Ann Marslon, 15 Metų 
Kaitė iš \Vyar.dotte, Mteh„ 
yra gera šaulė iš saidoko. Ji 
su saidoku ir vilyfta aušovė 
nemažą smailaragį briedį, ku
ris matosi paveiksle.

padėtis yra labai netikra. 
Ten ir bolševizmas siekia 
pagrobti valdžią, ir fašiz
mas vėl kelia galvą ir siūlo
si “kraštą išgelbėti nuo bol
ševizmo,” ir vis tai dėl lupų 
dažų. Jei Italijos demo
kratija tikrai nuvirstų, tai 
busimos ten bolševikiškos 
ar fašistiškos diktatūros ša
lininkai galės pasidėkoti 
moterų lupų dažams už sa
vo laimėjima.

—S. P.

19 Milionų Dirbančių 
Moterų

Darbo departamentas pra
neša, kad šiuo metu Ameri
koje yra 19 milionų dirban
čių moterų. Pusė iš jų, tai 
vra apie 9.5 milionai, yra 
ištekėjusios. Atrodo, kad 
dirbančių moterų skaičius 
kasmet auga. Nežiūrint, 
kad moterys išteka ir suda
ro šeimas, jos nuo darbo 
neatsisako. Prieš 13 metų, 
1940 metais, dirbančių mo
terų buvo tik 12 milionų, 
ir iš jų tik trečdalis buvo iš
tekėjusios.

Tarnaičių skaičius nuolat 
mažėja. Tam yra dvi prie
žastys. Tarnaičių atlygini
mai yra, palyginus, aukšti, 
odė! tik turtingi žmonės 

gali jas samdyti. Antra 
oriežastis yra ta, kad pa
čios motervs mieliau eina 
dirbti Į fabriką, negu tar
nauti kam nors namuose. 
Aukštose biznio ir adminis
tracijos vietose moterų yra 
mažai. Daugiausiai mote
rų dirba fabrikuose ir ofi
suose. Atlyginimo atžvil 
giu moterys stovi žymiai 
prasčiau už vyrus, nes 80% 
dirbančių moterų per metus 
uždirba mažiau kaip $2,500

draugu’’ ranką.
—Taigi, sutartis jau pa-j 

daryta.
—Padaryta, bet dar vie

na pastaba: prižadu kalbėti 
eisvbę, bet tik tada, kai 

manęs klaus. Visai nesii
mu kaišiot kiekvienam jo 
juokingas puses arba ydas, 
kai manęs apie tai neklau
sia.

—Suprantama! — atsakė 
Davvy,—apsiimi tiktai tei
singai atsakinėti i klausi
mus ir pastabas pažįstamų 
ir nepažįstamų žmonių, su 
kuriais tik susidursi.

—Gerai, bet tu man pa
žadėk. kad nė vieno nepri
kalbinėsi statyti man tokius 
klausimus, Į kuriuos turė
čiau duoti nemalonius atsa
kymus.

MOTINOS AŠAROS

Našlė Florence Dorey iš So- 
merville, Mass.. gailiai ver
kia. kai išgirdo, kad jos sū
nūs nuteistas kalėti 15 metų 
už tai. kad jis padėjo bolše
vikams varyti propagandą 
prieš Ameriką ir už pabėgi
mą iš armijos pas rusus Vo
kietijoj.

Jurgis Morris gyveno 
pas savo dėdę, seną kava
lierių, kuris, kąi Įgriso 
vienuma, pasikvietė pas 
save seserį, taipgi senmer
gę, ir pavedė jai viso namo 
tvarkymą.

Tai buvo du tipai, pana
šus viens Į kitą ir savo po
linkiais. ir Įpročiais, ir pa
galiau išvaizda. Jie buvo 
malonus ir labai mandagus 
žmonės, kai jiems niekas 
neprieštaraudavo. Jie tik
rai mylėjo savo brolvaikį 
Jurgi Morris ir užrašė jam 
visa turtą po jų mirties.

Sugrįžęs namo. Jurgis ra
do visus sumigusius, todėl 
nuėjo tiesiai i savo kamba
rį ir atsigulė, nenujausda
mas tu nesmagumu, kurie 
turėjo ji ištikti rytojaus die
ną. Kitą rvtą, atsikėlęs 
įprastą valandą, apsirengęs 
iėjo i valgomąjį kambarį, 
kur rado teta berengiančią 
stalą, o dėdę beskaitanti 
laikraštį.

—Gerą ritą. tetule! Ge
rą rytą. dėde!—tarė Įeida
mas.—Kaip šiandien jūsų 
sveikata?

—Labą rytą, Jurgi. Esa
me sveiki, o tu?

Jurgis jau norėjo atsaky
ti, kad puikiai jaučiasi, bet 
tikrumoje jautėsi truputi 
nesmagiai. Atsiminęs, kad 
turi sakyti teisybę, atsakė:

—Ne visiškai esu sveikas, 
galvą man truputi skauda.

—Ar tau galvą skauda?
senis Morris.— 
kas dabar per
Aš, mano mie

las, kai buvau tavo metų, 
visai nejaučiau, kad turiu
galvą, nebent tik šukuoda
mas. O kad ir dabar, dirs
telk Į mane. ar blogai atro
dau?

—Puikiai,—jau rengėsi 
tarti Jurgis, bet atsiminęs 
vakarykščią sutarti laiku 
orikando liežuvį ir atvirai 
tarė:

—Nevisai gerai . . .
—Ką? Ką?—sužuko nu

stebęs dėdė.
—Sakau, kad dėdė nevi

sai gerai atrodai.
—Ką tu čia zauniji? Ne

gerai atrodau? Kodėl?
—Dėl to, mielas dėde. 

kad esi truputi pertukęs, 
tavo kaklas pertrumpas, o 
veidas perdaug raudonas, o 
tai, tai . . .

(Bus daugiau)

—sušuko
Viešpatie,
jaunimas.
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KOLUMBUOS SPAUDA
Kolumbijos vyriausybė nutarė laikinai panaikinti 

spaudos cenzūrą. Vyriausybė sako, kad vėliau ji išlei
sianti naują spaudos Įstatymą ir tada cenzūros klau imas; 
bus galutinai sutvarkytas, o kol kas bus išbandyta . pau 
dos laisvė.

SUEZO GINČAS
Egipto diktatorius prezidentas, gen. Naguib, skel 

bia, kad jis pranešęs Anglijai savo “galutinį žodi” dėl 
Suezo kanalo zonos evakuacijos ir laukia iš Anglijos jos 
“paskutinio žodžio” tame ilgai užsitęsusiame ginče dėl 
anglų traukimosi iš Egipto.

KELEIVIS, SO. BOSTON
ŠIAURĖS ATLANTO SĄJUNGOS žV.AlG?Og

kordas Ismay, šiaurės Atlanto Sąjungos (NATO) sekre
torius, aiškina, kodėl ta organizacija pasirinko savo oii- 
ciale emblema keturkampę žvaigždę, kuri turi kompaso 
formą ir rodo laisvosioms tautoms teisingą kelią kovoje 
prieš gresiančią vergiją.

pavadindamas. Deja, iis'Uetuviiki AtvirukuiNAMAI-BIZN1AI-FARM0S

ARGENTINA IR ČILI
Tų dviejų kaimyninių valstybių santykiai pradeda 

atvėsti. Šiomis dienomis Čili unijos siuntė delegaciją, 
į Buenos Aires prašyti, kad gen. Peronas pal ristų kalina
mus darbininkų vadus. Argentinos policija delegaciją 
Mendozoie areštavo ir išsiuntė ateal i Čili. vakarų Vokietiją. Abudu 

buvo kreipęsis pakartotinai 
su prašymais į visų Kana- 

1 dos universitetų medicinos

ris. Bet čia nematydami

korespondentas suklaidin
tas, be abejo, tų, kurie tu
rėjo reikalą ir interesą da
lyką išpusti, susimaišė fak
tuose. Jis mini naują baž
nyčią. Gi iš tikrųjų ji tik 
prailginta maždaug trečda
liu. Iš tikrųjų pastatytas 
naujas ir gana modernus 
garažas, apie kuri kores
pondentas bei kiti laikraš
čiai nemini. Apie tai berods 
bijo kalbėti ir pats kun. Ta- 
darauskas, nes šis pastatas 
išdygo jo asmeniniam rei
kalui.

Niekam nepaslaptis, kad 
taip išgarsintas bažnyčios 
statymo komitetas irgi “vei
kė,” bet, kaip “Draugas” 
praneša, pailso ir išsiskirs
tė. Tik gaila, kad šis, tiek 
daug žadėjęs, net nespėjo 
visuomenei patiekti savo 
darbo apyskaitos. Revizi
jos komisija taip pat tyli.

Yra gandų, kad bažny-

“Keleivio” knygyne galima 
gauti atviruku su lietuviškais 
vaizdais. 14 atvirukų kaina 
kaina 25c. taigi pigiau kaip po 
2c atvirukas. Juose vaizduoja
mi:

1. Kaunas iš Aleksoto.
2. Lietuvos kariuomenės pa 

radas.
3. D. L. K. Vytautas. 

Lietuvos bakūžė, 
žemaičiu seminaras Kau-

IZRAELIO EMIGRANTAI

"Vokietijoj pereitą -a\aitę buvo areštuoti žydai, prašydami leistiįma, sunkiai dirbdami,
nesenai nelegaliai grįžę iš Izraelio valstybės, kur jie buvo baigti studijas, kurias jie’tum paukščiai, neša ki 
išemigravę. Seniau tokių grįžusių iš Izraelio žydų emi- _ '
grantų Vokietijoj yra 600. Jie laikomi vienoje Bavarijos 
stovykloje, prie Foehrenvvaldo.

KORĖJA IR FORMOZA
Nacionalinė Kinija, kurios vyriausybė yra Formozos 

saloje, pasiūlė Korėjos respublikai sudaryti savitarpinės 
pagalbos sutartį. Pietinės Korėjos vyriausybė tą pasiū
lymą svarsto, bet dar nėra apsisprendusi, ar tokią sutarti 
pasirašyti ar ne.

Kanadą. Kanadoj visa sei- 
tar- 

kruvon
buvo pradėję. Per kelisjcentą prie cento, ir galų 
metus jie gavo tik neigia-įgale Šulmistrų šeima persi
mus atsakymus. Todėl juo-Jkelia į nuosavus, gražius 
du nusprendė vykti į vaka-namus. Tai moralinės iš- 

ir ten baigti

progų tinkamiau Įsikurti, J čios statymo komitetas išsi- 
1948 metais jie persikėlė į skirstęs dėl aštrių nesutari

mų, kas privedęs net prie 
antausių. Kai kas teigia, 
kad nuo to nukentėjęs mo
kytojas ar advokatas. Kas 
gi dabar veda atskaitomy
bę, kas apie ją duos viešą

4.
5. 

ne.
G. Kauno pilies griuvėsiai.
7. Lietuvių paimtas bolševi

kų lėktuvas.
8. Lietuvos aeroplanai.
9. Prie Mildos aukuro.
10. Maironio namai Kaune
11. “Amžina pasaka.”
12. Lietuvos sodas.
13. Ūkininkas aria lauką.
14. Kauno vaizdas.
Be to. turime Klaipėdos

Krašto albumų, kuriuose yra 
10 Įdomesnių to krašto ir mies
to vaizdelių. Visi po 25c.

Atvirukai tinka kalėdų svei
kinimams. Prašom užsisakyti 
tuoj, nes nedaug jų turime.

“KELEIVIS”
•>36 East Broadway 

South Bosotn 27, Mass.

PARDAVIMUI
Brocktone cafe (Karčema), septy

nių dienų biznis, parduoda degtinę 
ir alų, geros pajamos. Pirkti gali
ma vien tik biznį arba kartu su na
mu.

Brocktone vienos šeimos 5 kam
barių namas su geriausiais įtaisy
mais ir 1 akras žemės. Yra višti- 
ninkas, kur telpa 500 vištų. Kaina 
$11,500.

W. Bridgeuateryje, netoli nuo 
Brocktono. 2 šeimų, 5-5 kambarių 
namas su visais įrengimais, štymo 
šilima aliejum, garažas, puikus so
das, 2 akrai žemės, kaina S 12,500.

Brocktone farmos, viena 80 akrų, 
kita 10 akrų. Kad suprasti jų ver
tę, reikia pamatyti. Prašom atva
žiuoti pas mus kad ir sekmadienį 
parodysim.

Be to, mes apdraudžiam namus, 
baldus, biznius, automobilius. Visais 
reikalais prašom kreiptis šiuo ad
resu : (45)

C. P. YL’KGELVN
124 Ames St. arba Meston St. 

Brockton, Mass.
. Telefonas: 228- W.

d n ryt i visokiu* biznio ske) 
bimui ir paiinžhoiifnu*.

RAMUNĖS

GVIANOS GINČAS
Pašalintasis anglų Gvianos vyriausybės vadas, D 

Cheddi Jagan, atvyko į Angliją ir ten jis sakė, kad jis ii 
jo bendradarbis L. F. S. Burnham pasiliksią užsienyje ir 
vesią kovą prieš Anglijos politiką Gvianoje. Jie keta 
lankytis Indijoj ir Pakistane.

t ffj.____________
i vauji&riuc> io'lį-įn/msy r» t" 4 O Ki lanauvij

atskaitą, niekas nežino. Ko- 
tvermės pavyzdys. į dėl kun. Tadarauskas nesi-

Bet taupydami, jie neta- laikė bažnyčios statymo ko-

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 Broadwav 

South Boston 27, Mass.

1

po dolerio vergai. Juos ma
tome švenčių ir parengimų 
metu. Aukotojam.- niekuo
met neatsako, o suteikiama

rų Vokietiją
studijas. Šalkauskis yra 
priimtas į Muencheno Uni
versitetą, o Ašoklis—į Bon- 
nos. Baigę mokslus, jie ža
da grįžti atgal į Kanadą ir
čia, išlaikę valstybinius eg- auka neskaitoma centais, 
zaminus, verstis gydytojo Kas buvo pas Šulmistrus su 
praktika. Abudu mokslui prašymu—neliko atsakytas, 
lėšas patys susitaupė iš sa- Kam reikėjo buto garanti 

.ivo uždarbio. Linkiu Ašok- jos—be jokių svyravimų ją

Atvyks E. Simonaitis kas, V. Meilus ir J. Joku- 
Sausio mėnesi atvyks iš ,^. 77 vicepirmininkai,

Vokietijos Mažosios Lietu-! V:..Vaidotas !r J
vos Tarvbos pirmininkas, X‘C1US, “ .5.e,k,'etol"‘al’ , ' • 

Vu; aL, i Strazdas—izdmmkas, xun.

liui, savo buvusiam moki
niui ir auklėtiniui Skuodo 
gimnazijoje, bei coli. Šal
kauskui—geriausios sėkmės 
moksle!

Jonas J. Juskaitis.

MONTREAL, QUE.

miteto nutarimo ir neskelbė 
viešai aukojusių sąrašus 
bažnyčioj ir per spaudą, 
niekas nežino.

Ypač nuostabus faktas, 
kad bažnyčios komitetas 
buvo sudarytas iš rimtų pa 
jėgų: inž. Kšivicko, banki 
ninko Lengvino, adv. Va-! 
laičio, mokytojo Mikšio,; 
Tautos Fondo atstovo Bak
šio ir, atrodė, kad jais pil
nai buvo galima pasitikėti. 
Todėl šiandien turime teisę! 
atvirai jų klausti, dėlko ne-1 
duoda atskaitomybės ir ko-Į 
kios priežastys privedė prie j j 

rą, krikščionišką, r.e už do-jaštrių nesutarimų. Iš viskoį' 
mei- atrodo/kad šitie ponai tyli

Kam reikėjo kito
kios paramos — neatsakė 
Taip pat ir paty 
vieną afidevi 
tremtiniams Europoje. Tai 
darydami niekuomet nepa
klausė, kokio įsitikinimo ar 
religijos asmuo. Parodė ty-

gavo.

sudarė ne 
"likusiems

AR ŽINOT—
!

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

v
žymus Klaipėdos krašto 
veikėjas, Erdmundas Simo
naitis. Jis lankysis Mont
realy, Toronte, vėliau Chi
cagoj, New Yorke ir kitose 
didesnėse lietuvių kolonijo
se.

Pasiskirstė Pareigomis

Gutauskas, J. Sližys 
Grigaitis—nariai.

ir

Išvyko Mokintis

kokiu užsidegimu irSu
užsispyrimu
L K
to tikslo, aukštojo mokslo.

musų jaunoji 
-arta siekia savo užsibrėž-

Kanados Lietuvių Bend-Jmatome is sių driejų pa\yz-
ruomenes Krašto Valdyba 
pasiskirstė pareigomis ši
taip:

J. Matulionis—pirminin-

džių. Šiomis dienomis iš 
Toronto lėktuvu išskrido 
Antanas Šalkauskis ir laivu 
išplaukė Kazys Ašoklis į

Knygos, Kurias Muli ir Protas ir Širdis

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS
Šaunamos iki Nauju Matų 

beveik ui pww kaino*

SI4VPTARN1A1.
• knyga, kurioje tiek daog

pasakyta apie Amerikos 
' Betariu gyvenimo sunka- ; 

mus, vargus ir kovas dėl
lietuvybės. 452 pusi.. Jo- , 
no šliupo, “dėdės” Šerno 
ir kun. Dembskio atvaiz
dai, kaina tik 3 doleriai.

Netekome Savųjų

Kaip netikėta rudenio šal
na pakanda dar pačiame 
žydėjime žiedus, taip neti
kėta mirtis aplankė Mont- 
realio lietuvių koloniją La 
Šalie, pasiimdama du, dar 
stiprius, lietuviškus ąžuo 
lūs.

Spalio 20 d. širdies liga 
mirė Jonas Baltakys, palik
damas našlę ir du sūnūs. 
Vienas jų studijuoja inžine
riją. o antrasis lanko pra
džios mokyklą, kuriam tė
viška globa dar buvo labai 
reikalinga. Velionis bmįo 
tik 50 metų amžiaus.

Spalio 25 d. mirė Pata
pąs, taip pat širdies liga. Jis 
buvo 50 metų amžiaus.

lerį perkamą, artimo 
lę, meilę savam kraštui ir 
jo nelaimės ištiktiems vai
kams.

Šulmistrai — Montreaiio 
lietuvių evangelikų parapi
jos organizatoriai, uolus 
Vasario 16 d. gimnazijos 
rėmėjai. Šulmistras veik
lus valstiečių liaudininkų 
narys. Šulmistrų jaunimas 
taip pat susipratęs. Leną 
ir Hertą šulmistraites su
tiksi beveik kiekviename 
parengime patarnaujant, jos 
Kiekvieną antradieni ir tre
čiadieni, po sunkaus darbo 
fabrike, savanoriškai prisi
stato i “Nepriklausomos 
Lietuvos” redakciją ir pa
deda laikraštį lankstyti ir 
ekspedijuoti.

Galima butų daug, daug 
’iems nuopelnų priskai 
čiuoti, bet šių eilučių auto
rius žino, kad ir už šias 
“paslaptis,” prie progos, 

i nuo Šulmistrų šeimos gaus

vien tik dėl nenoro pyktis 
su pačiu parapijos vadovu, 
atseit, dėl baimės. Parapi
jos vadovas parapijos rei
kalus tvarko, pasakyčiau,) 
diktatoriškai, ką patvirtina: 
iš bažnyčios išvaikymo fak
tas senųjų lietuvių (jų pir-Į 
miau atsilankydavo pilna' 
bažnyčia, gi dabar vos ke- 
etas beliko). Gi vargoni

ninkai, berods, kas pusme-
is ar greičiau keičiasi. i įMooaooGooooooGeGooDoooooeoooooooeoi 

Teigiama, kad naujo ga-!

Atsakymus rasite žurnale “Darbas,
kurio trečiasis šių metų numeris tik ką išėjo iš 
spaudos, šiame numery yra įdomus straipsniai 
Petro Gaižučio, V. Rimanto, V. Rovėjos, prof. 
J. Kaminsko, inž. J. Vilčinsko, J. V. Stilsono 
i r eilės kitų rašytojų. “Darbo” kaina $1 me
tams, atskiro numerio—25c. Žurnalas didokb 
formato, 32 puslapių, įrištas gražiuose virše
liuose. Leidžia Lietuvių Darbininkų Draugija. 
Pinigus prašome siųsti:

“Darbas,” 636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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ŠIRDIES ROMAI. Am. 
lietuvių gyvenimo ro
manas: pirmas apie 
širdį; ilicstmotas;

450
puslapių;
kaina 4 
doleriai.

Visos 3 knygos tik ui 6 
dolerius! Bet šita bo* 
protiškai numušta kai
na galios tik iki Naujų 
Mėty. Todėl nedelskite, 
bet kiškite į voką $6.00 
ir siųskite: DR. ALG. 
MARGERIS, 332$ So. 
Halstad St„ Chicago S, 
IIL Parsiuntimo kaštus

•

Gaila jaunų, dar stiprių, 
lietuviškų ąžuolų. Gaila šei
mų vvrų-tėvų. Reiškiame 
nuoširdžią užuojautą liku- 
siems artimiesiems, o mini-Į erbarti; 
siems tegul būna lengva ’
Kanados žemelė, kurią jie
du aplaistė savo suriu pra
kaitu. Pagiris.

25 Metų Sukaktuvės
Spalių 24 d. susirinko 

gražus būrys prietelių ir pa
žįstamų pasveikinti vedybi
nio gyvenimo 25 metų su 
kaktuvių proga Oną ir My 
kolą Šulmistrus, gyvenan
čius 176—8th Avė., Ville 
La Šalie, Montreaiio prie
miesty.

Lietuvoje Šulmistrai bu
vo ūkininkai ir gyveno Lan
kininkų kaime, Batakių vai 
sčiuje. Karo audra juos 
nubloškė į vakarų Vokieti
ją ir ten jie skurdo stovyk
lose kol Anglija atidarė du-

ražo statyba ir naujos maši
nos į ją Įvežimas esą komi- 
eto dovana kun. Taradaus- 
<ui aukotojų sąskaiton.

Visuomenė, aukojusi baž
nyčiai. gandais negali ten
kintis, ji nori žinoti tiksliai 
važnyčios statybos reikalus.

Aukojusi.

Baigdamas noriu sukak
tuvininkams palinkėti svei
katos ir ištvermės ir toliau 
eiti tuo tiesiu keliu, savo 
nagalbos ranką tiesti kaip 
iki šioliai nukentėjusiam ir 
pinti gyvenimo nevystanti 
vainiką. Kaimynas.

TIKINČIŲJŲ DIEVAS?
Dievo nė vienas niekad nematė. 

Bet Bibiiia yra Jo žodis. Kurie 
mėgsta skaityti Bibliją, tai tokie 
myli Pievą. ir pas tokius Dievą: 
bus.—Jon. 14:21. (49)

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

A. L A LI O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliikai-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. Broadvvay, Boston 27, Mass.

HAMILTON, ONT.

Bažnyčios Statyba
Hamiltone plačiai sklen 

da Įvairus gandai apie baž
nyčios statybą. Vietiniame 
“Review” Nr. 73 korespon
dentas S. B. Katz, nežinia 
keno suteiktomis žiniomis 
visus bažnyčios statymo 
nuopelnus atidavė kun. Ta 
darauskui, net jį genijum

PRANEŠIMAS
Pranešu, kad Elena Sadauskienė 

greitu laiku atvyksta į U.S.A. Kas 
pažįsta jos vyrą Edvardą Sadauską, 
praneškite jam.■ .... -

IEŠKAU žuvautoji;
Trys vyrai iš Broektono, kurie žu

vavo October 14. Little Pond, malo
nėkit atsiliepti. Vienas iš ją turėjo 
motorą Martin 75 ir davė man dar
bo. Parašykit arba atvažiuokit ad
resu:

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

ATSIVEDIMAI
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 

gero budo moterimi. Nesu laido
kas. mėgstu ramų gyvenimą. Ra
šykit:

P. O. Box 843, 
Bridgeport, Conn.

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

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

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

suteikia įstojimo j 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 West 30th Street, New York 1, N. Y.

J
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skaniai pagamino j BOSTONO VYRŲ

choro koncertas
kad jos 
maistą.

Nesvečias.
Banketo gaspadorium b 

yo N. Jonuška.

NORWOOD O, MASS., 
BALF’o SUSIRINKIMAS

BOSTONO MIESTO
NAUJOJI TARYBA

ENCIKLOPEDIJOS įsakyti Enciklopedija Vil-
$ VENTE BOSTONE niaus ir Kauno universite 

tams, o gal ir daugiau. Ba-

SANDAROS APSKRITIS 
PASKYRĖ DELEGATĄ

Bostono lietuvių kulturi- 
n;s. gyv®nirnas tebėra gajus 
ir įvairus. Vienas parengi
mas tuojau seka kitą. štai

Lapkričio 15 d., 4 vai., { miesto tarybą išrinkti:

Praeitas sekmadienis vi
sais požiūriais kultūringa
me Bostone buvo tikrai ne
paprasta diena ir kultūrin
giems Bostono lietuviams ir 
už tai ačiū Rašytojų Klu
bui, kuris sumanė švęsti 
Lietuvių Encklopedijos pir
mojo tomo krikštynas. Jos 
buvo gražios, malonios ir 
turiningos.

Iškilmingas aktas buvo di
delėj, gražioj So. Bostono 
High School salėj, kuri bu
vo pilna. Manau, čia tiek 
daug ne vien tik Bostono 
publikos sutraukė dvi ap
linkybės : bičiulystė Enci
klopedijai ir viešnia daini
ninkė E. Kardelienė, pirmą 
kaitą pasirodžiusi Bostone.

Akta pradėjo Rašytojų 
Klubo pirm. Santvaras. Į 
garbės prezidiumą pakvietė 
net keliolika asmenų. Kal
bas pasakė prel. Juras, adv. 
Kalinauskas ir prof. Vac
lovas Biržiška. Sveikinimų 
buvo tiek daug, kad pirmi
ninkas tik dali tepaskaitė, o 
kitus tik suminėjo, žodžiu 
tegalėjo pasveikinti konsu
las Shallna. Laisvės Komi
teto atstovas Audėnas, iš 
Michigan valstijos atvykęs 
Račiūnas, teisininkų atsto
vas Čepas ir jaunųjų akade
mikų atstovas Kavolis.

lerina Babuškinaitė užsakė 
Enciklopediją Lietuvos te
atrui. Žodžiu, atrodo, kad 
Enciklopedijos prenumera
torių skaičius turės gerokai 
padidėti.

Pobūviui vadovavo Gus 
taitis. Šitoj vietoj su juo 
varžytis vargu kas drįstų.

Bostonas ilgai minės En
ciklopedijos krikštynas.

2-is.

Lapkričio 1 d. Sandaros 
pirmas apskritis turėjo su-
yažiavima Worcestery ir » * . paskyrė delegatą i Ameri
kos Lietuvių Kongresą Chi
cagoje. Delegatu išrinktas 
Aleksandras Čaplikas. San

lapkričio 15 d. Bostono Lie
tuvių Vyrų Choras rengia 
savo metinį koncertą, ku
ris Įvyks aukštosios mokyk
los didžiojoj salėj (South 
Bostone, Thomas Park).

Bostono Lietuvių Vyrų 
^.'7 choras, kaip muzikinis an

samblis, tebėra dar jaunas.
tik antruosius me-

pobažnytinėj salėj kviečia- Foley, McCormack, Aheam, 
Kerrigan, E. F. McLaugh- 
lin, White, Piemonte, H ur
ley ir Hailer.

Į mokyklų valdybą: 
Ward, Fitzgerald, Carr, 
Muse o ir Lee.

LDD 21 Kuopos Pobūvis

daros centro vicepinninin-jj;s (jirba 
kas ir Sandaros 7 kuopos į^, dirka „ atsidijimu 
pirmininkas Bostone. |jr pasi,yžimu išaugti j

gų muzikinį kolektyvą. Iš 
tikro, tas choras yra vienin- 

, į gas ir disciplinuotas vyrų 
skynaus ansamblis. Pernykštis tol«l)- V .... 1

Lietuviu Kongreso Reikalu

ALT
valdyha primena, kad 
krivio 27-28 Chicagoj 
sta Visuotinis Amerikos 
Lietuvių Kongresas, ragina 
visas organizacijas siusti 
savo atstovus ir skirti au
kas. Reikalingų informaci 
jų duoda pirmininkas ad
vokatas J. Grigalius, 52

Bostono
lap

iwk-

mas visuotinis Nonvoodo 
BALF’o skyriaus narių su
sirinkimas. Skyriaus valdy
ba prašo visus narius ir ne- 
narius jame dalyvauti. Vi
si drauge lengviau surasi
me budus, kaip geriausia 
padėti tebevargstantiems 
tautiečiams.

K. Šimėnas

BRIGHTON. MASS.

Balsavime iš 384,000 tu
rinčių teisę nedalyvavo nė 
pusė. Tai didelis gyvento
jų apsileidimas.

Prof. Stott Dainavimo 
Pamokos

LIETUVIŲ MELODIJOS 
X VALANDA s

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

409 W. Broadaay. So. Bostoa.
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

DR. D. PILKA
■M 1 flU « 
mo t m s

Sekmadienio vakarą Bos 
tono ir aplinkinių vietovių 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos bičiuliai turėjo progos 
maloniai pasikalbėti, gar
džiai užkasti, o norintieji ir 
‘'kirminą numalšinti 
dainos
zitoriaus Gaidelio vadovau
jamo vyrų choro pasiklau
syti.

Pobūvy mačiau ir iš savo 
pacientų pasiliuosavusi Dr.
Pilką, ir taip pat kiek “Ke
leivio” naštą numetusi Mi- 
chelsoną. ir jau aktyviai j Antanas Mat*ulis 
kojas stojusi Januskį, n

C
11 (St., So. Bostone, ir sekreto- 

išti oškusieji kompo- t.jus p Jančauskas, 21 At
lantic St., So. Bostone.

Lankėsi Antanas Matulis

choro’ 
kad jis 
meninių 
daug
vyni choias dainuoja Įvai
riuose Bostono lietuvių pa
dengimuose, todėl yra įsigi
jęs nemaža populiarumo ir 
simpatijų.

'f • ' ■ -• - f
Bostono Lietuvių Vyrų 

Choro vadovas komp. Ju
lius Gaidelis, baigęs prof. 
J. Gruodžio kompozicijos
[klasę

koncertas parodė, 
via pasiekęs gražių 

laimėjimų. Per- 
nesibrangindamas,

Kauno Konservatori-

Piliečių Klubo Naujienos
Lapkričio 1 dieną klu

bas rengė metinį banke-l Buvęs Rygos operos žy- 
tą, kuris gerai pavyko. Lap- pus baritonas prof. Victoi 
kričio 8 d. buvo klubo na- Stot jau senai sėkmingai 
riu susirinkimas. Be ko ki- duoda dainavimo pamokas 
ta,* paskirta BALF’ui $5 ir»New Yorke, o nuo šio ru- 
atnaujinta “Keleivio” pre- dens jis jas duos ir Bostone

.. Ofiao Valandos:
Iv

546 BROADWAY
sa BOSTON. 

Talafonaa: SOUth

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.

numerata. 
vo gana

Susirinkimas bu-
gausus.

B. Kontrimas.

Lietuvos Ūkio Atstatymo 
Studijų Komisijos Posėdis

Prel. Juras papasakojo 
enciklopedijų istoriją ir jos 
reikšmę—tai tautos inteli- 
gentingumo ir kultūringu
mo požymis. Adv. Kali
nauskas pasisakė, kaip Į 
Enciklopedijos pasirodymą 
žiuri čia gimę ir Lietuvos 
nematę lietuviai. Pats vy
riausias Enciklopedijos re
daktorius prof. Biržiška pa
reiškė, kad musų ryžtas yra 
labai senas. Mus supo ga
lingi priešai ir visiems lie
tuvis atsakė: “Broliai, ne
pasiduokime!" Tą šūki mes 
ir šiandien kartojaihe. 
Amerikos lietuvių tarpe ki
lo pirmoji mintis leisti en
ciklopediją prieš daugelį 
metų, jie ir dabar sudarė 
palankias sąlygas jai pasi
rodyti.

Koncerte dalyvavo J. Ka
činsko vedamas choras, pa
dainavęs keturias dainas;! 
rašytojai Aistis, Brazdžio
nis, Santvaras ir Gustaitis, 
padeklamavę savo naujų 
kurinių, ir viešnia iš Kana
dos, Elzbieta Kardelienė. 
Ji čia savo pirmam pasiro
dymui parinko Įdomią pro
gramą ir ją taip gražiai at
liko, kad bostoniečiai mie-

Nonvoodo su visu buriu 
vykusi Ramanauską, 
daug kitų, dar man nepa
žįstamų linksmų veidų. Vi
si buvo patenkinti, risi po 
vakarienės sukosi salėj 
trankios “Keturių Karalių” 
muzikos garsus sekdami, 
senieji labiau linkę polkai.
o jaunieji kam kitam.

Lapkričio 1 d. Bostone' joj- šių metų pavasari Nau- 
lankėsi iš Brooklyno žino- jokios Anglijos konservato- 
mas kliaučių kontraktoiius'lijoje Įsigijo Master De-

Jis daly-ięree laipsnį. Gaidelis yra
t n,..,L bniopstimzas. kninnštiis iris»vavo Lietuvių Piliečiu Drau- rūpestingas, kruopštus 

at-j •• _ „..u:__npmu7'j rvotin-irncv tjgijos veteranų 
11 vakarienėje ir ta

ilCV
ir “Keleivio” koresponden
tas susigundino pamiklinti 
dešimtmečiais sutingusias 
kojas ir su Strazdiene ir .Jo- 
nuškiene polkutę, rodos, vi
sai padoriai pašoko. Tuo 
tarpu Anesta su Andriukai
čiu ir Janeliunu nespėjo 
suktis už “baro," i galą jau 
kai keno užsakymų nebe- 
vvkdydami.

pagerbimo Tuns nemaža patyrimo cho- 
proga per ro vadovas. Savo choro re-

drg. Joną Jankauską Įteikė pertuarą jis nuolat papildo 
“Keleivio” prenumerata r.au jomis dainomis, jo pa

Jis įvyko lapkričio 7 d. 
Dalyvavo J. Audėnas, inž. 
J. Dačinskas, arch. J. Oku- 
nis, Dr. Mažeika, prof. A. 
Vasiliauskas, inž. V. Siru- 
avičius, S. Lūšys ir agi’. P. 
valadė. Smulkiai aptarta 
taip išplėsti savo darbą ir 
uo sudominti visuomenę. 
<itą kartą parašysime pla
čiau apie tos komisijos 
veiklą.

Vėl Sprogimas Laive

penktadieniais nuo 5 vai. 
vakaro ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryto. Jo studija 
yra Steinert Hali, Studio 
16, 162 Boylston St. No
rint susitarti skambinti HA 
6-8244.

Šeštadieninės Mokyklos 
Komitetas

Šios mokyklos mokinių 
tėvų komitetas išrinktas ši
tokios sudėties: pirm. inž. 
Dačinskas, vicepirm. F. Ka- 
rosienė, sekr. S. Tamošai
tienė, ižd. S. Lūšys, narė, 
Dr. M. Gimbutienė.

RADIO PROGRAMA
metams ir pridėjo 
Tėvui dovanų $6. Už do
vaną tariame širdingą ačiu.

XXiiivi9i urv; i manu

Maikio ities kitų. musų kompozi
torių sukurtomis. Nėra abe
jonės. kad lapkričio 15 d. 

i Bostono Lietuvių Vyrų 
.Choro koncertas bus Įdo-

Savininkas A. J.
628 East Broadwa

South Boston 27,
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Šieno:

Stiklas
Visokie Reikmenys Namaoi 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

Musų “prezidentas” Stil
sonas moka valdyti, gerai 
“valdė” pobūvį ir šį kaitą. 
Pobūvio eigoj jis perstatė 
publikai kai kuriuos žymes
nius svečius, iš kurių vieni 
pasakė po trumpą kalbą, 
kiti tik atsistodami pasiro
dė. Kai ką pasakė arba 
tik šiaip buvo pei’statyti šie 
asmenys: S. Michelsonas,
Dr. Pilka. F. Ramanauskas,1 
p. McCauliff ir žmona, p-lė 
Pakarklytė (iš Nonvoodo, 
nesenai mirusio 
ninko J. Pakarklio duktė),
p. Namaksis ir jo maloni 
žmona, p. Tumavičienė, 
inž. Čaplikas, vyrų choro 
pirmininkas Lionginas Viz-

Sandaros moteių kuopa 
sekmadieni, lapkričio (N'o- 
vember) 15 d„ 5 vai. vaka
ro. Lietuvių Piliečių Klubo 
salėj rengia šaunų banketą. 
Jame bus gražių savų dai
nų. bus renkama 1954 metų 
našlių karalienė ir jos paly
dovės. bus gardžių valgių, 
gros gera muzika. Į ban
ketą kviečiami ne tik našlės 
ir našliai, bet visi, kurie no
ri tą vakarą Įdomiai ir ma
loniai praleisti.

Sandaros Moterų Klubas.

riu aukšto
men s.

murzi Iri niu IIŽVgZ><r>.s iiiU poziu-
meninio lyg-

Jubilėjine Skautų Sueiga

Bostono Lietuvių Vyrų 
Choro solistai, dalyvaują 
lapkričio 15 d. koncerte, 

'įbus Stasė Daugėlienė, mez
zo sopranas, ir Stasys Lie 
pa. baritonas.

Stasė Daugėlienė daina 
rimą yra studijavusi Kauno 
valstybinėj konservatorijo. 
ir Vokietijoj. Buvo Kauno 
radiofono solistė, koncerta
vo Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Amerikoje. Jau yra pasiro 
džiusi ir Bostone, kur savo 
gražiu ir jautriu dainavimu 
yra palikusi malonių Įspu 
d žiu. S. Daugėlienė tur

Praeitą savaitę vėl įvyko 
sprogimas norvegų laive, 
turis stovėjo Bostono uos
te. Tai jau ketvirtas gais-

s per paskutiniąsias tris JĮĮ-L 
savaites, šiame laive spro
gimas Įvyko dėl neatsar
gaus elgesio su lengvai 
sprogstančiais chemikalais.
Žuvo 7 asmenys ir 13 su
žeistų. Karo laive, kiek 
anksčiau, žuvo 37 asmenys.

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

dainos, muzika įr 
Magdutės Pasaka.

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

J. Vanago Enciklopedijos- __ Steponą* Mmku*.
pirmuosius Įspūdžius gavo-Į Paieškomas ~\n t anas Kumpelis 
me dėl vietos stokos atidėti}
kitam numeriui.

lai jos vėl netrukus klausy-Jbickas, J. Arlauskas, K. A.
tusi.

Aktas - koncertas buvo 
“Voice of America” užre- 
kord uotas.

Vakare Lietuvių Ramo
vėje didelis būrys enciklo
pedijos bičiulių turėjo pro
gos jaukiai pasižmonėti, 
gerų šeimininkių gardžiais 
valgiais afkį numalšinti. Ir 
čia buvo daugelio kalbėta.

Akte teisininkai pranešė 
Įkūrę fondą tikslu išrašyti 
Enciklopedijos 1,000 eg
zempliorių ir juos nuvežti 
į išlaisvintą Lietuvą. Vaka
re Santvaras pasakė, kad 
tą mintį puoselėję ir rašy
tojai, bet tik dabar tegalįs 
paskelbti, kad nenorįs savo 
pavardę pasakyti gerada

ris paaukojo klubui $800 
todėl rašytojai jau gali už-

A. J. NAMAKSY
BSTATE B INBUBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948

87 OBIOLB 
We»t Rosbnry,

Tel. PArkvray 7-0402-M.

i

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Cklrargaa
Vartoja vėliauaioe konstraldeijoa 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniua

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
5S4 BROADWAT, 

gO. BOSTON, MASS.

į Antanas (Anthony) Kumpe
lis. kuris seniau gyveno 75 G 
St.. So. Bostone, prašomas tuo- 

atsiliepti. nes jo vardu at-

TaL SO 8-2885
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryto iki 7 vakaru

geredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet ii stotie? 
VVBET, 1460 klc. Vedėjas: Po 
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St„ Doreheste» 

TeL CO 5-5564

MEAT MARKET—$2.900
Parduodamas geras biznis, 

daug prekių. Savininkas išei
na i poilsį. Krautuvės nuoma

jau
*ėjo pinigų. Jis pats ar ji ži
nantieji atsiliepkit adresu:

Dr. D. Pilka 
546 I»roadway 

So. Boston 27. Mass.
Lapkričio mėnesi Lietu-,

vos Skautų Sąjungai sukan-:šveinaus tembro lyrinio po 
5 metai nuo jos Įsiku- Rudžio mezzo sopraną. Sa 

rimo. vo balsą ji lengvai valdo
Paminėti šią reikšmingą Minuoja su įsijautimu 

dieną Lietuvos jaunimui'f^a^nas atlieka grakščiai 
xl'uornen‘',Bostono skautai bei skautės milingai. Iš tikro, S. Dau- 

į engia iškilmingą sueigą J pienės dainavimo bus vėl 
lapkričio 14 d. (šeštadienį), n}a’onu PaMausyti Bostone, 
4 vai. popiet, Lietuvių Ra-}si kartą šaunaus vyru cho- 
movėje, 484 E. 4th St., So ro koncerte.
Bostone.

Sueigon kviečiame daly

li’

NAMAS PARDAVIMUI
So. Bostone, blokas nuo juros. 3 

seimu, 4-5-4 kambarių namas, baltos 
sinkos, 3 porčiai. aliejaus šilima, 
kaina $6,000. jnešt $500. Teiefonuot 
tarp 7 ir 8 vai. vakaro: SO 8-4344.

(46)

Stasys Liepas, žinomasis 
baritonas, gyvena Bostone, 

vauti skautų tėvelius, bičių-'čia iis vra savas, kaip dai-
IV uva? I HM u vn IIVI v> uu- 1* • • I •’ J mrliečiai), J. Vinciunas ir J. hUS 'DI"*‘»y>-ską nsuomenę. n,ninkas visada mielas. Ta

Neviackas, P 
Kručas (visi

Ki-učas, P. P 
trys noruoo-

?29 per mėnesį.
574 Cambridge St., 
Cambridge , Mass. 
Tel. ELiot 4-3783.

(48)

PARDUODU 3 NAMUS
Vienas 4 eiraų. S-4-4-4 kambarių 

antras 3 šeimų. ^>-6-6 kambarių, tre
čias 3 šeimų, 5-6-6 kamb. Skambint 
GA 7-8086. <481

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

Januškis.
Pobūvy buvo didelis bū

rys vyrų choro narių ir 
choro vadas komp. Julius 
Gaidelis. Pirmininkaujantis 
juos, kaip jis sakė, apsi
sprendė “išprovokuot,” na, 
tai pakviesti vyrų choro na
riai publiką tikrai palinks
mino gražiai skambančio
mis dainomis, o po to S. Ja
neliunas smarkiai garsino 
vyrų choro koncertą .kuris 
Įvyks So. Bostono High 
School auditorijoj šį sek
madienį.

Bendrai imant. LDD 21 
kuopos pobūvis buvo visais 
požiūriais sėkmingas. Be to, 
publika gyrė ir gaspadines,

Balstijos Skaučių ir 
Bostono Skaučių 

Vietininkijos.

Stepono Dariaus 
Komandierius

Posto
Perrinktas

Spalio 25 d. Stepono Da 
riaus posto legionieriai per
rinko savo posto komandie- 
rių ir i tą vietą vėl išrinko 
Aleksandrą Čapliką, kuris 
ir pernai vadovavo postui. 
Už sėkmingą darbą posto 
vadovybėje S. Dariaus pos
tas Įteikė A. Čaplikui dei
mantinį žiedą. Naujos val
dybos Įvesdinimo iškilmės 
vyko L. P. Draugijos svetai
nėje.

ciau pastaruoju metu jis 
dažniau kitur dainavo, Bos
tone labai retai tepasirody- 
damas. Tad po ilgesnės 
pertraukos bus tikrai ma
lonu S. Liepą išgirsti, jo 
dainų pasiklausyti.

Nėra abejonės, kad lap
kričio 15 d. į Bostono Lie
tuvių Vyrų Choro koncertą 
susirinks gausus būrys lie
tuvių ne tik iš paties Bosto
no. bet ir iš visų jo apylin 
kių. Savo darbu, savo ryž
tu populiarinti lietuviškąją 
dainą ir ugdyti musų chori
nį dainavimą Bostono Lie
tuvių Vyrų Choras to nusi
pelno.

Koncerto pradžia 3 v. p.p.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 patalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. SO 8-2130
3AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Salininkai
Paul Lapenas. Jr_, ir 

Alphonse Stecke
Drnffiam Stnjrns ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijų* 
Sinkliais

Apkainavimas Dyka, 
(Free Estimate)

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Sionėiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. Patarnavimas mandagu; 
kainos nebrangioa.
«a jan 20 matų.

V. Gravitis - Foto Studija
106 Forest Hills St., Jamaica Plain, Mass. Tel. JA 2-01K >
Daro meniška“, retušuotas portretų nuotraukas trijų įvairių dydžių 
pavyzdine nuotrauka 5x7 inc.
Vestuvių, susirinkimų, ar kitokių erupiu nuotraukas darome musų studijoje 
arba vykstame fotografuoti j Jūsų nurodytas vietas.
Foto-mėeėiams išaiškiname filmas ir darome nuotraukas.
Puikiai atliekame senų nuotraukų reprodukcijas įvairiuose dydžiuose.
Foto darbai atliekami meniškai, ilgametę praktika turinčių tos srities 
soacielistų, su puikiausiais vokiškais foto aparatais ir laboratorijos įren 
gintais.
įsidėmėkite: Puikus foto darbai atliekami žemiausiomis konkurencinėm 

kainomis. Malonus ir greitas patarna'imas.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdą 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston ^7,




