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Politinių Fondų Karas Dar 
Neina Prie Galo

Republikonai Priėmė Nixono Pasiaiškinimą; Stevenso-j 
nas Atidengė Savo Fondo Paslaptis ir Parodė Visą 

Savo Turtą; Siūlo Tą Pat Padaryti Eisenhow-
eriui; Rinkimų Kampanija Dabar Pačiame 
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Pereitą savaitę republi
konai nutarė palikti senato
rių Xixoną kandidatu vice
prezidento vietai. Po Ni- 
xono pasiaiškinimo per ra
dio ir televiziją ir jam pa
prašius klausytojus pareik
šti savo nuomonę dėl jo tin
kamumo, apie 2 milionai 
žmonių, daugumoje repub- 
likonų, pasisakė republiko
nų centrui už Xixoną. Re
publikonai mano, kad “Ni- 
xono afera” jiems išeis į 
naudą, ar bent nepakenks.

pajamas. Sakoma, kad ge
nerolas Eisenho\ver už savo 
knygą “Crusade in Europe” 
uždirbęs kelis šimtus tuKs- 
tančių dolerių ir už tas pa
jamas sumokėjęs mažiau 
mokesčių, negu už tokias 
pat pajamas moka kiti ra
šytojai. Jis mokėjęs tak
sus, kaip nuo kapitalo prie
auglio, o ne kaip nuo asme
ninių pajamų

Demokratai mano, kad 
Xixono fondo klausimas 
dar nėra baigtas,- bet šiuo

JUGOSLAVUOS TITO BROLI AL’J ASI SI VAKARAIS

Anglijos ministeris A. Eden lankėsi ir tarėsi Jugoslavijoj. Paveiksle matosi Jugosla
vijos diktatorius J. Broz (Tito), jo žmona ir A. Eden. Anglijos užsieniu reikalų minis- 
tęrisj kairėj) smagiame pasikalbėjime. Tilo priėmė Anglijos pakvietimą atvykti Į 
Londoną pasisvečiuoti ir pasitarti.. r z ’
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Kerėjos Bolševikai Atmeta 
NaująĮKompromisą

Reikalauja Visų Belaisvių, Dargi Antibolševikų; Jung
tinės Tautos Siūlo Naują Budą Belaisvius Persijoti, 

Bet Nenorintieji Prievarta Nebus Bolševikams
Išduodami

Šen. Sparkman 
Parodė Savo Turtą

Kartu iškilęs “Stevenso- 
no fondas” pereitą savaitę 
irgi buvo išąiškintas. Gub. 
Stevenson paskelbė apie 1,- 
000 pavardžių žmonių, ku
rie rėmė jo išrinkimą 1948 
metais ir sudėjo 172,000 
dolerių. Po rinkimų iš tų 
pinigų liko apie 18,000 do
lerių. Rinkimų komitetas 
tuos i-inieus neį vedė euber-I o r
natoriaus žiniai, kad jis iš 
to fondo padidintų atlygi
nimą kai kuriems inkš
tiems Illinois valstijos par
eigūnams, kurie, priimdami 
valstijos tarnybą, turėjo 
materialinių nuostolių. Prie 
tų likusių 18,000 dolerių 
dar buvo surinkta i tą fon
dą 2,900 doleriu ir iš tu 
pinigų virš 18,000 dolerių 
buvo išmokėta 8 aukštiems 
Illinois valstijos pareigū
nams, kurie turėję nuosto
lių priimdami tarnybas val
stijoj. Pranešimas išvardi
ja aukotojus ir p&ramų ga
vėjus.

“Stevensono fondas” pa
skelbtas su pavardčmis da
vusių ir gavusių asmenų. 
Pranešimas yra paliudytas 
bešališkų sąskaitininkų ir 
juristų.

Republikonai mano Ste
vensono fondą dar pake
denti. Bet tuo tarpu gub. 
Stevenson parodė visas sa
vo pajamas per paskutinius 
10 metų ir sumokėtus mo
kesčius. Jis per 10 metų, 
nuo 1942 iki 1951 metų ga
lo, turėjo pajamų 500,000 
dolerių ir už tas pajamas 
sumokėjo mokesčių 212,000 
dolerių. Demokratų kan
didatas sako, kad ir sena
torius Sparkman greit paro
dys savo pajamas ir sumo
kėtus mokesčius. Gub. Ste- 
venson kviečia ir republi
konų kandidatus padaryti 
tą patį, k žmonės žino ų. 
kaip kand.d >tai atsiskaito 
su iždu.

Gub. Stevenson &*.Ku kad 
žmonių susidomėjimai pe
litiniais fondais yra sveika, 
dalykas, nes žmonės nori 
žinoti, ką jie renka. Gub. 
Stevensono paskelbimas 
savo pajamų ir mokesčių 
yra kvietimas ge lendui Ei- 
$«*nhoweriiii parodu* «avo

tarpu “Nixono afera” yra \Bolševikų Vadai {Kas Užmušė Trockį: 
M* Atgailauti

mokesčiai. ' Ų, _ ,
Šalia- skandalų ir “fornli Du prancūzų bolševikų

dų” aiškinimo rinkimų va^ai> A. Marty ir C. Tu 
kampanija įėjo į karščiau- P°n’ paskelbti sukly
siu laiką. Svarbiausieji pa-Pę’ nuo tikrosios
sisakymai šią savaitę bus galino linuos y prancūzų 
ne tik gen. Eisenhovverio ir kompartijos jvadovybė juos 
gub. Stevensono, bet sen.l^v^e^® pasiaiškinti.
Tafto ir prez. Trumąne, ku
ris išvyko į ilgą rinkiminę I Tillon savaitę pa-
kelionę ir aplankys 24 vals- skelbė, kad jie pasiaiškins 
rijas.' |<-}č] savo klaidų. Bet to vis

--------------------------- dar nepadarė. Partija juos
RAIT1IA NĖRA |ispėja, kad jie turi atgai- 
‘'Abil'LA lauti tuoj pat ir nelaukti,
STALINO EŽERAS kol jų atgaila nebeturės jo-

--------- kios politinės reikšmės.
Šiaurės Atlanto karo lai- Ar raginimas “atgailau- 

vynas darė 12 dienų karo ti” ir daiyti viešą išpažintį 
pratimus Šiaurės ir Baltijos paskatins Marty ir Tillon 
jurose. Manevruose buvo greičiau atlikti savispiau- 
ginama vakarinė Baltijos dos nemalonią pareigą, dar 
juros dalis, kad rusai nega- nėra žinoma.
lėtų kėsintis išsilaužti iš ----------------------
Baltijos juros pro Danijos Į c . t(Q
salas ar per Kiel kanalą. Seną

Manevrai parodė, kad j Politinį Triksą
Baltijos juroje bolševikai ______
negalės šeimininkauti karo Gub Stevenson pereitos 
metu, kaip ten šeimininką- savaitės gale kabėjo India- 
vo per karą vokiečiai. Ne nos valstijoj ir ten iškėlė 
-ik švedų karo laivynas, bet Republikonų dviveidiškumą 
ir visų kitų Vakarų valsty- jig sakė> kad republikonai 
oių karo laivai karo atveju L eįkalauja mažinti taksus ir 
‘Stalino ežere ’ plaukios ir kartu siūlo daryti didesnes 
‘lankys’ Rusijos miestus, išlaidas ginklavimuisi. Gu

-------------------------- Jbernatorius sako, kad toks
T t n • f L- dviveidiškumas vra “se- 
1 (11 P 1 att ir lKC niausiąs politinis trikšas” ir 

Skirtumo A era klausė, ar amerikiečiai dar
--------- nėra išaugę vaikiškumo,

Senatorius Taftas kalbė- kad tokiems pažadams ti
kėtu ?

Visuomenė Galės 
Lyginti “Fondus”

“'irue” šiomis

damas Chicagoje sakė, kad 
tarp jo ir generolo Eisen
hovverio nėra jokio skirtu
mo pažiūrose visais vidaus 
politikos klausimais. Už
sienių politikoj esą šiokių 
tokių skirtumų. Senatorius 
kvietė visus republikonus, 
kurie rėmė jo kandidatūrą, 
di »»n- remti gen. Eisenhc«- 
erį.

Šen. Jci.iu sakėsi turįs 
visišką pasitiksimą gene
rolu', nes generolo j ■■ ž’iiros 
į vi.’dymą “yra tokiom , t, 
kaip nic.io.” Bet šen. Tali 
reiškė abeju ;ų dėl kai ku
rių generolo it ėjų, kad 
jie galį nukrypti n< •< tikro
jo republikonizmo.

Gub. Stevenson ir India
noj aiškino savo valdymo 
programą ir griežtai smer
kė šen. Jenner, kuris šmei
žė ge.n. Marshallą. Steven
son smerkė gen. Eisenhovv- 
erį, kam jis remia senato
rių Jenner.

“Keleivio” 30 nri. šiais 
metais buvo rašyta apie 
žmogų, kuris bijo laisvės.” 

Tas keistas žmogus via 
Trockio. užmušėjas, žino
mas Frank Jacson ir Jac- 
ques Mornaid. vardais, 
irockio užmušėjas sėdi ka
lėjime Meksikoj virš 12 me
tų ir nesiprąšo, kad butų 
paleistas į laisvę.

Magazinas
dienomis paskelbė labai 
įdomius davinius apie tą 
žmogžudį. Vienas Meksi
kos kriminologas, Dr. Al
fonso Quiroz, po ilgų tyri
nėjimų, po įvairių pasikal
bėjimų su žmogžudžiu, nu
sprendė, kad jis turi būti 
ispanas. Jis nuvyko į Is 
paniją ir ten tikrai susekė, 
kad Franc Jacson yra Ispa 
nijos komunistas, jo rekor
das ir pirštų nuospaudos 
yra Ispanijos policijoj. 

Tikroji žmogžudžio pa- 
” varde yra Ramorf Mercader 

del Rio. Jis ir jo motina 
abu buvo komunistai ir abu 
buvo atgabenti į Meksiką, 
kur ir paruošė Trockio nu
žudymą. Ilga Stalino ran
ka pasiekė Trockį per van
denyną.

Prie to reikia pridurti, 
kad ilga Stalino ranka pa
siekia ne tik Meksiką, bet 
ir musų šalį. Čia buvo nu
žudytas XKVD generolas 
Krivickis, buvo nužudytas 
Carlo Tresca, buvo nužudy
ta Julia Stuart Poyntz ir 
apie jų užmušėjus jokių ži
nių nėra.

U2MLSE ŽMONĄ,
KŪDIKĮ IK NUSIŽUDĖ

25 metų darbininką: W. 
r .r,°ster, iš Pavvtucket, K 
I., svk n dieni nušovė savo 
žmoną, lft ■ ė lesių sūnų ir 
paskui pats r, isižudė šuviu 
i galva

Po paskelbimo, kad se
natorius R. Xixon, republi
konų kandidatas į vįcę-pre- 
zidento vietą, gavo iš Ka
lifornijos milionięrių 18,- 
000 doleriu dovanų savo 
politinei veiklai, šen. Nixon 
padarė platų pasiaiškinimą 
per televiziją. Pasiaiškini
mas buvo surištas su rinki
mine agitacija. Senatorius 
patvirtino paskelbtas žinias 
ir sakė, kad jis nemato nie
ko bloga tame, kad ėmė iš 
turtingų vienminčių pinigus 
politinei veiklai paremti.

Dabar ir gub. Stevenson 
skelbia savo fondo “paslap
tis.” Jis skelbia vardus 
aukštų Illinois valstijos pa
reigūnų, kurie gavo papil
domas algas iš privačių šal
tinių, tarpininkaujant gu- 
bei natoriaus specialiam 
fondui. Visuomenė galės 
daryti palyginimą tarp tų 
Įveju fondų . .

Gen Eisenhoįver 
Lankėsi Pietuose

Vokiečių Socialistai
Prieš Bendrą Frontą

V okietijos komunistų par
tija pasiūlė socialistams su
dalyti “bendrą frontą” 
prieš sutartis su Vakarais ir 
prieš Adenauerio vyriausy
bę. Vokiečių socialdemo
kratai kovoja ir prieš sutar
tis ir pilės Adenauerio vy
riausybę, bet alsuok* d ri- 
į bet koki bendrą frontą i, 
bilševikais, kurie atstovai 
ja Rusijos interesus. Pra
raja tarp „ cialistų ii ko
munistų vra n, pp žengia
ma

Senatorius John J. Spark
man, demokratų kandida
tas į vice-prezidento vietą, 
paskelbė savo turimą turtą, 
metines pajamas ir sutau
pąs. Jis sakosi- neturįs ir 
niekada neturėjęs “fondų” 
jo politinei veiklai remti, 
bet jis turi 3,000 dolerių 
vertės farmą, turi 20,000 
dolerių valstybės bonų, 
10,000 dolerių investuotų 
pinigų investavimo banke, 
$675 įvairių Šerų, namus 
Washingtone,: už kuriuos 
mokėjęs 35,000 dolerių 

20,000 morgičius) ir $4,- 
)00 naijią Huhtsville, Ala. 
3e to, jis. tyri išsiėmęs 50,- 
000- dolerių draudimą, į tą 
sumą įeina ir.$10,000 karei
vio draudimas. Be .to,- jis 
’urįs $3,000 taupypno ban
ke ir apie $lj000 einamo j 
sąskaitoj.

Bakterijų Karas
Nėra Įrodytas

Korėjos bolševikai vėl at
metė, nors dar negalutinai, 
Aliantų naują pasiūlymą, 
kaip pasikeisti belaisviais. 
Po 10 dienų bolševikai duo
sią galutiną atsakymą.

Aliantai siūlė bolševi
kams pasirinkti tris budus, 
kaip persijoti belaisvius, po 
padarymo karo paliaubų, 
bet visi Aliantų siūlomi bu
dai remiasi laisvu belaisvių 
apsisprendimu, ar jie nori 
grįžti pas saviškius, ar ne
nori. ,

Bolševikai sako, kad 
jiems laisvo apsisprendimo 
principas yra nepriimtinas. 
Jie reikalauja visų belais
vių, kurie tik kada yra bu
vę jų armijoj.

Korėjos fronte pereitos 
savaitės gale Aliantų bom- 
beriai per klaidą bombar
davo graikų. brigadą, kuri 
kaūjasi Aliantų eilėse;/-Sa
koma, kad brigadai pada
ryta daug nuostolių, bet 
tikras nuostolių skaičius 
dar nepaskelbtas. i*

Republikonų kandidatas 
gen. Eisenhovver iš antro 
karto buvo “įsiveržęs” 
pietines valstijas, jis lankė
si Virginia ir kitur ir pa
sakė kelias kalbas. Visur 
generolą pasitiko didelės 
minios žmonių ir priėmi
mas buvo labai šiltas.

Stebėtojai mano, kad ge
nerolui Eisenhovveriui pa 
vyks patraukti daug pieti 
nių valstijų balsuotojų ir 
gal net pasiseks laimėti 
daugumą Texas ir Louisia 
nos valstijose. Pietinės vai 
stijos tradiciniai yra demo 
kratų partijos valdomos 
bet šiais rinkimais laukia 
ma aiškesnio balsuotojų pa

•stymo.

GE DARBININKAI
PRIĖMĖ SUTART

H 'i* Gi'ii« ial Electiic 
'arbiuinkų Lynnc šią sa

vaitę sutiko pasirašyti nau- 
a darbi, smaili streiku ne

bus

Kinų komunistinė vy
riausybė paskelbė “galuti
nus” įrodymus, kad Ame
rikos karo lėktuvai vedą 
bakterijų karą šiaurinėj 
Korėjoj. Bet įrodymai pa
sirodė nelabai įtikinantys. 
Vienas anglų mokslininkas, 
pats bolševikas, Cambridge 
Universiteto biochemijos 
profesorius Dr. Joseph 
Needham, paskirtas bolše
vi k ų “Internacionalinio 
Mokslininkų Komiteto” iš
tirti bakterijų karo davi 
nius, paskelbė Londone, 
kad jokių “galutinų įrody
mų” jis neradęs.

Tas mokslininkas plačiau 
paaiškino, kodėl jis neradęs 
galutinų įrodymų, nors jis 
sakosi “giliai įsitikinęs, 
kad komunistų kaltinimai 
esą teisingi ... tik įrodymų 
trūksta.

Lenkijoje Surasta 
170, 000 Kulokų

I>enkijos bolševikiška vy
riausybė surado visame 
krašte 170,000 kulokų ūkių. 
Kulokai (turtingesni ūki
ninkai) yra apdėti aukštais 
mokesčiais, 42 nuošimčiai 
jų pagaminamų produktų 
turi būti atiduoti valdžiai 
už mokesčius, o kita gamy
ba turi būti parduota tvir
tomis kainomis tai pačiai 
vyriausybei.

Be to, kulnkarr. n\a*i«. 
pi. it.: Kuopeiatmest krau
tuvėse Įvairių produktų, 
kaip tai druskos, žibalo ir 
kitų reikmenų Jei jie nori 
tokių dalykų, turi pnktis 
juodojoj rinkoj.

Žmona Organizavo 
Vyro Apiplėšimą

Mrs. Willis Griffin, 25 
metų Nevv Yorko moteris, 
suorganizavo trijų vyrų 
gengę” jos vyrui apiplėšti. 

Banditai vyrą apiplėšė ir 
atėmė iš jo $480. Bet po
licija plėšikus susekė ir pa
aiškėjo, kad banditus pa
ša m d ė apiplėštojo vyro 
žmona.

Moteris aiškinasi, kad 
jos vyras atvyko iš Wash- 
ingtono susitaikyti su ja. 
Bet ji nenorėjo su juo tai
kintis ir manė, jei banditai 
švalys jo kišenius, jis turės 
grįžti į Washingtoną prie 
savo darbo. Banditai kiše
nius vyrui išvalė ir, jei po
licija nebutų įsimaišiusi, 
vyras be pinigų butų išvy
kęs prie savo darbo. Da
bar ir banditai ir jų orga
nizatorė sėdi už grotų, o 
apiplėštas vyras neturi nei 
pinigų nei žmonos.

VERGAI IŠKASĖ
VOLGA-DON KANALĄ

Amerikos vyriausybės spe
cialistai, kurie seka Rusijos 
gyvenimą, sako, jog didy
sis Volgos ir Dono kanalas, 
atidalytas pereitą vasarą, 
buvo iškastas vergų ranko
mis. Prie kanalo dirbo 
prievarta su uiyti darbi
ninkai, u darbui vadovavo 
|K>Utine policija, kurios ži
nioje yra prievartos darbų 
stovyklos.

Pakalbinkite kaimynu. ir 
draugus užsisakyti “Kcicj- 
yj.” Kaina metems $3.
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Pataria ir Ragina
Amerikos Darbo Federacija savo konvencijoj vien* 

balsiai nutarė “patarti ir raginti” 8.000,000 A. D. Fe
deracijos narių prezidento rinkimuose balsuoti už demo
kratų partijos išstatytą kandidatą Adlai E. Stevenson. 
To nutarimo pagrindinis posmas skamba šitaip:

“Pilnai suprasdami musų atsakomybę, kaipo darbo 
unijų vadai ir amerikiečiai, mes patariame ir raginame 
kiekvieną Amerikos Darbo Federacijos narį balsuoti už 
Adlai E. Stevenson i Jungtinių Amerikos Valstybių pre
zidento vietą lapkričio 4 d.”

Nutarimas nėra indorsavimas kandidato, juo labiau 
tai nėra indorsavimas partijos išstatyto kandidato. Nu
tarimas yra tik “patarimas ir raginimas.”

Nutarime pabrėžiama, kad visos prie A. D. Federa
cijos prisijungusios unijos ir atskiri unijų nariai yra 
laisvi pasirinkti toki kandidatą, koki jie nori.

A. D. Federacijos konvencija savo nepaprastą nuta
rimą priėmė po palyginimo dvejų didžiųjų partijų kan
didatų ir po palyginimo didžiųjų partijų platformų. Iš 
to palyginimo A. D. Federacijos konvencija ir padarė 
išvadą, kad šiuose rinkimuose demokratų išstatytas kan
didatas yra tinkamesnis ir “Įkvepia mumyse visišką pa
sitikėjimą.”

A. D. Federacijos nutarimas remti vieną kandidatą 
yra nepaprastas politinis nutarimas. Bet jo reikšmė nė
ra tokia didelė, kaip “trečios” darbo partijos šalininkai 
norėtų. Amerikos Darbo Federacija dar nerodo palin
kimo būti tokios “trečios” partijos užuomazga, kaip to 
nerodė nė CIO unijos, kurios indorsavo tą pati demo
kratų išstatytą kandidatą. Trečioji “darbo panija” 
Amerikos politiniame gyvenime pasirodys tik vėliau, gal 
tik Įvykus kokiam nors ūkiškam sukrėtimui, kuris privers 
ir unijas ir visą pažangiąją visuomenę persiorientuoti ir 
persigrupuoti.

Bet ir aprėžtas unijų išėjimas i politiką yra reikš
mingas dalykas. Jis rodo. kad “kratymasis politikos” 
jau paliko praeityje. Darbininkų organizacijos negali 
skirti politinio darbo nuo jų kasdieninio darbo kovojant 
už darbininkų interesų gynimą. Ekonominė ir politinė 
kova yra tos pačios kovos dvi dalys, o ne kažkas skirtin
ga. Kasdieninėj savo kovoje darbininkų organizacijos 
kasdien susiduria su veikiančiais Įstatymais ir su vyriau
sybės politika, o susidurdamos gauna Įsitikinti, kiek vei
kiantieji Įstatymai ir pati vyriausybė yra palankus dar
bininkų reikalų gynimui. Taft-Hartley bilius yra uniju 
kasdieninės kovos rėmai ir norint tuos rėmus pakeisti 
reikia eiti Į politiką, reikia derinti savo politinius veiks
mus su unijinės kovos sąlygomis, o tai reiškia, kad reikia 
daryti Įtaką ir i prezidento rinkimus. .

Tuo žvilgsniu A. D. Federacijos pasisakymas už 
vieną iš išstatytųjų kandidatų yra didelis žingsnis rei
kalinga kryptimi. Jis via didelis dalykas ir “nepoliti
nių” tradicijų laužymo atžvilgiu.

SLAPTASIS AMERIKOS GINKLAS KORĖJOS FRONTE

žl

Amerikos radio bangomis vedamieji lėktuvai, prikrauti bombų, pakyla nuo lėktuvų ne
šiotojo laivo denio ir be žmonių lekia į paskirtą vietą sprogdinti bolševikų užfrontę. 
Lėktuvai yra nuvedami į taikini su televizijos pagalba. Televizijos aparatas lėktu
vo nosyje rodo lėktuvo vairuotojams taikinius ir kai televizija parodo reikiamąjį tai
kini lėktuvas su bombomis nuvedamas Į tai ini ir ten išsprogsta.

tokiais tik pakeitimais, su ku-
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A.D.F. REZOLIUCIJA 
KANDIDATŲ KLAUSIMU

Didžiausioji darbininkų 
unijų sąjunga, Amerikos 
Darbo Federacija, pereitą 
savaitę savo konvencijoj 
nutarė remti vieną iš di
džiųjų partijų kandidatų i 
prezidento vietą. Nutari
mas priimtas vienbalsiai, 
bet kelių unijų delegatai 
neoficiališkai susilaikė nuo 
balsavimo. Rezoliucijoj dėl 
kandidato sakoma:

“Demokratų partijos platfor
ma atitinka musų šalies dar
bininkų ir liberališkai nusitei
kusių žmonių reikalavimus ir 
pageidavimus.

“Republikonų partijos plat
forma atitinka musų tautos ul- 
tra-konservatyvių ir antiuniji- 
nių elementų reikalavimus.

“Iš musų pusės negali būti 
jokios abejonės sakyti matomą 
tiesą, kad demokratų platforma 
yra daug priimtinesnė darbi
ninkams, negu republikonų 
platforma.

“įvertindami kandidatų tin
kamumus mes norime pabrėžti, 
kad mes vaduojame? ne parti 
niais sumetimais, bet tiktai 
faktais.

“Mes aukštai vertiname abu
du kandidatu j prezidento vie

tą.

“Gen. Dwight D. Eisenhow- 
er yra lojalus ir patriotiškas 
pilietis. Jis yra nusipelnęs vi 
sų amerikiečių ir milionu žmo
nių visame pasaulyje pagarbos 
ir susižavėjimo savo militari- 
niais žygiais. Viri to, jis yra

didelio asmeninio patrauklumo 
vyras.

Aukštai vertindami genero- 
o Eisenhowerio militarini ge
nijų mes visgi turime prieš 
akis. kad jis kaipo civilis ieško 
aukščiausio civilio pareigūno 
vietos krašte.

Maža yra žinomų davinių, 
tad generolas Eisenhower turi 
bet koki tikrą pažinimą ar pa
gyrimą sprendime musų didžių
jų vidaus problemų, kurios sto- 

i prieš tautą.
“Tarptautiniuose klausimuo

se iis daugiausiai aiškino tą. 
<ą jis vadina demokratų admi
nistracijos klaidomis, esmėje 
reikšdamas pažiūras. kurios 
atitinka demokratų vedamą už
sienių politiką.

“Vidaus politikoje jis dau
giausiai lietė klaidų ieškojimą, 
užuot aiškiai pasakyti savo pa
žiūras Į didžiuosius klausimus.

•Jis neremia Taft-Hartley 
biliaus atšaukimą ir jo pakeiti
mą nauju Įstatymu. Jo musų 
konvencijoj pareikštos pažiūros 
didelėj daugumoj, jei tik ne vi
siškai, sutinka su senatoriaus 
Tafto pažiūromis pareikštomis 
po konferencijos su generolu. 
Jo [generolo] pasisakymas 
prieš “priverstinumą“ darbi
ninkams teikia mažai paguodos 
akivaizdoje jo pritarimo tam 
įstatymui, kuris yra permirkęs 
priverstinumu.

“Generolas sako, kad 'Ame

rika nenori Įstatymo, kuris le

galizuotų unijų ardymą’ ir jis 

sutinka, kad Taft-Hartley bi

lius ‘gali būti panaudotas uni
joms ardyti.’ Bet jis visvien 
nori tą įstatymą išlaikyti su

ties, nes visi jo pasisakymai 
riais sutinka senatorius Taft. yra paremti dėsniu, kad tautos 

interesai stovi aukščiau visako.
“Trumpai sakant, jis Įkvepia 

mumyse visišką pasitikėjimą.
"Tokie yra faktai, kaip mes 

juos matorrle. Dabar mums 
tenka daryti išvadas iš tų fak
tų musų atstovaujamų 8.000.- 
000 narių interesuose, kaip ir 
interesuose visos amerikiečių 
tautos.

“Mes turime pasisakyti pil
nai jausdami tą faktą, kad mes 
esame laisva organizacija, iš
pažįstanti demokratinius prin
cipus ir asmens laisvę.

Mes pabrėžiame, kad susi
jungusios i Amerikos Darbo 
Federaciją 'nijos ir kiekvienas 
atskiras jų narys yra laisvi pa
tys daryti savo politinius 
sprendimus be jokio spaudimo 
iš musų pusė*

‘Mes neturime nei noro nei 
intencijos indorsuoti bet kokią 
politinę partiją ar Įsitraukti Į 
partinę politiką.

“Bet mes turime pažiūrėti 

tiesiai Į faktu*. Mes turime 
pareigą painformuoti musų 
narius apie faktus. Ne tik šios 
dienos sumetimai, bet visa mu
sų krašto ateitis reikalauja, 
kad mes padarytume musų ge
rai apgalvotą pasirinkimą tarp 
dvejų kandidatų į prezidento 
vietą.

“Pilnai suprasdami musų at
sakomybę, kaipo darbo unijų 
vadai ir amerikiečiai, mes pa 
tariame ir raginame kiekvieną 
Amerikos Darbo Federacijos 
nari balsuoti už Adlai E. Ste
vensoną i Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidento vietą lap
kričio 4 d.“

Toks yra istorinis A. D. 
Federacijos pasisakymas 
šių metų rinkimuose.

Toks pasisakymas neduoda dar
bininkams jokios garantijos.

"Dirbančiajai šios šalies vi
suomenei viešas susibičiuliavi
mas republikonų kandidato su 
senatorių Taftų, reakcijos sim
boliu. buvo netikėtas smūgis. 
Generolas Eisenhower. kuris 
buvo aukštinamas kaipo libe
ralizmo čempionas republikonų 
partijoj, priglaudė prie savo 
krutinės tokius žinomus reak
cininkus. kaip senatoriai Kem 
iš Missouri. Cain iš Washing- 
tono, Bricker iš Ohio, Jenner 
iš Indianos ir McCarthy iš 
\Visconsin. Tai. iš tikrųjų, yra 
liūdna kompanija. Tų žmonių 
išreikštos pažiūros yra priešin 
gos paties generolo reiškia
moms pažiūroms ir yra kenks
mingos geriausiems Amerikos 

tautos interesams. Faktas, kad 
generolas palaiko tokius kandi
datus paverčia į nieką bet koki 
aukimą. kad jis gali nuvesti 
republikonų partiją atgal i li

beralizmą.
“Dabar pažvelkime taip pat 

atydžiai i demokratų kandida
tą. Adlai E. Stevensoną.

“Gubernatorius Stevenson Įgi
jo žinojimą, išsilavinimą ir pa
tyrimą valdymo problemų 
>udamas priešakyje didelės 
valstijos. Jis pasirodė visos 
rinkiminės kampanijos metu 
kaipo drąsus, kuklus ir nepa- 
enkiamas vyras, kartu ir labai 
patrauklus žmogus.

‘Jis savo kalboje konvencijo
je mums atvirai sakė. kad jis 
stovi už atšaukimą Taft-Hart
ley biliaus ir už jo pakeitimą 
kitu Įstatymu, kuris teisingai 
spręs darbo ir darbdavių prob
lemas ir saugos visuomenės in
teresus.

“Jo kampanija pasižymi in
teligentišku ir specialiniu dis- 
kusavimu įvairių klausimų. Jis 
neišsisukinėjo. Jis nekalbėjo 
dviprasmiškai.

“Jo pozitinga programa, pa
tiekta musų konvencijoj ir ank
styvesniuose pasisakymuose, 
duoda amerikiečiu tautai vil

Stalinas vykdė savo krūvi 
nąjj apsivalymą. Tos kru
vinos pirties kruvini atgar
siai jautėsi visur, kur tik 
bolševikai turėjo rankose 
šautuvų. Ispanijoj interna 
cionalinėj brigadoj šeimi
ninkavo Stalino ištikimas 
budelis, ant šaudymų pami
šęs Marty. Jis tą nelaimin
gą brigadą “valė” nuo Įta 
riamųjų elementų ir valė su 
tokiu Įsiutimu, kad ispanų 
tarpe paliko apie ji atmini
mas, kaip apie pasiutėli, ku 
riam žmonių šaudvmas su

Budelis Nemalonėj

Kas Savaite
Tito Važiuoja

Jugoslavijos diktatorius 
Tito labai iškilmingai priė
mė Anglijos užsienių rei
kalų ministeri A. Eden’ą, 

tarėsi su juo ir baigiant pa
sitarimus priėmė W. Chur- 
chill pakvietimą atsilankyti 
^ondone.

Pirmą kartą vienas iš di
džiųjų Vakarų užsienių rei
kalų ministeriu lankėsi Ju
goslavijoj. Pirmą kartą ir 
Jugoslavijos diktatorius va
žiuos i vieną iš didžiųjų 
Vakarti valstybių sostinių 
artis.

Tokios kelionės, be tie 
sioginių derybų ir Triesto 
klausimo aiškinimo, vis la 
biau demonstruoja Mask
vos nuostoli Balkanuose, 
kur vietoje buvusio vasalo 
ir satelito išdygo herezijos 
šašas.

Maskvos keiksmai ir net 
sausros to šašo neįveikia, o 
Vakarai vis labiau Įsitikina, 
kad, kaip pas visus fanati
kus, taip ir pas bolševikus, 
didžiausios žaizdos paeina 
iš “tikėjimo pašlijimo. 

x
Daugiau Negu Biskį

Aktorė Judy Holliday
, ..... . • .nesenai liudijo senato viedaro didžiausią gyvenimo!^ komjsjjoje apie jos 

rolę Įvairiuose bolševikiš-

PASITRAUK6

ir
Lebanono prezidentas. Be- 
ehara EI Khoury, pasitraukė 
iš savo vietos ir užleido opo
zicijai valdžios vadžias. Opo
zicija kaltino EI Khoury vy
riausybę, kad ji esanti sukir
mijusi.

Iš Prancūzijos praneša, 
kad du žymus komunistų 
partijos vadai ten Įpuolė Į 
Maskvos nemalonę ir dabar 
yra stumiami laiptais že
myn. Prancūzijoj Maskva 
negali su nepatinkamais 
komvadais padaryti, kaip 
ji daro su Ona Paukeriene 
ir kitais nukrypėliais, bet ir 
Prancūzijoj nukepusiųjų 
kelias yra tas pats—laiptais 
žemyn i apačią ir Į purvą.

Šį kartą Kremliaus Olim
po dievaitis spyrė Į vieną 
iš žymiausių bolševikų bu
delių, Andrė Marty, pagar
sėjusį skerdiką, sadistą iš 
Ispanijos pilietinio karo. 
Andrė Marty buvo interna
cionalinės brigados politi
nis komisaras ir bekomisa- 
riaudamas išskerdė dau
giau tos brigados savano
rių, negu tą padarė fašistai 
fronte. Tas budelis, nesvei
kas sadistas. Ispanijoj nai 
kino “trockistus” ir “nu
krypėlius.”

Ispanijos karo metu 
(1936-39 metais) Rusijoj

malonumą.
Kartu su Andrė Marty Į 

nemalonę pateko ir Charles 
Tillon (Tijon). Jis ir Mar
ty nesilaikė partinės linijos 
propagandoje ir nesuprato 
partijos nutarimų. Jie or
ga n i z a v o “didžiuosius” 
streikus prieš generolą 
Eidgway ir tie streikai ne- 
išdegė, jie tik parodė ko
munistų. partijos silpnumą. 
Už nepasisekimą atpirkimo 
ožiais padaryti Marty ir 
Tillon ir dabar i juos spiau 
doma. Marty išmestas iš 
partijos sekretoriaus vietos, 
bet dar paliktas politbiure, 
o Tillon išmestas iš polit- 
biuro, bet dar paliktas cen
tro komitete. Jei jie “ne- 
pasiprovys,” tai greit Anta 
nas Bimba spiaudys i “Juo
dųjų jurų didvyrį” Marty, 
kaip jis dabar taškosi seilė
mis prieš Anna Pauker.

Andrė Marty rusų revo 
liucijos metu buvo karo lai
vyno karininkas ir buvo su
kurstęs sukilimą viename 
prancūzų karo laive Juodo
joj juroj. Už tai prancūzų 
teismas jį buvo nuteisęs ka
lėti 20 metų, bet po 4 metų 
jis išėjo iš kalėjimo su bol
ševikiško “divyrio” vardu, 
o po Ispanijos pilietinio ka
ro jam prigijo “pasiutusio 
žmogžudžio” vardas.

—S. D.

Rusai Kaujasi
Siaurės Korėjoj

Aliantams pasidavė Į ne
laisvę vienas šiaurės Korė
jos saugumo policininkas. 
Jis sako, kad šiaurinės Ko
rėjos aerodromuose, ypač 
prie Yalu upės, yra rusų ka
riuomenė, o bolševikų lėk
tuvai yra vairuojami rusų 
lakūnų.

Pabėgėlis, leitenantas Lee 
Dong, sako, kad jis pats 
matęs nišų karius apsiren
gusius kinų karių uniformo
se Sinuiju aerodrome 1951 
metais birželio 16 d. Rusai 
tame aerodrome prižiūrėjo 
priešlėktuvinės artilerijos 
įtaisymus. Pabėgėlis pasi
davė Aliantams 1952 metų 
rugsėjo 5 d.

kuose “frontuose.” Ji pri 
ipažino buvusi “daugiau 

negu biski kvaila” tų fron 
tų rėmime. Kada ji pama 
čiusi laikraščiuose, kad 
esanti “red,” ji taip išsi 
gandusi, kad pati pasam 
džiusi tyrinėtojus, kurie jai 
išaiškintų, ką gi ji esanti 
padariusi!

Pasirodė, kad ji Įvairiems 
bolševikų frontams nešykš- 
tėdama paskolindavo savo 
garsų vardą, kad jie galėtų 
iš žmonių pinigus kaulyti. 
Aktorė dabar supratusi, 
kad ji buvusi kvailoka, nes 
nieko neišmanydama poli
tikoje ji leisdavo savo var
dą išnaudoti žmonėms, ku
rie perdaug gudrus maskvi- 
nėje politikoje.

x

Rinkimų Kampanija
Mums buvo žadėta, kad 

rinkimų kampanija šiais 
metais bus vedama ‘‘aukš
tame lygyje,” sakė, kad 
kandidatai “aiškins klausi
mus” ir paliks ramybėje 
oponentų nešvarius balti
nius.

Bet juo toliau juo labiau 
rinkimų kampanija leidžia
si žemiau ir visą pereitą sa
vaitę skaitėme ir klausė
mės, kaip vieno iš kandi
datų baltiniai buvo skalbia
mi. Sužinojome ne tiktai, 
kiek šen. Nixon pajamų ir 
turto turi, bet dabar žino
me, kaip jo šuniuko var
das, kokius plosčius jo 
žmona nešioja, kokiame 
banke jis paskolas užtrau
kia ir kaip jis žada šluoti 
laukan “sukčius ir komu
nistus.”

Viskas tas labai gerai, 
publikai yra šioks toks te
atras. Bet kiek tas prisi
deda prie “klausimų aiški
nimo,” tai jau istorija iš ki
tos bačkos.

x

Lodge ir Kennedy

Mass. valstija šiemet per- 
renka senatorių, Henry Ca- 
bot Lodge. Prieš jį demo
kratai išstatė populiarų 
kongresmoną .John Kenne

dy. Teko klausyti dvejų 
kandidatų diskusijų.

Abu kandidatai akėjo sa
vo priešininkų partijų re
kordus ir kėlė tų partijų 

laidas. Bet patys kandi
datai ir prie geriausių no
rų savo tarpe nesurado di
delių skirtumų, jie veik vi
sais esminiais klausimais 
mano taip pat ir žada tą 
pati.

Pasiklausius tų diskusijų 
nenoromis peršasi mintis, 
<odėl tokie kandidatai, ku
rie turi tiek giminingas pa
žiūras, atstovauja dvi par
tijas, o nėra toj pačioj par- 
tlJOJ?

Tokių atsitikimų Ameri- 
<os politikoje yra ir dau
giau. Kartais pažangesni 
republikonų net su liktama 
dienos metu neatskirsi nuo 
tokio pat pažangaus demo
krato. ,

x
Karo Tarnyba

Gen. Eisenhower, repub
likonų kandidatas, pereitą 
savaitę pasisakė dėl jau
nuomenės kariško apmoki- 
nimo. Seniau buvo žinoma, 
kad jis karštai rėmė jaunų 
žmonių priverstiną karišką 
apmokinimą. Dabar gene
rolo nuomonė pasikeitė. 
Jis sako, kad kol yra “draf- 
tas,” negalima ivesti kariš
ko jaunuomenę^ apmokini- 
mo.

Generolo nuomonė tuo 
svarbiu klausimu pasikeitė 
lygiai ta prasme, kaip tai 
siūlė šen. Taftas, kuris vi
sokiais sumetimais irgi pa-
Šilimu
nuomonės apmokinimą.
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Kitais kariškais klausi
mais generolas siūlė tikrą 
ginkluotųjų pajėgų sujun
gimą, taupumą, geresnį su
derinimą ir daug kitų daly
tų, kurie sutaupytų mokes
čių mokėtojams pinigų. 

x
Didžiųjų Derybos

Vakarų valstybės vėl at
sakė rusams dėl “keturių 
didžiųjų” susitikimo. Va
karai nesutinka susitikti ir 
plepėti be pradžios ir galo. 
Vakarai sako, kad Potsda
mo sutartis jau esanti miru
si. (Kaip su Jalta?)

Vakarai siūlo ištirti są
lygas, ar Vokietijoj galima 
pravesti visai laisvus, de
mokratiškus rinkimus, rvti- 
nėj ir vakarinėj dalyse. Jei 
galima, tai Jungtinių Tau
tų priežiūroje tokius rinki
mus reikėtų padaryti, o kai 
susidarys visos Vokietijos 
vyriausybė, tada kalbėtis su 
ja dėl taikos.

Beje, Vakarai palaidojo 
ir Potsdame sutartas Vo
kietijos lytines sienas. Jie 
mano, kad Lenkija turės 
atiduoti vokiečiams dalį 
lenkams Potsdame pripa
žintų teritorijų.

Žinoma, derybų nei Va
karai nei Rytai nelaukia. 
Bet kalbėti apie derybas 
reikia. —J. D.

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

“KELEIVIS”
636 Ea«t Broadway 
So. Boaton 27, Maus.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. KASO 

TAS OOOH08 NIPBAiO

Kas Girdėt Chicagoje
Reikia Naujo Susipratimo

Lietuviai per eilę metų 
buvo raginami susiprasti ir 
būti sąmoningais tautie
čiais.

Lietuviai Amerikoj buvo 
raginami naudotis laisve ir 
progomis, mokytis amatų,

60 metų amžiaus. Buvo 
viengungis. Gyveno šeimy
noje, kuri neturėjo vaikų. 
Iš anksto nesuplanavęs tur
to palikimą, viską užrašė 
bevaikei šeimynai, kurioje 
gyveno, iš gausaus paliki
mo pusėtinai teko ir dakta- 

ir grabo-eiti i biznius, kilti moksle, bu:, ir advokatui,

Brocktono Padangėjekrikščioniškai sugyventi? 
Toliau redaktorius tvirtina: 
“Kaip religiniai karai pir
miausia paruošė dirvą reli
ginei tolerancijai, toliau 
pagreitino socialinę taiką 
ir pagaliau sustiprino tauti
nę vienybę, taip ir tautų 
karai ruošia, spartina ir 
stiprina taiką tarp tautų.” 
Ar ne keistas tvirtinimas? 
Kaip jis suniekina religiją! 
Musų laisvamanišku supra
timu, ne religiniai karai tu
rėjo paruošti dirvą religi- i 
nei tolerancijai, socialiam 
teisingumui ir krikščioniš
kam sugyvenimui, o tą tu
rėjo padaryti religija, arba 
geriau sakant religiniai va
dai.

Tada Justas ėmė balsą ir 
ėmė šitaip byloti:

—Gerų pastabų padarė
te. Jūsų pasakymus aš ga
liu dar papildyti. Kai ne
senai Strasburgo miestan 
susirinko Europos tautų de
legatai Europos tautų susi
vienijimui pagrindus dėti, 
tai ta proga prabilo popie
žius ir pasakė, kad jis tą 
sumanymą remias visa savo 
galia ir maldomis. Be to 
pridūrė, kad, girdi, kai Va
karų Europa buvo katali
kiška, tai popiežiams buvę 
lengviau tautoms patarpi
ninkauti. Ką? Ar tai ne 
musės sėdinčios ant jaučio 
rago pasigyrimas? Popie
žiams neužteko devynioli
kos šimtmečių įkurti pasto
vią ir teisingą taiką katali
kiškų tautų tarpe. Lietu
vių ir lenkų ginčams išrišti 
popiežiai piršto nepajudi
no, burnos neatvėrė.

Dar ir daugiau svarbių 
ir įdomių pastabų tuo klau
simu buvo padalyta.

Laisvamanis.

KRIMINALISTŲ KRUVINASIS GALAS

f'!.#"'.-
Viršuje du detektivai veda kriminalistą Elmer Schuer 
(viduryje), kuris buvo pagautas gyvas iš trijų pabėgusiu 
iš Levvisburgo kalėjimo kriminalistu. Du .io sėbrai buvo 
nušauti policijos ju slėptuvėj Harleme. Apačioje polici
ninkas žiuri Į nušautųjų kriminalistu lavonus. Nušauti 
buvo broliai Joseph ir Ballard Nolan. Susišaudyme žuvo 
vienas policininkas, o vienas sunkiai sužeistas.

Gražiai Atstovavo Lietuvą aprengtas vyriškais tauti
niais rūbais. Pati dailinin
kė audė kilimą.

Dail. A. Tamošaičio dar
bo buvo marga kraitinė 
skrynia, lietuviško stiliaus 
baldeliai—stalas ir keturios 
kėdutės, šaukštdėtis, rank
šluostinė, metalinė Vytis, 
metalinės spaustos lėkštės 
ir lietuviški indai-lėkštės, 
puodukai, ąsotėliai. Viskas 
suderinta spalvomis ir or
namentais, atlikta meniš
kai. ►

Lankytojai labai domėjo
si visais eksponatais, o 
ypač baldeliais, kurių ank
styvesnėse parodose dar nė
ra buvę. Bakūžėje nuolat 
skambėjo pasigrožėjimo iš
sireiškimai, kurie kėlė lie
tuvių pasididžiavimą. Iš ša
lies stebint, atrodė, kad pa
rodą lygiai aukštai vertina 
svetimieji ir savieji, ku
riems dauguma tų dalykų 
priminė paliktą tėviškę. Ne 
retas lankytojas pareikšda
vo, kad tai geriausias sky
rius visoje parodoje.

Stebėtis reikia, kaip to
kia nedidelė kolonija išne
ša tokią naštą ir taio gra
žiai atstovauja Lietuvą. 
Apylinkės lietuviai turėtų 
ateiti šiame darbe talkon, 
nes tai ne vienos kolonijos, 
o visų musų reikalas. Yra 
įvairių galimybių padėti.

Parodos budėtojai aiški
no, kad šiais metais lietu
vių lankytojų buvo mažiau, 
negu pernai. Liūdnas reiš- 
kįnvsL Kvlant parodų ly- 
giui, turėtų augti lietuvių 
susidomėjimas ja. —X. Y.

Buvau daug skaitęs apie 
Lietuvių Bakūžę ir ruošia
mą joje parodą, bet pilnai 
tos bakūžės vertę ir paro-

5 reikšmę supratau tik 
tada, kai nuvykau į vietą 
ir viską savo akimis apžiu
rėjau. Iš spaudos atrodė, 
kad tai vietos lietuvių pasi
rodymas, kurio pasisekimui 
pasikviesti dail. A. Tamo
šaičiai iš Kanados. O iš 
ikrųjų ten atstovaujama 

Lietuva. Vietos lietuviai, 
kurie pastatė bakūžę ir ją 
išlaiko, vaizduoja bakūžėje 
ne save, bet Lietuvą, jos 
kultuvą ir kūrybingumą. 
Pats užrašas prie bakūžės 
tai sako. Ten parašyta 
“Lithuania,” o ne lietuviai 
ar lietuvių skyrius.

Šiemet Lietuva žemės 
ūkio parodoje (Brockton 
Fair) buvo atstovaujama 
labai gražiai. Jei kas lan
kytojų butų nieko nežino
jęs apie Lietuvą, Prancūzi
ją, Italiją ir Airiją, tai iš tų 
tautų vardu pastatytų paro
doje namų ir įruoštų juose 
parodų butų susidaręs įspū
dį. kad pranašiausia jų yra 
Lietuva. Paroda buvo taip 
skoningai ir vaizdžiai įreng
ta, kad dažnas stebėjosi or
ganizatorių sumanumu. Pa
našiai būdavo įrengiami 
lietuvių skyriai tik tarptau
tinėse liaudies meno paro
dose, kurios vyko Paryžiu
je, Berlyne, Nevv Yorke 
tais laikais, kai Lietuva bu
vo laisva.

Paroda buvo sutvarkyta 
pagal dail. A. Tamošaičio 
projektą. Daugumą ekspo
natų sudarė irgi dail. A. 
Tamošaičio ir dail. A. Ta
mošaitienės darbai. Tik

nui, ir klebonui. Po visų 
stambių išlaidų bevaikei 
šeimai dar liko apie 80,000 
dolerių.

Visi trys minėti pavyz- 
i jau pasiro- į džiai rodo, kad musų tarpe 
tarpe turime j reikia kelti naują susiprati- 

kaip sakoma, j^ą. Brangus grabas, gėlių 
pinigų, negu gausumas, brangus pamink- 

kaip juos nau-

sporte, profesijose, mene, 
politikoj. To raginimo ir 
savitarpinės pagalbos dėka 
lietuviai kilo, stiprėjo me
džiagiškai ir finansiškai. 
Bet nuo senoka
dė, kad savo
tokių, kurie, 
turi
supratimo,
(loti. Savo tarpe turime to
kių, kurie moka pinigų su
dėti, bet nemoka jų sunau
doti, nežino, kaip naudin
gai ir garbingai gali juos 
išleisti. Reiškia, reikia kel
ti naują susipratimą. Neiš
mintingas pinigų išleidimas 
ypač ryškus mirus pasitu
rinčiam žmogui. Va kele
tas pavyzdžių:

Visai nesenai Bridgepor- 
to kolonijoj mirė pusėtinai 
prasigyvenusio buvusio sa- 
Luninko žmona. Plačiai vi
suomenei ta šeimyna nebu
vo žinoma. Tai i jos lai
dotuves nesusirinko minios 
žmonių. Bet kas tik ją pa
šarvotą lankė, tai visi ste
bėjos puikiu, brangiu gra
bu, o gėlių gausumu nieKas 
negalėjo atsistebėti. Kai 
kurie sakė, kad jos galėjo 
atsieiti daugiau, negu tūks
tantis dolerių. Jas atsiun- 
tinėjo seni pažįstami taver- 
ninkai. Tos profesijos žmo
nės užsipelno pagyrimo už 
artimų ryšių, arba solidaru
mo palaikymą. Užsipelno 
pagyrimo už parodomą 
meilę ir pagarbą mirusiam 
arba mirusiai. Bet tą rei
kia padaryti geresniu budu. 
Minėta velionė buvo palai
dota tautiškose kapinėse.

Seniau irgi Bridgeporte 
buvo panašus atsitikimas. 
Tąsyk buvo miręs buvęs sa- 
iiuninkas, bet su tuo bizniu 
jau senai buvo persiskyręs 
ir pusėtinai darbavosi vi
suomenėje. Jis buvo palai
dotas su bažnytinėmis ap
eigomis kazimierinėse ka
pinėse. šiose laidotuvėse 
žmones irgi stebino 
gausumas. To negana. Be 
gėlių buvo užpirkta nepap
rasta daugybė mišių.

Čia vėl užsipelno visi už 
parodytą našlei užuojautą 
ir pagarbą mirusiam. Bet 
tą reikėjo padaryti geres
niu budu.

Dabar dar vienas pavyz
dys. Prieš neseną laiką vie
nas sėkmingas biznierius 
turėjęs didelę valgomųjų 
daiktų krautuvę, susirgo ir 
mirė. Nebuvo sulaukęs nei

(•augiau
las tai nėra tikras mirusių 
pagerbimas. Tai nėra ge
riausias būdas jiems meilę 
parodyti. Katalikų tarpe 
pranešimuose apie mirusius 
kartais paprašoma nesiųsti 
gėlių. Tai gerai, bet to ne
gana. Reikia dar vieną 
žingsnį žengti gerojon pu
sėn ir prašyti velioniui ar 
velionei pagerbti vietoj gė
lių skirti auką BALF’ui, 
ALT’ai, arba kitokiems lab
daringiems, kultūringiems 
tautos reikalams. Musų 
tautiški, kultūriški, labda
ringi reikalai visai kitaip 
stovėtų, jei butų įskiepytas 
susipratimas minėtuose rei
kaluose.
š po Justino Pastogės

Susirinkome pas Justą 
kaip jau įprasta. Šeiminin
kas paprašė susirinkusiųjų 
pasakyti apie tai, kas ir ką 

ame skaitę ar girdėję 
ypatingai nepaprasto, keis- 
:o, juokingo, ar baisaus. 
Teofilius tuoj išsitraukė iš 
dšenės lapą ir ėmė skaity
ti:

—Va, šv. Jurgio parapi
jos ledmys “Musų Parapi
ja.” čia sakoma, kad kar
dinolas popiežiaus patvar- 
<ymu skiria sekmadienį, 
rugsėjo 28 d. kaipo Krikš
čioniško Mokslo Dieną. Tą 
dieną reikią eiti prie komu
nijos ir susirūpinti katali
kiškų tiesų pažinimu. To
kį daiktą beskaitant, man 
kilo klausimas: Kada po
piežiaus patvarkymu bus 
skiriama diena katalikiš
koms tautoms susigerinti?

Karolis išsitraukė iš ki
šenės “Draugą” ir sakė:

—Va, šio laikraščio rug
sėjo 20 d. editoriale rašo
ma apie Europos vienybę. 
Redaktorius čia pareiškia: 
“šimtmečius Europa ken
čia. nustojusi savo dvasinės 
vienybės.” Na, o ar neken
tėjo Europa, kada ji tebe
turėjo dvasinę vienybę? 
Šimtmetinis karas ėjo tarp 
kat alikiškos Anglijos ir ka
talikiškos Prancūzijos. Ar 
lenkų, lietuvių ir ukrainie
čių dvasinė vienybė padėjo

Paieskau brolio Vinco Eismonto ir 
pusseseru Elzbietos ir Onos Pabijo- 
naityčių. Rodos, kad visi gyvena 
Chicagoj, bet kilę iš Oštakių kaimo, 
Varnių parapijos, Telšių apskričio. 
Turiu svarbų reikalų. Prašau jų 
pačių ar juos žinančių pranešti apie
juos šiuo adresu:

Vladas Eismontas, 
131 Pelham Rd„ 

Salem L)epot, N. H.
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LAWRENCE, MASS.

Vasarinis Sezonas Baigtas
šią pušį išrauti. Tai dar 
gerai, kad nuo to mes jį at-

NEWARK, N. J.

Mirė Adomas Dapšis
Rugsėjo 17 d. Adomas 

keletas medžio drožinių bu-‘i)apšis atsiskyrė iš gyvųjų 
vo V. Senutos, inž. Mano-’tarpo, palikdamas didelia- 
maičio, Bliumo ir Nosą- me nubudime savo numy-

LAIKAS UŽSISAKYTI
‘Keleivio” Kalendorių 1953 Metams

“Keleivis” ir šiais metais leidžia didelį, 100 puslapių 
kalendorių, 1953 metams. Kalendorius jau baigia
mas ruošti. Jis bus atspausdintas gerame popieriu
je, su paveikslais. .
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug įdomių 
straipsnių, eilių, informacijų ir lengvų pasiskaitymų. 
Be to, kalendoriuje yra plati kalendorinė dalis, sau
lės nusileidimai ir tekėjimai, mėnulio atmainos, 
šventės ir tautiški vardai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” kalendo
riaus kaina yra ta pati. Jis kainuoja 50 centų. Pi
nigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

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

«:

Rugsėjo 20 d. tautinės 
bažnyčios parapija ir mote
rų Adoracijos draugija tu
rėjo šio sezono paskutinį 
pikniką. Dalyvių atsilan
kė gražus būrelis ir visi 
smagiai laiką praleido. 
Grojo muziko Maikės Pau- 
iukaičio orchestra—S. Juš

ka, J. Jurčikonis ir J. Zab- 
ackas.

Buvo šešios dovanos. 
Pirmą, pyragą, laimėjo 
Ona Milienė; antrą, lietu
višką sūrį, Mike Pauliukai- 
tis: trečią, keiką, Marijona 
Didelienė; (už įžangos ti- 
kietus) ketvirtą, 5 svainis 
miltų, M. Didelienė; penk
tą—Marijona Čižienė ir 
šeštą—Rožė Žoromskienė, 
abidvi po gražią rankų dar
bo priejuostę.

Dirbo, svečius vaišino ir 
viso kuom patarnavo: Mrs. 
Trakimienė, Sofija Karni- 
lienė, Monika Petrukonie- 
nė, Leosė Laukaitienė, Julė 
Kibirkštienė, Bronė Juškie
nė, Ona Stanavičienė, Na
talija Pajarskienė, Marijo
na Rudienė, Uršulė Palai- 
mienė ir Ona Veličkienė iš 
mažo buteliuko davė daug 
šilimos. Vienas dalyvių 
taip įkaito, kad vos tik zbit- 
ko nepadarė — užsimanė 
parke didžiausią ir storiau-

kalbinom.
Pabaigtuvės

Musų gimtiniam krašte 
Lietuvoj, kai baigia piauti 
rugius, tai paskutinę saują 
varpų neriša pėdan, - bet 
skyrium susega į mažą pė- 
duką, rugpiuvėlės nešasi jį 
ant rankų, jos būna links
mos, eina dainuodamos na
mo, o čia jų laukia šeimi
ninkas, kuris pasitinka su 
duona ir druska. Tą mažą 
pėduką deda už stalo kam
pe lyg įžymiausi svetį, o jį 
visi apsėdę vaišinasi.

Deja, čia mes neturim ko 
sėti, piauti. neigi nuo lau
kų vaisingą derlių valyti. 
Bet mes kolektyviai per sa
vo organizacijas ruošiant 
vasaros metu parengimus, 
stiprinam savo organizaci
jas, kartu stiprinam lietu
vybės dvasią, čia nebūna 
mums taip smagu ir links
ma, kaip senojoje tėviškėje 
per darbų pabaigtuves. Bet
gi ir čia užbaigę vasarinį 
darbo sezoną turėjome sa
vo darbų pabaigtuves ir lai
ką smagiai praleidom.

Mes savo dzūkiškus “da- 
žinkus” pradėjome Methue- 
nuose tautiškam parke, o 
baigėme Lavvrence, tautiš
kam name, piliečių klube,

ir baigėme jau po “pirmų
jų gaidžių.’” kai paskutiniai 
svečiai išėjo dainuodami: 
“Na-mo, na-mo, sve-te-liai. 
na-mo . .

Žieminio Sezono Pradžia
Spalių 25 d., šeštadieni,

Įvyks šaunus balius, kurį 
rengia Lietuvių Piliečių 
Klubas savo pastogėje, ku
ri žinoma nevien lietu
viams, bet taip jau ir sve 
timtauciams, kaipo Lithua- 
nian White House. Bus ge
ra orkestrą, gros ameriko .
niškus šokius, bet daugiau- 
šiai lietuviškas polkas. Bus 
skanių užkandžių ir gėri
mų. Geriausi Šokikai gaus 
geras dovanas; už įžangos 
bilietus irgi bus dovanų. 
Visiems klubo nariams šia
me metiniam bankiete da
lyvauti privaloma, o svečiai 
šiuomi nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti. įžanga tik 
25 centai. Parengimu rū
pinasi direktorių taryba, 
priešaky su pirm. J<
Stundžia ir pagelbininku 
Vytautu Vidunu.

liaus. Kiti sako, kad šių 
asmenų darbai buvę jau 
matyti ankstyvesnėse paro
dose. O dail. A. Tamošai- 
;ių eksponatai buvo specia
liai šiai parodai paruošti, 
anksčiau niekur nematyti.

Dail. A. Tamošaitienės 
austomis lietuviškomis už
uolaidomis buvo papuošti 
visi langai. Kiekviena už
uolaida buvo kitokia, tad 
vien užuolaidos jaukiai nu
margino visą bakūžę. Sie
nose kabojo dailininkės 
darbo trys gražus, nauji ki
limai : Joninių Naktis, Sek 
minės ir Žemaitija, šalia 
jų dar du kaišytiniai kili- 

Atskirai rėmuose 
gražiai išdėstytos įvairiau
sios staltiesės, kaklarai 
čiai, puošniausių audeklų 
pavyzdžiai. Pasieniais sto
vėjo trys manekenai, kurių 
du papuošti moteriškais reto 
grožio drabužiais, o trečias

lėtą žmoną Rozaliją, po tė
vais Šemaitė, ir daug po
sūnių, podukrų ir anūkų.

Velionis mirė sulaukęs 
apie 77 metus. Jis atkelia
vo į šią šalį būdamas dar 
jaunas laimės ieškoti, taip 
kaip ir mes visi kiti atei
viai. Velionis ir buvo čia 
atradęs laimę: gražiai gy
veno su savo gyvenimo 
drauge Rozalija, auklėjo 
šeimą ir neblogai vertėsi.

Velionis iš Lietuvos paė
jo iš Lygumų miestelio, 
Šiaulių apskrityje. Nuo pat 
atkeliavimo į Ameriką gy
veno Newarke, buvo laisvų 
pažiūrų.

Velionis buvo pašarvotas 
pas M. A. Buyans, Newar- 
ke, ir palaidotas šv. Kry
žiaus kapinėse North Ar- 
lington, N. J.

Tebūnie jam lengva il
sėtis šioje šalyje.

Šermenų Dalyvi*.

JURGIO JANKAUS naujasis romanas

Be to, kiekvieną penkta
dienį numatoma “45” kor- 
tavimo varžytynės. Loši
me gali dalyvauti net 61 
ypatos ant syk; laimėtojai 
gauna geras dovanas.

A. Jenkin*.

yra šiuo metu Įdomiausia ir plačiausiai skaitoma knyga.
I tomo kaina $2.20, II tomo-_$2.60. Užsakymus su pi
nigais siųsti: (41)

GABIJA
335 Union Avenue Brooklyn 11, N. Y.
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Viduržemiu Dancigas

—Nu, Maike, ką tu man Akmenys ne tiktai nedega, 
šiandien pameluosi? ale reikia juos dar iš pe-

—Kam čia meluoti, tėve, čiaus išgraibyt ir reikia dar 
jeigu galima teisybę paša- užmokėt miestui, kad išvež 
kyli! tų ant dumpų. Nu, tai pa-

—Olrait, jeigu tu žinai sakyk, kaip tu, Maike, ro- 
teisybę, tai išvirozyk man, kuoji, ar čia geras parėt- 
kodėl Amerikoj nėra parėt- kas? Už tokią pat anglį 
ko? seniau žmonės mokėjo 6

—Nesakyk, tėve, “parėt- dolerius, ir akmenų nebu- 
ko.” davo. Pasakyk, kodėl da-

—Nu, tai kaip sakyt? j bar reikia mokėt 28 dole-
—Sakyk, tvarkos. į rius? Juk šiandien anglis
—Okei, tai sakyk, kodėl neduoda daugiau šilimos, 

tvarkos nėra. (kaip seniau. Auzos su ja
—Žiūrint mano akimis, daugiau neprišildysi. iai 

tėve, tvarka Amerikoj ne- kodėl reikia brangiau už 
bloga. Žmonės čia gyvena J? mokėti? Ar dėl to, kad, 
geriau negu kitose šalyse. anot tavęs, Amerikoj "gera 
Jie gerai uždirba; visi ge
rai pavalgę ir apsirengę; 
beveik visi turi automobi
lius; visi skaito laikraščius 
ir, be to, turi namie radiją, 
televiziją, telefoną ir kito-

tvarka”?
—O kaip tėvas 

kas dėl to kaltas?
—Aš, Maike, nežinau. 

Jei tu toks kytras, tai tu 
man pasakyk, kas kaltas.

manai,

—Gerai, tėve, aš pasaky
siu. Anglis šiandien yra to
kia pat, kokia ji buvo prieš 

S15 ar 30 metų. šiandien ji 
duoda tiek pat šilimos kiek 

—Ogi sakei, kad neme-'ir seniau. Dėl to negali būt 
luoši, o čia ėmei ir per akis jokio ginčo.

kių patogumų. Ko gi 
vas norėtum daugiau?

—Aš norėčiau tau 
nosį užtepti.

—Už ką?

tė-

per

man primelavai. 
—Nesuprantu,

tėvas matai melą.
—Nu, tik tu 

ką tu čia dabar 
kalbėjai! Sakai,

kur ida gesne.
-Nu, tai kodėl ji bran

—Brangesnė dėl to, tėve, 
pamislyk, kad šian brangiau kainuoja 
man pri- jos pagaminimas. Apie 30 
kad visi metų atgal angliakasiai

Pasaulio galingieji vyrai 
po pirmojo pasaulinio karo 
buvo sukurę keistą padarą 
Baltijos juroje — Dancigo 
laisvą” miestą, kuris buvo 

vokiečių tvarkomas plačios 
autonomijos teisėmis, bet 
buvo Lenkijos vienintelis 
uostas ir buvo Lenkijos 
muitų sienose. Versalio tai
kos darytojai toki keistą 
padarą sutverę džiaugėsi, 
kad jiems pavyko ir vokie
čių ir lenkų interesus “su
derinti.”

Tame “laisvajame” Bal
tijos mieste, 20 metų po 
Versalio taikos pasirašymo, 
užsidegė antrasis pasaulinis 
karas. Panašų padarą di
dieji savo laiku norėjo ir 
Klaipėdoj išperėti.

Bet Dancigas didžiuosius 
vyrus nieko nepamokė. Po 
antrojo pasaulinio karo, 
kada iškilo nesutikimai dėl 
Triesto miesto ir teritorijos 
priklausomybės, vėl buvo 
urasta išeitis—Įkurtas “lai 

svas” Triesto miestas su 
maža teritorija apie tą mie
stą. Triesto miestas ne tik 
buvo “išlaisvintas,” bet jo 
teritorija buvo padalinta— 
dali okupavo amerikiečiai 
ir anglai, o kitą dali laiko 
savo žinioje Jugoslavijos 
armija.

Prieš pirmąjį karą Tries
tas buvo Austrijos dalis. Po 
karo jis atiteko Italijai, o 
po Mussolinio prakišto ka
ro Triesto miestas/ į kurį 
jugoslavų giminės visą lai
ką reiškė pretenzijų, buvo 
išpjautas iš Italijos ir nie
kur neprijungtas.

Triesto miestas yra ne
abejojamai jugoslavų že
mėje, bet per daugybę me
tų jis buvo italų, vėliau aus
trų valdomas ir pats mies
tas yra didelėj daugumoje 
italų gyvenamas. Miesto 
apielinkės yra slaviškos. 
Triesto mieste ir jo “laisvo
se” apielinkėse dabar pri- 
skaitoma 302,000 gyvento- 
ų, kurie yra padalyti dve- 
ose zonose. Tuos gyvento
jus saugo 15,000 svetimų 
kareivių, apie 10,000 ang- 
ų ir amerikiečių ir 5,000 

jugoslavų. Laisvos terito
rijos gyventojai turi dvejo
ms pinigus, dvi valdžias ir 
56 “globėjus,” Jungtinių 
Tautų organizacijos narius.

rinkimuose bolševikai grė
sė labai.sustiprėti, Vakarų 
didžiosios valstybės paskel
bė, kad jos sutinka Triesto 
miestą grąžinti Italijai. Ju
goslavija (ir Rusija) tada 
protestavo prieš tokį spren
dimą. Bet Triesto miestas 
vis dar neprijungtas prie 
Italijos, nors "įjungimo” 
darbas yra gana toli pažen
gęs. Mat, anglų ir ameri
kiečių valdomoje teritorijos 
dalyje vis . daugiau ir dau
giau visokių tvarkymo par
eigų pavedama Italijos val
dininkams ir tuo budu mie
stas faktiškai įsijungia į 
Italiją. -v .

Reikalas gal jau butų iš-

nalistai, fašizmo garbinto
jai. Tarp įvairių partijų 
ir rasinių grupių dažnai 
prieina prie susikirtimų ir 
politikavimo peiliais. 4,400 
policininkų uieną ir naktį 
budi, kad Triesto klausimas 
nebūtų sprendžiamas pei
liais gatvėse, o už policijos 
nugaros stovi okupacinė 
kariuomenė.

“Teisingo” Triesto klau
simo sprendimo, tur būt, iš 
viso nėra. Miestas slavų 
teritorijoj, per daug amžių 
valdytas Romėnų, Veneci
jos, prancūzų, jurų banditų, 
austrų, buvęs nepriklauso
mas, paskui Italijos dalis, 
kam gi jis turi priklausyti, 
jei to miesto slaviškas už
nugaris pradeda kelti savo 
balsą? Tuo žvilgsniu Trie
sto miestas tikrai primena 
Dancigą, kuris iki 1945 me
tų irgi buvo rakštis slavų 
žemėje.

Didžiosios Talkos 
Knygoje Įrašyta 
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spręstas, jei Jugoslavija ne
būtų atsimetusi nuo Rusi
os. Dabar nepatogu Trie

stą grąžinti Italijai, nes tas 
sukeltų nepasitenkinimo ir 
protestų Jugoslavijoj. Rei
kia ieškoti išeities, kad ir 
Italija ir Jugoslavija butų 
daugmaž patenkintos.

Taikaus Triesto sprendi
mo šiomis dienomis ieško- Visi Lietuvių Vasario 16 
jo ir Anglijos užsienių rei- Gimnazijos rėmėjų būreliai 
kalų ministeris, kuris per surašyti vadinamoje Di- 
penkias dienas tarėsi ir aiš- džiosios Talkos Knygoje, 
kinosi visokius klausimus Jos pirmajame puslapyje 
su Jugoslavijos diktatorių skaitome:
Titu. Bet iki klausimo iš
sprendimo dar gal nėra ar
ti. Pažadas miestą grąžin
ti Italijai turės būti išlaiky
tas, bet ir Jugoslavijos da
bar negalima niekinti. Tai
gi, reikės ieškoti kompro
miso. arba, kitaip sakant, 
reikės skatinti, kad Italija 
ir Jugoslavija pačios ieško
tų kompromiso ir kaip nors 
susitartų. O tos dvi šalys, 
kaij) tik pradeda kalbėti 
apie Triestą, tuoj ir prade
da bartis.

Triesto "klausimas” vra •>
nedaspręstoj padėtyje. Mie
stas ir jo uostas Austrijos 
laikais buvo didelis centras, A’
>er kurį ėjo didelės impe-“ 
i jos i Austro-V engri jos)

užsienių įrekyba. Italijos 
aikais miestas gyveno ne 
iek iš uosto, kiek iš laivų Į*“ 

statybos. Dabar amerikie
čiai savo Įvairiomis para
momis m i sto ūkį palaiko, 
o turizmą- miestui visada

auku

GRENLANDIJOS ORO BAZĖ VEIKIA

„r*#™

Grenlandijos šiaurėje, Thule vietovėje, veikia didžiulė 
Amerikos oro bazė, iš kurios lengva pasiekti Rusijos pra
monės centrai ir lengva ginti Ameriką, jei rusai per šiau
rės poliu bandytu pulti. Viršuje matome didžiuli trans
porto lėktuvą pasiruošusį pakilti į orą, o apačioje matosi 
vienas iškeliamasis laivas, kuriame gabenama daug sunk
vežimiu oro bazei.

t «

Tarp Brooklyno Siuvėju
Sako, kad pasakyti tiesą 

ir prisipažinti padarius 
klaidą gali tik drąsus ir 
nuoširdus žmonės. Prisipa
žįstu, nesu iš tų drąsiųjų. 
Bet jei pamatau padaręs 
klaidą, pripažįstu ir sten
giuos to nekartoti.

Ir šį sykį pripažįstu pa
daręs didelę klaidą: 54 lo-
kale, renkant i.i\r įauciu ticirr-

Amerikoje yra gerai paval-'gaudavo $4 už dienos dal
gę, visi turi armobilius, bą, o dabar gauna $16 į 
tiiyponą ir kitokių prašmat-‘dieną. Reiškia, anglies pa- 
nybių. O tuo tarpu pas ma- gaminimas šiandien kai
ne nėra nei armobilio, nei nuoja 4 kartus brangiau, 
tiiypono, ir nuo vakar die-Gelžkelių darbininkai, ku- 
nos aš dar nevalgęs. rie tą anglį sukrauna į trau-

—Aš nekalbu vien tik kinius ir atgabena pas mus, 
apie tėvą. Aš kalbu apie taipgi išreikalavo didesnių 
Amerikos gyventojų di- algų. Tas irgi prisideda 
džiumą. Į prie anglies kainų pakili-

—Tai pasakyk, kodėl tu mo. Pagaliau ir trokų ve- 
apie mane nekalbi?. Ižikai, kurie atveža anglį

—Todėl, kad kalbant skiepus, gauna 4 kartus di 
apie vieną asmenį nebūtų dėsnį atlyginimą, negu 30 
galima pasidaryti bendro metų atgal. Štai, tėve, ko- 
vaizdo. [dėl šiandien reikia mokėti

—Balamutas esi, ir dac už anglį brangiau. Ar tai 
oi. Aš plačiai po svietą yra tvarka, ar netvarka, tai 
vaikščioju ir girdžiu, ką priklauso nuo to, kaip kas 
žmonės kalba. Visi sako, į tai žiuri. Tėvo draugui 
kad parėtko Amerikoj šian- Bandūrai veidas pabalo, 
dien nėra. Vakar užėjau kai jam reikėjo tiek dau 
pas seną savo frentą, Džio- už anglį mokėt. Bet ang- 
vą Bandūrą. Kaip tik tuo liakasių veidai nušvinta 
laiku draiveriai atvežė pas džiaugsmu, kai jie gauna 
jį vežimą anglių. Suleido po $16 į dieną. Ar tai tvar- 
jie tą štofą į skiepą ir pa- ka, ar netvarka? 
davė jam bilą. Džiovas pa- —Maike, tu čia apsukai 
žiurėjo į tą peiperį ir pa- man galvą. Geriau eik tu 
balo. Bai gaš, sako, 28 do- nuo manęs šalin, 
leriai už toną anglių, ku- —Gerai, tėve, pasikalbė-

pusė yra akmenų! sim kitą sykį.

Po karo Triesto miestas 
gal butų atitekęs Jugosla
vijai, kurios annija miestą 
buvo okupavusi, jei Tito 
nebūtų buvęs Rusijos klap

ūkas. Nenorėdami stip
rinti Jugoslavijos ir kad ne
davus Rusijai didelį uosta 
Adrijos juroje, Vakarų Ali
antai pasiuntė Titui ultima
tumą ištraukti savo armiją 
ir . . . Maskvos verčiamas 
Tito paklausė, jo armija 
buvo ištraukta iš miesto ii 
tik paliko vienoje Triesto 
teritorijos dalyje. Patį mie
stą ir uostą okupavo ameri
kiečiai ir anglai, kurie ir 
dabar miestą saugoja

Vėliau buvo sutartas 
tarptautinis laisvo miesto 
statutas, kuriam ir rusai ne
va pritarė. Bet kada rei 
kėjo paskirti Triesto guber
natorių, rusai pradėjo visus 
kandidatus “vetuoti” ir ne
pavyko susitarti.

Tas keistas “laisvo mies
to” padaras visą laiką iš
kyla Italijos ir Jugoslavijos 
santykiuose. Jugoslavija 
reikalauja miestą prijungti 
prie jos žemių. Italija rei
kalauja miestą jai atiduoti. 
1948 metais, kada Italijos

buvo didelis pajamų šalti
nis.

Triesto 
rija dabai 
politinių 
jugoslavų, 
nistai vra

miestas ir terito- 
turi 14 įvairių 

partijų—itaių ir 
Miesto komu- 

suskilę į ritinius

“Lietuvių Vasario 16 
Gimnazija, lietuvybės tvir
tovė žiaurios tremties ban
gose, įkurta 1951 m. vasa
rio 16 d., savo likimą sudė
jo į laisvojo pasaulio lietu
vių rankas ir ryžosi su jų 
pagalba išsilaikyti Laisvai 
Lietuvai.

“Pirmuosius — 1951-52 
—m. mt. vargte išvargo, iš
silaikydama iš atsitiktinų 
tautiečių šiunčainrų 
pašalpų.

“Antruosius — 1952-53 
—m. mt. mokinių skaičius 
iš 67 pašoko iki 115, o au
kos sumažėjo. Iškilo klau- 
imas: žūt ar būt?

“Vasario 16 Gimnazija 
šaukėsi pagalbos, ir tas 
'šauksmas neliko balsas ty- 

t. Musų broliai ir se
ses užjūriuose tarė:

“Paskutiniajam lietuvių 
tremties jaunimui mes pa- 
'dėsime kovoti už savo gim
tosios kalbos ir Tėvynės 
.meilės išlaikymą!

“Žodžiai virto veiksmais, 
lo tie veiksmai surašyti šio
je Didžiųjų Talkininkų 
Knygoje.”

Toje knygoje surašyti jau
maskvinius ir pešasi tarp 110 rėmė« bure’ių, kuriuo- 

savęs, kaip katinai maiše. se ,?enam tikslui atsiekt.
įfob, t..,. susibūrė per 2,000 musuitalu taipe mieste stipriai A . .. ? . ..’ . , -

, tautiečiu ir uztiknno moks-reiskiasi kraštutiniai nacio- . ._______________ Tą ir išlaikymą 110 moki
nių. Beveik visi gimnazi- 

GORILA_________ Įjos mokiniai jau turi savo
globėjus. Beliko pastoviau 
aprūpinti Lietuvių Vasario 
16 Girmnazijos išlaikomą 
ir globojamą pradžios mo
kyklą—vadinamąją paren
giamąją gimnazijos klasę, 
kurią lanko 30 musų ma
žesniųjų moksleivių iš vie
tinės stovyklos ir suvažia
vusių iš tų vietovių, kuriose 
nėra lietuviškų mokyklų.

Dabar jau veikia gimna
zijos rėmėjų būreliai šiuo
se kraštuose: JAV—86, 
Kanadoje—15, Australijoje 
—7, Anglijoje—1 ir Vene- 
zueloje—1.

Tikimės, kad aukščiau 
minėtoje L. V. 16 G. Di
džiosios Talkos Knygoje 
netrukus galėsime įrašyti 
visus 115 gimnazijos ir 30 
jos parengiamosios klasės 
moksleivių rėmėjų būrelių.

Rėmėjų būrelių sąrašai 
bus paskelbti atskiru sąra
šu.

Philadelphi'ns zoologinio so
do gyveni (<as, vardu Bam- 
hoo. mėgsta fotografuotis. 
187 pulko kariai Korėjos 
fronte tą gorilą pasirinko, 
kaipo savo mėgiamiausią 
‘‘pin-up,’’ nes sako su gorila 
butu daug saugiau eiti į 
frontą patruliuoti, negu su 
kokia nors gražuole.

gatą, balsavau už Ubarą- 
Ubarevičių. Mano sampro
tavimai buvo paprasti ir 
nuoširdus, kaip ir daugelio 
kitų: jaunas ir neblogas vy
ras ir reikia duoti progos 
prasimušti į priekį. Ir aš 
buvau net pasipiktinęs 
prieš socialistų ir katalikų 
opozicijos išleistą lapeli 
“Liaudies Fronto Apgavys
tė,” iš kurio paduodu cita
tą, kuri mane papiktino: 
“Ar bolševikų talkininkams 
‘Vienybei,’ J. Ginkui ir pa
našiems ^patriotams’ neži
noma, kad bolševikai be 
reikalo nieko neremia ir tik 
dabar Ubarevičiui ir Yage- 
iai padarė išimtį? Ne! Šie 
žmonės ir yra ta priedanga, 
kad toliau galėtų varyti ar
dymo darbą lokale ir be 
reikalo jo iždą eikvotų.” 
Tai buvo pasakyta didelė 
tiesa, kurios tuomet nei aš, 
nei daugelis kitų nematėm.

Kazio Kundroto laimėji
mas bolševikams nutiesė 
lieptą į lokalo vadovybę, 
gi V. Ubaras, laimėjęs rin
kimus, nutiesė jau platų 
vieškelį. Jau komunistai 
nepasitenkina Kundrotu ir 
kitais savo pasekėjais, bet 
darosi lokalo bosais. O tau
tininkai jau visiškai nesi
varžo dėl bendro fronto ir 
bendrai su bolševikais dir
ba ardymo ir žmonių nieki
nimo darbą. Jie bendrai 
šeimininkauja su bosais ša- 
pose ir ne jų plauko žmo
nes terorizuoja. Daugiau
siai tenka nukentėti naujai 
kvykusiems, kurie nepatai
kau ja komunistams.

kartą duodu tik iš 
šapų pavyzdžius:

Michiulio ir Zorlando.

Pas Michiulį bosas nesiki
ša į darbininkų reikalus, o 
juos tvaiko dirbtuvės “čer- 
monas” (pirmininkas) ir 
dirbtuvės komitetas. Bet 
kai}) tvarko? Tos dirbtu
vės čermonu yra J. Stakvi
levičius, žinomas “Laisvės” 
šulas, kuris toje bolševikų 
gazietoje lieja gaidžio aša
ras neva tai "už darbinin
kų reikalus.” Bet šapoje 
tas proletarų gynėjas pats 
dirba “overtaimus” ir net 
nešasi į namus kalnierius 
dirbti, o paprastiems dar
bininkams dažnai darbo 
trūksta. Tas bolševikiškos 
“Laisvės” bendradarbis sa
vo poziciją dirbtuvėje su
stiprino dar tuo, kad į “ša
pos komitetą” įvedė saviš
kį Grabauską, į vietą Bra
zaičio. Jei darbininkai ne
moka Įtikti Grabauskui ir 
Stakvilevičiui, tai tie "gy
nėjai” žino, kaip nepatin
kamiems darbininkams pa
rodyti ragus.

Pas Zorlandą visiškai 
priešinga padėtis. V. Uba
ras, iki išrinkimo delegatu, 
dirbo pas Zorlandą (jo 
žmona ir dabar dirba), tai 
Zorlar.do šapa delegato vi
sai neturi, neturi nei čermo- 
no, nei šapos komiteto. 
Zorlandas yr vaiskas: jis 
bosas ir unija. Ta šapa be 
jokios kontrolės. Darbinin
kai palikti Zorlando valiai. 
Kuomet pastebėjau nusi- 
skundusiai darbininkei, kad 
negerus dalykus reikia iš- 

okalo mitin- 
trumpai man

atsakė: “Tokiu atveju pir
ma reikia susirasti kitur 
darbas.’ Išvada supranta
ma ir aiški. Kl iaučiai uni
jos vadovybės neturi; jie 
nesitiki nei iš delegato, nei 
iš vykdomosios tarybos, tuo 
labiau iš čermonu ar šapos 
komitetų nė kokios sau pa
ramos.

Kuomet uijoj šeiminin
kauja tokie Jacunskai, Gra
bauskai, Stakvilevičiai ir 
panašus žmonės, tai darbi
ninkams nėra ko džiaugtis. 
Tie kairiasparniai plepiai 
rūpinasi savo reikalais, o 
ne darbininkų

Senas Kriaučius Petras.

kelti viešai 
guose, tai ji

Si
dviejų

Dėkinga visiems didie
siems talkininkams
Liet. Vasario 16 Gimnazija.
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Kainos, Infliacija, Taksai
Kandidatų Pažiūros

Puslapis Penktas

Rinkimų kampanijoj taip 
pasitaikė, kad tą pačią die
ną abu didžiųjų partijų 
kandidatai kalbėjo tuo pat 
klausimu: apie infliaciją, 
kainas, mokesčius ir pana
šias negeroves. Palyginki
me abejų kandidatų pasisa
kymus. Pirma pradėsime 
nuo demokratų kandidato, 
kuris kalbėjo rugsėjo 23 
vakare. Jis aiškino šitaip:

Žmonės, kurie politiką 
stato aukščiau už padoru
mą, tvirtina, kad vyriausy
bės išlaidumas ir blogas 
reikalų tvarkymas pagimdė 
musų ukio infliaciją, kuri 
dar nėra katastrofiška, bet 
jau yra rimta.

Tikrumoje musų ukio in
fliacija yra Rusijoj pagim
dyta. Reikalas gintis ir 
stiprintis privertė didelę 
dalį musų ukio gamybos 
nukreipti į karo pabūklų 
gamybą, iš to kilo didelis 
įvairių žaliavų pareikalavi
mas, kainos pradėjo kilti. 
Uždarbiai pradėjo vytis 
kainas. Mes dabar turime 
daugiau pinigų, bet jų ver
tė mažesnė.

Ar mes turime leisti, kad 
kainos ir uždarbiai vytųsi 
viens kitą? Ne. Infliacija 
galima sulaikyti, jei jai už
brėžti aiškų rubežių ir ne
leisti jo peržengti. Tiesa, 
reikia drąsos tą padaryti, 
bet jei žmonės nori, inflia
ciją galima sulaikyti. In
fliacijos sulaikymo progra
ma yra tokia:

1. Mažinti, kiek tiktai 
galima, vyriausybės išlai
das. Centą leidžiant gal
voti, kad leidi penkinę ir 
neleisti nė vieno cento, kur 
nėra būtino reikalo. Tas 
reikalauja, kad butų tikri
nama atsidėjus, kiek valdi
ninkų būtinai reikia. Rei
kia griežtai tikrinti kariš
kas išlaidas, kad nebūtų pi
nigai eikvojami be reikalo. 
Bet nevalia taupyti nė vie
no nikelio, jei toks taupy
mas gali kainuoti gyvybę 
jaunam amerikiečiui karai 
ištikus.

2. Vyriausybė turi dėti 
visas pastangas savo išlai
das padengti iš mokesčių, o 
ne paskolomis. Per pasku
tinius šešius metus, po ant
rojo karo galo, vyriausybės 
pajamos viršijo išlaidas < 
bilionus dolerių, valstybės 
skola buvo sumažinta 11 
bilionu dolerių. Bet dabar 
atsiranda deficitas, kurį bū
tinai reikia išlyginti. Mo
kesčiai niekam nepatinka, 
bet geriau mokėti mokes
čius, kaip bristi į skolą ir 
didinti infliaciją.

3. Vyriausybė turi suvar
žyti privatų kreditą pirki
mams. Čia tenka aiškiai

skirti reikalingus pirkimus 
nuo nereikalingų arba nuo 
tokių, kurie gali palaukti.

4. Paskutinėj vietoj yra 
kontrolė—kainų, uždarbių 
ir nuomų. Kontrolė yra 
paskutinėj vietoj, bet jei be 
jos negalima stabilizuoti 
ukio, ji yra būtinai reika
linga. Dabartinė kontrolė 
yra skylėta.

Kandidatas kvietė visus 
amerikiečius dalyvauti ko
voj prieš infliaciją, nes nuo 
kiekvieno asmens sprendi
mo priklauso, ar infliacija 
didėja ar ji yra sulaikoma.

*
Republikonų kandidatas 

tą pat dieną kalbėjo Cleve- 
land’e, Ohio. Jis aiškino 
šitaip:

Mes turime ukio infliaci
ją. Musų ūkis iš paviršiaus 
atrodo sveikas, bet pažiurė
jus atydžiau pamatysime 
minų laukus. Pinigų vertė 
krenta, pakilę uždarbiai ne- 
bėišlygina kainų pakilimo. 
Sloga administracija pra

dėjo ir musų ateiti plėšti, 
nes pinigų vertės nupuoli
mas mažina draudimo ver
tę, mažina pensijas ir tt.

Infliacija nuo kurios mes 
renčiame nėra pripuolamas 
dalykas. Tai yra politika 
(administracijos). Vieno 
aikraščio žodžiais genero- 
as sako: “Infliacija yra 

sąmoninga (apskaičiuota) 
Šaltojo Namo politika dar
bo fronte, mokesčių fronte, 
žemės ukio fronte.” Tiks
las tokios politikos yra ap
gauti žmones falšyvu ger
būviu. Budas: duoti dides
niam žmonių skaičiui dau
giau pinigų, kurių vertė yra 
mažesnė.

Kaip išbristi iš infliaci
jos? Pirmiausia atmesti vy
riausybės kenksmingą dės
nį, kad “infliacija yra,ge
riausia politika.” Paskui 
pakelti administracijos 
aparato našumą. Paskui 
planingai atakuoti vyriau
sybės pinigų leidimo pro
gramą. Taupyti apsigink
lavimo išlaidose, nemaži
nant gynimosi pajėgumo^ 
Pagaliau reikia mažinti 
mokesčius, kad tuo budu 
padidinus žmonių perkamą
ją galią ir kad žmonėms 
butų leista patiems jų pi
nigus išleisti, o ne atiduoti 
juos vyriausybei.

*
Tokius pasiūlymus, labai 

trumpai suglaudus, padarė 
abudu kandidatai. Dar rei
kia pridėti, kad opozicijos 
kandidatas ant vyriausybės 
vertė didžiausių prasikalti
mų kalnus, o demokratų 
kandidatas iškėlė, kaip re
publikonų atstovai kongre
se trukdė ir sabotavo ukio 
kontrolę. Stevenson sako,

KELEIVIS. SO. BOSTON

TAI BENT BRAVARAS!

Philadelphijuj policija užtiko slaptą “munšaino” fabriką, f 
kuris kasdien galėjo pagaminti už 60,000 doleriu snapso. 
Nuo prohibicijos laiku Philadelphi jo j nebuvo užtikta to
kio didelio slapto bravaro.

ar 600,000 dolerių permo
kėtų mokesčių. Jis sako, 
tad byla nejudėjo iš vietos Musu Draugai Apie Mus
ir jis, per senatoriaus Nixo- 
no ofisą VVashingtone, su
sirišo su vienu justicijos de
partamento pareigūnų. Se
natoriaus Nixono “adminis- 
tratyvinis padėjajas,” John 

lrwin, padėjęs jam sueiti 
ir pasikalbėti su tuo justi
cijos departamento valdi- 

nku. Bet, pagal Dana C. 
^mith aiškinimą, toks pa
tarnavimas balsuotojui yra 
Įprastas dalykas.

Demokratai dėl Nixono 
aferos šaiposi, kaip katinas se 
i anai ką prarijęs, bet de
mokratų kandidato pasisa- 
K\mas tuo reikalu buvo la
bai atsargus ir gudrus. Jis 
sakė, neteiskime, kol netu
rime visų faktų ir leiskime 
“didžiajai republikonų par
tijai” pačiai savo namą su
tvarkyti.

Nixono Fondas
pirkti, telefono ir telegrafo 
išlaidoms padengti.

Senatorių siunčiami laiš
kai eina be pašto ženklų. 
Senatorių ofisų patalpos 
yra nemokamos, arba ap
mokamos iš valdžios pini
gų. Jei senatoriai savo val
stijoj neturi ofiso viešuose 
namuose, tai jiems duoda
ma ofisui pasisamdyti 900 
dolerių per metus. Senato
riai gali skustis nemokamai 
pas senato barzdaskutį.

Senatoriai nuo ateinan
čių metų pradžios gaus al
gos $15,000 per metus, be 
laisvų nuo mokesčių prie
dų.

Patys senatoriai ir kon
gresmonai jų leidžiamais 
įstatymais taip yra susitvar-

i
skai-j 

I

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUSI

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 Broadway, South Boston 27, Mass.

Kaip tik iškilo “Nixono 
fondo” klausimas, spauda 
pradėjo įdomautis, kiek at
lyginimo gauna senatoriai 
ir kai{> jie samdosi savo tar
nautojus.

Pagal senato sekretariato 
aiškinimą, senatoriai algos 
gauna po 12,500 dolerių 
per metus, gauna 2,500 nuo 
taksų paliuosuotų priedų 
įvairioms išlaidoms ir kai 
kurie gauna po 60,000 do
lerių metams savo tarnau
tojams samdyti. šeši se
na t o r i a i (Kailfornijos, 
Pennsylvanijos ir New Yor
ko) gauna per metus apie 
75,000 dolerių, skaitant al- 
gą, priedą ir tarnautojų iš
laidas. Tiek gauna ir se
natorius Nixon. Kitų vals
tijų senatoriai gauna šiek 
tiek mažiau tarnautojams 
samdyti, nes jie atstovauja 
valstijas su mažesniu 
čiu gyventojų.

Senatorius Nixon. prie 
gaunamų 75,000 dolerių 
per metus, prie savo ofiso 
išlaidų dar pridėjo 18,235 
dolerius dovanų, gautų iš jo 
rėmėjų Kalifornijoj.

75.000 dolerių per metus 
nėra viskas. Senatoriai du 
kartu per metus gauna ke
lionės išlaidoms po 20 centų 
nuo mylios, kai jie važiuoja 
į senato sesiją ir grįžta na
mo. Senatorių ofisams iš
laikyti irgi skiriama pinigų, 
kaip tai laiškų popierai
kad Tafto žmonės buvo 
“infliacijos smogiamieji bū
riai” kongrese.

Atmetus kaltinimus, bal
suotojams palieka patiems 
pasirinkti, kuri programa 
yra sveikesnė. Abu kandi
datai siūlo taupumą. De
mokratas prie to prideda 
kontrolę, republikonas tik 
užsimena praeidamas “pi
nigų ir kredito kontrolę.” 
Demokratas mano, kad mo
kesčiai mažinti galima tik
tai išlyginus biudžetą, o re
publikonas žada mokesčius 
sumažinti. kad “pakėlus 
žmonių perkamąją galią.”

Beje, vyriausybė, kokia 
ji bebūtų, niekada nėra 
skelbusi. kad “infliacija 
yra geriausia politika.” Čia 
turime reikalo su demago
gija.

Kalbant apie “taksų ma
žinimą” visada naudinga 
atsiminti, kad iš kiekvieno 
dolerio, kurį vyriausybė iš
leidžia. 87 centai eina pra 
ėjusių karų likvidavimui ir 
kariškam pasiruošimui at
eičiai.

K. Esminius.

kę, kad jie galėtų lengvai 
susisiekti su savo valstijos 
piliečiais ir juos informuoti.

*
Turint galvoje senatorių 

algas ir jiems iš iždo ski
riamas sumas išlaidoms 
(tarnautojų išlaikymui, ofi
sui, paštui, telegrafui ir tt.), 
senatoriaus Nixono, kandi
dato į vice-prezidento vietą 
slaptas fondas sukėlė labai 
didelį susidomėjimą visame 
krašte.

Bet spauda, kurios 90% 
remia republikonų kandi
datus, didelėj daugumoj 
pasisakė neprielankiai Ni- 
xono fondo klausimu. Bent 
du trečdaliai spaudos, griež
čiau ar švelniau, nurodė, 
kad privačios aukos politi
nei rinktų atstovų akci
jai remti yra neleistinas da
lykas, nors gal tai ir yra 
legališkas dalykas, jei to
kia parama nėra papirki
mas ar nėra bandymas pa
kreipti paramos gavėją, 
kad jis balsuotų “reikiamo
je” dvasioje.

Spauda kėlė ir kitą klau
simą. Sako, gal musų se
natoriai ir kongresmonai 
gauna neužtenkamas algas 
ir permažai gauna savo iš
laidoms padengti?

Algų klausimas iškilo ir 
sąryšyje su kitu “fondu.” 
Dabar paaiškėjo, kad guber
natorius Stevenson Illinois 
valstijoj buvo Įkūręs priva
tų fondą, i kuri buvo ren
kamos aukos iš biznierių. 
Tas fondas mokėdavo

Šen. Nixon pripažino ir 
viešai pasiaiškino, kodėl jis 
ėmė iš 75 Kalifornijos mi- 
lionierių 18,235 dolerius 
paramos jo politinei veiklai 
sustiprinti. Turtuoliai, ku
rie rėmė senatorių Nixon 
1951-1952 metais, davė pi
nigus nesitikėdami jokio at
lyginimo ai- patarnavimo iš 
senatoriaus pusės. Jie se
natorių rėmė todėl, kad jis 
geriausiai atstovavo “priva
čios įmonės” idėją ir griež
tai kovojo prieš komuniz
mą. Taip paaiškino to fon
do valdytojas Dana C. 
Smith.

Šen. Nixon iškalbingai ir 
labai įtikinančiai gynė savo 
gautąją paramą iš republi- 
koniškų vienminčių vienoje 
kalboje, kurią miiionai 
žmonių klausė ir stebėjo 
per radio ir televiziją. Po 
jo kalbos republikonuose, 
rodos, nebeliko abejonių 
dėl jo tinkamumo būti at
sakingoje vice-prezidento 
vietoje.

Sekamą dieną po Nixon 
pasiaiškinimo “St. Louis 
Post Dispatch” paskelbė 
įdomią žinią, kad Nixono 
fondo valdytoja?- (trustee), 
Dana C. Smith, Pasadena, 
Calif., advokatas ii bizni*- 
nūs, turi užvestą bylą ižde 
dėl grąžinimo jam 500,000

pildomas algas kai kuriems 
gubernatoriaus pasamdy
tiems tarnautojams, kurie 
pereidami iš privačios į 
valstijos tarnybą turėjo fi
nansinių nuostolių. Tas 
fondas buvo nuostolių išly
ginimo šaltinis kai kuriems 
tarnautojams ir jis nebuvęs 
slaptas, nes apie buvo ir 
anksčiau kalbama. Dėl to
kio fondo legališkumo nie
kas abejonių nekelia, bet 
kiek tikslu yra iš privačių 
šaltinių mokėti valdinin
kams papildomas algas, 
klausimas lieka galutinai 
neatsakytas.

—E. P.

Čia kalbama apie tuos 
"musų draugus,” su kuliais 
amerikiečiai veikia kartu 
Jungtinių Tautų organiza
cijoj. Išskyrus bolševikus, 
visų kitų šalių atstovai “pa
saulio parlamente” yra 
skaitomi Ameiikos drau
gais, ar bent tokiais jie iš
rodo formaliuose posė
džiuose. Bet pasiklausykit, 
ką jie kalba apie Ameriką 
ir amerikiečius socialiniuo- 

susirinkimuose arba
eoektail parėse.

“Kas jums darosi?” šau
kia norvegas, prisispyręs 
prie sienos amerikietį. “Ką 
jus manot? Jums visi ne
geri, visi klaidingi, bet sa
vęs jus nematot. Pietų 
Ameiikos lotinai jums tin
giniai, nedarbingi. Pran- 
uzai silpni, ištyžę. Anglai 

klastingi, apgavikai. Ara
bai sukčiai. Rusai krimi
nalistai. Afrikiečiai pago
nys. Tik jus geri. Jus kri- 
tikuojat nacionalizmą. Bet 
jokia tauta nėra nacionaliz- 
mu tiek apjakus, kiek jus 
patys. Negana to . . .”

Čia pašoka prancūzas, 
mosikuodamas stiklu su 
maitini, ir norvegą užrė
kia:

“Taip, taip. Mes nieko 
iš jus negirdim apie Vaka
rų Europą, tik kritiką. Jus 
sakot, kad pas mus nėra jo
kio pasiryžimo gintis, nesi
ruošiam karo pavojui at
remti. . . J < '

“Jus kaltinai mus pasi
ryžimo stoka, o tuo tarpu 
jūsų pačių laikraščiai deda 
ilgiausius aprašymus, kaip 
organizuoti jūsų darbinin
kai skelbia streikus karo 
pramonėj.

“Ar jus žinot, kaip tokie 
dalykai išrodo mums Pran
cūzijoj? Kaip išrodytų 
jums čia Amerikoj, jei 

.Prancūzijos darbininkai nų- 
•>a’I tartų trukdyti karo pramo

nę? Jus plyštumėt berėk-

Trumanas Įspėja 
Nuo Izoliacininkų

Prezidentas Trumanas 
įspėjo kraštą saugotis “se
nų izoliacininkų,” kurie ka
sasi po .Jungtinių Tautų or
ganizacijos pagrindais. Po 
senatoriaus Vandenbergo 
mirties, sako prez. Trama- 
nas, senasis izoliacionizmas 
vėl kelia galvą ir siekia 
įvairiais budais parauti mu- 
-ų užsienių politiką. Izo- 
liacininkai, pagal preziden
tą. vieną dieną reikalauja 
trauktis iš Korėjos, o kitą 
dieną siūlo išplėsti Korėjos 
karą Azijoje; jie reikalau
ja mažinti musų apkyri
mo išlaidas ir kartu reika 
lauja in.ti daugiau rizikos 
tarptautinėj politikoj; jie 
dejuoja dėl milionų kinų 
patekusių i bolševikų ne
laisvę ir kartu viską daro, 
kad bolševikai dai daugiau 
žmonių pavergtų

tiesa, kad visose srityse čia 
veikia raketieriai ir geng- 
steriai? Ar tiesa, kad Wa- • 
shingtone duodamos pasko
los raketams? Kodėl Ame
rikos prezidentas rašinėja 
tokius vaikiškus laiškus ir 
grasina korespondentams 
išdaužyt akis? Tų laiškų 
aš gaunu tokią daugybę, 
kad nepajėgiu visus atsa
kyti.”

Prieina britas su “scotch 
and soda” rankoj.

“Bėda yra tame,” sako 
jisai, “kad jus popuiiari- 
zuojat vulgarizmą. . . . Tie
sa, mes esam dėkingi už 
Marshallo plano pagalbą, 
bet tai neduoda Amerikai 
leidimo visada mums tą 
pagalbą prikaišioti ir įžei
dimais mus vaišinti.”

Prancūzas vėl įsikiša:
“Jus, amerikiečiai, rėmėt 

nacionalistų Kiniją kurį 
laiką. Paskui išėjot prieš 
ją. Dabar jus vėl už na
cionalistų Kiniją. Kokia 
čia vadovybė? Tai būri
mas. Mums galvos prade
da suktis iki jus apsispren- 
džiat ką nors daryti.”

Atsikvėpęs norvegas pra
deda iš naujo:

“Mes žiūrėjom, kaip jus 
veikėt Vokietijoj. Per ke
turis ar penkis metus jus 
teisėt ir korėt nacių lyde
rius. Bet štai, vieną dieną 
ųs nutarėt, * kad tie žmonės 

gali būt jums naudingi; jus 
>a leido t juos iš kalėjimų ir 
ddbar jie pradeda darbuo
tis jūsų pusėj.

“Iš pradžios jums buvo 
nepakenčiamas ir Jugosla
vijos Titas, nes jis komu
nistas. Ispanijos Franko 
jus nekentėt dėl to, kad jis 
fašistas. Dabar tas pats Ti
tas pasidarė draugas ir ge
rai išrodo Frankas:”

Norvegui baigiant, pake- 
ia ranką aukštas, laibas vy

ras iš Indijos.
“Ir aš noriu balso,” pra

deda jisai. “Indijoj mes 
negalim suprasti tos jūsų 
propagandos, kurią ‘Voice 
of America’ transliuoja, pa
sakodama musų žmonėms, 
kiek jus čia Amerikoj turit 
televizijų, kiek radijų, kiek 
skalbiamųjų mašinų. Devy- 
niasdešimts nuošimčių mu
sų žmonių visai nežino, ką 
tie dalykai reiškia.”

Dar sykį atsiliepia mote
ris iš Australijos. Ji sako, 
kad visi tie dalykai yra kei
sti, bet vienas iš keisčiau
sių, kurio ji negalinti jokiu 
budu suprasti, tai kam 
Amerikai reikalingas Kai
nų Stabilizacijos Ofisas, 
kuris nuolatos kelia kainas.

—S. M.

darni prieš mus!
“O jei darbininkai taip 

padarytų Rusijoj, jus pasa
kytumėt, kad tai pradžia 
komunizmo galui visame 
pasauly.

“Mums nesvarbu, ar dėl 
tos suirutės pramonėj kal
tos jūsų darbininkų unijos 
ar pramonės vadovybė. Bet 
mums labai svarbu, kad to
kia netvarka yra. Tai ne
mokėjimas kontroliuoti pa
dėtį, kuria remiasi valsty
bės saugumas ir patriotiz
mas. O pasaulis juk lau
kia iš jus vadovybės.”

Jauna leidė iš Australi
jos išsitraukia iš savo ran
kinuko keletą laiškų ir ro
dydama juos sako:

“Aš pati Amerikos nekri
tikuosiu, bet aš pasakysiu, 
ką man rašo Australijos 
žmonės. Štai jų laiškai. Pakalbinkime kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei-Jie nori žinoti, ar gali bu 
tiesa, ką apie Ameriką ra 
šo Australijos spauda? Ar vj.” Kaina metams $3.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdai. 

Visas pasaulis žino Čikagą, bet netokią, kokia aprašyta 
ČIKAGOS ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Či
kagos lietuvius savo romane RAISTAS, bet netiek daug, 
kiek apie juos parašyta šitoje naujoje novelių knygoje. 
316 puslapių: iliustruota; kaina 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI—Amerikos lietuvių gyvenimo ro
manas. 450 puslapių; iliustruotas; kaina 4 doleriai.

ŠLIUPTARNIAI—pirmutinis romanas, kuriame tiek 
daug a’-’švta apig Amerikos lietuvių gyvenimo sunku
mui, v.ugu. n k .... dV ’ntr.”-, be 662 puslapiai; Jono 
Šliupo, “dėde ’ s^n i k m Demb?kio atvaizdai; kai
na 3 doleriai.

Visos trys kny got sykiu ciK už 8 dolerius!
Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So.. Halsted St., Chicagoi », 111.
✓
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Mo teru Skyrius

Dėl Mišrių Vedybų
Lietuviškoje spaudoje ne joje, kurios yra asmeniškas 

kartą buvo keltas klausi- tiltas tarp prancūzų ir He
mas dėl mišrių vedybų. 1 tuvių, nes jos remia lietu-1 
Vieni tuo klausimu pasisa- viskas parodas, garsina lie
ko labai griežtai ir be pasi- tuvių vardą prancūzų spau

doje ir kitaip pasitarnauja 
lietuviškiems interesams.

gailėjimo pasmerkia tuos 
vyrus ir merginas, kurios 
sudaro šeimas su nelietu
viais. Kiti yra kiek švel
nesni, bet taip pat mišrių 
vedybų neužgiria.

Klausimas yra senas ir 
svarbus ne vien lietuviams. 
Visos mažos tautos nori, 
kad jų nariai per vedybas 
nesusimaišytų su kitom tau
tom ir i jas neisilietų. Di
delės tautos paprastai netu
ri nieko prieš, jei i jas Įei
na nauji žmonės iš kitų tau
tų. Alums, lietuviams, ma
žai ir persekiojamai tautai,

Tokių šeimų turime ir Švei
carijoje ir Vokietijoje, ir 
per jas mes surandame sau 
draugų kitose tautose. Tai
gi, nors iš vienos pusės miš
ri šeima veda prie nutautė
jimo, bet iš kitos pusės per 
mišrias šeimas gauname 
progos patraukti kitos tau
tybės žmones i savo pusę.

Amerikiečio akimis žiū
rint, mišrios vedybos nėra 
smerktinas dalykas. Ame
rika yra katilas, i kuri su
plaukia visokių tautų, kul-

TCELFTVTS, ?f). BOSTON
KANDIDATAS IU žMON V ILSIS

(ien. Eisuhouehrr ir jo žmona Mamie kartu keliauja po 
Įvairias vietas rinkimų kampanijoj. Jie nutraukti trau
kinyje poilsio metu. tarp dvejų sustojimo ir prakalbų 
vielų. Kandidatas apkeliaus vis-as val-tijas.

seilės pasikeičia. Jei ji lau-Į MYKOLIS: 
kia berniuko, tai jo hormo
nai patenka i motinos sei
lių liaukas ir pakeičia jų 
cheminę sudėti. Iš to pasi
keitimo ir galima nuspręsti, 
ar kūdikis yra berniukas, ar 
mergaitė. Tiedu daktarai 
patikrino 378 moteris. Pa
gal seilių tyrimus jie nusta
tė, kad 225 motinos turės 

.sūnūs. Iš jų tikrai 218 su
silaukė berniukų. Iš 151 
moters, kurių seilės rodė, 
kad jos turės mergaites, 
tikrai 149 turėjo mergaites.
Atrodo, kad seilių tylimas 
yra gana tikslus būdas pa
žinti busimo kūdikio lvti, ii 

Į motinoms nereikės daugiau 
klausyti •‘žinovių*' pranaša
vimo.

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis Prisiminimų)

(Tęsinys)
Kai kalba sukosi apie vie

las, karininkas vis vartė 
> uteli, kol nejučiomis, prie 
lupų prinešęs, nutraukė ge
rą gurkšnį.

—Charošaja vasa vodka 
(Gera jūsų degtinė).

Bonka greitai tuštėjo, o

lite, aukštesnio ra: 
ninkai, dar ne' uvo ri< 
šiniu valgė. . . .

l-i-

PATARIMAI

vra svarbus kiekvienas mu- x .. __turų ir rasiu žmones. Amesu tautietis, toael nenuosta-l , . . . ,
bu, kad atsiranda griežtų Irikos katile tie skirtingi ele-
balsy, smerkiančiu mišrias Lme"taiPg ?ik9 "V 
vedvbas, nes per mišrias ve- tenkal dalies skirtingumo

Daina Apie Kly kiančių Varną
Miglos; liktai nos. Skersgatviai, gatvė 
Klykianti varna ant juodo dangaus. 
Kaip man neklykti žaliosios jaunatvės, 
Perkūnijų vėtros ūžimo smagaus.

dybas netenkara dalies 
žmonių ir jų prieauglio. Ta
čiau abejoju, ar griežtais 
pasisakymais ir visuomenės 
•‘autoritetu*’ pasmerkimais 
mišrias vedybas galima su
stabdyti. Vedybos yra toks 
privatus reikalas, kad i jį 
mažai gali kištis koks pa
šalinis autoritetas. Kiek
vienas asmuo apsisprendžia 
pagal savo jausmus ir “vi
daus balsą,’’ nepaisydamas, 
kas ką sako ar rašo. Be to, 
į šeimos sudarymą labai 
veikia aplinkybės.

Kai prieš pirmąjį pasau
lini karą į Ameriką subėgo 
daug jaunų lietuvių, jiems 
truko merginų, nes lietuvai
čių skaičius Amerikoje bu
vo mažas. Todėl ne kiek
vienas lietuvis, kurs norėjo 
sudaryti lietuvišką šeimą, 
galėjo rasti lietuvaitę. Da
lis vyrų vedė amerikones 
ar svetimtautes, o kita da 
iis liko viengungiais. Miš
rios vedybos pasidarė neiš
vengiamos tiems vyrams 
kurie nenorėjo likti vien
gungiais, ir kuriem pritru
ko lietuvaičių. Panaši pa
dėtis dabar kartojasi Aus
tralijoje. Lietuvių vyrų 
skaičius, palyginus su mo 
terų skaičium, yra žymiai 
didesnis. Todėl dalis vyrų 
stovi prieš klausimą ar lik
ti nevedusiems, ar vesti sve
timtautes. Anglijoje, kur 
vyrų skaičius taipgi viršija 
merginų skaičių, musų vy
rai irgi susigundo vesti ang
les ar svetimtautes. Taigi, 
mišrios vedybos pasidaro 
nenormalios padėties išda
va.

Tie, kurie smerkia miš
rias vedybas, paprastai sa
ko, kad per mišrias vedy
bas lietuvis pasišalina nuo 
savo tautos ir įsijungia į ki
tą. Faktas, kad dažnai lie
tuvis, vedęs amerikietę, an
glę ar vokietę, kalba na
muose su ja ne lietuviškai ir 
vaikus taip pat neauklėja 
lietuviškoje dvasioje. Ta
čiau nereikia užmiršti, kad 
per mišrias vedybas mes 
taip pat surandame kitose 
tautose draugų ir užtarėjų.

Jeigu kas yra sąmonin
gas lietuvis ar lietuvė, tai ir 
sudaręs mišrią šeimą jis 
(arba-ji) mokės patraukti 
antrąją pusę prie savo tauti
nių interesų. Turime kelio
lika mišrių šeimų Prancuzi-

per kelias kartas susilydo 
į amerikiečių tautą, 
rios vedybos, amerikiečio 
akimis žiūrint, prisideda 
prie tų skirtingų 
sutirpdymo, todėl 
yra geras dalykas.

Mano manymu, negalima 
dėl mišrių vedybų klausimo 
nustatvti bendros, visiems 
privalomos nuomonės. 
Kiekvienas į šį reikalą žiu
ri ir sprendžia pagal savo 
išmanymą, tautinį susipra

elementų 
jiems tai

timą ir, pagaliau, aplinky
bes. Aišku, kad mums nė
ra jokio pagrindo mišrias 
vedybas skatinti, bet, ma
no nuomone, neturime jo
kios teisės smerkti tuos, ku
rie surado mišrias šeimas. 
Smerkimu mes tik atbaidy- 
sime mišrias šeimas nuo sa
vęs, o butų daug protingiau 
patraukti jas į savo pusę ir 
laimėti jų draugiškumą.

M. Pakarklienė.

Tas gali glostyt vilką ir pik
čiausią žvėrį.

kas sau ragus nulaužė ir nagus 
išnėrė.

Ad. Mickevičius.

GRAŽI ŠAULĖ

Miss Lisa Loughlin patrauks 
daugelio žmonių akį ne tik 
savo gražia išvaizda, bet ir 
“Laukinių Vakarų” manero- 
mis New Yorko “rodeo” žai
dimuose.

Oi, varna, varna ! Kokia negerovė 
Mudviejų riksmą iš girios žalios 
Ant suodino miesto padangės pakorė, 
Kuriai nesulaukti rytinės žaros. 
Klaidžios gal šviesos, palaidos, rainos, 
Ligota, nudryžus pašvaisčių dėmė 
Ir—aš, paklydęs bernas iš karino,
Tu—žalių girių juoda ritutė.
Oi, varna, varna, sese juodoji.
Koks gi velnias čia nešė tave.
Čia tau ne tėviškės mano žalioji, 
Ošianti, ūžianti, tanki gilia.
Ūžia ir čia. Bet ne girių užimąs, 
Staugia viršūnės juodų kanri?;ų.
Plienas į kietąjį akmeni trinas. 
Tūkstančiai čiaukši plieninių dantų.
Oi, varna, varna!
Pro rūkstančius bokštus
Tau neišlėkti niekad, niekada.
Pro suodžius ir durnus tave iri ošus, 
Busi ir varnos daugiau n verta!

Auksiniai ir kiti tauraus 
metalo (sidabro, platinos) 
žiedai, su gražiais akmeni
mis, per ilgą laiką nuo ran
kų riebalų, muilo ir net 
vandens apsivelia ir nebiiz- 
ga. Laikas nuo laiko rei
kia išplauti žiedus su anao- 
įnija, tuomet jie vėl atro
dys kaip ką tik iš krautu
vės. Į pusę puodelio van
dens įpilti pusę puodelio 
amonijos, pamaišyti ir to
kiame skiediny palaikyti 
žiedus pusvalandi. Po to 
išėmus mažu šepetėliu iš
valyti išrangymus ir metalą 
apie akmenį. Po to vėl pa
merkti į amonijos skiedinį, 
truputį palaikyti ir. padėjus 
ant švelnaus popierių < ge
riausia tam tinka tissues) 
išdžiovinti.

Mirkyti amonijoj galima 
tik tokius žiedus, kurių ak
menys yra įspausti i metaią. 
o ne įklijuoti, nes tuome: 
akmuo iškris.

SKAUSMO VALANDAI
.Jei skausmas žiauriausia-
Tau širdį suspaus.
Ir niekas pasauly
Tavęs neatjaus —

-yje

IX. Boruta.

ŠEIMININKĖMS

Škotiški Kotletai
(Scotch P<x-ket Hamburgers)

Reikia paimti:
1 svaras maltos jautienos
1 šaukštas druskos 
žiupsnelis pipiru - •„
2 šaukštai Worcestersh;re 

sauce

4 šaukštai smulkiai sukapoto 
svogūno

4 plonos tomeičių riekės

Mėsą gerai sumaišyti su 
druska ir pipirais ir iškočio
ti į vidutinio storumo gaba
lą. Supiausyti jį į astuo
nias lygias dalis. Atskirai 
sumaišyti svogūnus su Wor- 
cestershire sauce. Paimti 
keturius mėsos gabalus, ant 
jų uždėti po riekę tomeičių. 
užbarstyti svogūnais, uždėti 
ant viršaus po kitą mėsos 
gabalą ir gerai galus ap- 
spausti. Pakepti skaurado- 
je 15 minučių, vieną kartą 
apverčiant.

(3 ar 4 Yri nio dydžio obuoliai
1 šaukštas ! mono sunkos 
'■ _> <;;ukš<- tarkuotos leme

no žievės
! _> puodeli idojo arba papras
to cukrau-

1-2 pv.odririi vandens arba
orančiu - .kos

Obuoliai su Džiūvėsiais
Ruduo yra obuolių lai

kas. Įvairiai paruošti obuo
liai yra gardus ir maistin
gas desertas arba geras už
kandis prie kavos ir arba 
tos. Čia duodame obuolių- 
džiuvėsių “pajaus” recep
tą.

Reikia paimti:

2 puodeliai duonos džiūvėsių 

arba Graham Cracker trupi

nių

3 šaukštai ištirpyto sviesto

Sumai' duonos džiūvė
sius su tu ir pakaitinti, 
kol švelni paruduos. Pu
sę gautos >šlos uždėti ant 
riebalais išteptos formos. 
Nulupti o'- olius, supjausty
ti ir uždėt: ant tešlos. Už
barstyti tarkuotą lemono 
žievelę cu ūmi, apšlaksty
ti lemono sunka, ant vir
šaus užba? - yti likusią džiū
vėsių tešią. Viską apipilti 
vandeniu ba orančių sun
ka ir pakepti pečiuje 
(375 ), kri obuoliai su
minkštės • maždaug 30-40 
minučių). ? alan duoti kar
štą. su ler?< no sunka.

SEILĖS PARODO 
KŪDIKIO LYTĮ

Laukiant: kūdikio motina 
labai norėtų žinoti, ką ji 
turės—herų ūką ar mergai
tę. Iki šio! nebuvo žinomi 
jokie ženkiai, iš kurių butų 
galima numanyti gimsian
čio kūdikio lytį. Dabar du 
daktarai Northwestern 
University uaskelbė, kad iš 
motinos seilių galima suži 
noti, ar ji turės dukrelę, ar 
sūnų. Jų tvirtinimu, 7-8 
nėštumo mėnesį motinos

Tu savo gėlą 
Paslėpęs širdyje,
Manysi, jog žuvęs 
Skausmų sūkuryje.—

Vilties nenustok!
Vėl išauš šviesios dienos 
Ir vėliai pajusi.
Kad esi ne vienas.

Neverk, nedejuok, 
Nesiskųsk be naudos 1 
Po audrų ir kančių 
Vėl nušvis tau dangus 1

VARGO DUKTĖ.

GRAŽI AKOJ £

... .
Tūlas specialistas nusprendė, 
kad šitos aktorės kojos esan
čios pačios gražiausios visa
me Hollywoode. Aktorė yra 
Nancy Olson.

Po kurio laiko Y! 
krašto geležinkeli:1 
perėmė patys rusai Ir 
ruošti lenkai. Eilė iie u .ių 
turėjo keltis atgal i Litiu- 
vos gilumą. Ir aš grįžau į 
Kėdainius. Vaizdas tu o 
jau visai pasikeitęs. L.r- 
bininkų nubak-uoti viršinin
kai rusų irgi buvo paš. ri i. 
o jų vieton kiti pastatyti. 
Gražus Kėdainių e?, aro 
parkas buvo kari.• 
užgultas, ir į jį u.t ' . -
turėjo teisės ngt'i. I ž 
parko dieną naktį didžiu
liai traktoriai lygino o.:, o 
laukus, darydami karo ae
rodromą. Tiems darbams 
darbininkai buvo atvežti iš 
Rusijos gilumos. Tai tu o 
vargšai kolchozu . -
gyvendinti po 50 vyru vie
name prekiniame vagoti 
kur normaliai galėjo tilpti 
nedaugiau keturiasdešimt 
žmonių. Miegojo jie ant

:: UliS 
dalį 

: na-

įiusų ski uostai vis daugiau 
raudo, liežuviai burnoje vis 
labiau moskatavo. Kari
ninko širdis minkštėjo, pri
sipažino, kad tokios gero; 
vodkos nebuvo gėręs, vadi
no mane nebe oficialiu “to- 
varišč,” bet tiesiog -“drug 
ir nuolat plojo per petį. 
•Jus geri žmonės, kapita
listai. drauguži tu mano f’

Mano naujas draugas ne
pamiršo manęs. Po kelių 
dienų pranešė, kad tarny
bos reikalais pas mane at
važiuoja ir draugą atsive
ža. Mane net prakaitas iš
pylė—gal areštuos už “vod- 
s:ą” ar šiaip dėl ko. Bet 
jis, lyg mano mintis skai
tydamas, pridūrė:

—O to pačio “gero” gali 
ir vėl turėti. . . .

Supratau, kad atvažiuo
ja išsigerti.

Pasitikau “draugus” sto- 
ir užkviečiau į bufetą

arbatos išgerti.” Jau iš 
anksto viskas buvo sutarta 
Atskirame kambarėly, šalk 
arbatos atsirado ir “grafi 
nas”—apskritas, bene kvor 
tos talpumo butelis degti
nės. Čia pat buvo parše 
kulšys ir ketvirtainiškai; 
gabalėliai? supiaustvti laši
niai, baltutėliai, lyg cuk 
rus.

Mano “draugo” draugas 
buvo vyresnio laipsnio ka 
rininkas, vardu Saša. Pra
džioje mes varžėmės, nors 
visiems buvo aišku, kad su
sitikome išsigerti. Stengiau 
-i būti mandagus, leisti sa 
vo svečiams viską pradėti 
o tie gi norėjo mane sekti 
Pradėjome nuo arbatos 
Saša, prisitraukęs stiklą 
arbatos, su šakute įsidėję 
tris gabalėlius lašinių.

Iš pradžių nesusivokiau 
tame reikalas, bet paskui 

vos susilaikiau nesijuokęs 
Bet kaip paaiškinti “drau- 

iš rojaus, kad tai 
ne cukraus, o lašiniu esa-
ma?

Mėgstu aš lašinius val
gyti su duona ir gurkšni ar- 

užsigerti, — tariau 
mandagiai, duoda- 

suprasti . Nesumišo 
draugai, nepasirodė

š
bato
jiems
mas
mano
sukivde.

narų, pasikloję plonus ri. u- 
dų sluoksnius. Y v. ai tuv > 
nuo 15 iki 25 metų am
žiaus. Tie vargšai. roupl - 
šę, purvini ir, matomai, al
kani žmonės bu/o vežami 
ištisomis savaitėmis. S? il
giausi rasti progų su jais 
pasikalbėti. Jie laikėsi
nu, niekur nėjo po v.
Užklausus, iš kur jie atva
žiuoja, beveik choru visi 
atsakydavo: “U nas vs:o 
ėst” (Pas mus viri?. yra). 
Tai buvo pagrirori.ri rū 
kymas į kiekvieną jiems su
dėtingesni ar “pavojinges
nį” klausimą. Iš jų paty
riau, kad Sovietų Kurijoj 
viską gamina fabrikai. Sa
kė jie man, kad I varias nu
klotas gausybe i? -ri Inaių 
(jungtinių fabrik 
gamina viską: ir radio i

—Pas mus yra daug la
imų fabrikų, dienos pro

dukcija šimtus tonų siekia, 
man Saša tokiu

Įtikinančiu balsu, lyg laši
nius iš tiesų fabrikai ga
mintu.

Vct,—pakeltu balsu iš
tarė antrasis ruselis, vardu 
Vova,—ruski, brat, mėgsta 
lašinius į arbatą įsidėti.— 
Pasakęs tai, užgėrė gerą 
gurkšnį riebios arbatos.

Lietuviams buvo drau
džiama gerti su rusų karei
viais. nes nugirdytas karei 
vis dažniausiai pasakydavo 
visą tiesą apie “rojų.” To 
dėl ir aš buvau užsakęs at
skirą kambarį. Mano ruse 
liai gėrė ir dainavo. Gero
kai įkaušę, pamiršo baimę 
ir aįsargumą. Prisipažino, 
kad jų plačiojoj tėvynėj jie 
niekad nematė tokių daik-

ratus, ir ape: 
čius), ir 
ir kiaušinius

rūbus
unus (oran- 
, ir lašini; s.

Buvo ankstyvas rylas. 
Atėjau prie kolcho: įninką 
traukinio tuojau po pusry
čių, kramsnodamas saldžią 
bulkutę. Mačiau, kaip visi 
didelėm akim lydėjo iri k-
vieną mano 
d rąsesn is, n esus iva 1 I ęs 
siūlė už tokią bulkutę de
šimtį rublių. Nors rr. •; pi
nigai Lietuvoje dar 
liojo, bet jau buvo kai ja
ma, kad valiuta greit rius 
pakeista. Gai .' ? -
ti neblogą bizni, nes tokia 
bulkutė kainavo tik. deri ntį 
centų. Pardaviau. .Atsine
šiau vėl už visą litą UO riul- 
kučių) ir per dvi minutes 
jas pardavęs vėl bėgau i 
krautuvę. Taip per trum
pą laiką pasiderėtu puikaus 
pelno. Galėjau virsti “mi- 
lionierium”: iš vi ų vr onu 
lindo alkani veidai, tačiau 
pilnom kišenėm pinigu. 
Apsigalvojęs nutraukiau vi
są “biznį,” nes buvo pavo
jus, kad palaikys mane ko
kiu provokatorių. Ilgai dar 
prie vagonų stovėjo rusimi- 
nę, alkani žmonės, laukda
mi saldžiui brikučių.

(Ros daugiau)

v;e n:
P

Pakalbink bizn ieriua pa

siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie

tų, kaip Lietuvoje, ir kad tuvių.
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Irano “Ultimatumą*”

Griūvantis ir ekonomi
niai bankrutuojantis Ira
nas, savo vado Dr. Mossa- 
degh parašu, pasiuntė Ang
lijai “ultimatumą” ir reika
lauja per 10 dienų atsakyti 
“taip” i Irano pasiūlytas 
sąlygas aliejaus ginčui 
baigti. Žinoma, iš to “ul
timatumo” nieko neišeis.

Kanados Vagys

Nežinomi vagys pavogė 
oronto, Ont., aerodrome 

šešias dėžes prikrauto auk
so 375,000 dolerių vertės. 
Auksas buvo gabenamas iš 
šiaurinės Kanados aukso 
casyklų ir pakeliui vagys ji 
nudžiovė. Pavogtas auksas 
svėrė 848 svarus. Atrodo, 
tad vagys turėjo būti stip
rus vyrai.

Bevan ir Komunistai

Kairiųjų Anglijos darbie 
čių vadas, Aneurin Bevan, 
sako, kad “komunistų par
tija nėra politinė partija, 
bet sąmokslas.” Kadangi 
anglai tą gerai žino, tai 
Anglijos komunistai ir yra 
visiška menkystė Anglijos 
gyvenime.

Ambasadoriaus Melas

Rusijos naujas ambasa 
dorius Washingtone, G. N. 
Zarubin, po priėmimo pas 
prezidentą Trumaną, pa
skelbė spaudai aiškų melą, 
kad buk tai Maskva norinti 
“palaikyti draugiškus poli
tinius, ekonominius ir kul- 
turinius santykius” su Ame
rika. Ambasadorius mela
vo rugsėjo 25 d.

Vėl Kašmiras

Pa k i s t a n o vyriausybė 
creipėsi į Jungtinių Tautų 
organizacijos saugumo ta
rybą ir prašė ją svarstyti 
Kašmiro klausimą, kuris 
yra vaidų obuolys tarp In
dijos ir Pakistano. Skunde 
sakoma, kad Kašmiro klau
simas gresia sukelti karą 
Azijoj.

šaltai ir rimtai apsvarstyti 
ir tada ją priimti, ar palikti 
senąją. Todėl reikalas bu
vo atidėtas tolimesniam lai
kui. Vienas iš musų “čyfų” 
užsigavo, kad nariai nepri
ėmė jo konstitucijos ir “re
zignavo” iš konstitucijos 
komiteto. Nariai dėl to vi
sai neišsigando, o vienas 
žmogus net pastebėjo, kad, 
kaip Gromyko, taip ir mu 
sų čyfas “takes a walk.”

Diskusijose dėl konstitu
cijos teko girdėti įdomių 
nuomonių. Vienas narys 
pastebėjo, kad Amerikos 
konstitucija jau veikia virš 
150 metų, bet jos niekas 
nemeta lauk, o jei reikia, 
tai papildo. Tą galėtume 
ir mes padaryti, jei yra rei
kalas.

Maskvos Komplimentai

Maskvos “Pravda” vadi 
na Amerikos ambasadorių 
Maskvoje, George F. Ken 
nan, “šmeižiku, prisidengu 
siu diplomato vardu.
“Pravda” dar sako, kac 
Amerikos diplomatas “su
laužė tam tikras elementą 
rines diplomatijos taisky- 
les.”

Maistas Burmoje

Į maištus Į pratusioj Bur
iuos valstybėj kilo naujas 
maištas Šan provincijoj, 
prie komunistinės Kinijos 
sienos. Burmos vyriausybė 
paskelbė karo stovi toje 
provincijoje ir siekia nera
mumus užslopinti. Maištas 
Kinijos pasienyje gali reik
šti pilietinio karo naują 
pradžią.

Egiptas Valosi

Egipto diktatorius gene
rolas Naguib atleido iš par- 

” eigų dar 450 aukštų valdi
ninkų ir karininkų ir žada 
“apsivalymą” tęsti, iki visi 
kyšininkai ir kitokie nege
ri žmonės bus iššluoti iš 
valstybės aparato.

KorespondencijoS

Vienas klubo tarnautojas, 
neprašęs net balso, drąsiai 
pasiūlė, kad reikia iš lietu
viško klubo išmesti visus 
“dipukus.”

Kodėl mesti? Už ką mes
ti? Ir kokia teise narius 
mėtyti? Nariai yra klubo 
šeimininkai, o tas klubo 
tarnautojas nori juos už pa
karpos paimti ir mėtyti, 
kaip jam patinka. Dėl to
kio klubo tarnautojo išsišo
kimo vienas naujakuris pa
sakė, kad jo pasiūlymas yra 
“kaip Stalino.” Už šitą pa
stabą musų pirmininkas tą 
naujakurį suspendavo 30 
dienų. Bet to tarnautojo, 
kuris siūlė narius iš klubo 
mėtyti, musų pirmininkas 
neišdrįso sudrausti. Mat 
žino su kuo galima smar
kauti ir su kuo reikia elg
tis švelniai, kaip su pilnu 
tikliuku.

Musų klubo nariai dau 
gumoje yra ramus žmonės, 
bet jie per savo ramumą 
leidžia bolševikiškos A. L. 
D. L. D. nariams save ve
džioti už nosies. Laikas 
praregėti ir apsivalyti.

VADAS IMA VAIRĄ Į RANKAS

Prezidentas Trumanas, lankydamas pakraščiu sargy
bos akademiją New London. Conn., ima vairuoti moko
mąjį laivą “Eagle."

Kviesliu Kelionės

Nauji Leidiniai
L.S.D.P. Organizacinio Komite

to Didžiojoj Britanijoj BIU
LETENIS Nr. 1. Užsisakyti 
galima per A. Zamžicką, 26 
Devonport Rd.. London W. 2, 
Great Britain.

Lietuvių socialdemokratų 
organizacija Didžiojoj Bri
tanijoj pradėjo leisti savo 
biuletenį, kuris, rodos, bus 
neperiodinis. Pirmame nr. 
paduodamas įvados žodis, 
kuri skaitytojai ras kitoj 
šio “Keleivio” vietoje, ir 
duodama informacijų apie 
Lietuvių Socialdemokratų 
Partijos organizaciją Ang
lijoje.

Iš biuletenio sužinome, 
kad lietuviai socialdemo
kratai Anglijoje susibūrė į 
savo organizaciją 1951 me
tų rugsėjo 7 d. Sekretoriau
ja organizacijoj drg. M. 
Zamžickaitė, 26 Devonport 
Rd., London W. 2; iždinin
ku yra drg. M. Balčiūnas, 
Napsbury Hospital, St. AI- 
bans, Heils.

Ką Radome pas Savo sakė, kad užsisakysiąs 
Bičiulius j “Darbą."

vkt v v Į Iš drg. Purenu nuvyko-
BROOKLYN, _^7”|ine pas Joną Atkočaitį, mi

rusio kontraktoriaus Petro 
Atkočaičio sunu. Jis nusi-

Rugsėjo 20 d. nusprendė
me su P. Kriaučiuku aplan
kyti A. Matulį, siuvėju 
stambų kontraktorių, kuris 
dabar gyvena Bay Side, L. 
I., nuosavam name. Rado
me namie. Ponia Matulie
nė ką tik buvo parvykusi iš 
Virginia. Perstatėme savo 
misiją, kad pardavinėjame 
LDD 7 kuopos banketo bi
lietus, užrašinėjame “Ke
leivi,” “Naujienas,” “Dar
bą.” Matulis paaiškino, 
kad jis “Keleivį” skaito 
nuo pat atvykimo iš Lietu
vos ir jį skaitys, kol gyvas
bus.
tąs.

“N.” ir “D.” neskai-

HOLLYWOOD, FLA. EASTON, PA.

“Taiso Konstituciją’Hollywood miestas Flori
doj, prie Atlanto vandeny
no, jau turi apie 18,000 gy
ventoju ir vis auga. Jau ir 
lietuvių čia turime apie tuJPfanese nariams,

Senas Eastonietis.

KAS KALTAS DĖL 
KORĖJOS KARO

gų lentynoje. Knyga dide
lio formato. Tiražas 700 
egz., iš kurių 100 nv.meriuo- 
ti. Kaina $2.

3 NAMAI. 3 AKRAI ŽEMĖS 
Parsiduoda 3 namai su 3 akrais

žemės Massachusetts valstijoj. Vie
nas namas yra 7 kambarių, aliejum 
ir štymu šildomas; antras 3 kam
barių su porčiais įgalima padaryti 
ketvirtų kambarį) ir 2 karų gara
žas; trečias namas 4 kambarių su 
garažu. Visi trys namai geram 
stovy. Pirkti galima po vienų arba 
visus kartu. Viskas Shirley mies
tely. Arti krautuvės ir mokyklos. 
Kaina nebrangi. Kreipkitės šiuo 
adresu: (43)

.John Pasaka«-nis,
50 Main St., Shirley, Mass. 

Telefonas: SHirley 504.

PARDAVIMU
8 kambariu plytą namas

Jei ketini atvykti i Alliance, 
Ohio, būtinai pasiteirauk apie 
ši namą.

Mes turim daug ir kitu, ma
žesnių ir didesnių namų ir far- 
mų. Kreipkitės šiuo adresu:

Michael Simo—Realtor 
200 So. Arch St., Alliance, Ohio

Telefonas: 1-9206
(41)

GIESMĖ APIE GEDIMINĄ. 
Balio Sruogos. Dail. Vikto
ro Petravičiaus iliustracijos. 
Išleido knygų leidykla TER
RA, 748 W. 33rd St., Chica
go 16, III.

Šiai knygai Balys Sruoga 
apie

Reikia Vyro ant Farmos
Reikalingas pavienis darbininkas 

prie žemės ūkio darbų. Dirbame 
modemiškomis mašinomis. Turi mo
kėti mašinomis melžti karves ir turi 
mylėti darbų prie gyvulių. Geram 
darbininkui geras atlyginimas. 
Kreipkitės laišku: (40)

Krank Kikutis,
R. F. D. 3.

Biddeford, Me.

skundė, kad unijos ofisas panauuojo legendą .
jam nieko nepadėjo, kada X .m,*sto .
jis prarado savo registruota \aiz(^ziai ir įdomiai atkui-jis prarado savo registruotą 
“Progiess” firmą. Skundė-

žiną ir jų skaičius taip pat 
didėja. Paskutiniu laiku 
čia įsikūrė pp. Lazutkai iš 
Chicagos, nusipirko namus 
ir lieka gyventi. Pp. Ged
vilai čia turi “Goodwill 
Drugstore,” ponai Žemai
čiai turi grožio salioną, po
nai Mikelioniai turi maisto 
krautuvę, o kiti, kaip Ya- 
saukai, Krolaičiai ir aš pats 
su dukteria, laiko turistams 
“kortus.” Turime vieną ir 
naujakurių šeimą, Vincą ir 
Oną Skupeikas, kurie au
gina gražią dukrelę.

Kai kurie lietuviai čia 
gyvena iš pensijų, kaip p. 
Aušrienė, kurios vyrą prieš 
porą metų užmušė automo- 

. bilis gatvėje. Velionis vy
ras jau buvo sulaukęs 78
metų amžiaus.

Ponia Aušrienė gyvai da
lyvauja musų lietuviškame 
gyvenime, o kartais pasi 
kviečia pas save tautiečių 
būrelį pasivaišinti. Teko ir 
man būti tokiame pobūvyje 
rugsėjo 13 vakare, smagiai 
praleidome vakarą tarpe 
senų ir naujų pažįstamų, o 
maloni šeimininkė nuošir
džiai svečius pamylėjo. 
Svečių tarpe buvo p. Oną 
Navickienė su dukteria 
Onyte Kams iš Miami 
Beach, p. Lazutka su sunu 
ir k.

9. J. Swolkin.

Musų lietuviško klubo 
valdininkai prieš 2 metu 

kad “rei
kia taisyti konstituciją, 
nes kitaip negalima apsi
ginti nuo priešų. O tie 

priešai,” tai yra musų pa 
čių klubo nariai, kurie ne
siduoda Bimbos pakali 
kams už nosies vedžioti.

Rugsėjo 21 d. klubo vir
šininkai sukvietė “special” 
mitingą, bet užmiršo pasa
kyti, kokiam tikslui tas mi
tingas šaukiamas. Tame 
mitinge jie pakišo nariams 
visai naują konstituciją ir 
pasiūlė senąją išmesti lauk, 
o priimti naują.

Klubo prezidentas, iš
rinktas pagal senąją kon
stituciją, pasakė, kad seno
ji musų klubo konstitucija 
yra tik pelų maišas, o to
kiai vožnai asabai, kaip 
klubo prezidentas, negi tin
ka ant pelų maišo sėdėti. 
Bet nariai į reikalą pažiu
rėjo kitaip. Jie žino, kad 
su senąja konstitucija mes 
pradėjome iš nieko ir dasi- 
varėme iki 60,000 dolerių 
turto, todėl ji negalėjo bū
ti tik pelų maišas, kaip ma 
no garbingos asabos iš mu
sų načalstvos.

Nariai mitinge pareikala
vo, kad jiems butų duota 
laiko su naująja konstituci
ja susipažinti, čia ne Ru
sija, kur viską padiktuoja 
ponai iš viršaus, čia galime 
“konstitucijos klausimą”

Gen. Eisenhoweris, kai
po kandidatas, kaltino val
stybės sekretorių, kad jis 
kone užkvietęs bolševikus 
pulti pietinę Korėją, nes 
paskelbęs, kad Korėja ne
įeina į musų “gynimosi pe
rimetrą.” Bolševikai buvę 
įspėti, kad jie gali eiti į Ko
rėją ir Amerika nesiprie
šins.

I tą klausimą atsiliepė 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson. Jis sako, kad 
“gynimosi perimetrą” nu
statė kariški vadai ir gen. 
Eisenhower, kaipo genera
linio štabo viršininkas, vi
siškai sutiko su gynimosi li
nijos nustatymu. O kai dėl 
“kvietimo” bolševikų eiti į 
Korėją, tai valstybės sekre 
torius įsakmiai sakęs, kad 
Korėjos gynimas yra Jung
tinių Tautų reikalas ir kai 
Korėja buvo užpulta, Ame
rika, per Jungtinių Tautų 
organizacijos tarimą, įsi
traukė į Korėjos gynimą.

PASAKA VAIKAMS

Mes priminėme, kad LDD 
7 kuopa rengiasi išleisti pa
didintą “Darbo” numeri, 
kuris bus skirtas Brooklyno 
organizacijoms aprašyti ir 
duos progos Brooklyno biz
nieriams pasigarsinti. A. 
Matulis mus pasveikino su 
tokiu sumanymu ir sakė, 
jog reikėtų atžymėti siuvė
jų kontraktoeių nuopelnus 
visuomenėje. Siuvėjai kon- 
traktoriai yra sudėję tūks
tančius dolerių Lietuvos va
davimo bylai vesti, jie yra 
padėję daugeliui naujaku
rių išmokti siuvimo amato 
ir daugelis iš naujakurių 
neblogai verčiasi. Už to
kius kontraktorių darbus 
juos tik “Laisvė” savaip 
“atžymėjo,” sakydama, kad 
kontraktoriai remia “fašis
tus,” o Juozas Tysliava 
apie kontraktorius tik tada 
parašąs, kada jie numiršta. 
Žadėjo pats musų sumany
mą paremti su $25, o kon
traktorių asociacija gal pri- 
sidėsianti ir su $50.

Po malonaus pasikalbėji
mo, palikę porą tikėtų ir 
“Darbo” porą 
traukėme toliau
Park’e bandėme aplankyti 
senus musų bičiulius B. 
Umbrazus, bet neužtikome 
namuose, tai traukėme į 
Richmond Hill pas drg. 
Purenus ir jų žentą Juške
vičių. Radome namuose ir 
gavome malonaus barimo 
išgirsti, kodėl taip retai 
atsilankome! Draugai Pu
renai visada buvo musų rė
mėjai ir yra daug kartų pa
rėmę musų organizacijas ir 
spaudą, kada tik bėda ištik
davo. Ir šį kartą drg. Pu- 
rėnas paėmė porą tikėtų ir

šių metų pabaigoje mažu 
tiražu išleidžiama eiliuota 
pasaka vaikams “Žvirbliai 
Inkilėliuose”, 104 psl., kai
na $1.50. Norintieji ją įsi
gyti. prašomi iki spalių 15 
d. pranešti autoriui (Petrui 
Pilkai, 426 E. 5th St, South 
Boston 27, Mas#.), ir ji bus 
rezervuota. Knygų rinkoje 
ji nebus platinama.

si, kad ir darbininkų sunku 
gauti, nors siuvykla darbo 
turi. Ponia Atkočaitienė, 
mirusio Petro našlė, irgi 
skundėsi, kad iš visų šalių 
jos sunui daromos visokios 
kliūtys. Pasitarėme, ban
dėme raminti, kad biznyje 
yra visokių momentų, sun
kesnių ir geresnių. Jonas 
Atkočaitis naėmė viena ti-r - - t.

ketą ir tikime pasimatyti 
musų bankete spalių 18 d.

Iš pp. Atkočaičių nuvy
kome pas Andrių Lapašau- 
ską, radome tik dukterį, o 
tėvas išvykęs lankyti ligo
ninėje sergančios žmonos. 
P-lė Lapašauskaitė, žinoda
ma tėvo prielankumą LDD 
organizacijai, liepė palikti 
porą tikėtų, o mes palinkė
jome p. Lapašauskienei j 
greit pasveikti.

Grįždami užsukome pas 
p. Shalinską, kuris \Vood- 
havene, Jamaica Avė., turi 
koplyčią įnirusiems pašar
voti. Palikome sunui porą 
tikėtų. Jis sakė. kad jei 
reiks, tai pareikalaus dau
giau.

Taip belankydami musų 
bičiulius platinome LDD 
banketo tikėtus ir turėjome 
malonių pašnekėsiu su se-Į 
nais pažįstamais. Kiti mu
sų banketo tikėtų platinto
jai irgi darbuojasi ir net 
laikraščių užrašyme gerai 
pasižymėjo.

J. Buivydas.

damas musų gražiąją seno
vę. Knyga įdomi, gražiai 
išleista, vertinga dovana 
musų jaunimui. Dail. Vik
toro Petravičiaus darbai ją 
puošia ir daro leidiniu, ku
riam visada turėtų atsirasti 
vietos musų kuklioje kny-

Niekuomet nevėlu užsisakyti 
daugelio mėgiamą iliustruotą

žurnalą

KARYS
Pageidaujantieji gaus ir pir
muosius šių metų numerius.

KARYS—lietuviškos pat
riotinės dvasios sparnuotas 
žodis, visų laikų lietuvių ka
rių gyvenimo, kovų ir darbo 
veidrodis; KARYS—tai mu
sų tradicinis vieningos kovos 
organas su visais Lietuvos 
priešais nuo 1919 metų.

KARYS—visiems musų 
kariams JAV armijoje! Žūt
būtinės kovos akivaizdoje— 
šiandieną visi esame Lietu
vos laisvės kariai.

KARIO metinė prenume
rata yra tik 4 dol., pusme
čiui—2 dol. 50 et. Nedels
damas siųsk užsakymą šiuo 
adresu: KARYS. 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn 21. N.Y.

ši žurnalą užsisakęs nė 
vienas neapsiriks, o kiekvie
nam naujam skaitytojui bus 
dėkingas (41)

KARYS
680 Bushwick Avenue 

Brooklyn 21, N. Y.

numerių,
Ozone

dykai išbandymas
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiųsti 
jums šiutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba. grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos joms nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsitikite savo vardų ir ad
resų greitai j:
Rome Products Co„ Dept. x-9 
2708 Farvrell Ava., Chicago 45, III.

M ALDO J E PASAKOMA:
Ateik karalystė tavo, ir buk va

lia tavo.” Jeigu Dievo bus kara
lystė, tai reiškia, kad Dievas bus 
karaliumi ? Bet kas dabar yra ka
raliumi ant žemės? Jeigu nežinai, 
tai parašyk man priaugdamas 3c 
pašto ženklelį. Veltui pasakau.

Alik Armin.
3444 Mass. St.,

Gary, Ind.
(41)

APSIVEDIMAI
Ieškau Marės Rimgailaitės, kilu

sios nuo Tauragės. Girdėjau, kad 
ji yra atvažiavusi Amerikon, todėl 
prašau, kad ji pati, arba ją žinan
tieji malonėtų atsiliepti. Turiu svar
bų reikalą. (41)

P. Jankauskas.
2125 W. 24th St.,

Chicago H, III.

Apsivedimo tikslu paieškau pane
lės arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 
40 metų amžiaus. Pageidaujama, 
kad nerūkytų ir nevartotų svaigina
mųjų gėrimų. Atsakymą duosiu tik 
į rimtus atsiliepimus. Mano adre
sas toks: (41)

B P. S.
S53 Bank Street. 

Waterbury 10. Conn.

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų. kurie turi užsise- 
nėjusių šalčių galvo
je, erzinančių skaudė
jimų kvėoavimo kana
luose. kaip tai nosyje 
ar gerklėje. Palmiš
kos Uogos yra išdžio
vintos taip, kaip džio
vintos slyvos, ir jas

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uogos 
yra labai maistingos, ir yra gerai 
tas Uogas valgyti dėl viso kūno 
pagerinimo. $2.00 svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai $2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadwav 

Sent h Boston 27. Mass.

La ik n* užsisakyti “Kėlei" 

vio” kalendorių 1953 me

tams. Kaina 50 centų.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia* ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternale Organizacija

įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5,000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį "Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We*t 30th Street New York 1, N. Y.
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RINKIMŲ KAMPANIJA 
VALSTIJOJ ĮSISIŪBAVO

LIETUVIŲ GIMNAZIJOS 
VOKIETIJOJ RĖMĖJAI

Pereitos savaitės gale abi 
didžiosios partijos musų 
valstijoj turėjo savo kon
vencijas, priėmė partijų 
platformas valstijos klausi
mams spręsti ir pradėjo 
karštą rinkiminę kampaniją 
dėl legislaturos ir dėl ren
kamųjų pareigūnų vietų.

Republikonų platforma 
skelbia kovą demokratų ad
ministracijos išlaidumui, 
žada Įvairių pagerinimų 
valstijos administracijoj, o 
konvencijos ka 1 b ė t o j a i 
smarkiai atakavo demokra
tus dėl “papirkimų ir ko
rupcijos.” ,

Demokratų platforma yra 
daug ilgesnė, ji užsimena ir 
užsienių politiką ir sako, 
kad demokratai “rems grei
tą grąžinimą laisvės ir nepri 
klausomybės Lenkijai. Lietu 
vai, Estijai ir kitoms šalims.* 
Demokratai iškelia guber
natoriaus Deverio valdymo 
rezultatus, ypač kelių tiesi
me, ligoninių ir mokyklų 
statybą ir aiškina, kaip de
mokratai gerins adminis
tracijos aparatą.

Demokratų kalbėtojai kal
tino republikonus, kad jie 
yra žmonės su dviem vei
dais. Jie rodą vieną veidą 
turtingisiems ir kitokį vei
dą plačiajai publikai.

suksis 
vietą, 

dėl š€R3=

L. T. Draugijai vadovau
jant Bostone suorganizuo
tas būrelis asmenų, kurie 
pasižadėjo . kiekvieną mė
nesi, pradedant rugsėjo mė
nesiu, savo aukomis išlai
kyti vieną Diepholzo gim
nazijos mokini. Tais rėmė
jais yra: J. Andrius, V. Ba- 
jerčius, A. Baika, J. Bra
zauskas, V. Galdikas, L. 
Garlauskaitė, S. Grigana- 
vičius. S. Jakutis, A. Juk
nevičius, S. Jurgelevičius. 
B. Ivanauskas, A. Ivas, B. 
Kalvaitis, M. Kavaliauskas, 
A. Keturakis. J. Koncaitis, 
K. Kriščiukaitis, V. Kubi
lius, P. Lembertas, B. Mic
kevičius, V. Navonis, A. 
Rudauskas, V. Stelmokas, 
A. Tamošiūnas, J. Yasiliau- 
kas, J. Vembrė ir J. Ulpie- 
nė.

Tad ir bostoniečiai išsiju
dino prisidėti prie tos vie
nintelės lietuvių gimnazijos 
išlaikymo.

Organizuojamas ir kito 
mokinio šelpimas. Jei kas 
norėtų prisidėti prie to šel
pimo ir prisiųsti vienkarti
nę ar mėnesinę auką, pra
šoma kreiptis i Dr. B. Mic
kevičių, 545 E. Broaduay, 
So. Boston 27, Mass.

□RAUGAI ALEKNAI
GRIŽO IŠ KANADOS

Musu kaimynai
Griežčiausia kova 

apie gurbernatoriaus 
Dever ir Herter, 
toriaus vietos, Lodge ir
Kennedy, ir, žinoma, visa 
kova suksis apie prezidenti
nius rinkimus.

Geras Buvo
Pabaltiečių Koncertas

KELEIVIS. SO. BOSTON
UtRIS KAPO VRLINGTONE

Fire

Tel. SO 8-2712 arb* BI 4-901?

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*

Vartoja vėliausios konstralciriio 
X-RAY Aparatą jį
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS

Prezidentas Trumanas rugsėjo 17 ir 18 dienomis "Konstitucijos Dienos“ proga buvo su
šaukęs konferenciją pilietybės klausimams aiškinti. Toje konferencijoje buvo atstovaujami 
ir lietuviai, konferencijos metu lietusiu deiegacija Lietuvos ministerių P. Žadeikių ap
lankė už Lietuvos laisvę žuvusio amerikiečio Įeit. Samuel Harris kapą nacionalinėse Arling- 
tono kapinėse. Delegacijoj matome (iš kairė' : dešinę): Dr. M. Vidkas. SLA sekr.. neįvar
dytas pareigūnas, ministeris P. žadeikis. P. Dtrgis. SLA \ice-pirm., ir adv. k. kalinauskas. 
SLA pirmininkas. »

DRAUGAI AUDICKAI ; ALEKSO YOKŠAUS
MINI SUKAKTUVES: PLĖŠIKAI NUTEISTI

RE AL ĖST AT E and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinant pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių.

395 Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-2885

LiabiiilyMARY H. GASTON 
Lietuviška Aptlraudos {staiga

Virš 20 metų patyrimo 
Pa 1 isą pristatau į 10 minučių

317 E Street, arti Broadway —:— South Boston 
A V 2-8311—Telefonai—SO 8-8793

(Oct. 8)

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir t>-8 
Nedaliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto
495 Coiumbia Road 
Arti l'pham’s Corner 

DORCHESTER, .MASS.

OR. O. PILKA
Ofiao Valandos:

b
•M
Iki

846 BROADVVAY
•O. BOSTON, MA88. 

Talafonaa: SOUth Boston 18X0

RADIO PROGRAMA

TeL SO 3-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

, I.ibrary. Baysuater St. ir 
Biirnes Avė.

2— Bunker Hill School, Bald- 
v-in ir Bunker Hfll Sts.

3— Ward Room. Blossom St.
3— Health Unit, North Mar

girį St.
4— YMCA Building, 316 

Huniington Avė.
5— Pri’ice School, Exeter St., 

kampas Neubury St.
6 -Choate Burnham School. 

E. Third St., prie I St.
7— \Villiam E. Russeil School. 

Coiumbia Rd., prie Dor
chester Avė.

8— Municipal Building, Dud- 
lcy St.. prie V i ne St.

9— -—Roxbury Court House,
Roxbury St.

!0—Th<>m::s Duight School, 
Smith St.. kampas Phil
lips St.

11— West Roxbury Court 
House, ?.Torton St.

12— V illiams School. Home- 
stead ir Harold Sts.

13— Ed. Everett School, Pleas
ant St.. prie Savin Hill 
Avė.

Lietuvių Radio Korp. pro
grama per stoti WBMS, 
1090 kilocycles, 9:30 iki 
10:30 vai. ryte sekmadienį, 
bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome

parašyti laiškelį ar atvirutę 
i stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 91 Bay State Rd., 
Boston, Mass., o biznio rei- 
nio reikalais rašykit ofiso 
adresu: 502 E. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistu. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios, 
čia jau 20 metu.

Jonas ir Antanina Au
dickai, gyvenantieji 35 P 
St., So. Bostone, ši trečia
dieni mini savo vedybinio 
gyvenimo 35 metų sukak
tuves. Draugai Audickai
LUPI evliljč*.
Vienas sūnūs, aviacijos ka
pitonas Albertas, dabar gy
venantis Fairbanks, Alas- 
ka, jau turi savo šeimą ir 
uis gražius sūnūs, kiti du 

nus, Jonas ir Jurgis, gy
vena su tėvais ir lanko mo
kyklas.

Įspėja Automobilistus

Aubum, Me., teisme per
eitą savaitę buvo nuteisti 
trys kriminalistai, dalyvavę 
Alekso Yokšaus restorano 
apiplėšime. Iš viso buvę 
keturi dalyviai, vienas jų.

iii R. Chase, dar nėra 
>agauta>: jis esąs didžiau- 
ias k; itminkas, nes ji.- pa- 
eidęs šūvi. kuris aterak 

Yokšaus syvybę. Kiti kal- 
ininkai yra bostoniškiai 

Sam Rainey, Daniel T. Stu- 
art ir Mrs. Eileen E. Smith.

Vienas jų soteistas kaiė- 
įman iki gyvos galvos, ki
as iki 20 metų. Mot 

fcei lengvesne bausmė.
Policija ieško žmogžu

džio CarI Chase, kuriam 
gresia mirties bausmė už 
4. Yokšaus nušovimą.

draugai 
savaitės

grizo iš Kanados kur 
ouvo išvykę savaitei pail
sėti ir savo giminių aplan
kyti.- Jie- lankėsi Toronto, 
Ont., kur gyvena jų nesenai 
atvykusių į Kanadą giminių 
ir kaimynų iš Lietuvos.

Raudonosios Plunksnos 
Labdaros Vajus Prasideda

A lobiuiX i. Z V. * M & pereitos
gale

Pereitą šeštadieni Jordan 
Hali Įvyko bendras pabai- 
tiečių koncertas. JĮ šiais 
metais organizavo latviai. 
Koncertas buvo pirmos ei
lės. Visi menininkai susi
laukė karštų plojimų. Ir 
pianistės {tanelės Gutber- 
gaitės, ir smuikininkas A 
Eindbergs, ir dainininkas S 
Liepas, ir baso viruozas L 
Juht—visi buvo pakartoti
nai iššaukti.

Publikos buvo keli šim
tai, bet galėjo būti ir dau
giau, ypač balkone, kur 
matėsi daug tuščių sėdynių. 
Neatsilankiusieji praleido 
gerą progą išgirsti aukšto 
meniško lygio koncertą, ko
kiu reta. .

Šuns Danties Ordinas

Sen. Nixono šalininkai 
organizuoja “šuns danties 
ordiną,” i kuiį bus priima
mi žmonės, švarus, kai į, 

pa-šuns dantis.” Vardą 
pats senatorius.siūlė

Labdaros “Red Feather” 
vajus yra pasimojęs sukelti 
Bostono mieste §7,283,000, 
arba 857,000 dolerių dau
giau. kaip pernai rudeni.

Labdarybei reikia dau
giau pinigų todėl, kad mie 
sto gyventojų skaičius pa
daugėjo ir padaugėjo viso
kių išlaidų, kaip tai jaunų 
prasikaltėlių globai, senelių 
prieglaudų išlaikymui ir tt.

A. A. Stasiui Ivaškevičiui-

Ivui mirus, jo broliui Anta
nui su ponia, velionies bro 
liams ir seserims, sūnėnui 
Frank Ivas su ponia ir vi
siems kitiems giminėms, di
džio liūdesio valandoje gi
liausia užuojautą reiškia:

Antanas Juknevičius.
Dr. Brunonas Kalvaitis,
Pranas Lembertas,
Vytautas Stelmokas,
Dr. Ėronius Mickevičius

Automobilių registraiijos 
iršininkas ir policija Įspė

ja automobilistus, kad spa
lių, lapkričio ir gruodžio 
mėnesiai yra pavojingiau- 
ias automobilistams laiko

tarpis. Praeities rekordai 
rodo, kad per tuos tris mė
nesius būna daugiausia ne
laimių. Pereitais metais 
per paskutini metų bertaini 
Massachusetts valstijoj bu
vo 9.430 nelaimingų atsiti 
kimų su automobiliais, ku
riuose 16.122 žmonės buvo 
-užeis t i ir 154 užmušti.

Pietinėj Kalifornijoj gri
žo Į darbą 40,000 lėktuvų 
dirbtuvių darbininkų. Jie 
>a klausė prezidento Tru 
mano prašymo netruk dy t 
taro gamybos.

Braižytoju Kursai Bostone

Siekdami padėti tauri.- 
ciams Įsigyti reikalingų ži
nių tec . . iškam braižytojo 
darbui. Amerikos Lietuvių 
nžinierių ir Architektų Są

jungos Bi stono skyriaus in
žinieriai ėmėsi iniciatyv »s 
suruošti ostone braižytojų 
kursus. Kursai užsitęs 6 
mėnesius.

Suinte isuotieji asmenys 
prašomi registruotis iki 
spalių 1 d. šiuo adresu: 
Inž. V. izbickas, 706 Met
ropolitan Avė., Hyde Park. 
Mass.

Nauja Industrija South Bostone
MERGINOS SILVINĖJIMLI—Jei jus siuvat namie, 

mes išmokinsim jus siuvinėti draperijas dirbtuvėj, šviesioj, 
erdvioj siuvykloj. 5 dienų savaitė, nuo 8 ryto iki 4:30 
popiet.

VAIKINAMS—viela kirpimo ir siuntimo departamen
tuose.

ONFORD DRAPERY CO.
205 A Street 

South Boston. Mass.

6 minutės nuo Bn»adwav stoties

j

LIETUVOS AIDU RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1 :00 valandos popiet iš stoties 
WBET 990 klc. Vedėjas: Povi 
as Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu: *

PAUL LAPENAS 
119 \Vreninam Si.. Dorchester 

Tel. CO 5-5564

PASKUTINIS
LAIKAS REGISTRUOTIS 

BALSAVIMU

i 1—Pauline Agassiz Shaw
School. kampas Morton ir 
Norfolk Sts.

i 5—Benjamin Cushing School, 
Robinson St.

16— Eilėn II. Richards School, 
Beaumont St.

17— Gilbert Stuart School, 
Richmond St.

i '--Municipal Building. River 
St.

19— Municipal Bldg.. Wash- 
ington St. ir Cummins 
Highv.ay.

20— Vest Roxbury Branch Li- 
brary. 1961 Centre St.

21— Alexander H a m i 11 o n 
School. Strathmore Rd. ir 
Chestnut Hill Avė.

22— Old Town Hali, Warc 
Room, VVashington "St., 
prie Market St.

NAUJA KEPYKLA
So. Bostone atsidarė nauja 

ruginės duonos kepykla. .Jos 
duonos galima gauti pas John 
akštas, 2-57—5th St., pas 

Modern Market, 248 E St.. ir 
pačioj kepykloj. Atdara nedėl- 
dieniais. Adresas: 178 W. 
Sighth St., So. Boston. (41

PARDAVIMUI
Dorchester, St. Matthews parapi

joj, 1 šeimos 6 kambarių namas, 
karų garažas, didelis lygus lotas, 

fronto porčiai. kietmedžio grindys, 
paranki vieta, karštas vanduo, alie
jum šildomas, tilo bath su šprica, 
moderni virtuvė, dideli saulėti kam
bariai. daug klazctų. namas puikiam 
stovy. $11,800. Savininkas: 108 
Capen St., Dorchester. telefonas 
CU 6-3824, (10,
4—------------------------------------------------------------------------

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė

172 L St., So. Boston
Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio.
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptą at
nešė! čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai. J
A. L NAMAKSY

UAL ĮSTATE A INSURANCA

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tek SOboston 8-0948
Mm. 17 ORIOLS STBMMT 

Wwt Rozfeary, M»
Tel. PArkway 7-0402-M.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Cž $12 per metas gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės j: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broaoway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Dabar yra pats paskuti
nis laik;.' registruotis. Pi
liečiai turi užsiregistruoti 
balsavimui iki spaiių 3 d. 
vakaro. Vėliau nebegalima 
bus užsregistruoti (išimtis 
bus daroma tiktai kariams). 
Paskutinis registravimosi 
laikas s: alių 3 d. 10 vai. 
vakare.

Žemiau paduodame pa
gal “tvard’us” vietas, kur 
galima registruotis rugsėjo 
29, 30 ir spalių 1. 2 i, 3 
VVard a s

1 -Oru i t Height> Branch

Čia pažymėtose vietose 
turėtų užsiregistruoti
oar neuzsiregistravę 
.-uoto jai.

vis
bai

PARDUODU
Parduodu maisto krautuvės 

baldus (forničius) ir parduodu 
maistą dėžėse (kenuose) labai 
žema kaina. Taip pat kas nori 
eiti Į prekybą pusininku pra
šau kreiptis į mane. turiu 40 
metų praktikos prekyboje.

Taip pat parduodu gerą ar
moniką, 4 eilių. 24 beisų, dirb
ta ant užsakymo Utenoj, Ruko 
dirbtuvėj. drūta ir graži 
Kreiptis vakarais ir sekmadie 
niais i Paul Miškinis, 123 N 
St., So. Boston. Mass. (41)

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. 
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadvay 
South Boston 27. Mass.

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

B zm » reikalais kreiptis:
1»,9 \V. Broadwa>. So. Boston.
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

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

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr., ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Bingeliais

A plcain avimai Dykai 
(Kree Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Ė«»ina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
2S5 Silver Street

South Boston 27,




