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Rinkimą Kampanija Virsta 
Piktais Priekaištais

Didžiosios Partijos Išdėstė Argumentus, Dabar Tik Kar
toja Kaltinimus; Pranašai Nedrįsta Pranašauti; 

Daug Svyruojančių Balsuotojų; Gali Buti 10
Milionu Naujų Balsuotojų; Socialistų Kan

didato Pozicija

seniau pasakytų argumen
tų.

Demokratų kalbėtojai ir

Rinkimų kampainja da-įmas i demokratų pusę, jų 
bar pasiekė aukščiausią'kandidatas A. Stevenson, 
laipsni. Partijos kandida-; kuris pradžioje mažai tebū
tai savo argumentus išdėstė jvo žinomas, dabar išpopu- 
ir dabar eina tik kartojimas lialėjo ir vis daugiau žmo

nių Įtikina savo rimtais ir 
atviiais pasisakymais visais 
svarbiausiais valstybės tvar-

ypač prezidentas Trumanas kymo klausimais.
kanoja, kad gen. Eisen-’ --------------------------
howcr pasisavino dešiniųjų'Griežtai 
republikonų pažiūras, krvp- » -- nsta Į izoliacionizmą, bando! ĮSpeįU KuSlJfį

gaudyti balsus iš Korėjos
karo Įvykių ir išsižadėjo sa
vo principų, kuriuos jis iš
pažino ir dėl kurių pažan
gesnieji republikonai ji iš
statė kandidatu. Demokra 
tų kaltinimus pereitos sa
vaitės gale patvirtino re- 
publikonas senatorius Way 
ne Morse iš Oregon; jis 
persimetė i Stevensono pu
sę ir pasiskelbė esąs nepri-

KAUTYNĖS BALTOJ T ŽIRGO KALVOJE

Pietiniai korėjiečiai žiauriai grūmėsi per ištisą savaitę dėl vienos fronto kalvos, pra
mintos Baltojo Žirgo kalva. Po kruvinu m .šių. artilerijai ir aviacijai padedant, pie
tiniai korėjiečiai atsiėmė iš kinu holševi- i; kruvinąją kalvą. Sako, kad bolševiku 
nuostoliai ties ta kalva siekę 9,000 vyru. •
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Korėjos Paliaubų Derybos 
Nebus Atnaujintos

Bolševikai Turi Pakeisti Savo Nusistatymą dėl Belaisvių, 
Tada Bus Galima Derėtis; Višinskis New Yorke 

Kalba Apie Taiką, o Kiniečiai Korėjos Fronte
Daro Kruvinus Puolimus

kiausomas republikonus 
Šen. Morse buvo piimas re- 
publikonas, kui-is siūlė iš
statyti generolo Eisenhow- 
er kandidatūra. Senatoriųv. »-
Morse pasekė ir daugiau 
žymių republikonų.

Republikonams irgi pa
vyko Įvaryti kyli p demo
kratų eiles, ypač pietinėse i . 
valstijojse. kur Louisiana, 
Tėvas ir Virginia valstijos 
skaitomos švyluojančios, 
nors tradiciniai jos visada 
balsuodavo už demokratus.

Republikonų * kalbėtojai 
muša Į Amerikos užsienių 
politikos klaidas, Į išdavi
mą Europos Rytų tautų ir 
Kinijos, Į bolševikų Įsis
kverbimą i valdžios apara
tą, Į korupciją valdžios 
aparate ir panašias negero
ves. ,

Republikonų kandidatas, 
paskutines dvi savaites 
prieš rinkimus, keta pasiro
dyti liberališkoje šviesoje ir 
važinėdamas po rytines val
stijas pakeis toną. Sako, 
iki šiolei jis bandė pavilio
ti republikonų dešiniuosius, 
todėl kalbėjo jiems prie
lankioj dvasioj.

Socialistų partijos kandi
datas Darlington Hoopes 
paskelbė savo platformą. Jis 
sakosi stovis už bankų, 
gelžkelių, anglies kasyklų 
ir plieno pramonės naciona
lizaciją duodant darbinin
kams balsą nacionalizuotų 
Įmonių tvarkyme.

D. Hoopes vadina pro
gresyvių partiją “komunis
tų partijos Įrankiu.” Kan
didatas pasisakė už atšau
kimą Taft-Hartley biliaus, 
už derybas su Rusija dėl 
Vokietijos suvienijimo, už 
palaikymą kainų kontrolės 
ir pan.

Demokratų partija skel
bia, kad visame krašte esąs 
jaučiamas balsuotoju krypi-Į niu

Amerikos vyriausybė pa 
siuntė Rusijai labai griežtai 
surašytą notą dėl nušovimo 
Amerikos neapginkluoto 
lėktuvo šiaurinės Japonijos 
vandenyse spalių 7 d. Ame 
rikos nota Įspėja Rusiją, 
kad tokie lėktuvų užpuldi
nėjimai gali turėti labai 
rimtas pasekmes ir reika
lauja. kad Rusija užmokėtų 
už sunaikintą lėktuvą ir 
duotų kompensaciją už mu
sų nužudytus aštuonius la
kūnus.

Musų lakūnai buvo nu
šauti neapginkluotame lėk
tuve, kada jie darė prati 
mų skridimą. Rusų lėktu
vai iš vienos salos juos nu-

Iranas Nutraukė 
Santykius su Anglija

Amerikos Lietuviu 
Tar. Suvažiavimas

Siuto Derybas 
Be Jokių Nuolaidų

vyriausybė prane- 
Anglija sumokėtų 

užsilikusius muitus
metu

mušė Į jurą ir jokių lakūnų 
ir lėktuvo pėdsakų neatras
ta. Rusai vėliau atsiuntė 
protesto notą, kad, girdi, 
amerikiečių lėktuvas pažei
dęs Rusijos teritoriją. Da 
bar Amerika atsakė i šitą 
rusų notą.

Kipro sala Viduržemio 
juroje yra apgyventa grai
kų (dauguma) ir turkų. Ją 
valdo Anglija. Dėl Kipro 
salos Graikija senai reika
lauja. kad Anglija užleistų 
tą salą jai. Dabar i Kipro 
salą pareiškė pretenzijų Si
rija. ji sako. kad sala turi 
“grįžti i tėvynę Siriją.”

Irano 
se, kad 
Iranui 
už per eilę 
Iraną Įvairias mašinas. Ira
nas prašė virš 100 milionu 
dolerių “muitų.”

Anglija Į Irano reikala
vimą atsakė trumpą “nė.” 
Gavęs tokį atsakymą Irano 
ministerių pirmininkas Dr. 
Mossadegh nutarė nutrauk
ti diplomatinius santykius 
su Anglija.

Irano pasielgimas atrodo 
neapgalvotas ir net stačiai 
kvailas, bet jis yra toje pa
čioje dvasioje, kaip ir sulai
kymas visos aliejaus pra
monės ir Įstumimas krašto 
Į finansinę krizę.

Ko Iranas pasieks savo 
“griežtumu,” niekam neaiš
ku. Vargu tas yra aišku ir 
pačiam Dr. Mossadegh’ui. 
To senio politika primena 
tą kinieti, kurs, keršyda
mas kaimynui, nuėjo 
jo duių ir pasikorė.

Lapkričio 21 ir 22 dieno
mis New Yorke yra šaukia
mas Amerikos Lietuvių Ta
rvbos nariu suvažiavimas. </ *.
Posėdžiai bus laikomi Ne\v 
Yorker viešbutv, netoli nuo 
Pennsylvania stoties.

Jei kas turi sumanymų, 
kuriuos suvažiavime reikė
tų svarstyti, malonės iš ank- 
sto pranešti juos Tarybos 
centro sekretoriui šitokiu 
adresu: Dr. P. Grigaitis, 
1739 So. Halsted St., Chi
cago 8, 111.

Dėl nakvynės suvažiavi
mo metu, jei kas norėtų ap
sistoti tame pačiame vieš
buty, patartina susižinoti su 
viešbučiu betarpiškai ir re
zervuoti sau kambarį iš 
anksto.

Korėjoj paliaubų derybos 
Aliantų pasiulymu buvo ati 
dėtos neribotam laikui, nes J 
jos neduoda jokių rezulta
tų ir yra tik kartojimas to, 
kas jau šimtais kaitų buvo 
pasakyta.

Pereitą savaitę bolševikai 
pasiūlė derybas atnaujinti 
bet jie kartu pranešė, kač 
jie nedarys jokių nuolaidų 
belaisvių pasikeitimo klau-

Pasibaigė Vokiečių 
Unijų Kongresas

Vakarinėj Berlyno mies- 
o dalyje posėdžiavo Vokie

tijos darbininkų unijų kon
gresas, kuriame buvo atsto
vaujama 6 milionai darbi
ninkų, organizuotų i Įvai
rias unijas vakarinėj Vo
kietijoj.

Unijų kongresas tarp ki
tų klausimų aptarė Vokie
tijos apsiginklavimą ir Įsi
traukimą Į Vakarų valsty
bių gynimosi sąjungą. Ta
me klausime socialistų nuo
monė paėmė viršų ir nau
juoju unijų pirmininku iš
rinktas socialdemokratas 
Walter Freitag, kuris yra 
prieš Vokietijos apsiginkla
vimą ir prieš karišką sąjun
gą su Vakarais, iki Vokieti
ja lieka suskaldvta.

Bolševikų Lizdas 
Jungtinėse Tautose

šius savaitės pradžioje 
generolas Mark W. Clark, 
Korėjos fronto vyriausias 
vadas, atmetė bolševikų siū
lymą atnaujinti paliaubų 
dervbas. Generolas sako, 
kad bolševikai nesutinka 
pakeisti savo nusistatymo 
dėl pasikeitimo belaisviais, 
o todėl visokios derybos ne
turi prasmės, nes jose ir vėl 
bus kartojami tie patys se
nai pasakyti ir žinomi argu
mentai. Kada bolševikai 
sutiks pasikeisti belaisviais 
žmoniškai, nepiievartaujant 
belaisvių nusistatymo, tada 
bus galima derėtis ir susi
tarimas dėl paliaubų bus 
galimas.

Praeitos savaitės gale ki
niečių komunistai atnauji
no kruvinus puolimus cen
traliniame Korėjos fronte 
ir poroje vietų įlenkė Ali
antų frontą. Tuo pat me
tu kai kiniečiai darė savo 
puolimus, Rusijos Višinskis 
veidmainiškai
taiką Korėjoj, bet 
jis supranta pagal bolševi
kų siūlymą, prievartaujant 
belaisvius ir reikalauda
mas, kad belaisviai antibol- 
ševikai butų išduoti bolševi
kiškiems budeliams pasker
sti.

NAGUIB PROKLAMUOS
EGIPTO RESPUBLIKĄ?

“taika”

SENATORIUS BYRD 
NEREMIA STEVEONSON

sime. Jie tik siūlo “derė
tis,” bet visas nuolaidas tu 
rėš daiyti Aliantai. Mat, 
jeigu deiybose nei viena 
nei kita pusė nedaro nuo
laidų, tai derybos yra tik 
plepėjimas. Tuo tarpu Ali
antai sakosi jau visas nuo
laidas padarę ir jokių nau 
jų nuolaidų nebedarys. Ka 
dangi ir bolševikai žada 
nuolaidų nedaryti, tai de- 

į rybų atnaujinimas neturi 
jokios prasmės.

Amerikos senato viena 
komisija apklausinėjo kelis 
amerikiečius, Ju n g t i n i ų 
Tautų sekretariato tarnau
tojus. Keli apklausinėjami 
asmenys atsisakė pasakyti, 
ar jie priklauso komunistų 
partijai, o viena tarnautoja 
pasisakė buvusi komunistų 
partijos narė ir dabar pri- 
ja u č i a n t i komunistams. 
Tiek neatsakiusieji i kiau

Iš Egipto praneša, kad 
ten diktatorius gen. M. Na- 
guib rengiasi visai nusikra
tyti monarchijos ir paskelbssimą, tiek . ta prisipažinusi

tarnautoja yra Amerikos j Egiptą respublika. Kara- 
piliečiai ir pateko i Jungti- liūs Farukas buvo pavary- 
niu Tautų tarnybą, kaipo,tas nuo sosto, o jo Įpėdiniu 
Amerikos piliečiai. Dabar ( paskelbtas jo kelių mėnesių 
M asbingtonas pasiūlys JTjamžiaus sūnūs, kuris dabar

Įtakingas Virginia valsti- DIDELI NERAMUMAI
demokratas' INDONEZIJOS SOTINĖJ

VEDA SEIMĄ

Kanados užsienių reikalų mi- 
nislens Lest, r B. I’earson 
išrinktas pirmininku ’ungti- 

Tantu '•eime >ev» I,. ke

Mainieriai Išeina į 
Dideli Streiką

Angliakasių unijos nariai 
meta darbus Įvairiose ka
syklose ir išeina i streiką 
prieš uždarbių stabilizaci
jos komisijas vilkinimą pa
tvirtinti jų sudarytą sutarti 
su darbdaviais dėl anglia
kasių uždarbių pakėlimo. 
Jau apie pusė mainierių iš
ėjo i streiką ir streikas per
simeta vis Į naujas kasyk
las.

Uždarbių stabilizacijos 
komisija leido pakelti už
darbius po $1.50 i dieną, o 
darbdaviai sutiko pakelti 
$1.90. Dėl to skirtumo mai
nieriai ir išeina i streiką. 
Vyriausybės atstovai sako, 
kad $1.90 uždarbių pakėli
mas pažeistų vyriausybės 
ukio stabilizacij.s progra
mą ir pagreitintų infliaciją

prie jos senatorius,
Harry F. Byrd, viešame pa
reiškime pasisakė, kad jis 
negali remti rimkimuose

sek retariatui, kad tokie tar
nautojai butų pašalinti iš 
tarnybos.

Indonezijos sostinėj, Ja- 
karta mieste, didelės minios 

savaitės gale pro-
,™. Stevensono, nes jis neatsi-testavo Pr:e; . pąrlarnent° 

Įsakęs nuo prezidento Harry1 įnertą nepasitikėjimą kraš- 
S. Tmmano pagrindinės gynimo ministeriui. Mi- 

’nios reikalavo paleisti par

demokratų kandidato gub.'Pere 1105

programos.
lamentą. Minia taip pat 

>en. Byrd nepasisakė nė'užpuolė Olandijos ambasa- 
už republikonų kandidatą,*dą, nuplėšė Olandijos vėlia- 
bet nėra abejonės, kad sen.'vą ii- reikalavo, kad Olandi- 
Byrd jaučiasi artimesnis'jo? atstovybė butų išvaryta 
republikonų kandidatui, ne-L? krašto.'
gu savo partijos išstatytam! Policijos būriai ir kariški 

daliniai minias kiek atšal
dė, bet padėtis yra Įtempta.

kandidatui.

Nauji Rėmėjai

Prie suorganizuoto būre
lio Bostone, Diepholz’o 
gimnazijos mokiniui šelpti 
dar prisidėjo sekantys as
menys: Eleonora Andriu 
vienė, Genovaitė Mickevi- 

P. Mučinskas, A.
P.

cienė, 
Lapšys,irs, V. Petiulienė, 
Pilka, N. Rožancuviene 
J. Ulpienė

McCarthy Kalbės Tautai

Senatorius J. McCarthy 
kalbės Į visą tautą per ra
dio ir televiziją, bet repub
likonų partija nesiima atsa- 
komvbės už jo kalbos fi- 
naiis-. o.'v Tą atsakomy
bę pasiėmė geneioiu: R b 
ert E. V\ iiofl, dideles ISvar.-,

iri Roebuck kompanijos pir- 
įTr.ininkas Chicagoje

PIKTA LĖLĖ

Graži, Šviesiaplaukė ir mė
lynakė mergaitė. 17 metu 
amžiaus, suimta už <iah 'avi
mą Įvairiuose plėšimuose 
Ncw Yorke. Policija sako. 
k id per tos lėlės rankas per- 
ejo lo.ooo sv plėštu pinigų. 
Jo pavardė vra Maruaret Mc 
Donald

su tėvais gyvena Italijoj.
Kol kas diktatoriaus re-

publikoniški pasimojimai 
dar tebėra gandai, bet 
Egipto sostinėje visi kalba, 
kad karališkos dienos Egip
te jau suskaitytos.

HERR1OT PRIEŠ
VAKARŲ SUTARTI

Prancūzijos parlamento 
pirmininkas, senyvas radi
kalu socialistu vadas, Edou- 
ard Herriot, pasisakė prieš 
patvirtinimą sutarties su 
Vokietija dėl sudarymo Eu
ropos armijos. Herriot sa
ko, kad sutartis yra nenau
dinga Prancūzijai ir ypač 
ji nepriimtina todėl, kad 
Anglija nesideda i Europos 
valstybių koaliciją. Herriot 
pasisakymas, tur but. pa
veiks daug parlamento na
rių balsuoti prieš sutarties 
patvirtinimą.

Neužmirškit, kad “Keleivio" 
prenumerata Amerikoje yra tik 
$3 metams, kuomet kiti savait 

Jraščiai kainuoja po $5



pi? Antras

Jungtiniu Tautu Seimas
Rinkiminiame triukšme susirinko New \ orke posė

džiams Jungtinių Tautų organizacijos seimas, lyg ir pa
saulio parlamentas, atstovaujantis visus JT organizacijos 
narius. Seimo posėdžiai- nusitęs iki Kalėdų, o jo darbų 
tvarkoje yra labai svarbių ir ginčytinų klausimų.

Jungtinių Tautų organizacija yra forumas, kur su
eina Įvairių valstybių atstovai svarstyti degamuosius 
pasaulio klausimus. Sueina svarstyti, bet ne spręsti. 
Jungtinių Tautų organizacijos kūrėjai sąmoningai plana
vo, kad ta organizacija galės spręsti tik tuos reikalus, 
kurių sprendimui pritars penkios didžiosios pasaulio 
valstybės.

JT organizacija gimė galingos koalicijos kvaitulyje, 
kada didžiųjų valstybių vyrai manė. jog jų laikina, karo 
sąlygų pagimdyta, vienybė bus pastovi ir padės spręsti 
pokarinius klausimus. Kai po laimėtojo karo didžių 
jų valstybių koalicijos vienybė suiro, tas sudavė ir 
visai Jungtinių Tautų organizacijai paraiižuojanti smū
gi. Ji galutinai virto diskusijų klubu, o ne ginčijamų 
klausimų sprendėja. Šalia to. JT organizacija pasitar
nauja tarptautiniams santykiams per savo Įvairias tech
niškas organizacijas ir tuo žvilgsniu atlieka naudingą, 
bet gana aprėžtą uždavinį.

Pirma? JT seimo posėdžių dienas viena valstybė 
parodė, ko galima iš to “tautų parlamento" laukti. Šve
dija atsiuntė JT seimo posėdžiams platų pranešimą apie 
šios vasaros Įvykius Baltijos juroje, kur rusai nušovė 
tarptautiniuose vandenyse du švedų lėktuvu. Nušovė ir 
patys protestavo prieš švedų tariamą “Įžūlumą." Švedai 
pateikė JT seimui visas infomiacijas apie rusų tarptau
tini banditizmą Baltijoj ir . . . neprašė JT seimo ką nors 
tarti tuo reikalu. Neprašė todėl, kad JT organizacija, 
prašoma ar neprašoma, visvien nieko negali daryti ir
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NUŽUDYTAS TELEVIZIJOS AKTORIUS

Sanford Tillis, 26 metu televizijos aktorius, buvo atrastas 
New Yorke užmuštas. Užmušėjas po žmogžudystės pa
degė butą. bet policija ištraukė aktoriaus lavoną iš de
dančio buto ir dabar ieško užmušėjo.

kiai su kaimynais, tautinis 
atgimimas ir k. Visais tais 
klausimais profesorius pa
tiekia savo samprotavimus.
Vien vardų knygoje sumi
nėta ’ virš tūkstančio. Pir
masis tomas apima laiko-Į Generolo Pajamos 
tarpi iki pirmojo pasaulinio Gen Eisenhower, 
^aro- hikonu kandidatas

Kas Savaite

repub- 
prezi-

dento vietai, paskelbė savo 
pajamas ir sumokėtus mo
kesčius už 10 metų.

Generolas seniau buvo

6 neapsisprendę.

Laikraštininkai, kurie ke
liauja su Stevensonu, pasi
sakė taip:

19 už Stevensoną
9 už Eisenhouen
7 neapsisprendę.

Iš visų tų apklausinėtų 
laikraštininkų, 46 pasisakė

nebutu jokios prasmės ta organizacija varginti prašv-lu^ Ste\en>oną ii 16 už Ei
__ .. ‘ Isenhovveri. Alenas komen-

Eric Sevreid, dėl
............... ... ... . . . .. -------- .paudos leidėjų i:seimai is viso labai mažai ką gali tarti, o visi sprendimai laikraštininku pasfekirsty 

daromi saugumo taryboje. O toje taryboje penkios di- mo <aĮ<0-
džiosios valstybės pačios Įrašė sau teisę visus svarbes
nius sprendimus vetuoti. Nėra penkių vienybės, nėra 
nė JT organizacijos sprendimų!

Palyginus JT organizacija su kadaise prezidento 
W ilsono sumanyta, bet Amerikos senato atmesta Tautų 
Lyga matome, kad šių dienų JT organizacija yra tik be 
jegis Tautų Lygos šešėlis.

Tiesa, vieną reikšmingą sprendimą JT saugumo ta
ryba yra padariusi. Tai buvo sprendimas skubėti Į pa
galbą užpultai pietinei Korėjai 1950 metų vasarą. Bet 
tas tarimas buvo priimtas Rusijai saugumo taiybos po
sėdžius boikotuojant, bolševikams patiems pasišalinus 
iš posėdžių salės. Daugiau tokių sprendimų nėra jokio 
pagrindo laukti.

JT organizacija virto diskusijų klubu, o šių dienų 
diskusijos tarp valstybių yra propaganda. Ir šiame JT 
seime girdėsime eibes propagandos ir nematysime nė 
vieno tarimo.

Žinant kokios aprėžtos reikšmės turi JT organiza 
cija. ir lietuviai gerai padalytų, jei Į tą

mais, kurių ji negali patenkinti.
Jungtinių Tautų statutas taip yra , Jtatorius, surasvtas. ka<!|-itokio ,

“Niekada seniau toks dide
lis nuošimtis Amerikos spau
dos leidėju nėra pasisakę for
maliai už vieną kandidatą ir. 
iš visko, kiek mes gauname 
patirti, niekada seniau toks 
didelis nuošimtis laikrašti
ninkų. kurie dirba spaudos 
leidyklose, irgi nėra pasisa-

kę už vieną kandidatą. Bet, 
Įdomus dalykas, kad dirban
tieji laikraštininkai milžiniš
koj daugumoj pasisakė už 

I Stcvensono kandidatūrą. o 
I laikraščių leidėjai už gen. 
į Eisenhouerio kandidatūrą.“

Tai yra Įdomus reiški
nys. Kas turi pinigus, pa 
sisakė už vieną kandidatą, 
kas i spaudą deda darbą ir 
smegenis — pasirinko kitą 
kandidatą.

Paprastai laikraštininkai 
mažai “politikuoja,” bet 
šiuose rinkimuose daugelisl 
laikraštininkų, prieš savo 
darbdavių nusistatymą, Įsi
traukė i rinkiminę kovą už 
savo pasirinktąjį kandida
tą ir. jei negali jo kandida
tūros remti laikraščių skil
tyse. tai tą daro savo pini 
ginėmis duoklėmis ir Įvai
riais kitais budais.

NUSIDĖJĖLĖ. Karolės Pažė
raitės apysaka, antroji laida, 
išleido “Australijos Lietu
vis,” 35 Cator St., Hind-. .
marsh. Australia S. A., 254 pažadėjęs tą padalyti. Pas- 
pusl.. kaina nepažymėta. J kui spaudos atstovams sa
K. Pažėraitės “Nusidėję- kė’ka,d Čis nešoks !>agal 

lė” pirma kartą buvo iš. tų duoą ir savo pajamų ne
paJdinta Kaune 1936 nJ“; . Paskul nu0'T,f 
ak pakeitė ir pajamas paskel

bė.
LITERATŪROS LANKAI Nr.l Generolo pajamos už 10 

1. neperiodinis poezijos, pro-im^tų buvo 8888,303 n _ ls 
zos ir kritikos žodis, didelio!tų pajamų jis sumokėjo 
formato. 32 pusi., kaina SI.J$217,082 mokesčių.
Adresas: Kazys Bradunas. Generolas daugiausiai ūž
ti 27 Bavard St.. Baltimore. dirbo už savo parašytą kny 
Md. žurnalas spausdinamas “Crusade in Europe,’ 
Argentinoj. jkuri jam davė pajamų 635,
Pirmame “Literaturosjooo dolerių. Už tas paja

Lankų” nr. Įdėta virš tris- mas generolas sumokėjo
dešimties autorių kurinių mokesčius, kaip nuo kapita- 
(A. Škėma, K. Bradunas, lo padidėjimo 25'V, arba 
J. Mekas, V. šlaitas, J. 158,750 dolerių. Jei jis bu- 
Kėkštas, J. Kaupas, A. M.Įtų mokėjęs, kaip moka kiti 
Katiliškis, Cz. Milosz, T. rašytojai, ne nuo kapitalo 
Wilder, C. Bousono, L. prieauglio, bet kaip nuo as 
Hughes, Walt Whitnian, J. meniškų pajamų, tai butų 
Staniškis, J. Girnius, H. Į turėjęs sumokėti virš 400, 
Nagys, V. Statkus, A. Šie- 000 dolerių.
tynas, L. Miškinis, J. Lin- Dabar visi kandidatai, iš
gis). Iskyrus šen. Nixoną, parodė

savo pajamas ir sumokėtus 
mokesčius. Ar Nixon’as tą 
padarys, parodys greita at-Spalių Sukaktuvės

VYRAI, AR GERAI DAROAIE?
"Keleivio" administracija gą čia kol musų tėvynėj ga-

piaso turinčius “Kovos” 
numerių atsiųsti juos jai. o 
ji pasiųsianti juos i Amster
damą (Olandijoje) Socia
listų Internacionalo archy
vui. Girdi, tai geriausia
vieta šitai svarbiai musų is- 

organizacijąĮtorijai medžiagai apsau- 
žiurėtų tik kaipo Į forumą, kur galima kelti Lietuvoslgoti.
bylą, kur galima atkreipti pasaulio dėmesį i Lietuvoje Šitas faktas verčia mane 
vykdomus rusišku okupantų žiaurumus. Propagandos iškelti klausimą: Vyrai, ar
progą reikia išnaudoti. Bet tai ir viskas.

Apžvalga
SPAUDA IR
LAIKRAŠTININKAI

Pagal laikraščiams ski
riamą profesionalini žurna
lą “Editor and Publisher,” 
šiais metais Amerikos spau
da užėmė labai aiškią pozi
ciją rinkiminėj kovoj. Pa
lyginus su senesniais rinki 
mais dabar spauda yra daug 
aiškiau pasisakiusi už vie 
ną kandidatą. Pradedant 
nuo 1932 metų spauda pa
sisakė už republikonus ši 
taip:

gerai darome?
Aš labai vertinu minėto

jo Internacionalo sekreta- 
riato susidomėjimą lietu
vių socialdemokratų veiklos 
istorine medžiaga, neginči
ju, kad jo archyvas gera 

nuosimciail vieta šitai medžiagai, bet 
Mat. yra|aš nemanau, kad ji butų

lės laisvai veikti 
Socialdemokratų Partija 
tada ją perduoti jai.”

Taigi, nešvaistykime taip 
lengvai savo brangią me
džiagą—linkime ir saugo
kime ją čia. Tai Centro 
Komiteto pareiga. Interna
cionalo archyvas galėtų bū
ti antrinė vieta, taip saky
ti, didesniam saugumui. 
Jam reikėtų siųsti vien do
kumento kopiją, ar vieną iš 
dviejų turimu iaikraščiu ar
knygų.

Kam tai
galvokite!

pozicijos.
Ir laikraščių

ne viską pasako.
aikrasčių, kurie turi daugi pati geriausia, 

ii kurie turi mažiau skaity-J Tik pagalvokime ! Yra 
tojų. Jei imti pagal skai-|L. S. Sąjunga, yra jos cen-

1932 m. 49'. (Hoover)
1936 m. 51'. 4 Landon)
1940 m. 60r> (YVilkie >
1944 m. 65'. l Dewey)
1948 m. 65'. < Devvey)
1952 m. 75'. (Eisenhovver)

Nuošimčiai laikraščių, ku

tytojų skaičių, tai šiais me 
tais 81'. visų laikraščių re 
mia republikonu kandida 
tą, 9 su puse nuošimčiai pa 
sisakė už Stevensoną ir 
virš 9 nuošimčių yra neapsi
sprendę. nors dar gali ap
sispręsti iki rinkimų dienos.

Laikraščių poziciją nu
stato ne laikraštininkai, bet 
laikraščių leidėjai, kurie Į 
leidyklas yra sudėję pini
gus ir kurie, pagal SavoKudijuoti geriausia

rie pasisako už vienos par
tijos kandidatą, nėra vis
kas. Jei 1932 metais 49
nuošimčiai visu laikraščiu * *. 
rėmė kandidatą HooverĮ, 
tai tas nereiškia, kad 51 
nuošimtis rėmė Rooseveltą.
Visai ne. Daugelis laikraš
čių buvo neutralus, infor
mavo žmones ir neužėmė

nuožiūrą, samdo spaudo? 
darbininkus.

Jei imti dirbančiuosius 
laikraštininkus, tai jie, kiek 
turi progos pasisakyti, pa
sisako milžiniškoj daugu
moj už gub, Stevensono 
kandidatūrą. Laikraštinin
kai, kurie keliauja su gen. 
Eisenhovveriu, pasisakė ši
taip:

24 už Stevensoną
7 už Eisenhoueri ir

tro komitetas. Sąjunga pla
čiai veikia, jos vaidmuo J. 
A. V. lietuvių gyvenime yra 
žymus, ji savo veiklą rupi 
naši dar labiau išplėsti . . 
ir štai siūloma šitos organi-l 
zacijos istorinę medžiagą] 
siųsti saugoti i Amsterda
mą. Ne, ji turi būti renka
ma ir saugojama ten. kame 
ta organizacija veikia ir 
veiks. Čia ir tai medžiagai 

vieta,
nes čia be negyvų doku
mentų dar via gyvi žmo
nės, kurie gali padėti tuos 
dokumentus atgaivinti, čia 
geriau pažinti ir tas bend
ras sąlygas, kuriose teko ir 
tenka ii lietuvių socialde
mokratams veikti.

agenturos—komunistų pr
ijos—yra Rusijos penktoji 
<olona, Rusijos šnipų, sa- 
botažninkų ir propagandis
tų Įizdai. Vieša# prisipa
žinimas tik patvirtina žino
mą faktą.

Stalinas pastebėjo, kad 
Rusijai visada reikėjo ir 
reikia “pasitikėjimo, sim
patijos ir paramos” iš už
sienių. Ir kas to nežino, 
kad Rusijai reikalinga 
penktakojų parama, šnipų 
informacijos ir “simpati- 
jos !

Viešas Stalino pasisaky
mas turės paskatinti laisvą
jį pasauli i komunistines 
partijas ne tiktai žiūrėti, 
kaip Į Rusijos agentūras, 
bet ir traktuoti jas, kaip 
šnipų ir išdavikų lizdus.

Keistas Grasinimas
Vienas republikonas, se

natorius Irving M. įves is 
Nevv Yorko, pereitą savaitę 
sakė, kad musų dvejų par
tijų sistemai gresia didelis 
pavojus. Girdi, jei repub
likonai šiemet nelaimės, tai 
jų partija gali visai su
smukti ir paliks tuščia vie
ta. Jis sakė:

“Jei republikonu partija 
nelaimės ši kartą, tai bus 

.beveik visiškai negalima iš
eitis. Demokratai jam ne-, Jaikvti ją gyvą viso krašto 
abejojamai primins tą1779 metais spalių 11 d. 

mūšyje prie Savannah, 
Georgia valstijoj, žuvo ge
nerolas Kazimieras Pulas- 
ki, istorinėj Lietuvoj, Pole
sėj, 1748 metais gimęs len
kų patriotas ir karys.

Kazimieras Pulaski, kaip 
ir iš Naugardelio kilęs Ta
das Kosciuška, atvyko Į 
Ameriką padėti kolonis
tams kautis prieš Angliją. 
Amerikos kolonistų karas,

T . Į pačiu amerikiečiu vadina- Lietuvos * v - Umas revohuciu karu. viso 
anų metų pasaulio akyse 
buvo laisvės karas prieš ka
ralių absoliutizmą.

ir

privaloma, pa-

Žem&itis.

Nauji Leidiniai
Išėjo “Aušrelė”

primins tą pa
dalyti.

Kiek pajamų paskelbi
mas paveiks, jei paveiks, 
balsuotojus, to ir galupiniai 
pranašai
šauti.

Spalių 18 d., 1492 me
tais, buvo atrasta Amerika. 
Kristupo Kolumbo trys lai
vai prisiartino prie vienos 
salos Karibų juroje. Lai-

AUŠRELĖ, elementorius. Stepo 
Zobarsko. išleido Patria, 45 
St. John PI.. Stamford, Conn., 
iliustracijos D. Tarabaldie- 
nės. viršelis P. Osmolskio, 
137 pusk. kaina §2.25.

Senai daugelio žmonių 
lauktas elementorius “Auš-

nedrįsta prana-

O Ką Gallup?
Prieš 4 metus viešosios 

nuomonės institutas, veda
mas Dr. Gallupo, buvo iš
pranašavęs T. E. Dewey iš
rinkimą prezidentu. Ta pra
našystė pranašui taip buvo 
nusvilinusi pirštus ir liežu
vį, kad ilgoką laiką “viešo
sios nuomonės institutas” 
buvo užsičiaupęs.

vo “Pinta” stiebo viršūnėje 
sėdėjęs sargybinis, jurinin
kas Rodrigo de Triana, iš
aušus spalių 18 d. rytui pa
matė laukiamą žemę.

Kolumbas ir jo jurinin 
kai Amerikos žemę 
apgyventą. Kolumbas ma
nė, kad jis, apkeliavęs visą 
žemės kamuolį, atvyko i 
Indiją, todėl ir pavadino 
naujai atrastą žemė Indija. 
Tas vardas ir dabar dar 
yra vartojamas, bet dabar 
sakoma “Vakarinė Indija,” 
o Amerikos gyventojai, dėl 
Kolumbo klaidos, gavo in
dėnų vardą.

1879 metais spalių 21 d. 
garsusis Amerikos išradę 
jas, Thomas Aiva Edison,Zll- J ’

relė" pagaliau pasirodė
Amerikoje ir musu mažu-i f r uzdege pirmąją elektrosciai turės iš ko mokvtis lie- , .* ,lemputę ir padėjo pagrindą 

naujai industrijai ir nau 
jam “elektros amžiaus” gy
venimui. Pirmoji Edisono 
uždegta lemputė degė tik
tai 40 valandų ir išradėjas 
turėjo ilgai ieškoti, kol su
rado atsparesnę medžiagą 
elektros lemputėms dirbti. 

Common Council.

tuviško rašto.

M. Biržiškos LIETUVIŲ TAU
TOS KELIAS. galvojimui 
apie lietuviu tautą savyje ir 
kaimynų tarpe, pirmas to
mas. Išleido ■ Lietuvių Die
nos," 9204 So. Broaduay, 
Los Angeles, Calif.. 240 pus
lapių, kaina §3.

Plačiai užsimota profeso
riaus M. Biržiškos knyga 
pavadinta “galvoiimais,” 
joje paliečiama daugybe 
klausimų, musų praeitis,

Kiek kitaip butų galima 
galvoti, jei L S. Sąjunga 
ruoštųsi savo veiklą nu
traukti, bet ir tada, aš saky
čiau: “Palikime tą medžią-kultūra, literatūra, santy-

Šių metų vasarą, prieš di
džiųjų partijų konvencija 
institutas vėl pradėjo pra
našauti ir teisingai išprana
šavo gen. Eisenhowerio ‘pa
skyrimą kandidatu. Dabai 
institutas irgi pranašauja, 
kad gen. Eisenhovveris bus 
išrinktas, bet tą daro daug 

, 'atsargiau, negu prieš 4 me- 
12 °}tus. Daugelis laikraštinin

kų, kurie 1948 metais iš 
anksto buvo išrinkę prezi
dento vietai T. E. Devvey, 
dabar vėl nori pranašauti ir 
“neturi abejonių.” kad ge
nerolas bus prezidentu. Bet 
pranašaudami laikraščiai 
visada prisimena didžiąją 
sarmatą 1948 metais ir pri
deda, kad jų pranašavimui 
dar reikia balsuotojų pa
tvirtinimo.

O ką balsuotojai? Jie 
pasisakys lapkričio 4 be 
pranašų pagalbos.

Stalino pažadas

Texas valstija buvo ne
priklausoma nuo 1836 iki 
1845 metų kada ji Įsijungė 
Į Jungtines Amerikos Vals
tybes.

maštabe.”
Vadinasi, jei nenori, kad 

aš išnykčiau, tai Įkelk mane 
Į valdžią!

Šitas senatoriaus “grasi
nimas” kartu yra ir prisi
pažinimas, kad republiko- 
nų partija yra Įvairiausių 
interesų koalicija, kurią 
jungia tiktai noras valdyti, 
o jei ji ilgiau pabus nepriė
jusi prie valdžios, tai gali 
subirėti i savo sudėtines da
lis.*

įdomus Pasiūlymas
Vienas pramonininkas, 

Charles Wilson, General 
Electric kompanijos pirmi
ninkas, šių metų pavasari 
pasitraukė iš ūkio mobiliza
cijos direktoriaus pareigų. 
Nebebūdamas valdžios apa
rate C. Wilson nesenai pa
darė Įdomų pasiūlymą, kaip 
apsaugoti Ameriką nuo 
“reėpliojančio socializmo 
paralyžiaus.”

C. Wilson siūlo ne dau
giau ir ne mažiau, kad vy- 
iausybė atiduotų priva

čioms kompanijoms visas 
valdžios pinigais pastatytas 
elektraines ir didžiuosius 
upių tvenkinius. C. Wilson 
sako, kad visos tos elektrai
nes ir tvenkiniai “yra svei
kas ir gerai einantis biz
nis,” bet kad apsisaugojus 
nuo to “rėpliojančio socia
lizmo,” visos sveikos ir ge
rai einančios Įmonės turėtų 
būti perleistos privatiems 
kapitalistams už 80 ar dau
giau bilionu doleriu.

Rusijos komunistų parti
jos kongrese “didysis” Sta 
linas paskelbė visam pa
sauliui, kad Sovietų Rusija 
palaikys visas komunistines 
partijas visuose kraštuose 
jų kovoje “už išsilaisvinimą 
ir už taikos išlaikymą.”

Stalinas galėjo tokio pa 
žado ir nedalyti ir visvien 
visas pasaulis butų žinojęs 
kad Rusija palaikė ir palai 
kys savo politines agentū
ras visame pasaulyje. Tos

Pasiūlymas labai budin
gas ir šiuose rinkimuose, 
balsuotojams dargi nenu- 
jaučiant, tokių Įmonių liki
mas irgi gali išsispręsti.

C. Wilson pakartotinai 
Įspėja amerikiečius, kad 
“einame keliu žemyn Į so
cializmą.” Jis sako, kad ir 
rinkimai nieko nepakeis, 
jei vyriausybė nepaleis iš 
rankų dabar turimų imonių 
ir neperves jų Į privačias 
rankas, kurios apsaugos 
mus r.uo socializmo.

—J. D.
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1A8 NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPURIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KJkS MURO. KUO 

tas oooiios ramuo

Kas Girdėt Chicagoje
Chicagos Lietuvių Tarybos 
Konferencija

Sekmadienį, spalių 12 d., 
t. y., Amerikos atradimo 
sukakties minėjimo dieną, 
svarbiausiu įvykiu lietuvių 
tarpe buvo Chicagos Lietu
vių Tarybos metinė konfe
rencija. Ji įvyko Lietuvių 
Auditorijoj, kur kasmet iki

Po Konferencijos 
Didelis Parengimas

Chicagos Lietuvių Tary
bos konferenciją tuoj sekė 
toj pat auditorijoj taip va
dinama “dailiojo žodžio 
koncerto programa,” kurią 
buvo surengusi Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Chicagos skyrius. Progra-

iol toji konferencija būda- išpildė iš Bostono atvy-
vo laikoma. Konferencija 
pradėta ir vesta jau nuo se
nai nusistovėjusia tvarka. 
Įžangines ceremonijas atli
ko Dariaus-Girėno ir Don 
Varnas postai. Invokaciją 
kalbėjo klebonas kun. Ig
nas Albavičius. Įžanginę 
prakalbą pasakė Lietuvos 
konsulas Dr. P. Daužvardis. 
Kalbėjo abiejų postų vadai.

Toliau kalbėjo visi lietu
vių kandidatai į valdvietes. 
Programą vedė Tarybos 
pirmininkė p-lė E. Miku 
žiutė. Ji lietuvių kandida 
tus pristatydama puolikai 
priminė, kad juos pristato 
ne kaipo demokratų ar re- 
publikonų kandidatus, o 
kaipo lietuvius veikėjus. 
Pasakė, kad visi lietuviai, 
partijų nepaisant, privalo
me savo balsus atiduoti už 
abiejų partijų pastatytus 
lietuvių kandidatus.

Dalyvavo ir teisėjas John 
T. Zuris, kuris šį sykį nėra 
perrinkimui.

Kalbėjo demokratų kan
didatas į teisėjus adv. Al 
fonse F. Wells, republiko- 
nų kandidatas į teisėjus 
adv. Antanas Lapinskas įr 
adv. Antanas Olis, Chica
gos Sanitary District prezi
dentas, kuris ateinančiuose 
balsavimuose perrenkamas.

Iš svečių kalbėtojų buvo 
Richard Dailey, Cook Coun
ty derk. Jis yra demokra
tas ir lietuviams perdavė 
linkėjimus nuo Illinois gub. 
Stevensono, demokratų kan
didato į prezidentus.

Draugijų delegatų ir sve
čių konferencijoj buvo apie 
500 asmenų. Jų daugumą 
sudarė senosios kartos vete
ranai veikėjai. Iš naujaku
rių tarpo turime tokių, ku
rie veikia su senaisiais pir 
mose eilėse. Bet tenka pri
pažinti, kad tokių veikėjų 
iš naujakurių dar mažai at
sirado.

Konferencijos rengimo 
komisija pasirūpino išleisti 
ypatingą programą,’ kur su 
dėti atvaizdai ir visų lietu 
vių, aukštai pakopusių po
litikos srityje.

kę Bernardas Brazdžionis 
ir Antanas Gustaitis ir iš 
Nevv Yorko atvykęs Henri
kas Kačinskas. Tai buvo 
trečias tos trijulės pasiro
dymas Chicagoj. Žmonių 
prisirinko kupina salė. Rin
kosi veik išimtinai naujaku
riai. Gausiai rinkosi be 
ypatingai smarkios agitaci
jos. Pasirodo, kad minėti 
artistai yra plačiai žinomi 
ir populiarus naujakurių 
tarpe, todėl jų pasirodymai 
be smarkios reklamos su
traukia daug žmonių.

Metėsi į akis nepaprastas 
kirtumas tarp publikos, 

kuri buvo susirinkusi į C. 
L. Tarybos konferenciją ir 

šių artistų parengimą. Ge
rai, kad naujakuriai gausiai 
renkasi į vaidinimus, kon
certus, bet privalėtų gau 
iau lankytis į susirinkimus, 

šaukiamus tautiniais reika 
Iais.
Parapijonės Pasipiktinimas

Viena matyt dievobai 
minga parapijonė ne salėje, 
o viduje, prie auditorijos 
dinų, žmonių būryje suvai
dino trumpą, bet labai ypa
tingą sceną. Labai susijau
dinusi ji ėmė šaukti:

LIŪDNAS GELŽKELIO KATASTROFOS VAIZDAS

.m«;lijoj. Harro» stotyje, prie Londono, sa įaurr trys traukiniai. Baisioje nelaimėje 
.uvo 91 žmogus ir 150 žmonių buvo sužeisti- Nelaimė Įvyko dėl tirštų rūkų, kurie daž 
įai supa Londoną.

Philadelphijos Naujienos
Išrinkta ALB Apylinkė* 
Valdyba; Jos Veiklai 
Vadovaus J. Švedas

menų. Iš tikrųjų, valdyba 
yra tvirta, darbinga. Atei
ties darbai, kurių laukia vi
suomenė, galutinai patvir
tins šį teigimą. Iš senes
nių veikėjų kartos į valdy
bą įeina Philadelphijos lie
tuviams gerai žinomas Z. 
Jankauskas, senas naujie-

" 1

—T

Brooklyno Siuvėjai 
Ir Kontraktoriai

Pereitame savo laiške pri-’jie 
miniau tautininkų bendra- gi. 
darbiavimą su komunistais, 
tačiau nebūtų pilnas vaiz
das nepalietus musų lietu
viškų kontraktoriu vaid 
mens dėl loKalo

yra trumparegis- 
lengvai pasi

davė komunistų įtakai ir 
daugeliu atžvilgių padėjo ir 
padeda jiems naujai atvy 

_ kusius niekinti. Tegu tik 
nususini-* gerai pasižiūri, kiek šian-

oaznai 
Jie labai

mo, kokį mes u
tome. Nėra jokia paslap-’žmonių, kurie, išmokę 
tis, kad kontraktoriai daž-bus, buvo priversti 
nai pataikauja komunis-(linti dėl

visi darbininkai butų lygiai
gerbiami

šiandien ma-jdien yra pasilikusių jaunų 
dar-

pnversti pasiša- 
nepakenčiamo

tams ir jų Įpirštiems šapose šmeižto ir bereikalingų 
čermonams, ir visi gerai ži-’priekabių? Aišku yra, kad 
no, kaip vieni kitus palai-f tokių sąlygų nė vienas ge 
ko. Kliaučiai nekvailesni.resnis darbininkas nepa- 

o radęs progą pasiša- 
Yra didelė klaida ma-

Spalių 5 d. Lietuvių Tau
kinio Klubo patalpose įvy- 

o ALB Philadelphijos apy
linkės narių susirinkimas, ’
. oris išrinko pastovią vie-
.uoiikos asmenų valdybų. R Q ..Naujfe.

bendruomenes valdybą is- T.._
rinkti: J. švedas 76 bai-p - 
ais, kun. S. Raila—76, Ba- 

■ys Raugas—70, Zigmas 
Jankauskas—59, S. Man
tas—51, V. Mykolaitis—
19, E. šaulytė—72, J. Česo- 
nis—33, J. Jankus—28, B.
Jirmauskas—35.

skaitytojams gerai pa
žįstamas teis. Y. Mykolaitis 
išrinktas bendruomenės iž
dininku.

Br. Dirmėmt.

HOLLYWOOD, FLA.

SLA 44 kuopa Miami, 
Fla., per tris vasarios mė
nesius nelaikė susirinkimų.

» J ZX

r: /

ir neužkabinėja
nu.

Kad
dyriai 
su bosais 
burnelę,’’ 
kriaučiam 
laptis, bet kontraktoriams 

tas garbės nedaro.
Senas Kriaučius Petras.

N. Y. Prasideda
Rudens Vajus

bolševikiški

Į revizijos komisiją: V
Volertas—61, B. Žukauskas

—60, P. Mitilas—35. I Atvėsus orui spalių 5 d. su-
Spalių 12 d. išrinktoji’sirinkimas įvyko Hollyv.oo- 

valdyba susirinko pirma-|de, kuopos pirmininko C. 
jam posėdžiui pasiskirstyti žemaičio namuose. Iš kuo- 
pareigomis. PLB Philadel-'pos narių atsilankė didesnė 
phijos apylinkės valdybos pusė. Tai nemažas nuošim-
pirmininku išrinktas J. Šve- tis.
das, pirmuoju vice-pirm.—j SLA 44 kuopa nariais au-

prava-'Balys Raugas, antruoju vi-ga. Kiekvienam susirinki- 
po darbo karciamose>e-pirm.—kun. S. Raila, iž- me gaunam po vieną ar du 
sais smagiai "išmeta dininkn—tpis. V. Mvkolai- naniiis narius. Ir šiap..........- ----- .. —j------  naujus nanus.

tai eiliniams tis, sekretoriumi—E. Šauly-' sirinkime prisirašė p. Žel- 
nėra jokia pa- tė. i vis iš Miami Shores ir

Ir šiame su-

f • •
* • * »

vis iš Miami snores ir p. 
Pagal patiektą organiza-!A. Aušrienė iš Hollyvood. 

cinę schemą pirmasis vice-J Nutarta ir nupirkta HX) 
pirm. Balys Raugas rupin-’dolerių vertės šėrų Miami 
sis bendruomenės a py gar-Lietuvių Amerikos Piliečių 
dos organizaciniais reika-'Klubo namo statymui, 
ais, antrasis vice-pirm. kun. Nutarta surengti kortų 

Raila vadovaus kultūros, parę gruodžio 14 d. ponios 
švietimo ir socialei veiklai.lOnos Navickienės eniviuo- 
Kiti valdybos nariai paskirose namuose, 1777 MeridianDidžioje Nevv Yorko lie 

tuviškųjų organizacijų su 
.tarytasis vajaus komitetas 
galutinai aptarė vajaus tVSi 
.<ą ir ii pradeda spalių 2b 
d. Jis užtruks iki lapkričio 
16 d.

Pagrindinis vajaus tiks 
ias—jungtinėmis jėgomi-
surinkti didesni kiekį aukų 
kad dar prieš žiemą jos pa
siektų Vokietijos sanitori- 
jose, senelių prieglaudose, 
stovyklose bei privačiai gy
venančius lietuvius.

Aukoms sukelti bus vyk- 
oma vidaus rinkliava au- 

’’ų lapais ir dėžutėmis: va 
jaus užbaigai ruošiamas 
koncertas, lapkričio 16 d. 
.oje pat salėje, kurioje bu
co BALF’o vajaus užbaig 
.uvės ir pernai, Lošt Bat- 
talion Hali. 93-29 Queen? 
Blvd., Elmhurst, N. Y. Kon
certo bilietai jau atspaus
dinti ir platinami. Jų kal

Avė., Miami.
Po susirinkimo pp. že

maičiai paprašė visus pasi
likti. Visi dalyviai buvome 
maloniai pavaišinti. Po
nams Žemaičiams širdingas 
ačiū už gražų priėmimą ir 
vaišes.

S. J. Swolkin.

RUMFORD, ME.

styti kitoms, mažesnės reik
šmės, pareigoms vadovauti 

talkininkauti įvairioms 
sekcijoms.

Jau pirmajame posėdyje 
sva r s t a n t bendruomenės 
darbų veikimo planą, tarp 
kitų įdomiu pasiūlymų bu
vo Įneštas Philadelphijos 
lietuvių metraščio išleidi
mas. Teis. V. Mykolaitis 
stebėjosi kun. Miluko nu
veiktais lietuvybei milžiniš 
kais darbais Philadelphijo- 
ie. Stebėtina,—sakė jis,— 
kad viena žmogus galėtų 
iek daug ir tokios vertin

gos istorinės medžiagos pa
likti musų senosios išeivijos 
praeičiai pažinti. Teis. V. 
Mykolaitis ir Br. Dirmėnas 
išrinkti rūpintis Philadel 
phijos lietuvių metraščiu 
rinkimu ir telkimu jam is 
tolinės medžiagos ir bend 
ra d a ibių.
i uošimas 
tą metų.

uz cermonus ir puikiai ma-’kęs, 
to jų vaidinamas komedijas lins.

pasiro
“Velniava čia. Kunigai 

geria, mergos^ ruko. ^1^‘J šapose. Norėdami
dyti darbininkams, kokie 
jie esą kovotojai, bolševikai

tinimas. Tai Sodoma ir Go 
mora. Reik vyskupui apie 
tai pranešti.” Tą tarus, du 
mė pro duris.

Ir konferencijoj ir meni
nėje dalyje buvo keletas 
“dipukinių” kunigų. Gal 
jie ir buvo užėję į bufetą, 
kur juos
akys.

nepasigaili piktų žodžių bo- 
ui, o baigus darbą, vaka

re, kurioj nors karčiamej 
su tuo pačiu bosu suglaudę 
pečius linksmai girkšnoda- 
mi šypsosi. Kas gi verčia

nu?ekė davatkos kontraktorius taip šunuode-Jdarbininką

nyti, kad viena šarka nuo 
tvoros, tai kita atskris ant 
jos. Pasirodo, kad taip nė
ra.

Protingas darbdavys gali 
tik džiaugtis, jei darbinin
kai gerai moka dirbti ir yra 
prisirišę prie savo darbo ir 
prie dirbtuvės. Bet gera;

gauti prieš bolševikiškus 
šarlatanus? Nugi lokalo 
vadovybėje vyraujanti K. 
Kundroto, Čerkos, Jackaus, 

ir jiems pa-

nesiduos save 
niekinamas ir be jokio rei
kalo užgauliojamas, kaip 
tai pasitaiko lietuviškose 
šapose. kur bolševikiški ple
pėliai ir pletkininkai kabi
nėjasi prie darbininkų, o 
darbdaviai į tokius dalykus 
žiuri pro pirštus, arba ir pa

Apie Ką Nesigirdi

Rašant apie tai, kas Chi
cagoj girdėti, prisieina pa-|prancj.evį^jaus ir jlern 
rašyti ir apie tai, ko nesigir- na«jų kompanija, 
di. Nieko nesigirdi apiel bolševikai, esant de-
paminklinės bažnyčios sta-l legatu* Kundrotui ir dabar , r____ 7
tybą. Matyt, sumanymask’barai, skleidžia paskalas,Itys padeda bolševikams ki-
užmestas. Taipgi nesigirdi į neį (Įeiegata<, nei pil
apie tai, kada Dr. Jono jdomoji tarvba nieko gero 
Šliupo biografija pasirodys. |negali duoti kriaučiams ir 

kontraktoriams, tai kuriem, 
galams tuomet jie reikalin-

us darbininkus niekinti.

Laisvamanis.

“Keleivyje1 
j daryti
1 br----

naudinga yra 
biznio sk«l-

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

1DEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

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

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

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

VYTAUTAS SKRINSKA 

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas

Lietuvos Dukterų 
Parengimas

Lietuvos Dukterų Draugi
ja spalių 25 d. vakare, šv. 
Roko parapijos svetainėje, 
rengia linksmą “fėrą” su 
laimėjimais, gera muzika, 
užkandžiais, šokiais ir dai
nomis. Dainuos dainininkas 
I. Kubiliūnas iš Bostono.

Rengimo komisijon Įei
na: pirmininkė Mrs. M.

i j
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Metraščio pa-įManson ir narės—M. Vis- 
gali užtrukti kele- kontienė, J. Maršanskienė, 

į Z. Maršanskienė, A. Jurge- 
Dera pastebėti, kad i da-dienė, M. Milašauskienė, Z. 

bailinęs valdybos 11 asme- Ivanavičienė, L. Pocienė, 
nu sudėti Įeina visų srovių K. Kaulaičienė, Z. Kala- 
žmonės, kurie sudaro VLIK dzinskienė, J. Norušienė, 
ar ALT. Siekiant bendruo-'M. Žadeikienė, Z. Venskie- 
menėje apjungti visų sro- nė ir U. Dubendrienė. 
vių, Įsitikinimų, tikybų lie-’ Parengime grieš Antano 
tuvius, atrodo todėl ir ben- Maliausko linksma orkestrą 
druomenės valdyba buvo,Visi prašomi ateiti.

na $1.50.
Koncerto programa išlei

džiama su savo praneši
mais. Vieno puslapio kai
na $20, bet galima dalyvau
ti ir smulkesniais skelbi
mais. Leidinyje bus pa 
skelbti ir visi leidinio rėmė 
jai. paaukoję nemažiau $1.

Organizuojama laimėj! 
mas, paskirta penkios pini
ginės dovanos: 75. 50, 25, 
15 ir 10 dolerių. Laimėji
mo bilietėlis kaštuos 25c. 
Laimėjimų paskirstymas 
įvyks vajaus užbaigimo 
koncerto metu.

Įvairių vajaus skyrių ko
misijos savo darbą jau pra
dėjo. Joms reikalingi gau
sus talkininkai: aukų rinkė
jai, laimėiimo ir koncerto 
bilietų platintojai, progra
mos skelbimų rinkėjai. Tal
kininkai į aukų rinkėjus 
kviečiami kreiptis į savo 
postus, kurie ir šiemet, kaip 
ir pernai, veiks prie parapi
jų, organizacijų būstinių ii 
BALF’o raštinėje.

O
Kurie
amato pasitraukė iš dirbtu
vių, tai kai kuriose dirbtu
vėse darbdaviai gavo dar
bininkus, kurių bijo ir “pa- 
točyti,” nors kai kada tokie 
bolševikiški pleperiai dau
giau plepa, negu dirba. Yra 
dirbtuvių, kur darbininkas 
turi visada laikyti prikan
dęs liežuvį, kad jį neapnvk- 
tų bolševikiški pletkininkai 
ir neimtų ieškoti visokių 
priekabių. Unija darbinin
kų reikalų negina. Bosai 
nesupranta, kad darbinin
kas turi būti ne tiktai atly
ginamas, bet ir gerbiamas. 
O kas nori būti niekinamas 
ir užgauliojamas?

Žinoma, ne kontraktoriu 
įeikalas unijoj padaryti 
tvarką. Tą turi patys dar
bininkai atlikti. Bet iš kon- 
traktorių galima reikalauti, 
kad jie nešunuodegautų 
bolševikiškoms papliauš
koms ir kad jų dirbtuvėse

kai naujieji ateiviai, 
gerai dirbo ir išmokę

Kam jie renkami, kam 
is kriaučių, kontraktoriu ir 
vėiauzių renkami pinigai? 
Juk ir išvada turi būti to
kia, kad pati unija nerei 
kalinga. O kontraktorius 
ir vėrauzes grąžinkime 
gembleriams, ir tuomet tik
rai gyvensime komunistiš
kame “rojuje.’’

Kontraktoriai gerai žino, 
kad jei unijos vadovybė 
yra sumani ir tinkamai su
gebanti atstovauti siuvėjus 
Joint Board’e, tai ir darbi
ninkams ir kontraktoriams 
yra didelė parama, ypač su 
mažėjus darbui. Čia taip 
vienas su kitu susirišę, kac 
jei nukenčia kontraktoriaus 
biznis, tai tuo pačiu nuken 
čia ir darbininkai. Todė 
ir reikalingas abipusis ben 
dradarbiavimas.

Kalbant apie kontrakto 
rius, reikia pripažinti, kar

> • •> gi’

J

renkama iš vienuolikos as- Rengejos.

LAIKAS UŽSISAKYTI
Keleivio" Kalendorių 1953 Metams

“Keleivis” ir šiais metais leidžia dideli, 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 siusti šiuo adresu:

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

. 9 I

t ti t

• MII 
•• r

m



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 43, Spalių 22, 1952Poslapis Ketvirtas■ ■■■■ ■i i.....

Vėl Liaudies Frontas
Iš Maskvos ateina naujas 

įsakymas komunistu parti
joms susirūpinti “buržuazi
nėmis laisvėmis," susirūpin
ti “nacionaliniais intere
sais" ir ieškoti talkininku 
‘taikai išlaikyti" tarpe ne- 
komunistų.

Amerikoje galime laukti, 
;ad visokie Maskvos agen

tai staiga dar karščiau pra-
Is apie piliečių teises, 

‘Teisių Bilių," ir panašius 
dalykus, kurie bolševikams 
jų valdomuose kraštuose vi
siškai nerupi. Jie mums 
skelbs visokias laisves, ku
rios bolševikų
kraštuose yra 
mos i purvą.

Išgirsime ir apie 
nulinius interesus," nors to
kius dalykus garsiau su
kaus kitų tautų bolševikai 

“gins" savo,tautų nacio
nalinius interesus prieš “do-

valdomuose
mindžioja-

‘nacio-

lerio viešpatavimą."
Ne pirmą kartą bolševi

kai “pasisuka" i liaudies 
frontą. Pirmas liaudies 
fronto b a n d y m a s buvo 
1935-1939 metais, kada vi
si Maskvai tarnaujantieji 
bolševikai staiga buvo su- 
patriotėję ir net supadorė- 
ię. Tada bolševikams rū
pėjo “antifašizmas" ir jie 
stengėsi visus demokratinio 
nusistatymo žmones su
jungti i bendrą frontą prieš 
fašizmą, kad hitlerinė Vo
kietija mažiau turėtų pa
gundos pulti Sovietų Rusi
ja-

1939 metais rudenį, kada 
Maskva slaptai susiuostė su 
Berlynu dėl Stali no-H it lę
šio pakto, bolševikai viena 
nakčia liaudies frontą už
miršo ir išdavė demokrati- 
as Hitleriui. Kada hitle

rinės armijos mėsinėjo Eu-

—Tegul bus pagarbintas, —Palauk, Maike, aš pa-
Maike! sikaibėsiu apie tai su zakri-

—Sveikas gyvas, tėve! stijonu.
—O kodėl tu neatsakai —Gali, tėve, kalbėtis su

ant amžių? kuo tik nori, bet tikslaus at-
—Amžiai šiais laikais sakymo niekas neduos. Tik

nieko nereiškia, tėve. pasiklausyk, kaip šiandien
—Ar tu gali pruvyt, kad teisybę aiškina Amerikos 

nereiškia? politikieriai, kurie veržiasi
—Aš nenoriu nieko “pru- Į valdžią. Demokratai rė- 

vyt,” tėve, bet aš galiu iro- kia. kad republikonai me- 
dyt. luoja, o republikonai atker-

—Na. jeigu tu toks kyt- ta, kad patys demokratai 
ras, tai parodyk man nors yra melagiai. Tėvas gali 
vieną davadą, kad amžiai tikėti vieniems ar kitiems,
nieko nereiškia. bet teisvbės nežinosi.

Z,
V \ V
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Kai reikia kopti
...vanok kopėčias

; —Gerai, tėve, pavyzdžiui —Maike, aš su tavim ne
galim paimti Lietuvą. Ku- soglasnas. Aš žinau, kad 
nigų išmokyti žmonės tenai teisybė yra ant svieto. Vor, 
sveikindamiesi visada sa- aš ir čia pat pasakysiu tau 
kydavvo “tegul bus pagav- teisybę, kad vienas mano 
bintas" ir atsakydavo “ant padnackas prakiuro. Jeigu 
amžių." Negana to, 1929'netiki, aš galiu tau parodyt 
metais Maskva padarė su skylę.
Lietuva taikos sutarti ir pa-, —Bet ar tėvas norėtum, 
sirašė, kad ji gerbs nepri- ka i šita skylė butų am/i- 
klausomą Lietuvą per am- na?
žius. Bet nespėjo tos su-į - N- »\

SAVINGS .BANK
,Z

Maike. to tai aš 
tarties rašalas išdžiūti kaip nenoriu. Jeigu niekas nau- 
raudonoji Maskvos armija jų batų ant Kalėdų man ne
įsiveržė Lietuvon ir su- užfundys, tai turėsiu kitus 
trempė jos nepriklausomy-'padnackus dėti.
bę. Dabar Lietuvos gyven-t —Matai, tėve, kad aš ne- 
tojai nebesako nei “tegul klystu. Ar imsi politiką, ar 
bus pagarbintas," bet “gar-1 batus, amžinybės niekur ne
be buk Stalinui." Visa tai ra.
parodo, tėve, kad šiandien 
pasauly nieko nėra amžino.
todėl neužsimoka nei saky
ti “ant amžių."

—Ale teisybė yra 
na, vaike.

—O ar tėvas galėtum 
man pasakyti, kas yra tei
sybė?

—Tu pats turėtum žinoti, 
juk moksliškas knygas skai
tai.

—Ne, tėve, aš to nežinau. 
Ir niekas nežino. Pasi
klausk, pavyzdžiui, savo 
klebono, kuris tikėjimas 
yra geriausis? Jis atsakys, 
kad katalikų. Bet paklausk 
žydų rabino, tai jis atsa
kys
mas

—Olrait, Maike, jeigu
jau r.uo amžino garbinimo 
priėjom prie kiaurų batų. 
tai pasakyk, kaip tu rokuo- 

amži-Li, ar batus reikėtų pirkt'' 
ar palaukti? Gal 
bus brangesni, kai 
viskas brangsta? 

tėve, ne viskas 
Mano manvmu.

dabar, 
toliau 
dabar 

—Ne,
brangsta.
batai turėtų net atpigti, nes 
fabrikai pagamina jų dau
giau. negu reikia. Iš kitos 
gi pusės žmonės dabar va
žinėjas; automobiliais, ba
tų mažiau nuplėšia, todėl 
mažiau jų ir perka.

—Jeigu taip, Maike, tai
gal ir mudviem reikėtų įsi 

kad Maižiaus tikėji-įtaisyti armobilą? Juk tei- 
yra teisingiausis ir ge-'sybę pasakius, tai man, se- 

įiausis; jis pridurs dar, kad nam generolui, vaikščiot 
net ir katalikai yra pasi- pėkščiom ir nepritinka.

ypač kuomet nesenai Ame
rikon atvažiavę dipukai

A
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Kai reikia taupyti
...eik į Savings Banką

Kožnam darbui reikia vartoti ii. amą įranki 
—ir tinkamą banką specialiems reikalams.

Nėra geresnės vietos pinigams ‘aupyt kaip 
188 Savings Bankai Massachusot'- valstijoj. 
Šie stiprus kaimyniški bankai l>u įkurti spe
cialiai taupių žmonių pinigams saugot, ir .lie 
yra įrodę, kad taupymas atsimoka šeimos lai
me ir apsauga.

Kožnas Savings Bankas Massacli s,elts'e yra 
sa^vtarpi įstaiga. Tai reiškia kati bankas ne
turi šėrininkų . . . vis. pelną jis -moka savo 
depozitoriams, atskaičius tik eks; • asams, re
zervai ir taksams.

Daugiau Massachusetts žmonių deda savo 
pinigus į Savings Bankus, negu į kitokias tau
pymo Įstaigas. Taupyti Savings banke yra 
paranku, malonu—ir saugu. Koži.as jūsų pa
dėtas doleris yra pilnai apdrausto Massachu
setts Įstatymais.

Kad atrasti Savings Banką arti <avęs, žiū
rėk kad prie banko vardo butų žodžiai “Savings 
Bank’’ arba “Institution for Savings.” Sąskai
ta pai ma atidaryti su vienu dolerui.

Ali deposits injured »« fui! under
skolinę Maižiaus parašytą 
dešimti Dievo prisakymu, 
nes patys negalėjo geres-į perkasi kadilakus. 
nių išgalvoti. O jei pasta-j —Automobilis butų ne 
tysi šitą klausimą arabui ar pro šalį, tėve, bet iki mes 
turkui, tui tas atsakys, kad ji įsigysim. aš patarčiau 
g< liausis tikėjimas vra Ma-prikalti prie batų naujus 
bometo ir kad visi turėtų puspadžius.
;artinti mėnulį, bet ne kry------------------------ -----------
Žiu ir ne talmudą. Ar tė- Pakalbinkite kaimynus ir 
vas tuomet galėtum pasaky- draugus užsisakyti “Kelei* 
,. kurie jų kalba tiesą? vj." Kaina metams $3.

z
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ropos tautas, Maskvos dik
tatoriai piktai šaipėsi ir ty
čiojosi iš fašizmo žvėrišku
mo aukų ... iki atėjo Rusi
jos eilė. x

Atsimename, kaip 1941 
metų birželio 23 dieną bol
ševikai staiga vėl pasidarė 
“patriotai" ir apsiputoję 
pradėjo rėkti “prieš fašiz
mą." Tada Bimbos ir Bim- 
belės pasidarė savo šalių 
patriotai ir šaukė žmones 
jungtis prieš “hitlerinius 
žvėrius.”

Bolševikų “patriotiškas" 
kvaitulys tęsėsi iki karas 
buvo laimėtas. Kaip tik 
Rusija išėjo iš karo perga
lėtoja, bolševikai vėl staiga 
užmiršo savo dirbtinį pat
riotizmą ir pasisuko į revo
liucinę taktiką. Kur jie įsi
galėjo, jie griežčiausiai iš
naikino visokius demokra
tijos pėdsakus ir įvedė savo 
žiauriausią diktatūrą. Bol
ševikų laimėjimai buvo di
deli. Labai dideli. Šian
dien bolševizmas šeiminin
kauja plačiose pasaulio sri
tyse, nuo Kinijos iki Elbos. 
Visa Čingizchano imperija 
su kaupu yra sujungta Mas-; 
kvos diktatorių rankose.) 
Apie “liaudies frontus" bol
ševikų valdomuose kraštuo
se, žinoma, nėra nė kalbos. 
Ten bolševikiška diktatūra 
viešpatauja be jokių prie
maišų, be jokių bendrų 
frontų. Ten liaudies fron
tų ir nebus.

Bet yra taip vadinamas 
"laisvasis pasaulis," kuris 

ne juokais pradėjo ginkluo
tis ir Maskvos Čingizcha- 
nas pajuto, kad. jam ir vėl 
reiks bandyti jėgas mušiu 
laukuose. Karo akivaizdo
je bolševikų vadai vėl pri
siminė liaudies frontą ir 
•sakė savo “penktakojams” 
daryti naują posūkį.

Naujas liaudies frontas 
sieks jungti visus karo ne
mėgstančius žmones “kovai 
už taiką." Įvairiose tauto
se bolševikai vėl pasidarys 
patriotais ir sieks jungti sa
vo tautos žmones kovai už 
“nacionalinius interesus," 
pi ieš tariamai gresiantį 
toms tautoms pavojų ... iš 
Amerikos. “Buržuazinės lai
svės" vėl bus laikomos pa
garboje.

Bolševikų taktika keičia
si pagal įeikalą. įvairiose 
šalyse bolševikai gali būti 
;r savo šalies “patriotai" ir 
aiškus savo šalies išdavikai. 
Tas pareina nuo Rusijos po
litikos interesų. R. Mizara 
gali doleri aukoti Smetonos 

‘ginklų . fondui" ir gali 
Ižiugauti, kada rusų armija 
Aupuoja Lietuvą. Tokie 
eisti “posūkiai" bolševi- 

<ams yra visai normalus 
’iahkas, nes jų vyriausias 
iždavinys yra tarnauti Ru- 
ijai, kaipo jų idėjinei tė

vynei. Visos Maskvos dik- 
atorių kiaulystės bolševi- 
;ams yra pateisinamos, 
protingos ir nekelia jų gal- 
ese jokių abejonių, nes, jų 
šmanymu, viskas, kas tar
nauja Rusijai, tarnauja jų 
šsigimusiai idėjai.

Naujas “liaudies frontas” 
us bandymas į taip vadi

namą laisvąjį pasaulį įva
ryti daugiau kylių, sukelti 
daugiau neapykantos tarp 
vairių tautų, gilinti esamus 
,arp tautų priešingumus ir 
visos tos pastangos bus 
dengiamos pacifizmo ir de
mokratijos skraiste.

Kaip Stalinui seksis nau
ją “liaudies frontą" pape* 
rėti, pasirodys netolimoje 
ateityje. Tas priklausys ir 
r.uo “laisvojo pasaulio” va
dovų politikos, ar jie supras 
tęsti ginklavimosi ir stipri-

VETERANAS BAIGĖ GYVENIMĄ

Vokiečiu karo veteranas nusižudė nepaprastu budu. Jis 
Įkopė į aukšto Įtempimo elektros laidus, užnėrė sau šniū
rą ant kaklo ir šoko ant dratu. Veteranas žudėsi ne juo
kais. jei ne elektros srovė, tai šniūras ant kaklo tikrai 
atėmė jam gyvybę.

MARGUMYNAI
Ką Reiškia J. R. S.?

Nelabai senai pasirodė 
naujas Amerikos pinigas, 
pusdoleris. Jame yra Ben
jamin Franklino atvaizdas 
ir Laisvės Varpas. B. Fran
klino kalnieriaus pačioje 
yra trvs mažiukės raidės 
“J. R. S.”

Prieš kiek laiko vakari
nėse valstijose kokie tai 
gudruoliai paleido gandą, 
kad tos trys raidės esančios 
padėtos Juozo Stalino gar
bei. Tas gandas iš lupų į 
lupas apkeliavo daugybę 
žmonių, visi per padidina
mus stiklus žiurėjo i tas pa
slaptingas raides ir kraipė 
gaivas, kad Amerikos pini
gų kalykla deda Stalino, 
pikčiausio Amerikos prie
šo, inicialus ant musų pini
gų.

Nelabai senai panašios 
paskalos pasklido ir rytinė
se valstijose. Čia irgi atsi
rado daug žmonių, kurie tą 
“naujieną" pasakojo savo 
kaimynams ir pažįstamiems.

Pinigų kalykla dėl šito
kių kvailų paskalų dabar 
paaiškino, kad raidės “J. 
R. S." yra dailininko .John 
R. Sinock inicialai. Tas dai
lininkas sidabrini pusdolerį 
suprojektavo ir ant savo 
’arbo pinigo padėjo savo 
nicialus.

Stalino inicialai visai nė- 
a J. R. S., bet J. V. S. Gan
ių leidėjai tą žino, bet ką 
ulinis amerikietis žino apie 
Stalino inicialus ir kodėl 
am nepakišti mintį, kad 

Stalinas savo inicialus net 
ant musų pinigų padeda?

Dailininkas John R. Si
nock jau yra miręs. Jis yra 
ir daugiau pinigų projektų 
padaręs.

Vienos Dienos
Žmogžudysčių Derlius

Meksikos mieste, musu 
kaimyninės respublikos sos
tinėj, vidutiniškai kasdien 
papildoma apie 8 žmogžu
dystės. Štai vienos dienos 
žmogžudysčių derlius tame 
mieste:

Vienas 58 metų krautuvi
ninkas grįžta namo. Gai
rėje ji užpuolė koks tai 
jaunas vyras ir su lazda, 
ima mušti per gaivą. Krau
tuvininkas nuo mušimų mi
rė, o žmogžudys buvo su
gautas. Policijoj žmogžu
dys aiškino, kad jis pada
ręs klaidą, jis norėjęs muš
ti visai kitą asmenį. . . .

Antroji auka buvo poiici- 
ninkas. Jis pradėjęs ginčą 
su penkiais vyrais dėl ko
kio tai menkniekio. Vyrai 
visi išsitraukė revolverius ir 
policininkas buvo rastas 
pilnas kulipkų.

Jaunas 20 metų vyras 
buvo nušautas gatvėje. Jį 
nušovė visiškai nusigėręs 
žmogus, kuris sakosi nieko 
neatmenąs, ką ir kaip jis 
daręs. Bet čia ne galas tos 
istorijos. Į policiją atėjo 
nušautojo jaunikaičio tėvas 
ir papasakojo, kad jo sūnūs 
ėjęs užmušti savo buvusios 
meilužės ir todėl gal ir ge
rai atsitikę, kad nusigėręs 
praeivis jį nušovęs. . . .

Ketvirta auka buvo neži
nomas žmogus. Viena tak
si mašina važiavo gatve, 
šoferis pajuto, kad jis į ką 
tai atsidaužė, šoferis pra
nešė policijai, o policija jį 
uždarė į lakupą. iki paaiš
kės, kas tą žmgų užmušė.

Penkta, šešta ir septinta 
aukos buvo peiliais subady
ti žmonės, apie kurių mir
ties aplinkybes nėra žinių.

Aštuntoji auka buvo 21 
metų vaikinas. Jis ėjo ap
lankyti savo draugo, bet 
er klaidą pataikė ne i tą 

butą. Buto gyventojai ma
nė, kad pas juos briaunasi 
vagis ir paleido šūvį. Jau
nas žmogus nuvežtas Į la
voninę.

nimosi politiką, ar gal susi
vilios “mokesčių mažini
mo" ir tupčiojimo politika.

—J. K.

Rinkimų Kampanija
Kainuos $80,000,009

Šių metų rinkiminė kam
panija kainuos abiem di
džiosioms partijoms apie 80 
milionų doleriu. Didžiosios 
partijos gali išleisti tik po 
3 milionus, bet vietinės or
ganizacijos ir įvairios pa- 
gelbinės organizacijos irgi 
renka pinigus kampanijai. 
Ypač brangiai kainuoia te
levizija. radio, skelbimai 
laikraščiuose ir k.

*
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Gyvybės Draudimas
Amerikos labai daug 

žmonių turi išsiėmę privatų 
gyvybės draudimą. Sako, 
kad net 86,000,000 ameri- 
kiečių yra apsidraudę. Kas
met apsidraudusieji sumo
ka draudimo kompanijoms 
arti 8 bilionų dolerių! Drau
dimo kompanijų čia yra 
684, kai kurios jų yra mil
žiniškos įstaigos su bilioni- 
nėmis apyvartomis.

Visos gyvybės draudimo 
kompanijos čia turi surin
kusios iš žmonių apie 69 bi- 
lionus dolerių ir kasmet 
draudimo kompanijų turtas 
didėja po 4 bidonus.

Ką draudimo kompanijos 
daro su tais pinigais? Da
lis, žinoma, eina išmokėji
mams apdraustiems žmo
nėms. Bet, kaip jau saky
ta, kompanijos kasmet sui 
ma po 4 bidonus dolerių 
daugiau pinigu, negu jos iš
moka. Mat, draudimo biz
nis plečiasi ir vis daugiau 
žmonių įsitraukia į apdrau 
stųjų armiją, o todėl ir 
draudimo kompanijų kapi
talai auga.

Draudimo kompanijos pa
prastai savo pinigus laiko 
įvairiuose bonuose, bidonai 
yra sudėti valdžios bonuo
se, įvairių kompanijų Šeruo
se, savivaldybių paskolos 
lapuose ir panašiuose verty 
bės popieriuose.

Gyvybės draudimas yra 
lyg ir priverstinas taupy
mas. Taupymas savo šei
mai aprūpinti po apdraus
tojo mirties, arba savo se
natvei aprūpinti. Paimsiu 
vieną pavyzdį iš mano pa
žįstamo žmogaus apdrau 
dos. Mano pažįstamas iš
siėmė apdrauda ‘‘senatvei 
aprūpinti,” bet tiktai 750 
dolerių. Tie pinigai jam 
bus išmokėti po 20 metų. 
Kas mėnesį mano pažįsta
mas moka po $3.60, arba 
per metus sumoka $43,20, 
o per 20 metų jis sumokės 
draudimo kompanijai $864 
ir gaus $750! Tiesa, prie 
750 dolerių kompanija ža
da pridėti dar dividentus 
“kiek išeis,” o gali išeiti 
gal 30 ar kiek daugiau do
lerių, nors gali ir “neišeiti.

me (SLA) apdrauda yra 
pigesnė, negu didžiosiose 
kompanijose, nors daugelis 
žmonių tam netiki. Netiki, 
dargi jei jiems skaičius pa
rodai !

Paskutiniu laiku draudi
mo kompanijos savo pini 
gus pradeda investuoti ne 
tiktai į įvairius Šerus, bo
nus, morgičius, paskolos la 
pus, bet pradeda varžytis 
su bankais dėl investmentų 
pramonėj ir net kelių tiesi
me. Seniau įstatymai drau
dimo kompanijoms draudė 
verstis bankų verslu, bet 
įstatymą pakeitus draudi 
mo kompanijos nebesiten- 
kina saugiais investmen- 
tais, bet eina ir į rizikinges
ni biznį.

Amerikos didmiesčiuose 
galima matyti daug dango
raižių. Ne visur, bet kai 
kuriuose miestuose patys 
gražiausieji ir didžiausieji 
dangoraižiai yra pastatyti 
draudimo kompanijų pini
gais. Draudimo kompani
jos kai kui’ finansuoja gy
venamų butų statybą. Tos 
kompanijos dabar pradeda 
statyti arba supirkinėti pra
monės ar prekybos įvairius 
pastatus ir paskui išnuomo
ja juos pramonės ar preky
bos įmonėms. Pavyzdžiui, 
Sears, Roebuck ir Co., žino
mas prekybos milžinas, 35 
savo krautuves turi draudi
mo kompanijų namuose.

Gyvybės draudimo kom
panijų kapitalai auga kas
met. Juo daugiau pinigų 
juo prašmatnesnių būdų 
kompanijos sugalvoja tiems 
šnipams saugoti ir didinti. 

Iš tų kompanijų pranešimų 
šėrininkams dabar matome, 
kad draudimo kompanijos, 
kaip ir bankai, pinigus de
da į įvairiausius biznius. 
Kada Nevv Jersey valstija 
statė didelį automobilių ke
lią. per visą valstiją, 118' 
mylių ilgumo “turnpike,” 
pinigus valstijai paskolino 
gyvybės draudimo kompa
nijos. Tų kompanijų ka
pitalai dabar dirba vagonų 
dirbtuvėse, gumos pramo
nėje, mašinų statyboje ir k

ADV. GRIGALUS IR GUB. STEVENSONAS

•ši nuotrauka parodo, kaip Bostono lietuviu veikėjas, adv.
Jonas Grigalus. sveikinasi su gubernatorium Adlai Ste 
vensonu. kuri demokratai išstatė savo kandidatu į Ame
rikos prezidentus. Adv. Grigalus yra Bostono metropo
lijos komisionierius ir būdamas anądien New Y’orke ma
tėsi su p. Stevensonų. Stevensonas paskyrė p. Grigalus 
demokratų kampanijos lietuvių skyriaus nacionaliniu pir
mininku. šitos konferencijos metu gub. Stevensonas davė 
p. Grigaliui žodį. kad. tapęs prezidentu, jisai laikysis da
bartinio valstybės departamento nusistatymo, būtent, 
kad Lietuva turi but laisva ir nepriklausoma valstybė, ir 
bendrai stosiąs už stiprią politiką Europoje ir kitur, kad 
komunizmui butų užkirstas kelias visame pasauly.

Už Ka Balsuosi?
Per visą Ameriką žmonės 

patys save klausia, už ką bal
suoti ? Musų bendradarbis A. 
-Jenkins pateikia keletą atsi
liepimų iš piliečių, kurie pa
aiškina. kodėl jie mano pasi
rinkti vieną ar kitą kandida
tą, kaipo tinkamiausią.—Red.

Tokią “apdrauda” galima 
juk butų gauti ir dedant pi
nigus į banką. Jei per 20 
metų sutaupytume! 864 do 
lenus, tai tiek ir gautumei 
po 20 metų. o prie to dai 
prisidėtų ir nuošimčiai, ku 
iie tikrai viršytų žadamus 
kompanijos dividentus. Vi
sas “patogumas” yra tame 
kad apsidraudęs turi ap- 
draudą mokėti, nes kolek 
torius ateina paskirtą die 
ną ir paima pinigus. Išeina 
lyg ir priverstinas taupy 
mas.

Lietuviškame Susivieniji-

bankai aptar- 
bet

Paprastai 
nauja ūkį 
dabar šalia 
bės draudimo kompanijos 
yra kapitalų šaltinis pramo
nės ir prekybos įmonėms.

—K. E.

“kreditais 
banku ir gyvy-

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

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

LAWRENCE, Mass.— 
Kaip visur, taip ir pas mus 
politinis puodas verda, kun 
kuliuoja ir žmonės veik nie.- 
ko daugiau nekalba, kaip 
tik apie politiką. Klausia 
vienas kito, už ką balsuosi? 
-Jūsų reporteris atsiklausė 
keleto piliečių ii' gavo sek«= 
mų atsiliepimų:

Jonas Petrikonis, vetera
nas. fabriko darbininkas 
užklaustas už ką jis bal 
suos, atsakė:—Už demo
kratų kandidatą Stevenso 
ną. todėl, kad jis yra dar
bininkams artimesnis. Re 
publikonų kandidatas Ei- 
senh o wer—turčių atstovas, 
tegu turčiai už jį ir balsuo
ja. Darbininkai nieko ge
ro iš jo negali tikėtis.

Rapolas Mikolaiūs, pilie
čių klubo vice-prezidentas: 
—Aš demokratas ir todėl 
balsuosiu už savo partijos 
kandidatą Stevensoną. Re
publikonų partija nežada 
nieko gero šalies gerovei 
visai nieko darbininkams.

Vytautas Vidunas:—Aš
balsuosiu už Eisenhovveri 
todėl, kad laikas pakeisti 
Washingtone netikusią val- 

ir išvalyti korupciją.
Bernardas Jankauskas:

—Už demokratus todėl,
kad demokratai stovi dau-%
giau už darbininkus, turi 
geresnę programą šalies ge
rovei.

Juozas Vaskelionis:—Aš
balsuosiu už Eisenhovver. 
Demokratams 20 metų vai 
džioje užtenka, perdaug už
tenka: jie daugiau jau nie
ko nežino, kaip tik apkrauti 
žmones vis didesniais tak
sais.

Milius Sakalauskas:—
Demokratų partija gyvais 
faktais priparodė, kad jinai 
verta pasitikėjimo; nei jo
kia kita partija ligšiol tiek 
darbininkams, tiek šalies 
naudai nedavė, kiek davė 
demokratai per paskutinius 
20 metų.

Belesins Karlonas, nauja -
kuris, dar neturi teisės bal
suoti, bet jei turėtų, tai sa
vo l ak-a atiduotų už Ste

džia

HES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

vensoną. Jis pareiškė:
—Aš balsuočiau už de

mokratus.
—Kodėl?
—Todėl, kad man atro

do, jog demokratai stoja 
daugiau už darbininkus, už 
darbo unijas, už sociales re
formas,

Nikodemas Jodka:—De
mokratai, kaip tik įeina val
džion, tai vis būna pasauli
nis karas. Antras pasauli
nis karas buvo laimėtas, bet 
taika pralaimėta, ir paga
liau eina koks tai “šaltasis 
karas,” kuris vedamas be 
pradžios ir be galo. Re
publikonai, kai užims val
džią, tai gal nors taika ives

pridėk prie lupų ir pavil
gyk paišiuką, tai bus pasku
tinis bučkis tavo senatvės 
Kiuijai ir tas kryželis, ku- 

paOėsi ant baloto už re- 
mohkonus, tai bus kryžius 

am senatvės pensijos kapo. 
i o nepamiršk!—dar pridu- 

tcveiyuų pramonės dar
bininkas.

Petras Šimonis:—Demo
kratams būti valdžioje 20 
mitų užtenka, reik daryti 
permainas. Aš balsuosiu 
už republikonų partiją, už| 
cjsennower.

Albinas Skusevičius (su- 
nus): — U z demokratus. 
Generolas Eisenhovver ge
ras kareivis, tegul jis vyks 
ta Korejon baigti karą, ar
ba r.uropon mušti ruskius. 
•jis tam visuomenės lėšomis 
Vv ėst Pointe išmokytas ir 
tegu eina savo specialybės 
pareigas. Jam YVashingto- 
ne ne vieta.

Tarnas Skusevičius (tė
vas):—Demokratai visuo
met daro karus. Po antro
jo pasaulinio karo musų tė
viškę Lietuvą ir Baltijos 
kraštus atidavė ruskiams, 
Kurie dabar be jokio pasi
gailėjimo terioja ir trempia 
musų gimtąjį kraštą. Jau 
vien už tai mes negalim de 
mokiatams atleisti ir toliau 
jais pasitikėti. Va, ir čia 
Amerikoj jie bando viską 
kontroliuoti. Aš turiu ka
lėtą stubų ir kartais neži
nau, ar tos stubos mano ar 
rendauninkų. Taksus kelia, 
bet lendu kelti nevalia. Tai 
kokis čia parėtkas? Aš bal
suosiu už gen. Eisenhovver.

Juozas Skruodis:—Aš esu
darbininkas, priklausau prie 
unijos. . Musų tekstilės uni 
ja ir visi organizuoti darbi
ninkai pasisakė už demo
kratus, uz Stevensoną. Prie

Rinkimai ir Klausimai
Rinkimų kampanija galij Į 

žmones apglušinti, tiek ji jos 
yra triukšminga ir rėksnin- žmonių,

republikonų niekad nema
tėm saulės šviesos, ėjom į 
darbą nakčia ir parėjom

pasaulyje. Aš balsuosiu užjnakčia; dilbom valandas
Eisenhovver.

Mike
balsuosiu už 
dėl, kad prie

i’.,>e skaičiaus, ir ką mes tu- 
Ogi nieko! Dėvė- 

Stevensona to-’Jom Pigiausius rubus, mai- 
demokratu!^norn^ Prasčiausiu maistu.

Pauliukartis:—Aš•1 e«‘

atsiekė-valdžios daug ką 
me, gi ieškodami pyragų 
galime nustoti ir duonos 
kavalką, kurį šiandien so
čiai valgome.

Jonas Urbonas, piliečių 
klubo prezidentas:—Man 
nepatogu į tai atsakyti, bet 
jeigu jau taip užsispyrei, 
tai galiu pasakyti tiek, kad 
aš, kaip visuomet taip ir 
šiemet, balsuosiu už savo 
kandidatą, už mažumos 
partiją, kuri stovi opozici
joj prieš abi didžiąsias par
tijas.

Antanas Subačius, Bos
ton and Maine -gelžkelio 
kompanijos buchalteris:— 
Aš balsuosiu už republiko
nų partijos kandidatą to
dėl, kad Eisenhovver yra 
vienas įžymiausių amerikie
čių, kuris daugiausiai nusi
mano apie Europos politinę 
ir ekonominę padėtį. Jis 
geriausiai galės suderink 
Amerikos, Europos, kartu 
viso pasaulio politiką ir ge
riau užtikrins pasaulinę tai
ką. Tai viena; o antra, de
mokratai jau prisilipo liep
to galą, jau negalima pa
kęsti korupcijos, kokią ma
tome Washingtone ir visoj 
šaly.

Petras Amnejus, haver- 
hillietis, ginčijasi su savo 
kolega, vokiečių kilmės 
Max Weber, kuris gyvena 
iš senatvės pensijos. Jis 
jam pareiškė:

—Gerai, brolau, balsuok 
už Eisenhovverį, bet kai lap
kričio 4 d. nueisi balsuoti.

vaikščiojom basi ant plikų 
grindų, sėdėjom ant sukry
pusių kėdžių ir kai kas pus
badžiai begyvendamas susi
taupė kelis centus, tai ban
kui užsidarius ir tuos nune
šė. Galų gale žmonės jau 
buvo išmėtyti iš stubų ir gy
veno šiukšlynuose, taip va
dinamose “Hoovervillėse,” 
tiesiog pelkėse. Tokio re- 
publikoniško gyvenimo dau
giau mes matyti nenorime 
ir todėl aš balsuosiu už Ste
vensoną.

Jonas Balevičius:—Dėka 
demokratų partijai mes tu
rime unijas, žmoniškas dar
bo sąlygas, žmonišką atly
ginimą, extra mokestį už 
viršlaikius, dvigubą atlygi
nimą už šventadienius, ap
mokamas vakacijas, apmo
kamus šventadienius, va
žiuojam darban savo maši
nomis, o kai darbas suma
žėja, tai važiuojam žuvauti 
ir iš valdžios gaunam apie 
$25 į savaitę. Tai ko dau
giau reikia? Mus tėvai ne
turėjo išteklių mums duoti 
aukštesnio mokslo, gi mes 
savo vaikus jau leidžiame į 
kolegijas ir universitetus. 
Republikonai tik laukia 
progos vėl viską iš mus at
imti. Todėl aš balsuosiu 
už demokratų partiją, už 
Stevensoną.

A. Jenkins.

Laikas užsisakyti “Kelei 

kalendorių 1953 me

taną. Kaina 50 centų.

ga. Pagal apskaičiavimus 
šiais metais abi didžiosios 
partijos išleis apie 80,000,- 
000 dolerių rinkiminei kam
panijai. Tiek pinigų bus 
išleista radio ir televizijai 
apmokėti, atsišaukimams ir 

“ plakatams leisti, skelbi
mams laikraščiuose dėti, 
svetainėms samdyti, kelio
nėms apmokėti ir galybei 
kitų rinkiminių iškaščių pa 
dengti.

Pagal turimus pinigus 
viena partija daugiau triuk
šmo kelia, kita, kuri mažiau 
pinigų turi, mažiau ir triuk
šmo sukelia. Pavyzdžiui, 
Amerikos socialistų partija 
avo konvencijoj nutarė 

rinkimų kampanijai surink
ti 3,000 dolerių. Kokį gi 
triukšmą už tiek pinigų ga 
Įima padaryti? Užtat apie 
tos partijos rinkiminę pro
pagandą niekas ir nekalba, 
jos niekas negirdi.

Rinkiminis triukšmas ga 
Ii būti dvejopas. Galima 
triukšmauti apie įvairius 
dalykus, kurie žmones jau
dina, ir galima triukšmauti 
dėl Įvairių klausimų, kurie 
stovės prieš busimąjį šalies 
prezidentą ir kongresą.

Pavyzdžiui, dabar daug 
girdime apie korupciją. 
Pasiklausius kai kurių kal
bėtojų atrodo, kad Wash- 
ingtone priviso tiek vagių, 
sukčių, kyšininkų, pinigų 
eikvotojų ir panašių niek
šų, kad jau ir gyventi ne 
begalima.

Toks pūtimas korupcijos 
“klausimo” yra žaidimas 
žmonių jausmais. Ir patys 
rėksniai žino, kad korupci
ja nėra rinkimų klausimas, 
bet policijos ir teismų klau
simas. Bet žmonių jausmus 
kutenti galima.

Kitas “klausimas,” kuri 
dabar girdime rinkimų 
kampanijoj, yra “nepake
liami mokesčiai.” Kalbėto
jai žada mokesčius suma
žinti. Yra kandidatų, ku
rie iš anksto pasako, kiek 
taksų jie sumažins. Bet ir 
tame klausime rinkimų 
įkarštyje daugelis žmonių 
užmiršta pasakyti, kad mu 
sų mokesčiai priklauso ne 
tik nuo musų, bet ir nuo 
“dėdės -Juozo” Maskvoje.

jausmus muša ir Korė- 
karo klausimas. Yra 

kurie už Korėjos 
karą kaltina ne Maskvos 
diktatorius, kurie tą karą 
pradėjo per savo lėles šiau
rinėj Korėjoj, bet Ameri
kos vyriausybę. Kad toks 
kaltinimas yra tik mušimas 
į jausmus, yra savaime aiš
ku.

Korėjos karas, kaip ir 
mokesčių našta, yra dalis 
užsienių politikos klausi
mo. Jei Amerika nori sto
vėti laisvojo pasaulio prieš
akyje, ji negali iš Korėjos 
bėgti, ji negali mažinti sa
vo ginklavimosi, ji negali 
apleisti savo sąjungininkų 
ir tų kraštų, kurie gali būti 
musų sąjungininkai.

Šalia jausmų rinkimuose 
yra ir “klausimų.” Tokie 
klausimai yra: Kokią far
mų politiką vyriausybė turi 
vesti? Kokią darbo įsta- 
tymdavystę vyriausybė siū
lys kongresui pravesti? 

‘Kaip plėsti ar siaurinti so
cialinį draudimą? Ką da
ryti, kad žmonių sveikatin
gumą pakėlus? Kaip pa
mpinti kraštui daugiau mo
kyklų, kurių pradeda truk
ti ir vis daugiau tmks? 
Kaip reguliuoti upes, kad 
kraštas turėtų daugiau pi
gios elektros, o paupių gy
ventojai nekentėtų nuo po
tvynių? Kaip pampinti 
kraštui daugiau ir geresnių 
kelių? Kiek vyriausybė tu
ri kištis Į ūkio gyvenimą, 
kad užtikrinus visiems gy
ventojams darbo ir uždar
bio progų? Kaip užtikrinti 
visiems piliečiams, be rasių, 
tikybos ir tautinės kilmės 
skirtumų lygias progas dar
buose ir švietimo srityje? 
Kaip kontroliuoti kainas, 
kad jos nekiltų ir nedidin
tų infliaciją?

Tokius klausimus galima 
tęsti toliau. Protingas pi
lietis eis ir balsuos pagal 
kandidatų ir partijų duoda
mus atsakymus į mums vi
siems rupimus klausimus.

P.

Kvaili Vagys Pavogė Ligą

New Yorko policija skel- 
ibia, kad nežinomi vagys 
.pavogė iš vieno daktaro au- 

Jei nebūtų karo pavojaus, tomobiliaus bilionus bakte-
mokesčių klausimo visai 
nebūtų. Jei nereikėtų gin
kluotis ir stiprinti musų są
jungininkų, mokesčių naš
ta staiga sumažėtų. Todėl 
kalbant apie mokesčius 
faktiškai kalbame apie mu
sų šalies užsienių politiką, 
ar Amerika vadovaus pa
sauliui, ar trauksis į savo 
kiautą ir lauks, kol rusiškas 
imperializmas, įsigalėjęs 
visoj Azijoj ir Europoj, at
eis čia pačiupinėti mus sa
vo propaganda ir savais 
durtuvais.

rijų dvejuose stikliniuose 
induose. Bakterijos yra pa
vojingos sveikatai, vienos 
jų yra džiovos ligos, o kitos 
anthrax (gyvulių ligos) 
bakterijos, pavojingos ir 
žmonėms. Policija įspėja 
pačius vagius saugotis jų 
pavogto “turto.”

Pakalbink biznierių* pa

siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo bizni tarp lie-

LENGVAS BUDAS ...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tl

KAINA 36 CENTAI, kuriuos galim* pnsiųsti pakto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius

Baimė Kasdieninė
Suaugę žmonės, gyven-: teko sutikti žmonių, kurie 

darni normalėse sąlygose,’perdėtai rūpinasi savo svei- 
mano, kad jie nieko nebijo.’kata. Jų kišenės yra pilnosl 
'tačiau jie tik taip mano,'visokių tablečių ir bonku- 
nes tikrumoje žmonės yra* čių, valgydami jie atydžiai 
pilni visokios baimės. To-'daboja, kad nesuvalgytų ar 
ji baimė žmonėms užnuodi-1 neišgertų ko nors perdaug 
ja daug gražių valandų, o.ir nuolat skundžiasi mažais 
kitus paverčia tikrais ligo- ir dideliais skausmais. Toks 
niais, jeigu baimė yra tiek!perdėtas rūpinimasis svei-
stipri, kad žmogus nepajė
gia jos nugalėti. Ko gi šių 
dienų žmogui reiktų bijoti?
Kai pirmityvųs žmonės gy
veno giriose, medžiojo žvė
ris ir gaudė žuvis, jų baimė 
buvo paprasta: jie bijojo 
griaustinio, plėšrių žvėrių, 
žaibo ir kitų gamtos reiški
nių, kurių jie nemokėjo su
prasti ir paaiškinti. Šiai 
laikais žmonės nebijo gam
tos reiškinių, bet užtat atsi
rado begalės didelių ir ma-j meilės, 
žų baimių, kurios juos per-’nių, kurie meilės

kata rodo, kad tuos žmones 
persekioja baimė ligos. To
kie dažnai serga, nes jų 
nerviška vaizduotė kiekvie
ną organizmo sunegalavi
mą paverčia i didelę ir pa
vojingą ligą.

Baimė meilės. Atrodo, 
kad žmonių, kurie bijotų 
meilės, nėra. Viena iš pa
grindinių žmogaus savybių 
yra ieškoti artimos sielos, 
draugiškumo, simpatijos, 

Tačiau yra žmo- 
bijo. Tik-

sekioja.
Žymus anglų rašytojas H.

G. Wells savo knygoje

rumoje jie meilės trokšta, 
bet bijosi būti atstumti, bi
jo nusivilti. Jie neturi pa-

“Men Likę Gods” rašo Rankamai pasitikėjimo sa- 
“Kai naktis apgaubia žemę,Jvimj- Kad apsisaugoti nuo 
šimtai ir tūkstančiai žmo-Į nusivylimo, jie vengia me
nių, kurie turėtų miegoti,’iė-, vengia draugystės, ven- 
budi, guli atvirom akim, bi-*gja bet kokių santykių, kla
jodami konkurencijos, grau-’pe risasi su švelnesniais 
žiami pavydo, išsigandę sa- jausmais. Kitiems jie atro-
vo klaidų, kurių jie nebega
li atitaisyti, kankinami kei
stų ligų, kurių jie negali su
prasti, suerzinti kokio kvai
lo ginčo, Įsiutinti kokio pa
slėpto ir deginančio troški- 
mo.’’

Iš tiesų, žmonės nemiega, 
kankinami Įvairių baimių. 
Pirmoji baimė, kuri kanki
na daug žmonių, yra eko
nominė baimė, žmonės yra 
netikri dėl rytojaus, bijo, 
kad neteks darbo, susirgs, 
išleis visus pinigus. Bijoji
mas ateities, drebėjimas dėl 
duonos kąsnio, musų laikais 
yra dažniausiai užtinkama 
baimė.

Baimė atsakomybės. Dau
gelis žmonių, kurie yra ga
bus ir net talentingi, gyve
nime mažai ką pasiekia. Jei 
jiem pasitaiko proga gauti 
geresnĮ darbą, jie atsisako

do esą išdidus ir pasipūtė 
liai, bet tikrumoje tai yra 
vieniši ir nelaimingi žmo
nės, kurie nori meiles ir jos 
bijo.

Kiti žmonės bijo kritikos, 
draugų ir pažĮstamų atsiiie- 

Jpimų, dar kiti mirties ir 
pan. Žodžiu, baimių yra 
labai daug rūšių ir jos dau 
giau ar mažiau žmones per 
sekioja. Nusikratyti bai
mių, tai yra viena iš sąly
gų jaustis laimingu.

K. Jurgelytė.

Laidotuvės Išsimokėtinai

Pittsburgh, Pa., yra bene 
pirmas Amerikos miestas, 
kur galima pasilaidoti išsi
mokėtinai. Ten viena lai
dotuvių kompanija, Ameri
can Memorial Service, siūlo 
žmonėms už 8405 nusipirk
ti laidotuves. Pinigai yra 
sumokami mažomis dalimisJeigu jiem yra proga paro

dyti savo organizacinius ar iš anksto. Jei kas mirtų 
visų laidoji-

organizacimus 
vadovaujančius sugebėji- 
jimus, jie progos neišnau
doja. Tai yra žmonės, ku
rie bijo atsakomybės. Kuo 
aukštesnės pareigos, geres
nis darbas, tuo didėja atsa
komybė. Daugelis žmonių, 
nenorėdami prisiimti atsaė 
komybės, atsisako nuo jiems 
Įdomių ir viliojančių parei* 
gų. Bijojimas atsakomy
bės rišasi su baime kritikos. 
Yra žmonių, kurie gyvena 
atsiskyrę nuo kitų, nemėgs
ta sueiti su pažistaniais, ne
dalyvauja dideliuose pareit? 
gimuose vien dėl to, kad 
nėra tikri, ar jie mokės elg
tis didelėj draugijoj, ar tin-i 
karnai apsirengs ir pan. Bi
jodami kritikos, jie vengia, 
viešesnio pasirodymo ir gy 
vena užsidarę. Bijojimas 
atsakomybės kartais labai 
neigiamai atsiliepia Į žmo 
gaus gyvenimą. Yra žmo
nių, kurie lieka viegungiais 
dėl to, kad bijo šeimyninio 
gyvenimo atsakomybės. Jie 
verčiau pasirenka bepras
mišką bet nerūpestingą 
viengungio gyvenimą, negu 
šeimą, kuri uždeda parei
gas ir atsakomybę.

ligos. Kiekvienam

nesumokėję 
mo išlaidų ($405), tai toks 
žmogus visvien bus palai
dotas, skirtumą tarp jo 
Įmokėjimų ir 405 dolerių 
padengia viena draudimo 
kompanija.

Iš anksto nusipirkus lai
dotuves žmonės galės mirti 
be lupesnio, kas ir kaip 
juos palaidos.

PERŠAUTA

Ladv Derby. Anglijos didiko 
žmona, buvo sužeista, kai 
vienas tarnas paleido į ją šū
vį iš šautuvo. Tas tarnas 
nušovė kitus du žmones ir 
dabar yra ligoninėj, sakoma 
pamišęs.

FFI.F.TVTS.
BIAVRI ŽMOGŽUDYSTĖ KALIFORNIJOJ _

Paveiksle viršuje matosi automobilius, kurio užpakalyje 
buvo atrasti sugrusti keturi lavonai ir vienas dar gyvas 
vaikutis. Automobilyje atrastas vieno pirklio. Bertrand

James, lavonas ir trys jo ir vieno kaimyno vaiky lavonai. 
Vienas vaikas atrastas dar gyvas. Apačioje matosi nu
žudyti vaikučiai. Policija deda pastangas tą biaurią 
žmogžudystę išaiškinti.

LŪŠNOS DAINA
Žinau, pažistu seną lūšnelę . . .
Prie pat jos slenksčio piktžolės želia . . . 
Siauri langeliai, lyg užsimerkę.
Tarsi ji liūdi ir tyliai verkia.
Tarsi stebėti, ką žemė rodo.
Našlaitei vargšei jau nusibodo

o
Darže palinko kryžius ir svirti- .
Dar tebekyšo tvoros ketvirtis .
Kreivai Įlinkęs, apdaras blogas,
Dar teberiogso lopytas t« g:-.
Kur smilgų kuodas dai skurdžiai šiaušias, 
Nes daug ji vėlė viesulo riaušes

Kur buvo trankios vaišes ir puotos 
Vien tykiai girgžda grindys nešluotos . . . 
Kur jaunas džiaugsmas oro daržą ženge, 
Vien skurdus gluosniai takeli dengia . . 
Apleistą kiemą siuKsle uzkioh 
Senai prie vai ų s .n« - t i .|
Kurčia motute j.-, t n.-u c n u 

Kas glostė. ou.e ; onv tė šilo.
Tik šniokščia sodo lap.u it iolų- 

Kad nepabustų sene nuvaigus 
Kad nepažeistų jos viso turto,
Vėlios tamvbė* <ai»n-i i.zbuit.,

t 11.1 I I IS)

/L1 LFo Rėmėjams

1. BALF direktoriatas kolonija 
nutarė BALF šeštąjį seimą'ž\ mėtų. 
šaukti Naujosios Anglijos' 
sostinėj, Boston. Mas.. 1953 
metų sausio (January) 9- 
10 dienomis. Seimas i> 
banketas vyks Hotel Stat- 
ler. Sesijos vyks nuo 
;al. ryto iki 5 vai. popiet. 
Banketas šeštadieni, sausi*
10 d., nuo 7 vai. vakaro.

Norėtume, kad seime i: 
banketė dalyvautų ko dau
giausia žmonių, delegatų ii 
svečių; kad jie -pareikštų 
konstruktyvių minčių: kad 
seimas nutartų praktiškų 
nutarimų ir kad šiame sei
me išrinktasis direktoriatas 
nutarimus sėkmingai įvyk
dytų, kad lietuviams Euro
poje pasisektų organizuotu 
budu pasiųsti ko daugiau 
šia šalpos ir migracijoje 
kad jiems galėtume pagel
bėti, kaip esame pagelbėję 
praeityje.

2. BALF rudeninis vajus 
visoje Amerikoje jau prasi 
dėjo. Svarbu, kad ir jūsų

lame gražiai

ma turėt svarbių kitataučių | MYKOL1S: 
svečių, butų gražu lietu
viams pasižymėti. Svarbu, 
kad Naujoji Anglija ir au
komis pasižymėtų.

BALF Centras.

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis Prisiminimų)

ŠEIMININKĖM

Su suriu lengva paruošti 
gaidžius sumuštinius (sand
vičius) vakarienei. Čia duo
dame keletą receptų 
amerikonišku suriu.

Karėti Sumuštiniai
Reikia paimti:

8 riekes duonos (rve btead)
3-4 kietai virti kiaušiniai

svogūnas.
tytas

-U

smulkiai suplaus

(Tęsinys)
Jis patarė kreiptis Į 

skrities kompartiją 
binu sekretoriui. Tas si 
k r e i j) t i s i pirmininkų. 
Skambinu pirmininkui, tas 
sako kreiptis i rajono kom 
partiją. Skambinu ten, gi 
gaunu patarimą kreiptis i 
Kauną. O Jackau, Peckau! 
Skambinu i Kauną, sako 
Kreipkitės i Vilnių, mes nie
ko čia nežinom. Kreipiuos 
i Vilnių. Pažada po kelių 
dienų sutvarkyti, o dabar 
turiu “kur nors padėti” sa-

Pakepinti duonos riekes 
tik iš vienos pusės. Nepa
teptą pusę aptepti sviestu 
ar margarinu. Užbarstyti 
svogūnų. Ant
dėti 4 riekute 
kiaušinio. Uždengti su rie
ke “Process American 
Cheese.” Sandvičius sudė
ti ant blėkos ir pakepti 3 
minutes, kol suris pradės 
tirpti. Blėką laikyti maž
daug 4 colius nuo liepsnos.
Stalan duoti karštus.

Kas nemėgsta kiaušinių, 
vietoj jų gali vartoti tomei- 
čių riekes. Tokiem sumuš
tiniam geriau tinka balta 
duona. Pakepinti 8 rieke? 
iš vienos pusės. Nepakep
tą pusę užtepti margarinu 
ar sviestu su trupučiu gars
tyčių. Uždėti dvi riekes 
tomeičiu ir ant viršaus—po i - ,
riekę amerikoniško sūrio.
Pakaitinti ant ugnies tris 
minutes.

pasi-

tų>-
$ kam

pinio

iš kalėjimų kaliniai bus iš
gabenti i Rusijos gilumą ir 
ten buk lai galės laisvai gy
venti.

Vieną ii ieną. eidamas i 
darbą, pamačiau nepapras
tai ilgą žalių keleivinių va
gonų traukini. Jis buvo 
pilnas rusų. Apie traukini 
vaikščiojo narinė policija. 
Buvo kalbama, kad tai 
esanti i.- -laskvos atvažia
vusi ekskursija. Po trijų 
dienų pasirodė, kad “eks
kursantai- buvo
licija. atsiųsta

NKVD mi- 
’ specialiai

vo pagelbininką.- O mote- pravesti plataus masto žmo 
ris su vaikais stovi gatvėje'nių išvežimą.

krito i akis,ir laukia manės. Pradėjo
snigti. Visai nusiminęs, 

viršaus už-’kreipiausi i artimiausią til- 
s kietai virtojto sargybos viršininką,

NKVD dalinio vyresni ji.
■Jis ramiai išklausė mano 
bėdų ii- klausia:

—A tv to načalnik svia-*■
zi? (Ar tu ryšiu viršinin- 

tokstam.kas?)—Sakau, 
esu.

—Nu tak čto, po tvoje- 
mu prikazu sdelajem (Ta
vo Įsakymu padarysim).— 
Pasirodo, rusai laikydavo 
ryšių vadovus “svarbaus 
valdymo aparato” nariais, 
todėl jų norus vykdydavo. 
—Ivan, sutvarkyk tu jam tą 
butą, aišku!—pasako jis 
kažkam rusiškai i kampą. 
Iš kampo pasikėlė stambaus 

Neskubė
damas persimetė per pečiu? 
šautuvą, ir mudu išėjome. 
Priėjęs prie mano nurodyto 
namo, jis pamovė ant šau
tuvo durtuvą. Pažvelgė iPasukų Biskvitai

(iiuuermiiR Kicuits)

Reikia paimti.
2 puodelius duonai miltų 
1 šaukščiuką sodos 
1 šaukščiuką ’creani oi tartar’ 
žiupsneli druskos

Visus čia išvardintus da
lykus gerai sumaišyti. Pa 
imti 3 šaukštus riebalų ir 
po trupučiuką (geriausiai 
su pirštais) Įmaišyti juos į 

miltus. Pridėti puockli pa 
.-ūkų (battei nirtk j n išmai
šyti. Padalyti g a i l m i 
minkštesnę tešlą. L zdeti ją 
ant miltais išbarstytos len
tos ir iškočioti i maždaug 
pusės colio storumo blyną. 
Supiaustyti i gražius ketvir
tainius gabalėlius, uždėti 
ant riebalais išteptos blekos 
ir kepti 10-15 minučių 450 
laipsnių karščio pečiuje. 
Tokie biskvitai ypač tinka 
žmonėms, kurie nemėgsta 
ar negali valgyti cukraus.

'lie dideli darbai bu 
Įmanomi, kai yisi , BĄLF 
'ky;iai aktingai dalyvaus, 
kai visos draugijos pritars 

p, ir kai visi lietuviai, kuriems 
:upi artimo meilės darbas, 
pagelbės. Stiprindami BALF 
organizaciją gerinsim or
ganizuotos šalnos.dąrbą pa-
t i e m s nelai ’ ~ ’----

>ėti.lietuviams
nelaimingiausiems

gel —

Seimo .ir vajaus reikalais 
i Bosidhą vyk* BALF atsto
vas y©naa Valaitis. Lanky- 
riUir kitose Naujosios Ang 
Ii jos vietose. Galėtų ir jū
sų kolonijoj būtį? jei galėtu
mėt sušaukti didesnį byrį 
žmonių pasitarti, o gal ir 
BALF’o reikalais masinį 
susirinkimą galėtumėte su 
šaukti. Laiku maža, o dar
bų labai daug. BALF sei
mo sėkmingumas pareis nuo 
Naujosios Anglijos skyrių 
veiklumo ir visuomenės at
stovų darbštumo.

Kadangi seime numato

GATVĖJE BE SĄMONĖS

Mar gerum. 18 metų
boro atrasta gat 

vejebe sąmonės ir atgabenta 
į ligoninę Brintol, Pa., mies
te.* Ji buvo pabudusi ir sa
kėsi, kad jai einant gatve 
“viskas aptemo?*

Žmonėms 
kad gatvėse nepaprastai 
padidėjo NKVD milicinin
kų skaičius, kai kuriuos pa
siekė gandai apie ruošia
mus vagonus, ir v isa tai su
darė baugią nuotaiką. Jau
tėme visi, kad kas tai turi 
Įvykti, bet kas, niekas nie
ko nežinojo. Kiekvienas 
ramino save, kaip mokėjo.

Birželio mėnuo buvo la
bai karštas. Dvi savaitės 
praslinko, pilnos gandų ir 
blogo nujautimo. Naktimis 
pasitaikydavo areštų, bet 
prie to žmonės jau buvo 
pripratę. Niekas nebuvo 
tikras rytojum. Kiekvienas 
žinojo, kad gali būti suim
tas be jokios matomos prie
žasties. Tačiau, kas laukė 
musų birželio 13 dieną, nie
kas nenujautė. Naktį iš 
penktadienio Į šeštadieni 
po miestą zu įo

nuo šalčio drebančią moterį 
ir tarė jai rusiškai:

—Gausit jus savo butą, 
nebijokit!

Man jis liepė pabaladoti 
i duris, o pats atsitraukė ke
lis žingsnius. Kompartijos 
sekietorius nė nemanė durų 
atidaryti. Tuomet kareivis 
taip padaužė šautuvo buože 
i duris, kad atrodė, jog na
mas sugrius. Žydas tuojau 
iššoko pro duris, visa gerkle 
rėkdamas, rodo kareiviui 
partijos bilietą, vadina mu? 
abu smetonininkais ir žadi 
“sutvarkyti.” Kareivis ne

sunkveži- 
NKVD ir rusų 
Jie ėjo i butus 

ir suiminėjo žmones. Kai 
kuriuos vertė tiesiai iš lovų 
i sunkvežimius ir naktiniuo
se baltiniuose vežė i stoti, 
kur grūdo Į tuos ilgus pre
kinius vagonus. Kai ku
riems leisdavo ką nors pa
siimti ir apsirengti. Tai pri
klausė nuo milicininkų bu
do ir nuotaikos. Nėščios 
moterys, vaikai, ligoniai, 
seniai, vyiai. visi buvo grū
dami iš eilės i vagonus, ta
rytum kokie daiktai, o ne 
žmonės. Vieni isteriškai 
Verkė, kiti atvirai keikė ir 
grūmojo rusams, treti bal
siai meldėsi. Žmonės troš
ko vandens, bet prie vago
nų stovėjo sargybiniai su 
užmautais ant šautuvų dur
tuvais. Drąsesnieji žmonės 
ir tie, kurių giminės buvo 
vagonuose, nešė kibirus 
vandens, paketielius maisto 
ir rūbų, bet jiem nevisada 
pasisekdavo prilysti prie 
vagonų. Vieni sargybiniai 
šiurkščiai nuvydavo lendan
čius ir pagrasindavo čia pat 
uždaryti i vagoną, kiti nusi
sukdavo. neva nematydami 
ir leisdavo paduoti ką nors 
nela i m i ilgiesiems, šeštadie
nio ryt? miestas atrodė stai
ga ištuštėjęs. Kas galėjo, 
bėgo slėptis Į kaimus ar 
miškus. Kiti, kurie pasili
ko, ruošė i maišus ir čemo
danus žieminius rubus, 
maistą, daiktus. Visi jau ži
nojo, kad kiekvieno laukia 
tolima kelionė i Rusiją.

Rusų kareiviai ir karinin
kai išvežimu labai džiaugė
si ir savo džiaugsmo nesi
stengė slėpti. Matyt, jie 
manė. kad išvežtųjų namai 
ir turtas teks jiems.

(Rus danginti)

miai 
uolienos.

juda, lyg negirdėdama?. 
Pro duris iššoko jo žmoųa.

—Tovarišč, tai mano vy
ras, didelis komunistas!

—Nazad dura, perekaliu! 
(Atgal, kvaile, perdursiu!)

Mato žydai, partijos bi
lietas nieko negelbsti. -Jis 
turėjo sunešti visus mano 
pagelbininko daiktus, o jo 
žmona savo malkomis pa
kurti pečių. Kai viskas su
sitvarkė, rusas pagrasino 
žydui:

—Jei tik kelsi koki triuk
šmą. rytoj busi sušaudyta*. 
—Eidamas prie durų, pap
rašė parodyti partijos bilie
tą, kuri kaip nereikalingą 
popiergalį perplėšė ir nu
metė ant žemės. Tai buvo 
isagalinti NKVD!

*
Jau kuris laikas mieste 

sklido kalbos, kad rusai su 
smetonininkais” greitai su

sitvarkys.
Vaikščiodamas tarp gele

žinkelio bėgių Kaune prie 
tunelio ir Šančiuose, žemu
tiniame parke, atsarginiuo
se keliuose pamačiau ren
giamus ilgus vagonų sąsta
tus. Jiems darbininkai 
spygliuotom vielom užkali
nėjo langus, grindyse darė 
keistas mažas skyles. Pa 
[slapčia buvo kalbama, kad

pilni

Pakalbinkime kaimynių ir 

draugus užsisakyti “Kelei

vį.” Kaina metams $3.
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Tunisas Nenurimsta

Arabų nacionalistai Tu
nise spalių 16 d. nušovė 
vieną prancūzų inžinierių 
ir sužeidė keturius prancu 
žus Gafsa mieste. Užpuo
likai anksti rytą iš pasalų 
užpuolė prancūzus. Ara
bai terorą didina, kad “Tu
niso klausimui” pridavus 
daugiau reikšmės JT seime.

Anglijos Darb iečiai

Anglijos Darbo Partijos 
“parlamentarinis komite
tas” pasiūlė darbiečių frak
cijos nariams parlamente 
reikalauti, kad A. Bevan 
vedama grupė susilaikytų 
nuo puldinėjimų kitų parti
jos narių ir sulaikytų savo 
agitaciją nukreiptą prieš 
partijos daugumos priimtą 
politiką.

Švedija Apgailestauja

Švedijos atstovas Jungti
nių Tautų seime apgailesta
vo, kad Sovietų Sąjunga 
serga “didelės imperialisti
nės valstybės” liga ir neno
ri savo ginčų su kaimynais 
spręsti trečiųjų teismų pa
galba. Tokia Rusijos poli
tika kenkia geram sugyve
nimui.

Indija Neutrali

Stalinas “Išrinktas”

Rusų komunistų partijos 
centralinis komitetas (125 
žmonės) išrinko prezidiu
mą iš 25 žmonių ir to pre
zidiumo priešakyje stovi 
diktatorius Stalinas. Pre
zidiumas pavaduoja buvusį 
“politbiurą” ir “orgbiurą.” 
Naujame prezidiume, kaip 
ir politbiure, Stalino žodis 
bus sprendžiamasis.

------GELBSTI SUŽEISTĄ

korejos fronte dabar kaujasi daug pietinių korėjiečių, 
kurie buvo lavinami visą laiką. Fotografijoj matome 
vieną pereitą savaitę sužeistą Korėjos kareivį, kurį sani
tarai bando aptvarstyti, iki jis bus nugabentas į ligoninę.

Columbia Universitetas Nėra Vieningas UŽMUŠTAS ULBRICHT?

Vienas iš didžiausių Ame-j rinkiminę kampaniją vieno 
rikos universitetų, Nevvj kandidato naudai.
Yorko Columbia Universi- Pirmas prabilo profeso- 
ty, pereitą savaitę “suski- rius D. C. Ackerman. Jis 
lo” politiniai i dvi dalis. I viešai pareiškė, kad jis “ne-‘_*nys_>

To universiteto preziden- gali tylėti,” kai universite
tas yra gen. Eisenhower,'to vardas yra rišamas su 
kuris laikinai yra pasitrau-'vieno kandidato rinkimine 
kęs iš pareigų, bet univer-Į kampanija ir pasisakė už 
sitete dar turi savo raštine Stevensona- I ta nareiški-

Vokietijoj pasklido gan
dai, kad rytinės Vokietijos 
bosas, Stalino patikėtinis LT- 
brich, užmuštas, kada trau- 

kuriuo jis keliavo, 
Lenkijoje buvo nuleistas 
nuo bėgių lenkų partizanų, 
kurie paskutiniu laiku vėl 
pradėjo veikti.

MIII

Jungti-Indijos delegatai 
nių Tautų seime gavo in
strukcijas iš savo vyriausy
bės nebalsuoti už rezoliuci
ją, kuri kaltintų bolševikus 
dėl Korėjos karo paliaubų 
vilkinimo. Indija nori bū
ti neutrali, o todėl sakosi 
nematanti, kas kaltas ir kas 
teisus.

Australijos Gyventojai

Vėliausiu apskaičiavimu 
Australijoj yra 8,598,000 
gyventojų, arba 60,000 dau
giau, negu prieš 3 mėne
sius. Pusė to prieauglio 
paeina iš imigracijos. Aus- 

alija ketino Įsileisti dau
giau emigrantų, bet progra
ma susiaurino.

Karo Gamyba
Spalių mėnesį vyriausybė Amerika neteko 18,000,000

tonų plieno. Ta spraga yra 
neužpildoma ir ilgai jausis. 
Iš viso dėl plieno pramonės 
streiko nedirbo 900,000 
darbininkų tiek plieno pra-

paliu mėnesio pra-!mon^je’ ,su P^eno S* 
karišku užsakymu m-vba susijusiose pramone- 

se ir transporto sakose.

paskelbė bertaininį praneši
mą apie karo gamybos pa
žangą Amerikoje. Iš to 
plataus pranešimo paduosi
me kai kurias žinias.

ir universiteto patalpose tu
rėjo savo garsiuosius pus
ryčius su senatorių Taftų.

Paprastai universitetai į 
x)litiką nesikiša. Jei pro
fesoriai ir studentai nori 
veikti už vieną ar kitą kan
didatą, tai yra jų reikalas, 

ne universiteto. Taip yra 
visuose universitetuose, kur 
profesoriai ir įvairios stu
dentų organizacijos pasisa 
ko pagal savo norą ir dirba 
pagal savo supratimą. Bet 
Columbia Universitete išė
jo kiek kitaip. Ten 30 pro
fesorių ir dėstytojų išėjo su 
viešu pareiškimu už gen. 
Eisenhowerį, o 300 profe
sorių ir įvairių mokyklų 
dėstytojų paskelbė savo pa
reiškimą už gub. Stevenso- 
ną. lr viena ir kita grupė 
kalba ne universiteto

Į tą pareiški
mą atsiliepė gen. Eisen- 
hovverio šalininkai, o tada 
stevensoniniai profesoriai 
paskelbė savo atsišaukimą 
už gub. Stevensoną su 300 
parašų.

LEIDŽIA KALENDORIŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS

Socialinis draudimas 
Amerikoje buvo įvestas 
1935 metais. Į jį įeina se
natvės draudimas, bedar
biams pašalpos, kompensa
cija nelaiminguose atsitiki
muose ir pagalba paliegė
liams.

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

žemės Massachusetts valstijoj. Vie- 
nas namas >ra ” kambarių, aliejum Kl^eiU- jr jtymu šildomas; antras 3 kam
barių su porčiais įgalima padaryti 
ketvirtą kambarį) ir 2 karų gara
žas; trečias namas 4 kambarių su 
garažu. Visi trys namai geram 
stovy. Pirkti galima po vieną arba 
visus kartu. Viskas Shirley mies
tely. Arti krautuvės ir mokyklos. 
Kaina nebrangi. Kreipkitės šiuo 
adresu: (43)

.John Pasakantis,
50 Main St., Shirley, Mass. 

Telefonas: SHirley 594.

f
Ui

Paslaptingai Dingo

Mineola, L. I., N. Y., vie 
name banke čia visai pa 
slaptingai dingo pinigų 
maišas su $7,600. Maišas 
dingo kambaryje, kuriame 
buvo pilna žmonių. Nese
nai tame pačiame banke 
vienas sukčius išviliojo iš 
banko $475,000 “paskoloj 
ir dingo.

Mūšiai Indokinijoj

Indokinijos fronte mūšiai 
tarp anamitų partizanų ir 
prancūzų atsinaujino. Pran
cūzai praneša, kad vienas 
jų dalinys pereitą savaitę 
buvo apsuptas ir jam siun
čiama pagalba. Kovose da- 
įvvauia serai ginkluoti ir•z
treniruoti bolševikų dali
niai.

Iki 
džios
pramonei buvo duota už 99 
bilionus dolerių, o vyriau
sybei pristatytos karo me
džiagos jau buvo už 41 bi- 
’ioną dolerių.

Lėktuvų gamyba dabar

Nežiūrint Į didelius karo 
užsakymus vyriausybė pra
neša, kad visa eilė žaliavų 
nebėra kontroliuojamos, o

jau žymiai viršija 800 lėk- kur kontrolė dar ir laikoma, 
tuvų per mėnesį. Tankų ir pavadžiai žymiai atleisti, 
kitų kovos vežimų gamyba*Pavyzdžiui, rugsėjo mėnesĮ 
dabar yra septynius kartus Į pagaminta 440,000 automo-
didesnė, kaip prieš metus 
laiko. “Vedamųjų” (guid- 
ed) bombų gamyba jau 
perėjo iš tyrinėjimų ir ban
dymų į masinę gamybą.

rri urim Kelti “Keleivio” Kainą
Kad ir labai nenorėdami. 

“Keleivio" prenumeratą tu
rime kelti. Kiti savaitraš
čiai jau senai kainuoja po 
$5 metams, bet “Keleivis” 
vis dar laikėsi $3 Jungtinė
se Valstijose. Tik užsieny, 
kur reikia siuntinėti su paš
to ženklais, prenumerata 
buvo $3.50 metams.

Laikraščio leidimas šian
dien yra daug brangesnis, 
negu buvo keletas metų at
gal. Pavyzdžiui, už toną 
laikraštinės popieros “Ke
leivis” seniau mokėdavo 
$42, o šiandien reikia mo 
keti jau $125. Kita spaus
tuvės medžiaga dar dai 
giau pabrango. Pakilo ir 
spaustuvės darbininkų al
gos.

kad laikraščio kainą pakel
tume. Daugelis jų mano, 
kad $5 metams už “Kelei
vį” butų daug teisingesnė 
kaina, negu $3. Nesenai 
įvykęs LSS suvažiavimas 
Bostone irgi pasisakė už 
prenumeratos pakėlimą.

Taigi nutarėme galų gale 
pranešti savo draugams ir 
skaitytojams, kad nuo Nau
jų Metų “Keleivio” prenu
merata bus $4, o pusmečiui 
$2. Atskiro numerio kaina 
bus 10 centų.

Kaina bus vienoda visur: 000 
Jungtinėse Valstijose, 
Kanadoj,
Pietų Amerikoj,
Europoj,
Australijoj ir tt.
Bet kas užsisaky

vi” sau ar kitiems dar prieš 
Naujus Metus, tas mokės

"Kelei-

Suprasdami šitą padėtį,' ... 
tūli musų draugai skaityto-l en?Ją kaip .ki sioi.
jai patys pradėjo raginti, •Keleivio” Administracija.

šachas atidaro senatą

..Irano šachas. Mohammed Rėza Pahleti, atidaro Irano 
senatą ir sako prakalbą. Senatas vėliau aptarė finansinę 
krašto krizę, bet jokios išeities nesurado, nes valdžią turi 
pusiaudiktatorius Dr. Mossadech ir atstovu rūmai.

Karo gamybos skaičiai 
yra paslaptis, bet iš padidė
jusių išlaidų, arba iš pa
duodamų gamybos padidė
jimo nuošimčių galima ma
tyti. kad Amerikos apsigin
klavimas, kaip ir musų są
jungininkų apsiginklavimas, 
žengia pirmyn.

□
Karo gamyba eina kartu 

su žaliavų padidėjusia ga
myba. Keletas skaičių pa
rodys, kaip įvairių žaliavų 
gamyba kyla.

Aliuminijaus gamyba nu
matoma pakelti iki 1,700,- 

tonų, arba 200,000 to
nų daugiau, negu buvo pir
miau užsimota. Jau paruoš 
ti planai, kad gamybą pa 
kelti dar 400,000 tonų.

Elektros energijos garny 
ba irgi numatyta padidinti 
iki 117,000,000 kilowatų, 
vietoj anksčiau užsibrėžtų 
107 milionų kilowatų.

Aliejaus gamyba šiais 
metais didinama. Numa
toma, kad per visus metus 
bus išgręžta 45,000 naujų 
aliejaus šulinių, kurie ga
lės duoti kasdien po 7,200,- 
000 statinių aliejaus. Iš 
Texas aliejaus kasyklų tie
siamos aliejaus dūdos, ku
rios jungs kasyklas su New 
Jersey, Pennsylvanijos, New 
Yorko ir Ohio slėnio dirb
tuvėmis.

n
Pagrindinė karo gamybos 

žaliava yra plienas. Vy- 
į iausybės pranešimas sako, 
kad po 53 dienų streiko 
plieno pramonėje, gamyba 
atsistatė ir jau rugpiučio 
mėnesio gale pasiekė 9f 
gamybos pajėgumo, o rug
sėjo mėnesį gamyba dar la
biau pakilo.

Per 53 dienas streiko

Skautų Brolijos Vadija 
leidžia 1953 metams 
nį kalendorių visiems lie
tuviams, vardu “Tauta Bu
di.” Turinyje, be Įvairių 
vertingų ir visus lietuvius 
dominančių straipsnių, bus 
daug vietos lietuviškų įstai 
gų, įmonių, prekybos ir pa
vienių asmenų skelbimams 
Skelbimų kainos: vieno 
puslapio dydžio—$10, pu 
sės puslapio—$5. Skelbimų

vai- tekstuose, be kainos skirtu- 
du, bet kalba, kaipo Colum-'mo, bus dedamos ir Įvairios 
bia Universiteto “savano- reklaminės fotografijos ar 
riai už . . .” vieną ar kitą’piešiniai, jei to pageidaus 
kandidatą. Ilguose pareiš-Įskelbėjai, 
kimuose “savanoriai” aiški-! Visi suinteresuoti kviečia- 
na, kodėl jie skaito savąjį, mi pasinaudoti šia proga,

bilių, arba daugiau, negu 
prieš metus laiko, kada ga
myba dėl plieno trukumo 
"buvo sumažinta. iš viso 
vyriausybė leidžia automo
bilių fabrikams per tris mė
nesius padirbti 1,150,000 
mašinų.

O
Baigiant šitą rašinį rei

kia pažymėti vieną Įdomų 
dalyką Amerikos ūkyje. 
Harvardo Universiteto eko
nomistas, Sumner H. Slich- 
ter, prieš porą savaičių pa
skelbė savo tyrinėjimus 
apie Amerikos gamybos na
šumo kilimą. To profeso
riaus apskaičiavimu, ūkio 
našumas Amerikoje stebė
tinai pakilo.

Nuo Korėjos karo pra
džios, per pustrečių metų 
Amerikos gamyba padidėjo 
42 su puse bilionų. arba ga
mybos našumas pakilo virš 
129. Tokio gamybos pa
kilimo pasiekta tuo, kad 
gamybą Įtraukta daugiau 
darbininkų (54 milionai 
vietoje anksčiau dirbusių

kandidatą tinkamesnių. 
Universiteto profesorių

ir tarnautojų griežtas pasi
skirstymas ir vieša kova dėl 
politinių kandidatų iškilo 
todėl, kad gen. Eisenhower 
yra to universiteto profeso
rius ir rinkiminėj kampa
nijoj daugelis žmonių ma
no, jog jis atstovauja tą 
universitetą. Dalis profeso
rių manė, kad toks 
jimas universiteto vardo su 
politine kampanija yra ne
leistinas. Be to, universi
tetas ir savo turtu (patalpo
mis ir vardu) Įsitraukia i

Tikra Teisybė Apie 
Sovietų Rusiją

Arba Komunistų Diktatūra 
Faktų Šviesoje

Į Rusiją šiandien yra at
kreiptos visų akys. Visi 
apie ją kalba, bet nedaug 
kas žino, kas iš tikrųjų Ru
sija yra. O reikėtų žinoti. 
Inteligentiškas skaitytojas 
turi ne tiktai pats žinoti vi
sus svarbiausius faktus apie 
Rusiją, bet turi ir kitiems 
tatai paaiškinti.

Todėl patartina Įsigyti 
knygą, kuri vadinasi “Tikra 
Teisybė Apie Rusiją.” čia 
trumpais ir aiškiais bruo
žais nupiešta visa Rusijos 
praeitis ir dabartis. Čia pa

52,700,000 darbininkų). Bet matysi, kaip “variagai" ar- 
svarbiausias gamybos pa- ba skandinavai važiavo Ru- 
kilimas padarytas dėka na
šesniam darbininkų darbui. 
Maždaug 35 bilionai dole
rių papildomų gerybių pa
gaminta dėka tam, kad 
žmonių darbas dirbtuvėse 
yra našesnis.

sijon tvarkos daryti; kaip 
Napoleonas su savo armija 
pasiekė Maskvą; kaip Hin- 
denburgas negalėjo surasti 
Rusijos “širdies," i kurią 
butų galėjęs suduoti mirti
ną smūgį; kaip per 200 me
tų Rusiją turėjo pavergę 
totoriai; kodėl ji atsilikusiDarbo našumą? dirbtuvė

se pakilo dėka pagerintoms nuo Vakarų Europos civili- 
mašinoms, geriau paskirs- zacijos; kokios Rusijoj vei-
tant darbą, Įtraukus j ga
mybos kėlimą mokslinin
kus, kurių tyrinėjimai la
boratorijose daug prisidėjo 
prie gamybos kėlimo.

—R. S.

Aliejus po jura, dėl kurio 
ginčijasi federalinė vyriau
sybė ir ti-ys valstijos (Kali
fornija, Texas ir Louisia- 
na), yra vertinamas 40,- 
000,000,000 dolerių.

FARMA PARDAVIMUI
86 akrai žemės, visa lygi, dirba

ma, tik truputį apleista. Yra 2 šei
mynų namas, barnė, 1 arklys ir 4 
karvės. Prašoma kaina $15,000, 
bet galima nusiderėti. Vieta netoli 
Bostono, būtent: 217 Crescent St, 
Bridgewater, Mass. Parduoda admi
nistratorius: <45>

John Waitkus,
597 West I.ake Avė., Rahway, N. J.

neš kalendorius bus plati
namas tarp lietuvių visuose 
pasaulio kraštuose. Skel
bimus renka Įsipareigoję 
savanoriai, daugiausia skau
tai vyčiai. Jei jie kartais 
jūsų nepasiektų, prašome 
betarpiai siųsti paštu skel
bimų tekstus ir pinigus ad
resu: Mr. J. Matulaitis, 546 
Indian Rd., Toronto. Ont., 
Canada. Skelbimai priima
mi iki 1952 m. lapkričio 1 
dienos.

Lietuviai biznieriai ne
praleiskite progos garsinti 
savo verslą! Nedelskite, 
bet dar šiandien siųskite 
savo skelbimus nurodytu 
adresu.

LSB Vadija.

AŠARŲ PAKALNĖ

Tarpe dviejų kalnų. Ar žinai kur 
tie kalnai ir kuo jie vardu? Gal 
nežinai, tai aš pasakysiu. Rašyk ir 
3c .štampą prisiųsk, sužinosi veltui.

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

(43)

APSIVEDIMAI

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
panele, ne senesne kaip 34 pavaka
riai, taip kaip ir aš pats. Esu vi
dutinio ūgio ir visapusiškai išsila
vinęs. Kuries esate interesuotos 
rimtu šeimyniniu gyvenimu, rašykit 
šiuo adresu:

J. Siminke,
8516—85th Rd.. W<rf>dbaven, N. Y.

Vidutinio amžiaus inteligentė rim
ta panelė ieško gyvenimo draugo, 
taip pat inteligento, rimto, nuo 40- 
50 metų amžiaus vyriškio. Laiškus 
rašyti: Miss I. S., 636 Broadway, 
So. Boston 27, Mass. (44)
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kė partijos: kiek buvo re
voliucijų; kaip atsirado ir 
Įsigalėjo bolševizmas; kuo 
jis skiriasi nuo socializmo, 
ir daug-daug kitų dalykų si 
knyga nušviečia kaip ant 
delno.

Knyga didelio formato, 
96 puslapių, kaina tik 50 
centų. Kiekvienam patar
tina ją perskaityti. Gauna
ma “Keleivio” knygyne: 
636 Broadway, South Bos
ton 27, Man.

DYKAI IŠBANDYMAS
ano

Reumatiikų Skausmų 
Arthritis

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

DYKAI SKAITYTOJAMS MO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiųsti 
jums siutinj 24 TABI.ETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, (n*ųžin- 
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIG 
Tik atsiųskite savo vardą ir 
resą greitai j:
Rosse Products C©., Dept. x-9 
2708 Fa r veli Avė., Chicago 45, III.

Paieškau panelės arba našlės be 
vaikų, nuo 25 iki 40 metų amžiaus. 
Kuri mylėtų sukurti šeimyninį gy
venimą malonėkite atsiliepti laišku 
arba užeikite pasimatyti ir pasitarti 
ypatiškai. Aš esu 45 metų amžiaus, 
turiu valgomųjų daiktų krautuvę ir 
darau gera pragyvenimą. Kurios 
atsilieps rimtai per laišką duosiu 
kiekvienai atsakymą. Kviečiču atsi
šaukti sekamu adresu: Antanas But
kus, 4(X» Prospect St., Methuen, 
Mass. (45)

‘S:

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų. kurie turi užsise- 
nėjusių šalčių galvo
je, erzinančių skaudė
jimų kvėpavimo 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 

South Boston 27. Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

Įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,120,359.00

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 West 30th Street New York 1, N. Y.
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Vietinės Žinios
Lietuvių Priešrinkiminis Mitingas
Šį Sekmadienį, Spalių 26, Foresters Svetainėje

Šį sekmadieni, spalių 26 d., 2:30 vai. po pietų šau
kiamas lietuvių viešas susirinkimas aptarti rinkiminius 
klausimus ir partijų išstatytus kandidatus.

Susirinkime nebus agituojama už vieną ar kitą par
tiją, bet bus aiškinama, kokias programas partijos atsto
vauja ir bus progos visiems dalyviams pareikšti savo 
nuomonę.

Susirinkime kalbės unijų darbuotojas Antanas Jen-

GUB. PAUL A. DEVER

Lietuviui visuomet stengėsi 
turėti \ aidžioje teisingus ir ru-

LIETUVOS ARMIJOS 
KARIŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvos armijos buvusių 
karininkų ir liktinių puska
rininkių susirinkimas šau
kiamas šį šeštadieni, spalių 
25 d., 6 vai. vakare, tauti
ninkų namuose, 484 E. 4th 
St., Šo. Bostone. Šaukia

Laikinoji Valdyba.

Remia Skautus Akademikus

kins-Jankauskas iš La\vrenee’o apie darbininku pažiūrą Patingus valdininkus, kurie asmenų.
į rinkiminius klausimus. Kiti kalbėtojai aiškins partųl»|^5,’,t*’,. 7"^“- lki Gimbutas
* . . . ..... . . - P‘o1- nie^ Mass. valstijojeužsienių politiką ir kitus rinkiminius klausimus. !me gerą vyriausylię, vad

Akademinio skautų sąjū
džio narių bendroji sueiga 
įvyko spalių 18 d. pas senj. 
Vytautą Černių, Cam- 
bridge, Mass. Dalyvavo 14 

Kalbėjo Dr. J. 
apie suaugusių

turi-skautų organizavimą. Po 
vadovau- lo gyvai pasikeista nuomo-

Susirinkimas įvyks Foresters svetainėje. K ir Ketvir-Jam *auI A.. Dever. Mes nėmi*s ir aptartas klausi- 
tos gatvių kampe, South Bostone, buvusioj 12-toj polici-;.vb- iliktu 
jos nuovadoj. I ‘ Gub. Paul A.

mas. kaip šelpti studentus 
tikslui 

koncertą, 
pa-

n. - skautus(es). TamL>e\er pagerino '
Susirinkimą šaukia Lietuvių Darbininkų Draugijos i žmonių būvi Įvairiose srityse.'nulal <-a sui uosti

21 kuopa ir LSS 60 kuopa. Visi lietuviai kviečiami at-ikaip tal: nam^ statyha, sveika.' kūno j nogi amą patekta
, . . , , . , -- t-" i- itos departamentas, ligonl*iėia' l’UOSti p. \ aieįijai Baimie-slankyti ir dalyvauti diskusijose. .įėjimas nemokamas. 1,..,^ ir A.....-.j ir A Janlįkeviėienei.

Rengėjai.

Rengiamasi BALF o Seimui bioterų Legionierių 
Nauja Vadovybė

17 d. tautinės są
jungos klube buvo Bostono 
BALF’o
kuriame

Stepono Dariaus legio
nai ių susirinkimas, nierių pagelbinis moterų' 
sudaryta visa eilė'skyrius (Ladies’ Auxiliary)

BALF išrinko naują vaidybą atei
nantiems metams. Išrink
tos:

Pirmininke Mary Ross, 
vice-pirm.—Blanche Cunys,
antra vice-pirm. — Helen|v»si kaip vienas, lapkričio 
Jackovvitz, sekr.—Blanche vembtr> 4 d- atiduokime

keliai ir daugelis 
Gub. Paul A.

pasižymėjo kaipo gabus guber
natorius. bet ir kaipo nuoširdus 
lietuviu draugas ir prieteiius. 

■'•Jis ne syki tam tikromis progo
mis yra pasisukęs už Lietuvis 
laisvę ir nepriklausomybę. Jis 
kiekvienai- savo tarnybos me 
tais yra paskelbęs Vasario 16 
kaip LIETUVIŲ DIENĄ. Jis 
yra davęs lietuviams pripažini
mą. paskirdamas keletą lietu
vių i aukštas valdininkų vietas 
savo administracijoje.

Už tai mes. Mass. lietuviai.
(Ne
savo

kitu dalykų.
Dever nevien Pasitarimas 

nuoširdžioje
praėjo labai 

nutaikoje. 
Sekmadienį, spalių 18 d., 

andaros bankete.

komitetų ir komisijų 
seimui ruošti, kuris Įvyks 
1953 metų sausio 9-10 die
nomis Statier viešbutyje, 
Bostone.

Seimo rengimo komitetą 
sudaro: Pranas Razvadaus- 
kas—pirmininkas: 2d. Mi
chelsonienė, S. Jakutis ir V.
Vilutis — vice-pirmininkai: dybą 
A. Namaksy ir A. Bričkų*
—iždininkai: Birutė Bago
čienė, • P. Mačinskas ir A. 
Juknevičius — sekretoriai:
J. Jankauskas, J. Tuinila ir 
J. Kasmauskas—nariai.

Seimo užbaigimui rengia
mas Statier viešbutyje dide
lis banketas kuriame daly
vaus šalia lietuvių daug ir 
amerikiečių. Tam banketui 
suruošti sudarytas komite- 
tetas: adv. J. Grigalių 
pirmininkas, B. Jakutis 
(camb. BALF’o pirminin 
kas), Kropienė, A. Andru- 
lionis ir J. Kasmauskas 
nariai.

Sudalyta ir vajaus komi
teto užuomazga, pakvie
čiant komitetui vadovauti 
adv. K. Kalinauską, kuriam 
pavesta pasikviesti reikalin
gus bendradarbius.

Spaudos ii- propagandos 
komisija: prof. Ignas Kon 
čius, kun. K. Mažutis. S. 
Michelsonas ir A. Matjoš- 
ka.

Radio komisija: A. Knei
žys, S. Minkus, P. Lapenas,
S. Butkus ir M. Pluta.

Stravinsky, iždininke 
ry Winchus. Be to į vai 

įvairioms pareigoms 
įeina: Eilėn Bushman, An
na Valeika ir Victoria Ule- 
vich. i vykdomąjį komite
tą (executive board) iš
rinktos: Aldona Kleir.ot, 
Mary Gailius, Anna Kon- 
trim ir Vera Kanusky.

Naujos valdybos įvesdi
nimas vyks kaitų su S. Da
riaus posto naujos valdybos 
įvesdinimu penktadienį, 
palių (October) 31 d. va

kare, Lietuvių Piliečių kai 
Draugijos svetainėje, So. 
Bostone. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Mary Ross, Sekr.

balsus už demorkatų kandida- 
j j tą. vėl išrinkdami Paul A. Dev- 

ier gubernatorium.
JOHN J. GRIGALUS.

52 G St., So. Boston. Mass.

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių.

395 Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-2885

A. LALIO

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliikai-Lietuviika*

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

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Maas.

MOTERYS RENGIA
HALLOWEEN PARĘ

Dėl Legionierių Vadovybės

Dorchesterio Lietuvių Mo
terų Klubas rengia linksmą 
Hallovveen party šį šešta
dienį, spalių 25 d., Dorches
terio klubo patalpose, 1810 
Dorchester Avė. Bus sma-

kuriame gį muzika, uškandžiai, geri 
meninę programa atliko Y- praizai. Pradžia 7:30 vai. 
Barraienė ir A. Januškevi- vakare. visi maloniai kvie- 
čienė. jų iniciatyva sanda- čiami atsilankyti, 
riečiai vra pirmieji studen-
tų skautų (čių) lėmėjai.
Garbė jiems, šitie kilnios 
širdies ir dosnios rankos as- Lietuviai 
menys aukojo: J. Tumavi
čienė $20, Jonas Tuinila 
$10, adv. K. Kalinauskas 
$10. p. Merkevičius $10. K.
Vileišis $5, J. Kropas $5, J. 
Keslerienė $5, J. J. Roma
nas $5, A. Yuga $1.

Rengėjos.

Republikonai 
Rinkimų Kampanijoj

Lankėsi Trumanas,
Lankosi Eisenhower

IEŠKAU MOTERIES
Ieškau moteries i kompaniją 

prie žuvies biznio. Turi būt 
teisinga, ištikima ir geistina, 
kad turėtų kiek pinigų Įnešti i 
bizni. Amžiaus gali būt nuo.35 
iki 50 metų. Aš esu lietuvis, 
bet „senai gyvenu tarp ameri
kiečių ir Įpratęs prie anglų kal-

,bos todėl geistina, kad ir laiš- 
butų rašomi angliškai.

Steve Miliauskas.
Box 105.

Wells. Maine.
(45)

Pereitą savaitę Naujojoj 
Anglijoj per 3 dienas lan
kėsi prezidentas Trumanas. 
Visur jį pasitiko didelės mi
nios žmonių. Šią savaitę 
tris dienas čia lankosi gen. 
Eisenhotver ir taip pat visur 
pasitinkamas didelių minių. 
Connecticut ir Massachu
setts valstijos rinkimu žvilg
sniu skaitomos “neapsi- 
sprendusios,” todėl dėl jų 
daugiausia ir pešamasi.

Republikonų nacionalinis 
komitetas mums praneša, 
kad lietuviai aktingai yra 
įsitraukę į republikonų rin
kiminę kampaniją. Prieša
kyje repuhlikoniškos akci
jos lietuviuose stovi Wil- 
liam Kvetkas. Wilkes-Bar- 
re, Pa, Kitose vietose žy
mesnieji atstovai yra: Dr. 
M. J. Colney, Waterbury- 
je; William Laukaitis, Bal- 
timorėj; Anthony O. Shall- 
na, So. Bostone: Albin Tre
čiokas, Newark, N. J.; Pi
jus Zeusis, Avon Lake, O.

—Colchester, Conn., šį 
pirmadienį įvyko baisi trijų 
automobilių nelaimė, kurio
je žuvo 5 žmonės, o 3 sun
kiai sužeidė.

Pereitą savaitę mums pri
duotame S. Dariaus posto 
naujos vadovybės sąraše 
pasitaikė klaida. Pirmuoju 
komanderiaus padėjėju iš
rinktas ne p. Pechulis, bet 
Thomas E. Whyte, kuris 
gavo daugiau balsų.

RADIO PROGRAMA

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

TeL SO 8-2712 arba BĮ 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
.< Ofiso Valandos: aae S iki S 

b m TiU I
546 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1880

Viešnia iš Rumfordo

Pereitą penktadienį mu
sų įstaigoj lankėsi ponia 
Margaret Manson (Yiskon- 
taitė) iš Rumford, Me. Po
nia Manson yra Rumfordo 
pašto viršininkė ir buvo at
vykusi į Bostoną i visos 
Amerikos pašto viršininkų 
suvažiavimą, kuris užsitęsė 
4 dienas. Kartu su p. Man
son buvo atvykusi musu

Pagerbė A. Chapliką

Pereitą sekmadienį San
daros 7 kuopa turėjo šaunią 
vakarienę L. P. Draugijos 
svetainėj. Svečių buvo pil
nutėlė svetainė.

Fo vakarienės dainininkė 
Valerija Barmienė, akom
panuojant p. A. Januškevi
čienei, gražiai padainavo 
keletą dainų, o vakaro ve
dėjas p. Arlauskas perstatė 
pasakyti po kelis žodžius 
visą eilę veikėjų. Kalbėjo 
adv. K. Kalinauskas, K. 
Jurgeliunas, J. Dvareckas, 
J. Lekys, F. Razvadauskas, 
S. Jokubauskas, J. Tumavi
čienė, ponia Chaplikienė, 
Mereškevičius ir eilė kitų, 
kurių pavardžių neprisime
nu. Banketas baigėsi pono 
Cha pliko padėkos žodžiu, o 
paskui ėjo linksmoji dalis.

Dalyvis.

laikraščio skaitytoja Lyvija 
Monkevičienė iš Roxbury.

Viešnia apžiurėjo musų 
Įstaigą, atsinaujino laikraš
tį, nusipirko knygų ir pa
liko Maikio Tėvui ant pra
gyvenimo vieną dolerį.

Iš pasikalbėjimo patyrė
me, kad ponia Manson, ne
žiūrint kad gimusi ir augu-i 
Amerikoje ir dirba valdiš
ką darbą, yra veikli lietu
viškose organizacijose, skai
to lietuvišką spaudą ir pir
mininkauja Lietuvos Duk
terų Draugijai. Ponia Man
son sakėsi ištekėjusi už 
prancūzų kilmės vyro, bet 
savo dukrelę išmokiusi lie
tuviškai. Kad daugiau to
kių lietuvaičių ’

Pikniko po Stogu Dovanos

Pereitą savaitę skelbiant 
pikniko dovanas buvo per 
klaidą {rtaleista trečioji 
įžangos dovana, ją laimėjo 
Nr 023605.

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

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Vyresnės skautės vad. 
V. Barmienės.

3— Kalbos.
4— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į 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.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiarižkos Radio 
Programos

Sekmadienio 
iki 12 vai.
1430 klc.

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

"pečius pardavimui
Geras gražinis virtuvės pečius, ža

lios spalvos, parsiduoda nebrangiai. 
Kam reikia pero pečiaus, paskam
binkit vakare: PR 6-3584. (Iii

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metas gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakari

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

(;ubcma;<»li”s DEVER da-ė Ma aehusCTls 
vai-tijai puikią, projrrcsyvę admini>t raciją.

lis davė mums geresnius kelius, geresnes li
gonines, geresnius butus, geresnius darželius 
vaikams žaisti.

Jis padėjo darbininkams pramonėje, paderino 
darbininkų kompensaciją, pakėlė minimalinius 
ii/..l;»rbi:'s, parūpino geresnius uždarbius ir ge
resnes darbo sąlygas musų darbininkams.

Jis pripažino įvairių tautinių kilmių ameri
kiečių svarbą ir skyrė tų kilmių žmones j atss- 
komingas ir įtakingas vietas.

Jis išsprendė valstijos problemas drąsiai, 
veikliai ir žmonišku budu.

VOlt

rytais nuo 11 
iš stoties VVHlL,

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- 
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

Tel. SO 8-2150
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul lapenas. J r., ir 

Alphonse Stecke
Dengtam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Konpanijos 
Bingeliais

Apkainavimas Dyka.
(Free Esti mate J

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE A IN8UBANCB

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 87 ORIOLB STBHVT 

Weet Rogbory, Maea.
Tel. PArkway 7-0402-M.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadwav 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Mi




