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47 METAI

Korėjos Klausimas Rinkimuose 
lr Jungt. Tautų Seime

Korėjos Karas Rinkimų Kampanijoj Jaudina Žmones;
Gen. Eisenhower Žada “Vykti j Korėją”; Stevenso- 

nas Sako, kad Korėjos Karo Šaknys Yra Mask
voje; Jungtinių Tautų Seime Amerika

Kaltina Maskvą dėl Korėjos Karo Su
kėlimo ir Tęsimo

Pereitą ir šią savaitę rin
kiminėj kampanijoj repub
likonų kalbėtojai iškėlė 
prieš visą tautą Korėjos ka
rą ir aiškina, kad tas karas 
kilo dėl demokratų admini
stracijos klaidų. Gen. Ei- 
senhovver kalbėdamas Det
roite sakė, kad tą karą rei
kia baigti garbingai ir jis 
pasižadėjo asmeniškai vyk
ti i Korėją susipažinti su 
padėtimi.

Birželio menes}, grįžęs is 
Europos, gen. Eisenhower 
Abilene kalboje sakė, kad 
jis iš gen. Ridgvvay ir kitų 
žinančių gavęs informacijų 
apie padėti Korejoj ir pa
aiškino: “Aš neturiu recep
to tam karui privesti prie 
sprendžiamo galo.” Jis ta
da siūlė “stovėti tvirtai” 
Korejoj.

Demokratų kandidatas 
Stevenson, kalbėdamas Bos
tone, sakė, kad Korėjos ka
ro šaknys yra Maskvoje ir 
Maskvos diktatoriai tiktai 
tada sutiks daryti taiką Ko
rejoj, jei visa Aųierika vie-

Anglų Darbiečiai 
Prieš A. Bevaną

Anglijos Darbo Partijos 
dauguma, vadovaujama C. 
Attlęe ir remiama unijų, 
pradėjo griežtą kovą prieš 
Aneurin Beven’o frakciją 
partijoj. Partijos dauguma 
pareikalavo, kad A. Bevan 
paleistų savo organizaciją 
viduj partijos ir perstotų 
vedęs kovą prieš partijos 
daugumos tarimus. A. Be
van ir jo šalininkai partijoj 
yra pastatyti prieš pasirin
kimą, arba klausyti partijos 
tarimų, arba trauktis iš par
tijos.'

Anglijos darbiečiai kovą 
prieš “bevanizmą” perkėlė 
i visą organizaciją ir parti
jos vadai aiškina, kad nega
lima toleruoti ' “partijos vi
duj partijos,” nes toks su- 
siaižimas silpnina visą or
ganizaciją ir gresia privesti 
prie partijos skilimo.

Atrodo, kad A. Bevan ir 
jo šalininkai neskaldys par
tijos ir priims daugumos 
jiems pastatytą reikalavimą 

organizuotą 
frakciją partijoj.

KORĖJOS TRIKAMPIO KOVŲ ALKOS

į*

Korėjos fronte pereitą savaitę bolševikai s ..n.iai atakavo “Trikampio kalvas’* cen- 
traliniame fronte. Vaizde matosi, kaip su eisiieji musų kareiviai išgabenami iš fron
to j ligonines užnugaryje. ,

Rinkimų Kampanija Baigiasi 
Dideliam Netikrume

Abi Partijos Sakosi Esančio* Tikro* Laimėti; Daug Ne- 
apsisprendusių Balsuotojų; Rinkiminiai “Pranašai” 

Labai Atsargus; Abi Partijos Laukia iš Prieii
ninku Paskutinės Valandos Staigmenų

Senatorius Morse 
Nebe Republikonas

Kandidatai Primena 
Alger Hiss’o Bylą

Atominė Bomba
Nutirpdė Laivą

ningai rems tvirtą laikymą- , ;.2? ... J “ paleisti savo

si Korėjoj ir rems musų aa-ri , •• 
lies ginklavimąsi. Tiktai 
vienybė, kantrybė ir jėga 
leis tą karą baigti.

Senatorius Wayne Morse, 
republikonas iš Oregon, 
pereitą savaitę paskelbė, 
kad jis pasitraukia iš re
publikonų partijos ir liks 
senate, kaip -nepriklauso
mas. Senatorius kiek se
niau- pasisakė prieš repub
likonų partijos kandidatą 
gen. Eisenbotverį, nors 
Morse buvo pats pirmas re
publikonas, kuris generolo j. 
kandidatūrą pasiūlė.

Anglijos vyriausybė pra
nešė parlamentui, kad ato
minės bombos bandymas 
Monte Bello salose prie Au-

CHICAGO TRIBŪNE’
UŽ EISENHOWERJ

Rinkiminėj kampanijoj 
šen. Nixon, republikonų 
kandidatas į vice-preziden
to vietą, sakė, kad gub. Ste
venson netinka aukštoms’stra'i jos buvo daromas ka
pareigoms todėl, kad jis ro laive. Atominėm 
liudijo nuteisto šnipo Alger 
Hiss byloje ir sakė, kad 
Hiss reputacija buvo “ge
ra.” 1 _

Gub. Stevenson atsiliepė

vuiir

Lenkijoje Yra 22b 
Vergų Stovyklos

Jungtinių Tautų paskir
tas komitetas vergijai tyri
nėti apklausinėja liudinin
kus apie prievartos darbų 
stovyklas Įvairiuose kraš
tuose. Visuose bolševikų 
valdomuose kraštuose prie
vartos darbų stovyklose lai
koma daugybė žmonių. 
Lenkijoj, pavyzdžiui, yra 
226 prievartos darbo sto
vyklos, kuriose laikomi 
žmonės įtariami esą ne
draugingi režimui. Žmonės 
stovyklose verčiami sunkiai 
dirbti įvairius darbus. Už 
laikymas stovyklose yra la- 
oai blogas.

Panašus liudijimai ir iš 
kitų bolševikiškų kraštų 
atidengia prieš visą pasaulį 
modernišką vergiją, kurią 
bolševikai Įvedė savo prie
A i t v-i L-filiui KYCKIKIa?.

Pereitą savaitę Jungtinių 
Tautų seime prasidėjo dis
kusijos dėl Korėjos karo. 
Valstybės sekretorius Dean 
Acbeson ilgoje kalboje iš
dėstė Korėjos karo kilimą 
ir faktais įrodė, kaip Mask
va sistematiškai paruošė 
Korėjos karą ir todėl neša 
visą atsakomybę už to ka
ro pradžią. Jungtinės Tau
tos tiktai priešinasi agresi
jai Korejoj. Amerika siū
lys, kad JT seimas pritartų 
belaisvių pasikeitimui, kaip 
jį siūlo Aliantų delegatai 
paliaubų derybose.

Šią savaitę Rusijos dele
gatas A. Višinskis kalba 
Korėjos klausimu. Tuo tar
pu Korejoj visą pereitą sa
vaitę ėjo kruvinos kautynės 
dėl kalvų centraliniame 
fronte. Mūšiuose daug au
kų iš abejų pusių.

RASINĖS RIAUŠĖS
PIETŲ AFRIKOJE

“Chicago Tribūne” leidė
jas pulk. McConmick prieš 
kelis mėnesius patarė re
publikonams nebalsuoti už 
gen. Eisenbo\verį ir palauk
ti, kol susidarys nauja 
“American Party.’’ Dabar 
jis pakeitė savo nuomonę ir 
kviečia republikonus, kurie 
nori, paduoti savo balsą už 
Eisenhowerį.

“Chicago Tribūne” yra 
vienas iš dešiniausių repub- 
likoniškų dienraščių ir at
stovauja kraštutinį izolia- 
cionizmą.

VIEŠNIA Iš KINUOS

Šen. Morse savo pareiš
kime apie pasitraukimą iš 
republikonų sako, kad par
tija atsisakė nuo Link oi n o 
principų ir yra dominuoja
ma reakcininkų, kurie iš
statė belaisvį generolą kan
didatu į prezidento vietą

Prancūzai Peikia 
Amerikos Politiką

į tą kaltinimą ir sakė, kad 
lis teisme galėjo liudyti 
tiktai teisybę ir A. Hiss re
putacija buvo gera. Be to. 
republikonų kandidatas ge
nerolas Eisenbower ir jo 
patarėjas John Foster Dul- 
les abu irgi nenujautė, kad 
Alger Hiss yra bolševikas, 
nes J. F. Dulles, net gavęs 
pranešimą, kad Hiss yra 
bolševikas, ji siūlė išrinkti į' 
Camegie Fondacijos direk
torius, o vėliau J. F. Dulles 
ir gen. Eisenhower, kaipo 
tos. fondacijos trustees, ne
atleido A. Hiss iš vietos, bet

bos kaišti,- buvo toks dide
lis. kad plieninis karo lai
vas sutirpo ir tik mažos jo 
skeveldros buvo atrastos iš
mėtytos saloje.

Atominis bandymas turė
jo tikslo ištirti, kokius nuo
stolius atombomba padary
tų uoste. Anglijos vyriau
sybė sako, kad bandymas 
pasisekė. Daugiau žinių 
apie tos bombos sprogdini
mą neskelbiama.

Socialdemokratai 
Remia Stevensoną

Sako, Vengrijos 
Rajk Dar Gyvas

Prancūzijos prezidentas 
Vincent Auriol vienoje kai- , - - ,

atvirai kritikavo Ame-?ave J“™ apmokamas atos- 
ogas

Pietų Afrikoj, Port Eli- 
zabeth mieste pereitą savai
tę kilo kruvinos negru riau
šės. kuriose žuvo 7 negrai ii 
4 balti žmonės. Kelios de- 
šimtvs žmonių riaušėse su 
žeista, daug yra areštuotų.

Riaušės kilo kai policija 
areštavo du negrus, o negrų 
minia uzp..j.ė policiją ir 
resvus iriaisvin.

Mrs. fankaišek. nacionalinės 
Kinijos vado žmona, atvyko 
į Ameriką ne sc oolitine mi
sija. bet gvrfvtis

oo j e
rikos politiką link Prancū
zijos. Jis sakė. kad Pran
cūzija gavo iš Amerikos 
$2.285.000,000, oet Indoki- 
nijos karas jai kainavo dvi
gubai daugiau. Prancūzija 
girdi daug kritikos, bet ma
žai kas supranta jos aukas 
Kai kas sako, kad Prancu 
zija yra nusenusi ir nusil
pusi tauta, bet užmiršta, 
kad Prancūzija sudėjo 1,- 
357,000 gyvybių pirmame 
r>a.-auliniame kare ir 635,- 
000 gyvybių antrame pa- 
,-auliniame kare. Prancūzi
ja pirmoji pradėjo taikinti 
santykiuose su savo koloni 
jomis žmonišką politiką, 
bet užsieniai nesigaili jai 
kritikos, nors patys nevisa- 
da parodo mokėjimą sugv- 
gyventi su kiti.t rasiu žmo- 
nėmis.

Prancūzijos prezidentas 
kalliėjo todėl, kad Amerika 
remia arabų skundą prieš 
Prancūziją Jungtinių Tautų 
seime.

apsiginti jo byloje.
-J. F. Dulles pripažįsta, 

kad Alger Hiss jį apgavęs, 
kaip jis apgavęs ir daug ki
tų žmonių.

Vaiku Paralyžius 
Bus Nugalėtai

Dr. Harold A. Howe, 
John Hopkins Universiteto 
profesorius, praneša, kad 
jam pasisekė surasti skie
pus prieš vaikų paralyžiaus 
(polio) ligą. Jis tuos skie
pus jau išbandęs ir jam jau 
pasisekę išgelbėti šešius 
vaikus susirgusius ta liga.

Vaikų paralyžiaus liga 
Amerikoje kasmet išskina 
daug žmonių ir ypač vaikų, 
o daugelį vi-am amžiui su
žaloja. Mokslininkai jau 
daug metu ieško priemonių 
tą ligą nugalėti ir tik dabar 
yra vilties, kad gydytojų 
pastangos duo. geni rezul
tatu

Amerikos Socialdemokra 
ų Federacija pasisakė rin 

kiniuose už demokratų iš
dalyta kandidata Adlai E. 
Stevensoną. Socialdemo 
kratai ragina visus savo or 
ja nizacijos narius ir prijau
čiančius aktingai dirbti, 
kad Stevensonas butų iš
rinktas. Savo paaiškinime 
socialdemokratai sako, kad 
riksla< yra “pagreitinti 
Amerikos politinį progresą 
riekiant naujo politinio su- 
igi unavinin, kuris jungtų 

Diogre-yves, I iberališkas 
darbininkiškas pajėgas.

«■ Amerikos socialistu par
tija šiais rinkimais dar iš
statė savo kandidatą, bet 
daugelis politinių stebėtojų 
mano. kad tai padaryta 
paskutini kartą.

Bostono dienraštis “C. S. 
Monitor” praneša sužinojęs 
iš gana patikimų šaltinių, 
kad vengni komunistų va
das Laszlo Rajk, buvęs už
sienių reikalų ministeris, 
nuteistas mirti už titizmą ir 
“šnipinėjimą” imperialis
tams, esąs gyvas Maskvoje 
Bolševikai jį nuteisė sušau
dyti, bet vietoj šaudymo iš 
vežė į Maskvą, kur jis dir
bąs bolševikų šnipinėjimo 
aparate. L. Rajk teisme 
prisipažino prie visokiausių 
prasikaltimų ir sakėsi buvęs 
imperialistų šnipas, bet 
Maskvos bolševikai gerai 
žinojo, kad jis nėra joks 
šnipas, o kaipo geras Bal
kanų ir ypač Jugoslavijos 
žinovas jis Maskvai yra 
naudingas šnipinėjimo tin
kle.

SKAITYS BALSIS

Paskutinė rinkiminės 
kampanijos savaitė yra pa
ti karščiausia ir pati netik
riausia. Rinkimų stebėto
jai mano, kad niekada rin
kimai neatrodė taip netikri, 
kaip šiais metais. Daug 
balsuotojų yra neapsispren- 
dusių, daugelis pakeičia sa
vo nusistatymą. Abi parti
jos sako, kad priešininkai 
paskutinei savaitei rengia 
“staigmenų.” Republikonai 
sako, kad prez. Trumanas 
galįs paskelbti kokius tai 
dokumentus, o demokratai 
sako, kad republikonai norį 
sukelti kraštą mušdami į 
Korėjos karą ir iš kraujo ir 
ašarų tikisi pasidaryti daug 
balsų.

Visuomenėj eina ryškus 
persigrupavimas, ypač pie
tinėse valstijose daug reak
cingų demokratų persimeta 
į republikonų pusę. Už ge
nerolą Eisenhowerį pasisa
kė demokratas šen. Pat Me
Carran ir visa eilė pietinių 
valstijų gubernatorių. Dau
gelis liberalų, kurie seniau 
rėmė generolą, dabar persi
meta į Stevensono pusę.

Balsuotojų mėtymasis ir 
neapsisprendimas verčia 
rinkimų pranašas būti labai 
atsargius. Senai Amerikos 
politikoje bebuvo profesio
nalas generolas kandidatu 
todėl neaišku, kaip jo ka
riškas rekordas ir populia
rumas paveiks balsuotojus.

Prancūzų Komunistai
Pažemino Savo Vadus

RINKIMŲ PRANAŠAI

LABAI ATSARGUS

Visokie linkimu pranašai 
<iai> metais .vra labai atsar
gu.'- su savo ' spėjimais. 
Vi.-uo'C “pollsterių” prane
šimuose nurodoma, kad 
daug balsuotojų yra neap- 
sispreudn: ių. o todėl visi 
spėiimai via <q dalyti dau
gybe “iei

Jesu l^arson. aukštas parei
gūnas Washingt«ne. paskir
tas vyriausiuoju halsu skai
tytoju ir rinkimu rezultatu 
skelbėju. Seniau valstybės 
sekretorius skelbdavo oficia
liai rinkimu rezultatus

Du prancūzų komunistų 
vadai, Andrė Marttf ir 
Charles Tillon išmesti iš po- 
litbiuro už tai, kad jie ne
paskubėjo padaryti viešą 
atgailą už savo nukrypimus 
nuo tikrosios partijos lini
jos. Bet komunistai jų dar 
neišmetė iš partijos, nes esą 
vilties, kad jie visgi pada
rysią viešą išpažinti ir at
gailą už savo nuodėmes.

Antrasis Socialistų
Internacionalo Kongresas

Visą pereitą savaitę Mi
lane, Italijoj, posėdžiavo 
antrasis Socialistinio Inter
nacionalo kongresas. Inter
nacionalo pirmininku vėl 
išrinktas anglų Darbo Par
tijos veikėjas Morgan Phil
lips. Apie kongreso tari
mus kitą savaitę bus pla
čiau.
Mainieriai Atšaukė Streiką

Mainierių unija išleido 
patvarkymą, kad mainieriai 
grįžtų prie darbo. Unija 
taip patvarkė po prez. Tru- 
mano kreipimosi į uniją tę
sti darbą. Dar nežinia, kaip 
bus išspręstas uždarbių 
klausimas
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Jautrieji Klausimai
«*«• _

Rinkiminė kampanija eina prie galo. Paprastai 
partijos paskutinėmis rinkimų kampanijos dienomis pa
teikia balsuotojams pačius jautriausius klausimus, kurie 
gali daugiausiai supurtinti balsuotojus ir paskatinti juos 
paduoti savo balsą “kaip reikia.” Tokie klausimai šią 
visą savaitę prieš rinkimus bus “komunistų klausimas” 
ir Korėjos karas.

Dėl komunistų “klausimo” jau girdėjome ir dar 
girdėsime, kad administracija neužtenkamai griežtai ko
vojanti su bolševizmo pavojumi krašto viduje, kad bol
ševikai esą įsibriovę i valdžios aparatą ir tt.

Žymiausieji bolševizmo “ekspertai,” kurie iš bol
ševizmo pasidarė sau kopėčias lipti i politines viršūnes, 
šen. Nixon ir šen. McCarthy, jau laido žaibus i Washing- 
tono apsileidėlius, jie vėl prikėlė Alger Hiss bylą ir var
gu kokių nors ypatingų staigmenų jie besugalvos iki 
rinkimų dienos.

Bolševizmo klausimą krašto viduje geriausiai išaiš
kino gen. Bedell Smith, Amerikos šnipinėjimo tinklo 
viršininkas. Jis pabrėžė, kad jeigu busimas prezidentas 
taip pat gerai bendradarbiaus su saugumo Įstaigomis, 
kaip bendradarbiauja prezidentas Trumanas, tai kraštui 
nėra ko rūpintis bolševizmo pavojumi viduje.

Kitas, daug svarbesnis ir rimtesnis klausimas yra 
nebaigtas Korėjos karas. Į tą klausimą opozicija pra
deda skaudžiai mušti, o administracijos atstovai ne ką 
dėl to gali pasakyti.

Gen. Eisenhotveris paskutinėmis dienomis vis daž
niau primena nebaigtą Korėjos karą ir sako, kad tam 
karui reikia surasti sprendimą. Generolas aiškina, kad 
Korėjos karas kilo dėl administracijos klaidų ir duoda 
suprasti, kad jis turi koki tai sprendimą tam karui baig
ti, bet nesako, koks tas sprendimas butų.

Tiesa, generolas vieną kartą užsiminė, kad Korėjoj 
reikėtų išmokyti ir apginkluoti daugiau pietinių korėjie
čių, kad jie kautųsi už savo šalies laisvę. Į tą siūlymą 
administracija atsako, kad pietinių korėjiečių armija 
jau senai yra lavinama ir šiandien pietinių korėjiečių 
fronte yra daugiau, kaip amerikiečių ir kitų Jungtinių 
Tautų kariu. Vadinasi, generolo siūlymas nėra jokia 
naujiena. Tuo tarpu gen. Van Fleet, Korėjos fronto 
vadas, sako, kad amerikiečiai negalės palikti vienų ko
rėjiečių, nes pietinė Korėja negali sutelkti užtenkamai 
jėgų prieš Kinijos galybę. Dauginimas Korėjos armijos 
yra teisinga politika, bet tai negarantuoja, kad ameri
kiečiai galės iš ten pasitraukti.

Jokių kitokių sprendimų Korėjos karui gen. Eisen 
hower nepasiūlė, jis tik kartoja, kad tam klausimui 
spręsti reikės ieškoti nanjų būdų ir vis duoda suprasti, 
kad tik nauja, jo vedama administracija gali tą karą 
užbaigti.

Į visus demokratų kalbėtojų klausimus, kaip gene
rolas mano tą karą baigti, republikonų kalbėtojai atsako 
naujais kaltinimais, kad Korėjos karas kilęs dėl admi
nistracijos klaidų ir kad tik republikonų administracija 
galės tą karą užbaigti.

Korėjos karas yra labai jautrus klausimas. Jis jau 
pareikalavo iš Amerikos virš 120,000 aukų ir kraujo 
praliejimui nesimato galo. Kada nors istorija pripažins, 
kad nutarimas ginti Korėją buvo teisingas ir garbingas 
sprendimas, bet šiandien, po virš dvejų metų to karo, 
kai jam jokio galo nesimato, balsuotojai yra linkę prie
lankiai klausytis republikonų kalbėtojų pažadų tą karą 
užbaigti, nors kandidatas ir nesako, kaip jis tą padarytų

Butų vienas sprendimas Korėjos karui, kuriam re 
publikonų kandidatas, tur būt, nemano pritarti. Tai 
butų sutikimas atiduoti bolševikams 100.000 antibolševikų 
belaisvių. Toks sutikimas pakartotų šlykščiausią “už- 
gerinimo” politiką, kaip ji buvo praktikuojama po ant
rojo karo, kada belaisviai iš Įvairių Sovietijos tautų bu
vo prievarta atiduodami bolševikams tikrai mirčiai. Apie 
tokią gėdingą karo užbaigą čia kalba tik Maskvos agen 
tai.

PRANCŪZAI SUNKIAI K AI J ASI INDOKINIJOJ

Indokinijos frontas vėl pajudėjo iš vietos. Bolševiku partizanai, apginkluoti iš Kini
jos gautais ginklais ir sustiprinti iš Kinijos gauta pagalba, pradėjo atakuoti pran
cūzą ir anamitų pozicijas. Keliose vietose prancūzai jau turėjo trauktis su dide
liais nuostoliais. Vaizde matosi prancuzy vienu posto sargybiniai virš sustiprinimo 
bokšto. i

Kas Savaite
‘‘Naujas Eisenhovver” .Kas Sprendžia?

Spauda rytinėse valstijų- Laisvuose rinkimuose 
se paskelbė, kad atsiradęs žmonės visada balsuoja pupa:
naujas Eisenhovver.” MatJgal savo geriausiai supras- 

kandidatas, kai atvyko i ry- tus interesus. Visas reikalas 
tinęs valstijas, “užmiršo,” yra, kaip geriausiai supras- 
ką jis kalbėjo “midwestuo-|ti savo interesus? 
se” ir pietuose ir prabilo
čia, kaip pažangus repub-
likonas, internacionalistas . Kur balsu0.

Balsuotojai dabar visur .
girdėjo kandidatą kalbant toJ.\. intere>ai:„ 
taip, kaip jie nori. lzolia-lR11^111^1 
cininkų vyraujamose vieto
se, jis kalbėjo kaip izolia-l
cininkas. Rytuose, kaip in-La"" 

7 * n;Jbimnkams algos), tas dar-ternacionalistas. Pietuose,. ... ....

Visiems balsuotojams vie
no atsakymo i klausimus 
niekada nėra.

aiškiai 
ten ir jų “geriau

sias” supratimas bus skir- 
Kas darbdaviui yra 

išlaidos” (mokamos dar-

A p z v a lg

“smerkia” 
didatus. 
visada
kraštuose geriau turėti
ala su militaristais ir

siauražiuris kiše 
už ma 

Va
rei-’karų Europą ir dar likusią

lygiai abu kan-jcininkas,
Praeityje Stalinas * nės patriotas, kuris 

mėgdavo kituose žesnius taksus išduotų

re-J laisvą Aziją bolševikiškai 
meškai. Hooverio tipo “gi-akcininkais, kaip su pažan

giais demokratais, bet iš to 
negalima daryti išvadų, ku
ris kandidatas Maskvai ma- magaryčioms duotų ekono 
jžiau ar daugiau nepatinka, minę krizę Amerikoje, butų 

‘‘Ideališkas” kandidatas tepalas Maskvos užkariau- 
Maskvos akyse butų izolia-'tojo ratams.

braltarčikas,” kuris bėgtų 
iš Azijos ir Europos ir dar

Laiškas iš Anglijos
“Kova dėl Valdžios

Spalių mėnuo šiemet la-

B. L. Sąjungos centre ir 
paimti savo globon “Di-

MASKVA IR RINKIMAI
Nesenai D. Dallin “Ne\v 

Leader” skiltyse aiškino, 
kad jo manymu Maskva iš 
dvejų didžiųjų Amerikos 
partijų kandidatų ypatin
gai nekenčia gen. Eisen- 
hovverio ir Į jį spiaudo ug
nimi ir siera.

Dabar prancūzų spaudo
je keli balsai reiškia kito
kią nuomonę. Jie sako, kad 
“Stalinas balsuoja už Ei- 
senhowerį.” Pagal “Nevv 
Republic” paduodamas iš
traukas, dešiniųjų organas 
“Le Figaro” sako, jog

“Lengva suprasti kokią 
naudą Maskvos propagandis
tai turėtų iš generolo Eisen-

hovverio priėjimo prie val
džios. Jie šauktu, kad inter
nacionalinis fašizmas ir reak
cija padarė naują žingsni pir
myn.“

Kitas laikraštis, kairiųjų 
“Franc-Tireur,” sako, kad

“Naujausieji įvykiai daro 

įspūdį, kad Stalinas stato ant 

Eisenhow«rio. Jis tą daro 

gal todėl, kad tikisi, jog faf 

tiniai neo-izoliacininkai da
rys įtaką į generolo politiką, 

o gal todėl, kad jis tiki, jog 

Eisenhowerio pergalė grei

čiau atskirs Vakarų Europą 

nuo Amerikos.”

Maskvos diktatūrai
būt nėra visvien, kas laimės 
Amerikos rinkimus, norai ūr 
oficiališkai rusų spauda tams pavyktų Įsistiprinti D.

bininkai vra dažnai vienin-onmme, kad pietiniu! ... • - UJ
t. , . . , . . ‘telis jo pragyvenimo šaltinu reakcininkai patvsl . Jr .* . . .a •. . , . . Ims. Jei vienas nori įslai-tun būti laisvi spręsti civi-l , .....7. .F v tt das mažinti, kitas nori savolių teisių klausimą. Va-1

jis 

valstijų

šaltini didin-karuose kandidatas pasisa-ĮPia^Aenirri0 
kė už valstybines elektrai-r1’’ 
nes, o kitur jis smerkė vals-Į Valstybė turi daryti tani 
tybės kišimąsi i ukio gyve- tikras išlaidas, o mokesčių 
nimą. mokėtojams visai ne vis-

Žadėti visiems žmonėms vien, kaip ta mokesčių naš- 
viską gal yra geras rinki- ta yra skirstoma. Jei darb- 
minis biznis. Bet kaip bu-Maviams gali būti naudinga 
tų, jei rytinėse valstijose turėti krašte tam tikrą skai- 
balsuotojai sužinotų, kąlčių bedarbių, tai darbinin- 
kandidatas kalbėjo Chica- kams tokia nedirbančiųjų 
goj? Ir kas atsitiktų, jei “darbo rankų” atsarga yra 
chicagiškiai išgirstų, ką didelė nelaimė, nes ji pa- 
kandidatas kalba rytuose? deda mažinti dirbančiųjų 

Nežinia, ar balsuotojai pždnrbius. 
išgirs ar ne. Bet vienas «da-Į pagaj savo interesus žmo- 
lykas yra aišku: kandida-L^s Įvaįrjai supranta ir vai
tas, kuris kalba \ lenui vie-L^ |^g roje u^į0 gyVenįme> 
naip, kitur kitaip, po nn-

gos tvarkyme, šiuo tarpu cen
tro valdyboje yra tik vienas 
••rezistentas,” p. S. Žymantas. 
O kas bus, jei rezistentai su
važiavime ims viršų? Kas bus, 
jei kas pasirodys įtakingesnis 
ir "nuvers” poną M. Bajoriną? 
Galima suprasti dabartinių D. 
B. L. Sąjungos vadovų susirū
pinimą 1

Reikia pasakyti, kad niekas 
čia nenorėtų matyti D. B. L. 
Sąjungą suskilusią. Nenorėtu
me matyti nė rietenų dėl vietų 

dėl vadovavimo politiniam 
Ir taip musų tas kul- 

ir politinis darbas šlu- 
o jei pasiskaidysime. 
užleisime vadovavimą 

antiuristiniams gai 
m iš to nau 

dos nebus. —As.

VINCO KRĖVĖS
ŽODIS LIETUVAI

(Kalba i Lietuvą, pasakyta per 
"Amerikos Balsą.“ spa

lių 19 dieną)

ir
darbui.
turinis
buoja.
arba

muu menuo aeniei Id‘|džiosios Britanijos Lietu-aiškiai avanti 
uciiinscu^ viSGiriaig gą= vj ^ ta(ja jjems nebeveikė- valams, tai ni-jai ~

važiavimais. Pradžioje šio 
mėnesio posėdžiavo Darbo 
Partijos konferencija, ku
rioje delegatai vieni ki
tiems vanojo šonus. Vėliau 
vyko konservatorių konfe
rencija. Bet ne apie tuos 
svarbius suvažiavimus noriu 
kalbėti. Spalių 25 d. pra
sidės Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos suvažia
vimas ir jame laukiama 
kovos dėl valdžios.

D. B. L. Sąjungos suva
žiavimai vyksta kasmet ir 
paprastai jie nesukelia di
desnio dėmesio. Bet šiemet 
galima laukti ir staigmenų.

Jau kuris laikas musų pa
triotinėj visuomenėj eina 
grumtynės tarp “rezisten
tų” ir kitokių patriotų. 
Grumtynės eina ne dėl Lie
tuvos vadavimo klausimų ir 
ne dėl Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės skelbtų “tezių,” 
bet dėl daug paprastesnio 
dalyko, dėl “valdžios” D. 
B. L. Sąjungoje.

Matote, D. B. L. Sąjunga 
jau tiek paaugo, kad “kova 
dėl valdžios” turi šiokios 
tokios prasmės. Yra na
mas, tame name yra nors 
maža, bet sava karčiama, 
yra spaustuvė, leidžiama? 
laikraštis. Jei viską sudė
ti, tai jau yra turto ir yra 
progos tą turtą tvarkyti ir 
tuo budu “darbuotis visuo
menės labui.” Savanoriu 
biznį varyti atsiranda ne 
mažai, nes visgi geriau sa
vo tautiečius vesti gerais 
keliais ir jų turtą globoti, 
kaip dirbtuvėse dirbti.

Rezistentai” yra nauja 
jėga musų taip vadinamoj 
patriotiškoj visuomenėj. Jie 
išdygo iš nepasitenkinimo 
“esama tvarka,” bet kokios 

tur|fcvarkos D. B. L. Sąjungoje 
fie nori, jie tik patys, rodos, 

težino. Jeigu rezisten

tų prieglaudos Brooklyno 
‘'Vienybėje” ir kituose tau
tininkų laikraščiuose užjū
riuose. Turint laikrašti 
“kova” prieš VLIK’ą ir už 
diplomatijos šefo pirmeny
bę butų sėkmingesnė. Bent 
jie taip mano.

kimų turės vesti kitokią po- Bet “nuogi interesai” nė- 
litiką, negu jis žadėjo vesti ra visas atsakymas. Tarp 
prieš rinkimus. O todėl interesų maišosi jausmai, 
toks kandidatas yra tikriau-Į prietarai, dirbtinai sukelti 
sias katinas maiše, arba, jei baubai, baimė karo ir daug 
norite, paprasta rinkiminėĮkitų dalykų, kurie daro ita- 
loterija. Į ką i “geriausią” savo inte

resų supratimą ir gali ji pa-

Iki šio laiko D. B. L. Są 
jungos centro valdyba, po
litiniai imant, buvo gana 
Įvairiaspalvė. Joje buvo ir 
šiokių ir kitokių žmonių, o 
jų tarpe buvo ir vienas so
cialdemokratas. Kai kurie 
farizėjai net nurodydavo, 
kad jie esą baisiai bešališ
ki, nes, štai. vieną social
demokratą Įsileido i centro 
valdybą ir tas rodąs, jog ir 
Sąjunga ir jos centro val
dyba jungia Įvairių pažiūrų 
žmones.

Tiesa, praktikoje centro 
valdybos reikalai ir dabar 
vedami ne visai demokra
tiškai. Tikrasis šeimininkas 
centro valdyboje yra jos 
pirmininkas, kuri renka su
važiavimas, o todėl jis nuo 
centro valdybos nėra pri
klausomas ir. jei nori, tai 
centro valdybos nutarimus 
palieka nevykdytus ir nieko 
jam negalima padaryti. 
Tuo pirmininku jau kuris 
laikas yra p. M. Bajorinas. 
Jis yra ir Lietuvių Namų ben
drovės vyriausias direktorius 
o paskutiniu laiku jis buvo ir 
“D. B. Lietuvio“ vyriausias re 
daktorius. Taigi, tas “vyriau 
sias” ir vyravo, kaip jis norė
jo. Tas faktas, kad jis renka
mas suvažiavime, o ne centro 
valdybos, .jį stato greta ir net 
aukščiau visos centro valdybos. 
Dabar, po .eilės metų. p. M. 
Bajorinas save skaito lyg ir ne
pamainomu "vyriausiuoju” vi
sų lietuviškų reikalų valdytoju.

Spalių 25 d. suvažiavimas 
gali betgi įnešti kai kurių pa
keitimų musų D. B. L. Sąjun-

Mieli tautiečiai ir tautie
tės! šiandien švenčiamos 
70 metų mano sukaktuvės. 
3et tos sukaktuvės man nė
ra malonios, nes aš jas 
švenčiu ne savo krašte, bet 
tolimoj Amerikoje. Čia mes 
gyvename laisvėje. Jokis 
pavojus negresia nei musų 
laisvei nei gyvybei. Kai 
pagalvojam, kad jus tenai 
neturite nei vienos ramios

Tas Pats Stevenson«
Demokratų partijos kan

didatas Adlai E. Stevenson 
veda visais žvilgsniais ne
paprastą rinkimų kampani
ją. Jis sako, jog jis laiko 
Amerikos balsuotojus inte
ligentiškais žmonėmis, ku 
rie supranta, kokius klausi
mus turės spręsti busimas 
prezidentas ir kongresas. 
Kandidatas tuos klausimus 
ir aiškina, pasakoja savo 
pažiūras, kaip juos geriau 
šiai spręsti. Kandidatas 
dėsto savo pažiūras pana 
šiai pietuose ir vakaruose, 
panašiai
rytuose.

kreipti į vieną ar

Pasirinkimą*

kitą pusę.

“mid\vestuose” ir 
Girdi, jo pažiūros

valandėlės, tai šios liūdnos* pePafe*nan^os nuo t°, ai* 
šventės dar mums darosiijis ®iuo metu yra Chicagoj 
liūdnesnės, kai mes čia tu- ar New Yorke, Los Angeles 
rime laimės gyventi lais
vam krašte, kada jus turite 
dieną ir naktį drebėti. Ne
manykite. kad mes būdami 
Amerikoje užmiršome jus.
Mes gyvename jūsų skaus
mais, jūsų vargais ir dieną 
ir naktį galvojame apie 
jus. Mes, čionai gyvenda
mi, svajojam tik apie tą 
tą dieną, kada mes galėsim 
sugrįžti pas jus ir parnešti 
jums laisvę. Mes čia da
rom visas pastangas, kad 
sujudinti pasaulio nuomo
nę, kad išjudinti didžiąją 
Amerikos laisvės šalį, kad 
ji padėtų ir atneštų jums 
laisvę. Tada mes grįšime 
ir džiaugsimės drauge su 
jumis. Mes čia neužmirš
tame jūsų: dieną ir naktį 
apie jus galvojam ir tiki
mės, kad jus dar tenai su
silauksite dienų, kada prie
šas ir pavergėjas bus pri
verstas apleisti musų gra
žią Lietuvėlę, ir vėl mes su- 
kursim savo laimingą gyve
nimą, kaip mes gyvenome 

(Nukelta į 7 pusi.)

ar New Orleans.
Pigių atsakymų į didžiuo

sius klausimus kandidatas 
sakosi neturįs. Jis numato, 
kad kova prieš bolševikiš
ką imperializmą bus ilga ir 
sunki, o todėl nesiūlo tak
sus mažinti, nesiūlo atšauk
ti armiją iš Korėjos, nesiūlo 
panaikinti ukio kontrolę, 
kol ji yra būtinai reikalin
ga, nesiūlo “išvaduoti” 
griežtais žodžiais pavergtas 
tautas. Dažnai kandidatas 
sako:

“Aš jums nesiūlau leng
vų sprendimų. Jei jus to 
norite, tai aš jums stačiai 
sakau, kad už mane nebal
suotumėte.”

Kandidato lupose šitokie 
žodžiai skamba keistai ir 
reikia inteligentiškų balsuo
tojų, kad apsisprendus, ku
rį kandidatą pasirinkti: ar 
viską žadantį, ar klausimus 
aiškinantį. Lapkričio 4 d. 
bus ne tik prezidento rinki
mų diena, bet ir balsuotojų 
egzaminai

Amerikos didžiosios par
tijos yra Įvairiausių intere
sų koalicijos. Bet nežiūrint 
to “koalicinio” pobūdžio ir 
jose galima aiškiai matyti 
klasinius pasiskirstymus. 
Vienoje partijoje spiečiasi 
daugumas darbininkų, ne- 
turtingesnieji farmeriai, 
“rasinės grupės” (ateiviai 
ir pirmos gentkartės pilie
čiai), smulkesni biznieriai 
ir visoks kitoks margas 
svietas. Kitoje partijoje 
aiškiai vyrauja bankų ir 
korporacijų tūzai su prie
maišų “geresnių” elementų 
iš visų kitų gyventojų 
sluoksnių. Viena partija 
turi skaitytis su eilinių pi
liečių pageidavimais, o kita 
turi skaityti su stambiųjų 
biznierių, stambiųjų žem
valdžių ir įvairių pelno 
apaštalų pageidavimais. Pa
gal nusveriamus interesus 
partijos išpažįsta skirtingas 
pažiūras į vyriausybės už
davinius.

Dėka tam, kad Ameriko
je bažnyčia atskirta nuo 
valstybės ir kad čia yra 
daugybė visokių bažnyčių, 
tikybiniai klausimai rinki
muose čia nesimaišo ir ne
nuodija politinio gyvenimo 
miglotais “ideologiniais” 
ginčais.

—J. D.

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

“KELEIVIS”
696 East Broadway
So. Boston 27, Mui.
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TAS DUONOS NEPRAŠO

Chicagoje
Pirma* Sniegą* ir

Pirmą šio sezono 
chieagieėiai išvydo pirma
dienio rytą, spalių 20 d.

iškrito naktį po 
saulėto ir net šilto 

sekmadienio. Prieš tai bu
vome turėję keletą šalnų, 
kurių dėka medžių ir krū
mų lapai pradėjo kristi, ne
laukdami lapkričio mėne
sio.

Gražus sekmadienio, spa 
lių 19 d. oras prisidėjo tą 
dieną prie rengtų parengi
mų pasisekimo. O tų pa
rengimų ‘buvo keletas. Lie
tuvių Rašytojų Draugija 
ruošė penkių metų Balio 
Sruogos, garsaus lietuvių 
rašytojo, mirties sukakties 
minėjimą. Jai tame darbe 
talkininkavo Lietuvių Teat
ras, Chicagos Lietuvių Li
teratūros Draugija ir Biržė- 
nų Klubas. To minėjimo 
rengėjai susilaukė netikėto 
pasisekimo. Rengė mažo
joj Lietuvių Auditorijos sa
lėj, o žmonių prisirinko 
liek, kad butų galėję pri
pildyti ir didžiąją salę. 
Daug žmonių netilpę turėjo 
grįžti namo. Šis Balio Sruo
gos minėjimas įvyko po 
pietų, o vakare didžiojoj 
auditorijos salėj įvyko me
tinis sandariečių konceitas. 
Visais atžvilgiais gerai pa
vyko. Publikos prisirinko 
pilna salė. Programa, su
sidedanti iš dainų ir dvieju•r v
veiksmų komedijėlės vaidi
nimo, gerai atlikta. Svečiai 
ir viešnios po programos 
vaišino vieni kitus baltąja 
meška ir kitomis gėrybė
mis, o jaunieji smagiai 
skraidė garsiai Pakšto or
kestrai grojant.

To pat sekmadienio va 
kare Bismarck viešbutyje 
diaugiečių viršūnės rinkosi 
“Draugo” dviejų redakto- 
rių Leonardo šimučio ir 
Igno Sakalo pagerbti jų vi
suomeninio darbo sukakties 
proga.

Vakarykščiai, t. y., šeš
tadienio vakare, spalių 18 
d., C. L. Auditorijoj įvyko 
pasigrožėtinas literatūros 
vakaras, kurį ruošė Chica
gos Lietuvių Literatūros 
Draugija.
įsidėmėtina Diena

Io ir pasidalyti nuomonėmis 
dėl balsavimų pasėkų.

sniegą Vėl Jubilėjinė Programa

Sniegas
gražaus,

Į Bridgeporto kolonijos šv 
Jurgio parapijos leidinys 
“Musų Parapija” spalių 19 
d. laidoje skelbia, kad šie 
metai esą parapijos jubilė- 
jaus metai ir kad buvę kele
tas jubilėjiniu paminėjimų. 
Bet, girdi, ne visi parapijo
nai dalyvavę. Todėl ren
giamas dar vienas jubilėji
nis parengimas, kur visi pa
rapijonai galėsią dalyvauti. 
Ruošiamas parengimas pa
vadinimu “Parapijos Šei
myninė Vakarienė.” Į tą 
vakarienę, žinoma, visi pa
rapijonai negalės patekti, 
bet visi galės pirktis tos va
karienės tikėtus ir taip “visi 
dalyvaus” toje puotoje. Al
ne gudrus sugalvojamas? 
Pelnas eisiąs statybos fon
dui. Parapijonai suka gal
vas ir nesupranta, kuriam 
galui tas statybos fondas 
sugalvotas. Juk bažnyčia, 
mokykla, klebonija, seserų 
namas, garažai kunigu au
tomobiliams jau senai pa
statyti. Vienas garažas prie 
nabašninko praloto Kruszo 
buvo pastatytas net su kry
žium. Tada parapijonai

DIRBTINOJI ŠIRDIS VEIKIA ŽMOGUJE

Jetroito Harper ligoninėj laike vienos operacijos žmogui buvo Įdėta dirbtina širdis, 
'.nri palaikė gyvybę iki operacija buvo baig a. Pirmą kartą gydytojai darė bandymą 
’irbtiną širdi (kraujo pompą) Įdėti j žmo aus krutinę, kad laike operacijos palaikius 
y\ybę. Iki šiolei tokia dirbtina širdis bu o išbandyta tiktai gyvuliuose.

Kas Naujo Brooklyne
LDD Kp. Banketas Pavyko organizacijose.

gardos komitetoSpalių 18 d. buvo Lietu
vių Darbininkų Draugijos 
7 kuopos metinis banketas 
Lietuvių Piliečių Klubo na
me. Tai vienas iš šauiau- 
dų banketų, kokį kada tu- 
ėjo LDD 7 kuopa Brook

lyne.
Svečių dalyvavo iš Cliff- 

side, N. J., iš Newark, N. J., 
iš Union, N. J. (H. Burke 
su prieteliais). Laike už
kandžių pasakė kalbas: J.

ltys, C. Mitchull, H. 
Burke, S. Gaubienė, A. Ma
tulis, G. Diržis, K. Michel
son, P. Šveikauskas iš Bos
ton, Mass., Shalinskas, B. 
Spudienė, S. Karvelis, p. 
Kulbokienė, Anna Mitchull,

. Bukaviackas. 
šeimininkės buvo drau

gės B. Spudienė, U. Krau 
M. Akelie-

(e) Apy- 
rinkimas. 

(f) Nauji sumanymai.
Tais numatytais klausi- 

simais referuos pakviesti 
asmenys, paskui jie bus dis- 
kusuojami ir po konferen

cijos bus mėginama tarimus 
vykdyti.

Cliffsidietis.

MIAMI, FLA.

Mirė Franas Cvirka
Pabaigoje rugsėjo mirė 

Floridoje Franas Cvirka. 
Franas iš Lietuvos paėjo iš 
Veliuonos miestelio. Į šią 
šalį atvažiavo dar jaunas 
vaikiniukas. Seniau gyve
no Bostone ir studijavo mu
ziką ir dainavimą Miko 
Petrausko konservatorijoj. 
Daug metų praleido Brook
lyne, čia gyveno su savo

minikas bandęs ereziją pa- tai ne keista? Juk katali- Chapliku, buvo nuvykę net 
naikinti pamokslais, bet be kiškų tautų sugyvenimas 16 ypatų iš Worcesterio. 
geru pasėkų. Tada karšto-’katalikų vadams ir popie- Visi grįžo patenkinti bosto 
je maldoje apsireiškus Kris- žiams per amžius turėjo bu-
taus motina ir jį išmokinus'ti pirmoje vietoje. Pavojai 
rožančių. Rožančių bekal-'ir baisumai iškilo tik todėl,
bedamas šv. Dominikas at- kad katalikiškų tautų tarpe!'oje Worcesteiyje 
vertęs albigensus. Paskuijnehuvo žmoniško sugyveni- BALF’o atstovas J. 
popiežius Pijus V, šventu}mo. Kur Romos katalikų*tis. Nori sukurti

mečiu \aismgumu.

Praeitos savaitės

s\aistė ai ki\žiu> ant gaia_, pripažintas, rožančiaus pa-jvadų akys, kad jie to nema
žo nėra jo (kryžiaus) lsmfe‘|galba nugalėjęs turkus. Le- to, nors gal jie ir nenoriVinim ti c I t •» 1

pabai- vo J. Buivydas, 
lankėsi. LDD 7 Kp.
Valai-} —:—

BALF’o Kap. Maila Lankėsi 
skyrių. Tačiau man rodosi, Brooklyne

A. Buivydienė, M. Akelie- šeima. Jo duktė Onutė bu
rė, I. Ramanauskienė, U.}vo išrinkta gražuole pasau- 
Ballas, T. Gervicsienė. Priekinėj parodoj New Yorke ir 
stalų iš vyrų dirbo: A. po to buvo išrinkta kaipo 
S\vingle, J. Rimavičius, A.'gražiausia mergina “Miss 
Ramanauskas, P. Akelis, P.'New York.” šiuo metu Ji 
Kriaučiukas. Svečius vai-gyvena Brooklyne, yra ište- 
šino:*F. Spūdis ir F. Dovy-Jkėjusi ir auklėja gražią šei- 
daitis. Vakaro vedėju bu-mą

Narys

Visi įsidėmėkime, kad» * 7 
sekmadienį, lapkričio 9 d., 
Sokolų salėje įvyks rudeni
nis “Naujienų” vakaras. Bus 
vaidinimas ir muzikos me
no dalis. Bus proga ne tik 
pasigerėti šaunia programa,

kinimas.
Parapijonai spėlioja, kad 

kunigai neatsisakė nuo sa
vo sumanymo statyti naują, 
modernišką, “aircondition- 
ed” kleboniją. Kristus vaik
ščiojo basas ir sakė neturįs 
kur galvos priglausti, o da
bar tie, kurie tariasi skelbią 
jo mokslą, tiesiog veržiasi 
prie moderniškiausių bur
žujiškų patogumų ir gražu
mų.
Iš po Justino Pastogės

Diskusijos pas Justiną 
ėjo laikui pritaikyta tema. 
Kokia ta tema galėjo būti 
—prezidentiniai rinkimai? 
Ne. Karas Korėjoj? Ne. 
Nauja Maskvos kryptis? 
Ne. Diskusijos ėjo apie 
palių mėnesį, kaipo rožan

čiaus mėnesį. Teofilius at 
sinešė “Draugo” nesenai iš
leistą knygelę pavadinimu 
“Rožančius Už Musų Kraš
tą,” apie kurią va ką pa
pasakojo :

—Šioje knygelėje pasa
kojama apie rožančiaus at
siradimą ir jo išplatinimą. 
Buvo taip: Tryliktame šimt
metyje pietinėj Prancūzijoj 
prasidėjusi taip vadinama 
albigensų erezija. Šv. Do

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Moderniška Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mas*.

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

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

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

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

VYTAUTAS SKRINSKA 
Ideal Pbarmacy vaistinės savininkas

I

onas XIII, supratęs laikų matyti, 
gedimą ir žinodamas rožan
čiaus galybę, 1883 metais 
išleido raštą, kuriuo spalių 
mėnesį paskelbė rožančiau-’ 
mėnesiu ir tikintiesiems įsa
kė per tą mėnesį kasdien 
kalbėti rožančių. Kadangi 
dabar pavojai didesni, negu 
bet kada pirmiau, tai ir da
bartinis popiežius, ir vysku
pai, ir kunigai ragina prie 
uolesnio rožančiaus kalbė
jimo. “Draugo” tik ką iš
leistoji knygelė apie rožan
čių baigiasi tokiu klausi
mu: “Ką jus į tai sakote?

Atsakymai pasigirdo to
kie:

—Aš nekritikuoju Romos 
katalikų vadų už tai, kad 
jie kovą su pavojais ar pik
tu riša su maldomis. Bet 
aš jokiu budu nesuprantu, 
kodėl nei popiežiai, nei vys
kupai neskelbė maldų už 
taika katalikišku tautu tar
pe?

—Išeina, kad rožančius 
gali nugalėti eretikus, tur
tus ir bolševikus, bet ro
žančius bejėgis padėti taiką 
įvykinti katalikiškų tautų 
arpe.

—Visi esame susipažinę 
su katekizmu, poteriais ir 
maldaknygėmis. Esame su
sipažinę su poteriais viso
kiuose reikaluose. Bet nei 
mažiausios maldelės nėra 
už krikščionišką katalikiš 
kų tautų sugyvenimą.

—Aš spėju, kad tokios 
maldos nei mišiole nėra.

Lietuvių vienuolynai, 
žvejodami aukų, siuntinėja 
tikintiesiems laiškus, pra
šydami aukų ir žadėdami 
pasimelsti už jų reikalus.
Siūlo įvairiausių intencijų, 
kaip va: geros sveikatos, 
laimingo gimdymo, laimin
gos mirties. Gali melstis ir 
už pasaulinę taiką ir už at
gavimą nepriklausomybės 
Lietuvai, bet nemini susi- 
gerinimo lietuvių su len 
kais, nei apskritai katalikiš
kų tautų susigerinimo. Ar

Laisvamani*.

VVOlvCESTER, MASS.

Atgimimo Sąjūdžio sky
rius (voldemarininkai) ruo ( 
šė parengimą naudai savo J1 . 
organo “Laisvoji Lietuva.” Pne *-RD. 
I tą parengimą per lenkų 
radio pusvalandį pei- du 
sekmadienius kvietė lenkus,
Rad atsilankytų. Tačiau at- 
?jo tik vienas lenkas ir tas 
politikierius, sumokėjo 99 
žentus už bilietą, bet garsi
nimai rengėjams kainavo 
UO.

Vadinasi, lenkų , kvieti
mas davė nuostolių 9 dole
rius ir viena centą.

kad jau pervėlu ta darni. 
W orcesteryje buvo net du 
skyriai. Abu likvidavosi 
dėlto, kad i juos nebuvo 
kreipta dėmesio.

saipoš darbą W oi ventery
je dirba Lietuvai Remti 
Draugijos 1 skyrius. Senie- 

vietos veikėjai laikysis

Ateina laikas perrinkti 
organizacijų ir klubų virši
ninkus. Nariai turėtų iš 
anksto apgalvoti ir nužiū
rėti tinkamus narius išrink
ti į valdybas. Pavyzdžiui, 
vietos klubo vienas jaunas 
direktorius yni Įkyrėjęs sa
ro elgesiu. Toks turėtų būt 
rašai imtas, nės jokios nau

dos iš jo nėra.

Lietuvai Remti Draugi
jos 1 skyrius ruošiasi prie 
Vasario 16 minėjimo. Jis 
»yks vasario 15 dieną, 1953 
metais, Piliečių Klubo sa
lėje^ Svetainė jau paimta. 
Valdyba ruošia planus kaip 
sėkmingiau pravesti tą svar
bų minėjimą.

Sandaros 16 kuopa yra 
paruošusi keletą paskaitų 
per vietos radio pusvalandį 
“Lietuvis.” Bus aiškinama, 
ką komunistai “gero” davė 
musų tėvynei Lietuvai. Jau 
viena paskaita buvo skai
toma spalių 19 d., 1 vai. po 
pietų, per stotį AVA AB. 
Skaitė Justinas Bruožis. 
Klausytojai sako, kad labai 
patiko. Stoties vedėjai siū
lo, kad tokios paskaitos bu
tų skaitomos ir anglų kal
boje.

Ponų Juozo ir Kristinos 
šalaviejų. dukrelė Ruth ra
šo savo tėvams, kad ji lan
kėsi Italijoj, kur vyko iš 
Vokietijos. Kelione paten
kinta.

Spalių 19 d. Sandaros 7 
kuopos ruoštame bankete 
So. Bostono klubo svetainė
je pagerbimui veikėjų A.

Montreal,
kapitoną

Į Lietuvoje yra likę Frano 
trys seserys, viena jų buvo 
ištekėjusi už Lozoraičio 
brolio. Šioje šalyje liko jo 
viena sesuo, Totilienė, kuri 

} taipgi nesenai palaidojo sa
vo vyrą Joną.

Franas paskiausiu laiku 
gyveno Miami, Fla. Ten ir 
buvo palaidotas. Jis dar 
buvo jaunas žmogus ir at
rodė gerai, bet netaip jau
tėsi, kaip atrodė, ir pasirgęs 
ulą laiką pasimirė.

Jo duktė Onutė nuskrido 
palaidot savo tėvelį. Ji la
bai dėkinga, kad Frano 

V!a draugai padėjo jį palaidot 
abai gražiai. Buvo apie 

20 automobilių palydovų, o 
važiuojant per miestą turė
ta policijos palydovus. 
Prie karsto turėta daug gė
lių. Reiškiu ir aš paskutinę 
pagarbą jam ir gilios už
uojautos jo šeimai. 
Jaunystės Draugė Natalija.

r
Spalių 6 d. iš 

Kanados, lankėsi 
Albertas Maila su žmona 
Anele Palubinskaite. Už
suko ir pas savo frentus 
Spūdžius, kur praleido va
karą. Kaip kapitonui A. 
Mailai, taip ir jo žmonai 

Nevv Yorkas labai 
Jie abudu yra Ka-

Anelei 
patiko, 
nadoje
mamytė Palubinskienė 
sena •‘Keleivio” skaitytoja

F rentas.

timę ir augę. Jos

Apygardos Konferencijos 
Jau Šaukiamos

Nelabai senai Worceste- 
■yje buvo piketuojami ko
munistų lizdai. Buvo kal
bama, kad tokie lizdai gali 
greitai likviduotis.

Tačiau vėjai papūtė ki
taip. Štai net tokie vyrai, 
<urie piketavo tas vietas, 
Jabar lanko tas pačias vie
tas ir baliavoja. Nesenai 
nulindau patikrinti, ar tie
sa, kad ten lankosi piketi- 
ninkai. Ir tikrai nustebau 
radęs Įraudusių ir šokan
čių patriotų komunistu 
tvirtovėje.

Reporteris.

C. Bukaviackas, LSS ir 
lDl, Nev. Yorko ir New 
Jersey apygardos konfe
rencijos šaukimo komiteto 
Jimininkas, pranešė, kad 
.apkričio 30 d. šaukiama 
sonferencija adresu 235 
Cliff St., Cliffside, N. J., 
pirmą valandą po pietų 

Konferencijon kviečiami 
LSS nariai, LDD nariai 
“Keleivio,” “Darbo” ir 
“Naujienų” skai t y t o j a i 
Kviečiami ir prijaučiantieji 
žmonės.

Konferencijoj numatomi 
šie klausimai svarstyti:

(a) Apygardos komiteto 
pranešimas kas buvo

LOWELL, MASS.

SLA 173 kuopa lapkričio 
16 d., 3 vai. po pietų rengia 
pietus su gražia menine 
programa, LDK Vytauto 
Klubo svetainėje, Central 
St. Paminėsime 30 metų 
kuopos gyvavimo sukaktį. 
Kuopos valdyba vykina nu
tarimą, bet prašo narių pa
sistengti parduoti bent po 
vieną kitą tikietą savo 
draugams, kaimynams ar

IEŠKAI MOTERIES

Ieškau moteries i kompaniją 
prie žuvies biznio. Turi būt 
teisinga, ištikima ir geistina 
kad turėtu kiek pinigų Įnešti į 
biznį. Amžiaus gali būt nuo 35 
iki 50 metų. Aš esu lietuvis, 
bet senai gyvenu tarp ameri
kiečiu ir Įpratęs prie anglų kai 
bos. todėl geistina, kad ir laiš
kai butu rašomi angliškai.

Steve Miliauskas.
Box 105,

Wells. Maine.
(45)

Pakalbink biznierių* 
•iskelbti “Keleivyje.” p* 
garsinti savo biznį tarp l'e 
tuvių.

per pažįstamiems. Kuopos na
rnėtus laiko nuveikta, (b) riai turės užsimokėti už ti- 
LSS veikla ir uždaviniai.} kietą, kad ir nedalyvaus, 
(c) Einamoji padėtis ir Lie-,Taigi visi pasistenkite da- 
.uvos laisvinimas, (d) Mu-,lyvauti.
:u veikia lietuvių išeivijos L. Paulauskas.

LAIKAS UŽSISAKYTI
Keleivio” Kalendorių 1953 Metams

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mas*.

«i
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Inz. Vladas Sirutavičius
Inžinieriui Vladui Siruty-'rrit'kaeija). 

viėiui šiemet sukako 75 me-' Inž. Sirutavičius 
tai amžiaus. Tai vienas iš k

mane,
s ad krašto neprikelsi, jeigu

jis bus pramoniniai atsili
kęs nuo kitų kraštų. Todėl 
stvėrėsi darbo stfpramonin-. 
ti Lietuvą tiek, kiek pagal 
Krašto žaliavą yra galimv- 
oių, ir jau prieš pirmąjį pa
saulini karą pradėjo kurti 

Pir- 
buvo

senesnės kaitos kovotojų už 
Lietuvos laisvę ir už demo
kratinį Lietuvos tvarkymą
si. Inžinierių leidžiamame 
‘Technikos Žodyje” inž.
Bronius Galinis patiekia iš
samesnių žinių apie sukak
tuvininką. Ten skaitome: |pramonines įmones 

Vladas Sirutavičius gimė mieji užsimojimai
1877 metų balandžio 5 d. J Kartono fabrikas Kairis- 
Kairiškiuose (Tryškių vals.Jkiuose . ir presšpano fabri- 
Šiaulių apskr.), žemaičio kas tam pačiam valsčiuje 
dvarininko šeimoje. 1897 prie Virvytės upės. 1911 
metais baigė Šiaulių gimna-'nietais kanono fabrikas bu- 
ziją ir išvyko i Petrapilj vo paleistas Į darbą ir sėk- 
aukštojo mokslo tęsti. Čia mingai veikė. Gamybos pa- 
istojo i Lietuvių Studentų jėgumas 1,000 tonų me- 
Draugiją, kurios pagrindinė tams: varomoji jėga—van- 
veikla buvo savišalpa. Tos
draugijos 7 nariai sudarė 

visuomenininku ra-slaptą
teli. kurie pasistatė uždari
ni—prikelti Lietuvą. . . . 
Todėl jau studentu būda
mas Siruta vičius aktyviai 
Įsijungė i tautinj ir socialis
tiniai revoliucinĮ judėjimą. 
Atostogoms grįždamas i 
Lietuvą, dažniausiai i Vil
nių, veikdavo tarpe žmonių

dens turbina ir garo maši
na. Žaliava-—vietos popier 
malkės, o nepriklausomy
bes laikais buvo dar perdir
ba .s popierio atmatos 
pilkąjį ir kietąjį kartoną. 
Per karą fabrikas nukentė 
jo. ir tik 1922 metais su už 
sieiiio kapitalo pagalba fab
rikas vėl buvo paleistas 
darbą. . . .

Jubili jalas buvo sudaręs

milionai plytų metams, nu
matant ateity galimybę tris 
kaltus gamybą padidinti. 
Transportui palengvinti bu
vo pravesta geležinkelio ša
ka. 1939 metais inž. Siru
tavičius pastatė Daugeliuo
se eternito fabriką su 2 mil. 
kv. m. eternito metams, o, 
pastačius antrą mašinų ag
regatą, gamybą galima bu
vo padidinti iki 4 milionų 
kv. metrų. Dėl prasidėju
sio antrojo pasaulinio karo 
nebuvo galima importuoti 
reikalingų žaliavų. Vokie
čiai, okupavę Lietuvą, išsi
vežė visas fabriko mašinas, 
kaip karo grobi. Inž. Siru- 
:avičius taip pat rūpinosi iš- 

• ,»t t i izoliacinių plokščių 
gamybą.

Greta pramones organi
zavimo inž. V. Sirutavičius 
nepriklausomybės laikais 
pradėjo kurti žemės ūki. 
Per eilę metų apie 200 hek
tarų nedirbamos žemės ir 
krūmynų liko paversta i 
dirbamą ir išdrenuotą že
mę. Ūkis buvo vedamas 
gyvulininkystės kryptimi.

keliolikos metų kruopš
taus darbo buvo prieita prie 
aukštos produkcijos bandos 
(su prieaugliu 100 galvų)

JIE SUMAŽINOMBS
mainierių uždarbius

Uždarbiu stabilizacijos komisijos pirmininkas Archibald 
Cox (viduryje) skelbia, kad komisija nutarusi numušti 
mainierių uždarbį po 40 centų į dieną. Vietoj darbdavių 
sutikto priedo $1.90 komisija leidžia pakelti uždarbius po 
SI.50. Mainierių vadas išvadino komisijos narius “vagi
mis.” o mainieriai išėjo į streiką prieš komisijos spren
dimą. i

gydymo išlaidas ir darbi
ninką nepalikdavo jo paties 
likimui. Tvarkingieji dar
bininkai buvo susitaupę po 
3-5,000 litų. ’

Inž. Vladas Sirutavičius 
savo politinėje veikloje yra

—Alou, Maik! —Well, Maike, kai mu-skleisdamas revoliucines planą stambesniu mastu
—Sveikas, tėve! du čia kalbamės, tai Ame- idėjas ir platindamas slap-'statybines medžiagas ga-
—Ne, Maike, aš nelabai rika eina rinktis naują pre- tąją spaudą, nukreiptą minti. Pradėta nuo plyti-

sveikas. zidentą. Nu, tai kaip tu prieš caro režimą. Baigęs nių. Buvo suorganizuota
—Gal perdaug išgėrei? rokuoji. ar prie naujo pre- mokslus su inžinieriaus stambi akcinė bendrovė
_ Kur čia išgersi, Maike, zidento doleris pakils, ar technologo laipsniu, apsigy- stambiai plytinei statyti,

kad taip mažai už pinigą gal dar daugiau nusmuks ;'veno Vilniuje. Čia tarnavo dalyvaujant Šiaulių apskri- 
duoda! Doleri padedi sa- kitais žodžiais tariant, ar’firmose. kurios vykdė įvai- a'es savivaldybei. 1937 me- 
liune, tai vos tik apsilaižyt šnapsas bus pigesnis, ar dar
gali. Vot, sakau, Amerikoj pasiučiau pabrangs?

Kitame sektoriuje buvo au- socialdemokratas. Kaip as 
ginama bekonai, vien tik muo, tolerantiškas, energin

gas, su iniciatyva, bet kuk- 
nuollus. Pats sau jokių nuopel

nų nepriskiria, tačiau stebė-
pieno ir 3 Skoni metams^"! « p"pa

zinti, Kad Jubilijato

veislinių kiaulių buvo laiko
ma 30-40. Ūkis davė 
vieno hektaro 2,000 litrų

daut

yra visokių streikų. Viena 
unija nepabaigė streikuot, 
o jau kita pradeda. Ale

gos gyvenimo sąlygos.
Inž. Vladas Sirutavičius 

yra gyvas pavyzdys jaunie
siems, kaip reikia turėti 
idėją ir ištvermę.kad Lietu
va vėl butų nepriklausoma.

*
Prie čia paduotų žinių 

tenka pridėti, kad inž. V. 
Sirutavičius ne tiktai “pla
tino” socialistinius raštus, 
bet pats yra daug rašęs so
cialistinėje spaudoje ir dar 
1899 metais yra paskelbęs 
savo vieną knygutę, pava
dintą “Ar Dabar Yra Bau
džiava?” Jis yra bendra
darbiavęs “Varpe.” “Darbi
ninkų Balse,” “Naujojoj 
Gadynėj” ir kituose social
demokratų leidžiamuose 
laikraščiuose. Susikūrus ne-

kad
Bet dar labiau, inž. V.(buvo planuota, organizuota 

Sirutavičius rūpinosi savo ir nuveikta, prisidėta prie 
dirbančiasiais. Nors žemės Lietuvos ekonominio lygio 
ūkio darbininkams nebuvo1 pakėlimo, parodyta inicia-

(tarp jais buvo pastatyta moder- 
niška plytinė Daugeliuose, 
prie Kuršėnų miestelio. 

'Plytinė automatizuota 
d i’b* iromis
paini binio

statybas
Vilniaus elektroj stoties) 

ir įvairius techniškus Įren
gimus Lietuvoje ir Gudijo
je (centralinis šildymas, 
kanalizacija. Įmonių eiek-

nu įmonių

—Gali būt visaip, tėve.
—Aš, vaike, buvau aną 

reikėtų streikuot, , a kara nuėjęs nas savo 
tai nestreikuoja. sfrentą Zacirką. Jis turi sa-

—O kur jau taip reikėtų? vo auzoj radijušą. ką per- 
j duoda visokių politikierių! 

Streiką reikėtų pa- =pyčius. Tą vakarą kalbė- 
skelbti prieš saliunus, Mai- jo Trumanas. Išrodo, kad 
kė.^ Pijokai turėtų susira- ,arn vi?kas aišku. Esą, jei- 
šyti | uniją, arba sudalyti j prezidentus bus išrink- 
savo federeišiną. ir paša- įas repubiikonas, tai Ame- 
k>t saliunčikams: Ar»»a ,ikoj pasidarvs didžiausia
muškit savo praisą, arba di- veinįava. Sako, 20 milionų 
dinkit mierą! O jeigu ne. bus bedarbių, katrie netil
tai bus streikas! Apskelb- ,.ę? ka valgyt: o katrie dar 
tų streiką ir pastatytų prie c;irb? \ai tie bus regli ver. 
kožno saliuno pikietus. Jei gaj Mudu ?u Zacirka iŠ"- 
kas eitų Į vidų, tam per gal- gėrėm visą paintę. Maike. 
vą! Ir tu matytum, kad k. vį^tiek negalėjom išfige 
šnapsas tuoj atpigtų. 'riuot. kokiu spaSabu Tru-

reikalo saliu- manas galėjo suskaityt be- 
vc Uo v-jlti darbius, katrų dar nėra? Ir 

kas galės paimti Amerikos 
.darbininkus i vergiją? Tei
sybė. kiek aš suprantu, tai 
pietiniuose šteituose demo- 

turėjo nigerius ver-

nui I_rrx»-lZ^ZVnanuv

—Tėvas be 
nūs kaltini, 
kad mažai duoda.

—Nu, tai kas?
—Doleris kaltas.
—Nesuprantu, Maike
—Suprasti nesunku, tėve. 

Seniau
davo 10 dolerių Į savaitę, 
bet tie doleriai buvo verti 
po 100 auksinių centų. To-

kratai
darbininkas uždirb- gijoj, ale republikonas Lin- 

kolnas tą vergiją pakasavo- 
io. turėjo net vaina dėl to 
kilti, ir dabar, kaip Zacirka

dėl už 10 centų gaudavai man 
dideli stiklą degtinės. Šian-

bajino. Amerikos za- 
konu knygose yra parašyta,

dien 'tas pats ' darbininkas^?'1 Amerikoj nebus dau- 
uždirba 50 dolerių i savai- -*au, v®r8^; .^a- t?1
tę, bet tie doleriai jau ma 
žiau verti: todėl už stikliu
ką degtinės reikia mokėti 
jau 30 centų.

—Nu, tai pasakyk, kas 
čia kaltas?

—Kalta infliacija, tėve. 
—O kas tai vra infliaci-

Jnasakvk, Maike. kaip tu ši- 
‘a bizni supranti?

— Aš, tėve, suprantu taip. 
kad Amerikos politikieriai 
per rinkimus pripasakoja 
daug nesąmonių, Į kurias 
neverta nei dėmesio kreip
ti. Bet kai dėl bedarbių,

ja? tai jų galės bųti, nežiūrint
Infliacija reiškia pini-Įar rinkimus laimės republi

gų vertės nukritimą. Betįkonai, ar demokratai. Kai 
kodėl pinigų vertė nukrinta,!pasibaigs dideli užsakymai
nelengva išaiškinti, tėve, 
nes priežasčių yra daug.
Net mokslininkai, kurie at
sidėję šitą klausimą studi
juoja, ne vienos yra nuo-’, depresija, 
monės. Vieni jų kaltina ginklu ir

fabrikai ne- 
ir daug dar

karo tikslams, 
turės ką veikti 
bininku turės atleisti. b 
šiandien Amerikoj butų jau 

jeigu negamintų 
kitų dalykų, ku- 

valdžios politiką, didelius riuos atiduoda kitiems 
mokesčius ir aukštas algas, kraštam* už dyką.
Kiti gi aiškina, kad inflia- . , , ,
Ciia plinta iš vieno krašto -genk.il. Malke, kad tu 

kita. ypač jeigu tie kraštai ">»» eitų bizni iddumoctjai. 
tampriai surišti ekono- Dabar aš eisiu ir Zaeirkai

I
.Via
miniais saitais. tą pasakyti.

privalomas ligonių kasos 
su'draudimas, bet visuose ne- 

džiovykiomis, laiminguose atsitikimuose
pajėgumo—šeši V. Sirutavičius sumokėdavo

tyvos pramonint kraštą ir 
modernizuojant žemės ūki, 
o tuo pačiu šimtams tautie
čiu buvo suteiktos kultūrin
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Dabar įau aš bosas

ŠIANDIEN. 1952 rti. 1 lapkričio, aš nueisiu 
balsavimo budelę ir pasakysiu visiems, kaip 
mano kraštas turi būti tvarki rrfas.
šiandien aš esu ! o<a-

lien savvo krašto 
koma. Žmonės,

Iš tikrųjų, žinoma, aš r«i k 
lx»sas. žmonių valdžia, yra 
jei Įsigilinsimo, reiškia mani'.
Bet aš nedirbu valdžioj visa laiką. Aš turiu 
kitokį darbą—u salirbti pragyvenimą. nuvalyti 
kiemą, su vaika’s pažaisti, išbarti juos. 
pamyluoti ir r;ižiūrėti. Todėl kraštui tvarkyti 
as samdau kitu. gudresniu., vytus už. mane, 
gal. bet tokiam pat tisslui.
.I:e valdo už mane, l;ot \š dal<oh». Aš klausau, 
ką jie kalba. A, žiūriu, ką jie dalo. Juk salis 
dideiA. kuijoį a< g\'<v>u. ir stel^ėtj dalykus 
galima viso' iais budais. As balsuoju už 
tvos. kure/galvoja kaip aš. ir jei Mu tuo 
sutinka daugelis kitu. tai taip
ir reikia veikti.
štai ką reiškia būti 
savo šalies bosu.

Yra betgi vietų pasauly, kur žmogus kaip aš 
nebosauja. Jie neleidžia jam balsuoti. Arba jie 
nuveda ji į tam tikrą vietą ir pasako, už ką 
balsuoti. Aš manau, kad tokiu kraštu bebalsiai 
žmonės žiuri j mane. kai šiandien aš išeinu iš 
namu. ir sako sau: “štai eina laimingas vyras.”
šioje šaly mes tiek mylim laisve ir tiek 
•hekenčiam prievartos, kad ir balsuot aš nesu 
verčiamas, šiandien aš galėčiau sėdėti namie, 
jei norėčiau. Galėčiau miegot ilgai! ilsėtis, tegu! 
sau kiti renka valdžią.
Aš galėčiau -l»e1 kas norėtu? Kuris vyras ar 
moteris galėtu tokią dieną praleisti, kuomet 
galima išeiti ir drąsiai įrašyti istorijos lape: 
“Štai kaip turi būti tvarkomas mano kraštas”?
Ne. šiandien aš esu Iw>sas ir Viriu veikti kaip 
bosas, šiandien aš turiu Išalsuoti. .Mano laisve, 
mano laimė ir mano kaip Amerikiečio garis: 
yra surišta su tuo puikiu aktu.

irrt
uosto*. w a 93 a e n t st: tts

Vladas Sirutavičius buvo iš
rinktas nuo socialdemokra
tų partijos i Steigiamąjį 
Seimą.

Dabartiniu laiku inž. V. 
Sirutavičius gyvena Bosto
ne. dirba dirbtuvėje ir vis- 
vien suranda laiko dalyvau
ti ir visuomeniniame musų 
gyvenime. Jis veikia inži
nierių draugijoj, vra aktin
gas LSS 6d kp. ir LDD 21 
kp. narys.

MARGUMYNAI
Robotai

“Robotais” vadiname Įvai
rius automatus, kurie atlie
ka tam tikrą darbą be žmo
gaus rankos. Pavyzdžiui, 
einame Į banką. Tik priė
jus prie durų durys pačios 
atsidaro ir mus Įleidžia. Tas 
pats išeinant. Bankuose, 
krautuvėse ir didesniuose 
ofisuose dabar tokie nema
tomi robotiniai patarnauto
jai atidarinėja duris. Dau
gelis musų namuose turime 
termostatus, kurie uždega 
ir užgesina krosnj, kuri šil
do namus. Padangėmis le
kia lėktuvai be žmonių, 
juos veda mašinos, kurios 
yra vadovaujamos iš toli 
radio bangomis.

Tokių rabotų dabar yra 
daugybė ir mokslininkai 
kalba, apie antrą industrinę 
revoliuciją, kada šimtai 
tūkstančių robotų pavaduos 
daugybę žmonių prie Įvai
riausių darbų. Ypač daug 
“robotų” jau dirba chemi
jos industrijoj ir vien alie
jaus valyklose priskaitoma 
50,000 robotų, kurie auto
matiškai atlieka paimi dal
ba. Taip pat daug robotų 
dirba plastikų išdirbystėje.

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugiu užsisakyti “Kelei* 
rį.” Kaina metams $3.

genk.il
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Maskvos Propagandiste
Mrs. M. Zavis, vedanti 

raudonąjį radio pusvalandį 
“Gintaro Žemė” iš radio 
stoties Framingham, Mass., 
kvailina bolševikuojancius 
Massachusetts lietuvius tie
siog be jokio pasigailėjimo.

Šioji poniutė nėra neiš
manėlė savo pareigose, 
kaip daugelis apie tai lin
kę galvoti, bet tikra melo 
ir bolševikinės propagan-'ir su kokia paukšte turi rei-

Pa vyzdžiui, Framingham 
radio stoties tarnautojas, 
atidalydamas ir uždaryda
mas “Gintaro Žemės” pro
gramą, skelbia: “Amber 
land hour under the direc- 
tion of Mistress Mary Zavis, 
sponsored by Lithuanians 
of Masachusetts.” Stoties 
vadovybė, nesuprasdama 
lietuvių kalbos, nesuprantaI •

dos specialistė. Tarp gra
žių muzikos dalykėlių, kurie 
yra tikrai lietuviški ir sko
ningai parinkti, ji sugeba 
įterpti ir bolševikinio rojaus 
“nuostabių” dalykų. Ne
persenai ji taip toli nuėjo, 
kad be jokios sarmatos iš
drįso antrosios bolševikų 
okupacijos Lietuvoje 8 me
tų sukaktį paminėti, kaip 
vieną iš laimingiausiųjų 
įvykių Lietuvos istorijoj! 
Prieš "aštuonis metus, esą, 
raudonoji armija kartu su 
lietuviškais daliniais (iš kur 
tokie išdygo?) atnešusi 
Lietuvai laimę, ir šiandien 
Lietuvos liaudžiai statomi 
ištaigingi rūmai. . . .
; Nežiūrint kurios politinės 
srovės bebūtų lietuvis, bet 
nesinorėtų tikėti, kad kuris 
nors tų “ištaigingų rūmų’ 
Lietuvos liaudžiai pavyde 
tų; jei bent tik toks, kuris, 
šaipydamasis iš Lietuvos 
liaudies vargų, tuos rumus 
stato savo iliuzijoje, tarp ** 
dangaus ir žemės. Priešin
gai, visi tik nudžiugtų, iš
girdę tokius faktus, kad, 
štai, tavo tėvas, brolis ar 
sūnūs ne kolchozų “zem- 
liankas” rauria, o pakenčia
mą namelį sau statosi. Bet

kalo. Todėl jiems apie tai 
reikia paaiškinti. Juo la
biau negali palikti nede
maskuota ši Maskvos tar- 
naitė, kada amerikiečiai 
lieja savo kraują kovoje 
prieš Maskvos užsiundytus 
bolševikus. Jau senai yra 
pribrendęs laikas lietuviš
kiems Bostono veiks
niams painformuoti minė
tos radio stoties vadovybę 
apie bolševikinės progra
mos “Gintaro Žemė” tikslus 
bei kėslus.

Reikia pagaliau priversti 
Zavisų Mariusę neoperuoti 
visos lietuviškosios Massa
chusetts visuomenės vardu 
ir radiofono vadovybei pa
sakyti kokių lietuvių ji iš 
tikrųjų yra globojama, nes 
tam pažymių, rodos, nesun
ku pasirinkti iš šių; bolše
vikų, penktakolonistų, bim- 
bininkų ir pan.

J. N arka

FARUKO VIETOJE SfiDI REGENTAS

Egipto diktatorius gen. Naguib (viršuj dešinėj) paskyrė 
naują ir vieną karaliaus vietininką, regentą, vietoje bu
vusios regentų tarybos. Naujas regentas (viršuj kairėj) 
ne valdo, bet tiktai vykdo diktatoriaus valią. Apačioje 
matosi nuo sosto nuverstasis karalius Farukas Italijos 
gražioj Kapri saloje.

Naujienos is Kanados

klausimą rezoliucijų komi- nė, buvo to gražaus banke- 
cijai, kuri sekančiai dienai to iniciatorės—paruošė gra 
.v.rėjo paruošti rezoliucija.

Po

I >

drg.

Svoločiai, į Upę!”
Per “Amerikos Balsą 

rašytojas Vincas Krėvė-
Mickevičius papasakojo sa
vo atsiminimus, kaip jis at 
silankė 1940 metais pas 
Molotovą. Rašytojas sako, 

kai toji raudonoji čiulbuo- kad jis v*.t,.o trecio p r a.

nėlė, parskridusi iš ekskur
sijos po dausas, nutupia 
sekmadienio rytą prie radio 
mikrofono ir pasakoja klie 
dėjančias nesąmones, ką ji 
mačiusi ir su kokiomis dva 
siomis (išskyrus Lenino) 
kalbėjusi danguje, rojuje ir 
pragare, tai net ir protin
gesnieji jos rėmėjai iš tų 
“ištaigingų rūmų” pradėjo 
šaipytis. Mat, esama ir 
tarp “progresyvių” tokių 
žmonių, kurie jau pradeda 
atskirti melą nuo tiesos ir 
tiesą nuo melo.

Šnekėti čia. žinoma, nie
kas nedraudžia. Tos visos 
tuščios moskovitų šnekos 
šiaip butų nesvarbu. Juok
darių kartais pasiklausyti 
būna ne pro šalį, nes žmo
gui gerai išsijuokti yra svei
ka. O, be to, lietuviškoji 
patarlė sako: Nors loja, nu
stoja, kai ateina laikas.... 
Tačiau, kai tokie Maskvos 
agentėliai, pasislėpę po 
gražiomis iškabomis, savo 
sujauktas idėjas skleidžia 
visos lietuviškos visuome
nės vardu, į tai reikia at
kreipti dėmesio ir reaguoti

m o gavo pamatyti Rusijos 
Molotovą ir jam pasakęs 
štai ką:

Pasikalbėjime tuo reika
lu,—sako rašytojas,—kada 
aš pareiškiau, kad Lietuva 
NIEKUOMET NESUTIKS 
išsižadėti laisvės: kad Lie
tuva. krikščioniškas kraš
tas, niekuomet neprisiims 
sovietiškos santvarkos. Jis 
tuomet man atsakė: “Jeigu 
Vladimieras šventasis butų 
norėjęs įkalbinėti savo žmo
nes, kad jie priimtų krikš
čionybę, tai jis butų kelis 
šimtus metų laukęs, krikš
čionybės nebūtų. O jis pa
sakė: Eikite, svoločiai. Į 
upę ir krikštykitės, o kas 
netiori krikštytis—galvą nu
kirsiu. Visi nuėjo, apsi
krikštijo ir tapo krikščio
nim. Tai MES TAIP DA
ROM SU SAVAIS. Mes 
neikalbinėjam, bet PRI- 
VĖRČIAM, o kas nepasi
duoda, tas bus sunaikina
mas. Ir taip bus ūsuose 
kraštuose, kur mes ateisime 
ir kur mes pravesime savo 
santvarką. Ir žmonės turės 
arba pasiduoti arba žūti.”

MES 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 Eaat Broadvvay, South Boston 27, Mas*.

Kaip Praėjo Socialdemo
kratų Suvažiavimas

TORONTO, Ont.—Pir
masis Kanados lietuvių so
cialdemokratų suvažiavi
mas, įvykęs spalių 11-12 
dienomis, praėjo gražioje 
ir darbingoje nuotaikoje. 
Suvažiavimas vyko CCF na
muose, Woodsworth House 
auditorijoj, papuoštoj Lie
tuvos ir Kanados vėl i avo 
mis.

Atidarymas Įvyko šešta
dienį, spalių 11 d., 11 vai. 
ryte. Po atidarymo buvo 
renkamas prezidiumas, 
mandatų ir rezoliucijų ko
misijos. Į prezidiumą iš
rinkti: K. Bielinis, A. Ka- 
žemėkaitis, A. Frenzelis ir 
B. Bedarfas. Mandatų ko
misija : J. Novogrodskas, 
V. Dagilis ir K. Lukoševi
čius. Rezoliucijų komisija: 
K. Bielinis, B. Bedarfas ir 
B. Erelis. Po visų komisi
jų sudarymo ir dienotvar
kės priėmimo, buvo skaito
mi sveikinimai. Sveikini
mų daug ir Įvairaus turinio, 
čia paduodama tik kas svei
kino. Žodžiu sveikino On- 
tario provincijos CCF sek
retorius Morden Lazarus; 
drg. K. Bielinis sveikino 
prof. J. Kaminsko ir LSDP 
užsienio delegaturos vardu. 
Raštu ir su aukomis sveiki
no: Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų Sąjunga— 
$50; LDD Montrealio kuo
pa—$20: Hamiltono social
demokratų kuopa prisiuntė 
$20 ir pavieniai draugai 
aukojo, drg. Bieliauskas $5 
ir drg. I. Kazlauskas $5. 
Dar raštu sveikino: Ameri
kos Lietuvių Darbininkų 
Draugija, latvių socialde
mokratų centro komitetas 
Stockholme. Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Socialde
mokratų Draugija, Toronto 
lietuvių valstiečių liaudi
ninkų klubas, KLCT ir “Ne
priklausoma. Lietuva.” Po 
visų sveikinimų davė rapor
tus laikinas centro komite
tas ir kuopų delegatai.

Toliau ėjo drg. K. Bieli
nio referatas, tema: “Eina
masis Momentas n Kova 
Už Lietuvos Išlaisvinimu 
Prelegentas vaizdžiai pei- 
davė dabartinę politinę si

tuaciją, nurodydamas ke
lius, kuliais vykdomas Lie
tuvos laisvinimo darbas. 
Pranešimas iššaukė plačias 
diskusijas, ryškinančias su 
važiavimo nuomonę tuo gy 
vybiniu musų tautai reika

trumpos pietų per- 
. raukos sekė statuto svars- 
yir.as ir priėmimas. Suva
gia, imas vienbalsiai nu- 

rendė c; ntralizacijos rei- 
alingumą ir Įsteigė Kana

dos Lietuviu Socialdemo
kratų Sąjungą. Kartu bu 
vo svarstoma ir priimta sie
kimų deklaracija. Priėmus 
statutą ir deklaraciją, K. L.

Sąjunga automatiškai
aii.ia\osi prie Kanados so
cialistų panijos (CCF—Co- 
opreative Commonwealth 
. euerution), kaipo savysto- 

i lietuvių darbo žmonių 
organizacija.

Vakare, Dundas ir Os- 
sington gatvių kampe, Lie
tuvių Namuose, Įvyko ban
ketas suvažiavimo daly
viams pagerbti. Bankete 
kalbėjo Ontario CCF ly dė
delis E. B. Jolliffe ir bran
gus musų svečias drg. K. 
Bielinis. Abu vadai, vienas 
vadovauja vietos kovoje už 
darbo žmonių būklės page
rinimą. kitas ilgametis Lie
tuvos laisvės kovotojas, ku
ris ir šiandien žengia pir 
mose gretose už Lietuvos ir 
darbo žmonių idealus 
Abiejų kalbos palydėtos 
griausmingais plojimais ro
dė, kad senieji ir naujieji 
Kanados lietuviai ateiviai, 
turi vieną bendrą tikslą, 
jungianti visus i vieną di
delę Kanados lietuvių so
cialdemokratų šeimą.

Banketą surengė Toronto 
lietuviai socialdemokratai. 
Jų malonios šeimininkės, 
Elzbieta Frenzelienė. Ona 

Novog-lu. Suvažiavimas, apsvarš-lindrelienė. Lidija
tęs esamą padėtį, atidavė 1Ockienė ir Sofija Pyževie-

žiai ir skoningai visus val
gius. Jaunimas ir senimas 
gražiai pasišoko ir, reikia 
manyti, išsinešė kuo geriau
sius* šio vakaro prisimini
mus.

Sekmadienį; spalių 12 d. 
suvažiavimo sesija prasidė
jo 2 vai. po pietų. Drg. K. 
Bielinis . referavo tema 
“Bendruomeninė Lietuvių 
Organizacija.” Pianešimas 
davė eigą plačioms diskusi 
joms, pasisako visi atstovai 
ryškėja nuomonės organi
zuojamos lietuvių bendruo
menės reikale. Čia aiškiai 
pasisakoma už dalyvavimą J 
oendioje lietuvių organiza
cijoje ir skatinama visus 
musų draugus ir prijaučian
čiuosius jai priklausyti.

Rezoliucijų komisija skai
to paruoštas rezoliucijas. 
Vyksta trumpos diskusijos 
dėl pačio turinio, nes prin
cipinis nusistatymas jau bu
vo tąja baze, kuria remian
tis diskusijos buvo paruoš
tos. Seka priimtos rezoliu
cijos : 1—Einamojo Meto
Padėties Vertinimas: 2 
Lietuvių Bendruomenės Iš
eivijoje klausimas; 3—
Laisvinimo Veiksnių Klau
simu ; 4—Lietuvos Turto
Reikalu; 5—Socialdemo
kratų Organizacijos Klausi
mu ; 6~Nario Mokesčio 
Reikalu. Pirmos penkios 
rezoliucijos bus paskelbtos 
plačiajai lietuvių visuome
nei susipažinimui.

Į KLSS Centro Komite
tą pirmai dviejų metų . ka
dencijai išrinkti: A. Kaže- 
mėkaitis, V. Dagilis, J. No 
vogrodskas, A. . Frenzelis,

K. Lukoševičius ir 
Mankus. Viena vieta pa
likta montrealiečiam$ drau
gams, kurių išrinktą atsto
vą Centro Komitetas koop
tuos Į savo sudėti.

į revizijos komisiją iš
rinkti: L. Novogrodskienė, 
V. Gerulskis ir V. Šimkus.

Suvažiavimą gražiai vedė 
ir jam pirmininkavo pasi
keisdami drg. A. Kažemė- 
kaitis ir drg. A. Frenzelis. 
Sekretoriavo drg. B. Bedar
fas.

Einant prie pabaigos, su
važiavimas sveikina prof. 
J. Kaminską, linki jam nu
galėti ligą ir grižti prie tie
sioginio darbo.

Už visą suteiktą paramą 
suvažiavimui buvo išreikšta 
didelė padėka ilgamečiui 
LSDP kovotojui drg. K. 
Bieliniui. Nebuvo pamirš
tas ir jaunesnis drg. B. Be
darfas, kuris aktyviai prisi
dėjo prie socialdemokrati
nių jėgų koncentravimo 
Kanadoje.

Taip pasibaigė pirmas 
Kanados lietuvių socialde
mokratų suvažiavimas. Šis 
svarbus įvykis ir c'entrali- 
zuotos KLSS įsteigimas pa
skatins visus draugus ir pri
jaučiančius dar aktyviau 
įsijungti į organizaciją, 
stiprėti kokybe ir skaičiu
mi, kad atsiekti brangių 
musų tautai ir darbo žmo
nėms idealų įgyvendinimo. 
Tad atminkime, draugai: 
BE KOVOS NĖRA PER
GALĖSI
L Jaunas Socialistas.

vio
Laikas užsisakyti “Kelei 

kalendorių' 1953 me- 
Kaina 50 centu.
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NELEISKIT grįžti PROHIBIClJAI, raketieriams, beteisei ir ko
rupcijai. Balsuokit už tvarkingai kontroliuojamą visų alkoholi
nių gėrimų pardavinėjimą.
NELEISKIT jūsų asmens pajamų mokesčiui pakilti. Tegul mi
lionus dolerių taksais moka Miestui, Šteitui ir Valstybei Alkoho
linių Gėrimų Industrija.
NELEISKIT atimti is jus asmens teises ir privilegijas, kas gali 
atsitikti jei nebalsuosite ‘YES’ a'tt trijų klausimų apie alkoholi
nių gėrimų laisnius.

SURASKIT JUOS BALSAVIMO BLANKOJ (BALLOT)

PASKUTINĖJ BALLOTO KOLUMNOJ IS VIRŠAUS 
KLAUSIMAS 1— DALYS A, B, C

Ą*Hiusi«.»uscH. inc.. $• t • >
J IALLANTINE t SONS N.««-r N j 
JLATZ (REW1NG COMPANY. M '«*t»ke». w 
JOSTON 8EER COMPANY. Borto". Mr.i 
e«EWING CORP. OE AMERICA. Cl»»- -r Oh’ 
JHE CROFT BREWING COMPANY Bo-.--- M*-. 
OrrvSON'S RREWERY, INC N»» B-dfo-a. Man. 
0IAMON& SRRING BREWERY, INC M,
ENTERPR'Sė BBEWING CO . F«r ’
THE GEMtSEE 3REWING CO INC RoehrsT* N 
HAFFENREFFER * CO . INC Borton. Mark 
HAMPOEN BREM/'NG COMPANY, W »ns«H. Mr

THE JAMES MANIU CO . P » 1
HARVAR0 BREWING COMPANY, Loveli. M.-.
C. KRUEGER BREWING CO . Neverk. N. J 
MI ER BREWING CO . M-I.Mm, WS». 
NARR/SANSETT BREWING CO.. Cranrtor, R. i 
CABST 5REWING COMPANY. MI veukee. W t.
J COB RUPPERT ?REWERY, Nev York City. N. 1 
F t M SCHAEFER BREWING CO . Rroo.lyn, N. Y 
JOS SCHLITZ BREWING CO. Miiveukee. W 
C SCHMICT i SONS, INC . Ph ledelphie. Pa.
THE WEST ENO 8REWING CO . Utlcn. N Y.

K> :HF Vk ’CESTER 3RESYING CO . Vk.rcerter. Mai. 
Jamra J. .u n. 60 Barde-. Su. Ar.dc :r. Mat acbuaeK

QUESTION
NUMIE9 J
K. Shell lieenset be granted 
in thii eity (or to—n) for the 
sale tharein of ali aleoholie
baveraget (vhitky. rum, gin. 1 
malt be*eraget, v i nes and ali L 
other aleoholie beverages)?
B. Shell lieenset be granted
in tikit eity (or lo»nl fe- the 
u'. “■•••:- o- eim- «rd .neit 
be.c.ag-': , -„re. .no oee.-, 
ait and ail ot*»» — eit be»-
arngotj?C. Sha;l ui.’.a, ca greoiac 
in t.tis eity (o. town) for the 
sale there 1 or ali aleoikolie 
beverrget in packagat so 
ea'ljd ner te b* d-r.ak or 
thu pra.rritat ?

YES
NO
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Moterys ir Rinkimai

Dar šiais laikais moterys moterys neprisimena, kai” 
skundžiasi, kad jos neturi*ilgai ir sunkiai jų pros^ne
su vyrais lygių teisių. Tie- lės dėl balsavimo teisės la
są sakant, man neaišku, kur 
amerikietė moteris nėra sa
vo teisėmis lygi vyrui. Žmo
nėse yra užsilikusių papro
čių, kurie moterį stato i že
mesnę padėtį, bet bendrai 
imant moterys turi lygias su 
vyrais pilietines ir politines 
teises. Dėl tų teisių mote
rim?- teko ilgai ir ištvermin
gai kovoti.

Prieš šimtą ir keturius 
metus, 1848 metų liejios 19 
dieną, mažame Seneca Falls 
miestelyje New Yorko vals
tijoje susirinko pirmas 
Amerikos moterų kongre
sas. Jis posėdžiavo dvi die
nas, svarstė moterų ‘‘socia
lines, religines ir civilines

Dar blogiau, šian-| 
moterys, turėdamos1

vojo 
dien
balsavimo teisę 
nepasinaudoja.

Daugelis moterų, kai ren
kamas šalies prezidentas ir 
valstijų pareigūnai. turi 
tiek daug šeimyniškų ir ki
tokių reikalų, kad joms 
“neužtenka” laiko nueiti į 
balsavimo budelę. Ritos 
sako. kad politika jos nesi
domi ir nenori į ją kištis, 
girdi, tai ne moterų sritis. 
Joms reikia prižiūrėti šei
mą. apeiti namus ir kitokiu.-; 
kasdieninius darbus dirbti.’ 
Politika jų 
jos
moteris kiekviename žings-

dažnai ja

neliečia. Bet> 
klvsta. Politika liečia*

sąlygas ir teises” ir priėmė! nv. Jeigu kyla maisto kai- 
eilę rimtų sprendimų. Vie-Inos kyla mokesčiai, mažas
nas is jų buvo—reikalavi
mas moterim suteikti balsa
vimo teisę, kad jos kartu su 
vyrais galėtų dalyvauti 
krašto politiniame gyveni
me ir jo tvarkyme. Tačiau 
tas reikalavimas liko reika
lavimu popieriuje, o rea
liam gyvenime niekas nesi
rūpino į moterų kongreso 
reikalavimus atkreipti rim
tą dėmesį.

Anuo metu moterų gyve
nimas buvo visai kitoks. 
Jos neturėjo teisės verstis 
bizniu, jeigu jos dirbo, tai 
jų uždarbis skaitėsi vyro 
nuosavybe, jos neturėjo ly
gaus balso vaikų auklėjime, 
už vienodą su vyrais darbą

uz darbą atlyginimas, jei* 
trūksta mokyklų, ligoninių, 
gyvenamų butų, jeigu žmo
nės nėra aprūpinti nelaimės 
atveju, ligos atveju, nedar
bo atveju, tai yra todėl, kad 
vedama bloga politika, kad 
nėra gero socialinio aprūpi
nimo. Visus tuos blogumus 
.riek vienas žmogus demo
kratinėje santvarkoje gali 
šalinti tuo, kad jis dalyvau
ja krašto tvarkyme per sa
vo renkamus atstovus.

Balsavimo teisė yra bran
giausia piliečio ir pilietės 
privilegija. Ką reiškia bud 
be balsavimo teisės supran
ta tik diktatoriškų kraštų 
pavergti žmonės, kurie, jei

Jau Žvaigžde V ii lies
Jau žvaigždė \ ilties žibėti nustojo. 
Viskas pasauly man juoda!

. Ar kas gi ožy nes po kojų kloja.
A r,karčią tulžį gert duoda,

Vau vistiek pat. man vistiek pat.

Ar a.Ariu dagių, ar žaliu rūtą 
dus : an vainiką nupinsii 
Man užmokestis vienoda butu—

tulžį ge>t duoda.
\ ištiek pat. man vistiek pat.

s- • .v- nsiu ant aukšto kalno— 
i z i.-, i iam > ūme—šilkuose:
Ar as ieškosiu iš darbo pelno 
Menkoj trobelėj varguose,

Man vistiek pat. man vistiek pat.
Tas. 1 uis numirgs, ir-i girdž, nei mato. 
Nei gailisi žmones palikęs:
Ar jam kas kryžių ant kapo stato,
Ar k; s jį keiki;i užpykęs,

Jam vistiek pat. man vistiek pat!
Jau širdy mano kraujai sukepę.
Akis iš skausmo užmerkiau!
Ir tiems, kur džiau ias mane sutepę. 
?\ei sakiau a-'-iu, nei keikiau . . .

Man vistiek pat. man vistiek pat.

ii ' ■ . , ar ieną dieną
Dar reiks gyventi ant svieto;
Dė! manęs, kaip ir dėl kožno vieno, 
Juodoj žemelėj bus vietos.

.Man vistiek pat. man vistiek pat.
Man vi rio’-: pat. man vistiek pat 

ANT. VIENAŽINDYS.

120 METŲ TĖVAS

Nasralla Anhmed. Egipto 
nos giminės vadas, turi 
metu ir 12 žmonų. Jo 
niausioji žmona, ltt metu am
žiaus (viršuje), laukia vaiko, 
kuris bus 31 mas to senio 
vaikas.

MYKOLIS:

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis Prisiminimų)

gaudavo žymiai mažesnį at- ii' yra varomi balsuoti.

HAI.LOM'EEN š bi.ar ? Lietuvių Moterų 
i i.:;' -, pavyzdį ir Kalėdų 
:ei mis progomis pa 
-kir< i nanėles vargo mo
kyklėlėms ir vaikų darže-

arns tremtyje.
Nora Gugienė.

rimuku Priežiūra

didži
:a. kad plaukai yra

lyginimą, jos neturėjo tei
sės siekti aukštojo mokslo 
ir verstis laisvomis profe
sijomis, kaip antai advoka
tų, daktarų, inžinierių ir 
kt. Jos neturėjo teisės 
rinkti ir būti renkamomis 
į valdžios vietas. Dar daug 
visokių nelygybių moterys 
turėjo pakelti, bet jos tei
singai suprato, kad tas ne
lygybes galima bus paša
linti tada, kai jos gaus ly
gias su vyrais politines tei
ses, kai galės balsuoti ir 
pačios būti renkamos. To
dėl pirmoje eilėje jos rei
kalavo lygių politinių tei
sių. 1890 metais susiorga
nizavo taip vadinama 
“League of Women Vot- 
ers,” kuri išplėtė kovą viso
je Amerikoje dėl politinių 
teisių sulyginimo. Kaip Eu
ropoje, taip ir Amerikoje 
moterų kova vyko triukš
mingai. Taip vadinamos 
“sufražistės” ruošė prakal
bas, triukšmingas demon
stracijas, pikietus ir kitus 
triukšmingus veiksmus.

Moterų judėjimas ir rei
kalavimas lygių teisių susi
laukė iš daugelio vyrų pik
tos pašaipos. Bet pašaipo
mis teisingam reikalui kelio 
neužstosi. Galų gale, po 72 
metų nuo pirmojo moterų 
kongreso, moterim buvo su
teiktos politinės teisės. Mo
terų balsavimo teisė buvo 
įrašyta į konstituciją 1920 
metų įugpiučio 26 dieną, 
14-tanie konstitucijos patai
syme, kada Amerikos pre
zidentu buvo demokratas 
Woodrow Wilson. Moterų 
judėjimo organizatorės jau 
senai buvo mirusios, bet 
tikslai, dėl kurių jos kovo
jo, buvo atsiekti, šiandien

turi savo balsą paduoti ne 
už jų pasirinktą kandidatą. 
bet už pačių pavergėjų iš
statytus kandidatus.

Kiekvienas žmogus in
stinktyviai žino, kad gie

žiausi ir švelniausi žodžiai 
sveria daug mažiau, negu 
vienintelis geras darbas.

—Latveli.

Hoiiyv,(i«do modelė Mary 
Goodrich pasipuošė Hallow- 
eei '‘dvasioje." kaip juoda
kai ūkė.

LIUDININKĖ

s._... ....
.Mrs. Jeane Dilelio liudijo 
Baltimorėj jau pagarsėjusioj 
George E. Grammer byloje. 
Grammer kaltinamas ir at
rastas kaltas gudriai nužu
dęs savo žmoną. Mrs. Dilel
io yra Grammer sekretorė ir 
liudijo, kad jo žmona paliku
si laišku su įspėjimu, kad jai 
gali kas nors atsitikti.

moters papuo 
tiesa, jeigu gra

žiausi;!! moteriškei nusku 
si: plaukus, jį neteks žavin
tu mo. Blizgantys, minkšti 
ir gražiai sušukuoti plaukai 
visai pakeičia moters iš
vaizdą. Tačiau plaukai rei
kalauja rūpestingos ir nuo
du ; nės priežiūros.

Dažna m,teris nežino, ar 
los plaukai yra riebus, ar 
sausi. Jeigu plaukai praė
jus tiim-tenkiom dienom 
po išplovimo pasidaro lip
nus, netenka blizgėjimo, 
eiskia, plaukai yra riebus. 

Jeigu galvos oda yra išdžiū
vus. niežti, plaukų galai 
k\ la. reiškia, plaukams 
rūksta riebalų.

Riebius plaukus reikia 
Jauti kas 5-6 diedas. Mat,

=alas. L

Pirmoji Kalėdų Do
vana I argo j! t Pytc- 

l elėms T r era Igje
Chicagos Lietuvių Mote

rų Klubas dar kartą Įrodė, 
jog turi tikrai jautrią širdį, 
ypač kuomet liečiami Vo
kietijoj vargstantieji lietu
viai vaikučiai. Be kitų daž
nai skiriamų ir reikšmingų 
aukų BALF’ui, sis klubas 
per ilgą laiką globojo dar 
kelius našlaičius Vokietijoj

Praeito trečiadienio susi- riebalų liaukos perdaug ga
rinkime musų gerbiamoji----------------------------------
“first iady,” nepamainoma
veikėja ir klubo garbes na
rė ponia Juzė Daužvardie
nė nupiešė tremtyje esan
čių vargo mokyklėlių liud- 
lą padėti. Savo jausmin
goj kalboj p. Daužvardienė 
perskaitė sąrašą tokių mo
kyklėlių, kiek yra mokinių, 
etc., kuriem.' niekas negelb
sti, juos niekas neatmena.

Klubas mielai priėmė p.
Daužvardienės sugestiją, 
šioj valandoj, neturint pro
gos pasirinkti specifinę mo
kyklą, suteikti bendrai var
go mokyklų vaikučiams Ka
lėdoms dovanėlę. Tam tik
slui klubas paskyrė vieną 
šimtą, dolerių, kuriuos p.
Daužvardienė pasiųs kam 
skirta.

Tenka pasveikinti Chica
gos Lietuvių Moterų Klubą 
už šį paskutinį maloningąjį 
gestą ii- palinkėti klubui 
dar daug metų žmonijai 
naudingos veiklos.

Kartu reiškiu vilties, kad 
ir kitos, ypač lietuvių mote-

Aktorė su keistu vardu Zsa 
Zsa Gabor grįžta 15 Londono

ru organizacijos, paseks* i HoHywoodą.

Tačiau(Tęsinys) išbėgti buvo labai 
dienas stovėjo stoty-įsunku. Lietuvos pasienis 

traukiniai, ir į juos vis buvo stropiai dabojamas.
Visas rubežius kelių šimtų 
metrų plote buvo išartas ir 
per tokį plotą visad likda
vo pėdos. Kareiviai sienas 
saugojo su šunimis, pačios 
sargybos buvo greta viena 
kitos. Nežiūrint tų apsau
gos priemonių, vienas kitas 
drąsuolis pasprukdavo į 
Vokietiją. Būdavo drąsių 
pasienio ūkininkų, kurie 

suimtieji j padėdavo pereiti sieną bėg-

Tris

< ar buvo grūdami žmones.
Dieną buvo galima rodytis 
mieste, nes rusai vengė 
areštų dieną, bet kai atei
davo naktis, kiekvienas 
žmogus drebėjo ir įtemptai 
klausėsi sunkvežimių burz- 
gėjimo, kurie zujo ir zujo 
gatvėmis be perstujimo, 
.eždami
aukas.

Tris dienas
kankinosi uždaruose vago-' liams. 
nuošė be maisto, vandens ir’ 
oro. Kai kurie mirė vago
nuose. ir jų lavonai geroką 

gyvaisiais.

į stoti vis naujas

laika būdavo su
{kol rusai juo.' išimdavo.

mina riebalų, kurie sulipdo 
plaukus, be to, sugeria ne- 
švarumus, dulkes ir užlipdo 
odos poras. Oda negali 
kvėpuoti, ir čia dė! to ken
čia plaukai. Plaunant rie
bius plaukus nesigailėti 
shampoono. Sausus plau
šus plauti kas 10-12 dienų, 
kartais net rečiau, jeigu 
plaukai yra labai sausi.
Vartoti shampooną su lano
linu (natūralinis riebalas*.

Nežiūrint kokię plaukai 
bebūtų, sausi ar riebus, juos 
kasdien reikia gerai iššu-'ketėję 
kuoti su šepečiu. Brauky
mas šepečiu sužadina gal
voje kraujo apytaką, nuo 
kurios pareina plauku augi
mas ir išvaizda. Braukyti 

ne kaip pakliūva.

Kai pagaliau vieną die 
ną vagonai pajudėjo, mes 
nuščiuvę stovėjome ir ašarų 
dinomis akimis juos lydė- 
jome. Iš vagonų girdėjosi 
pagalbos šauksmai, pasku
tinis “sudiev” tėviškei, vai
tojimai, verksmai, pro len
tomis užkaltų langų plyšius 
veržėsi laukan rankų pirš 
tai. Kol vagonai stovėjo 
vietoje, vis dar rusėjo vai- 
Kiška viltis, kad kažkas 
įvyks, kad jie neišvažiuos' 
bet dabar, kai ilga vagonų 
virtinė pradėjo judėti, stai
ga netekom paskutinės vil
ties ir naivaus tikėjimo ste
buklu. Žinojom, kad da- 

1 ar atėjo galas. Galas vis
liam. Stovėjom tylus, be 
žado, bejėgiai.

Vieną kartą buvau šešto
kų stotyje. Nuo Vokietijos 
sienos atėjo du NKVD ka
reiviai, varydami kokį tai 
šiliniai sumuštą pilietį. Sto
tyje paaiškėjo, kad tai bu
vo generolas Gustaitis, Lie
tuvos kariuomenės aviaci
jos viršininkas. Kažkoks 
ūkininkas vedė jį per žalią 
sieną į Vokietiją, bet rusų 
milicija su šunimis vargšą 
pagavo. Buvo graudu žiū
rėti į nelaimingą ir beviltiš
kai nusiminusį žmogų. Jis 
dar bandė numesti po suolu 
savo pinigus, bet vietos šni- 
pukas, tai pamatęs, tuojau 
pranešė kareiviams.

Laidotuvių
t mr
Kurie
rustai,
iliuziiuv
tvarka.

nuotaika 
Net

anksčiau - buvo
L-rijčtn

ap-
tie.

komu
neteko paskutinių 
apie bolševikų san- 
Tik paskutiniai už- 
fanatikai kartojo, 

kad išvežti liaudies priešus 
būtinai reikėjo. Girdi, kai 
kerta mišką, skiedros kren
ta. Jeigu tarp jų pakliuvo 
nekaltų žmonių, tai nieko. 
Tiems netekusiems žmoniš-sepecių

bet vienodais lygiais judė
Atsisėsti tiesiai ir tams žmonės buvo ir likosiais. Atsisėsti tiesiai 

pradėti braukyti nuo kak
tos aukštyn. Padaryti apie 
100 braukymų. Po to r.u

z. kūmo ištikimiems komunis-

tik skiedros, ir nesvarbu 
yra, kur jos krenta.

Kiekvienas, kurs galėjo,
lenkti galvą, plaukus nulei-’J?a^v<,^°‘ kaip išbėgti, nes 
sti ant akių ir pradėti brau-*žinojo, kad ateis ir jo eilė. 
kyti nuo sprando,nuo sprando, per pa
kausi ant kaktos. Jeigu no
rit, kad plaukai blizgėtų, 
vartoti ne nailono, be: tik
ru šerių šepetį.

Gera yra masažuoti gal
vos oda pirštais. Suleisti 
pirštus į plaukus ir trinti 
odą pirštais pusračiu į vie
ną pusę ir priešingai. Toks 
masažas nereikalauja daug 
laika—5-7 minutes per die
ną, bet plaukams labai nau
dingas.

Krautuvėse yra pilna vi
sokių bonkučių su užrašu 
antiseptic.” Tai yra che

miškai pagaminti skystimai, 
kurie dezinfektuoja. užmu
ša bakterijas ir bacilas. 
Gamta duoda žmogui na
tūralinius antiseptikus, iš ku
rių pats stipriausias yra . . 
ašaros. Jeigu mergaitės aša 
ras praskiesti 6.900 kartų, 
tai toks vandens ir ašarų 
skiedinys bus dar pakanka 
mai stiprus užmušti įvairių 
rūšių bacilas. Žmogaus kū
nas gamina daug sulčių. ku
rios turi antiseptinių savy
bių, bet stipriausios iš jų 
vra ašaros.

“Keleivyje” naudinga vre 
daryti visokius biznio skel
bimas ir pa j ieškojimus.

Vėliau sužinojau, kad jis 
Mariampolės kalėjime buvo 
sušaudytas.

*
Žmonių tarpe sklido įvai

riausi gandai. Buvo kalba
ma apie greitą karą, girdi, 
vokiečiai traukia kariuome
nę prie sienos: kiti kalbė
jo, kad jei Lietuva pradėtų 
karą, vokiečiai ateitų į pa
galbą ir pan. Tuos plepa
lus rusai žinojo, bet dauge
lis jų tam netikėjo. Jų tar
pe irgi sklido visokių gan
dų, kurie daugiausiai lietė 
aukštą vokiečių techniką. Iš 
kažkur atėjo gandas, kad 
vokiečiai galį paleisti gele
žinkelių bėgiais tam tikrą 
srovę, ir joks traukinys ne
įstengs važiuoti. Matyt tam 
plepalui nišai patikėjo, nes 
per pusę kilometro nuo sie
nos perplovė savo bėgius ir 
įdėjo specialinius izoliaci
nius besius.

KITA MADRIDE

Aktorė Rita Hayworth nu
traukta Madride po paskel
bimo, kad ji skirsis nuo savo 
vyro. Spauda jau kalba apie 
naują romansą . . .

Kad vėjas neišverstų te
lefono stulpų, pastarieji 
tam tikromis vielomis buvo 
pritvirtinti prie žemės. Tas 
vielas vadinome atatampo- 
mis. Iš Maskvos vieną die
ną atėjo įsakymas pasieny
je 10 kilometrų plote nu
imti nuo stulpų visas ata- 
tampas. Koks pavojus iš 
jų grėsė, buvo neaišku, bet 
įsakymą reikėjo vykdyti.

Kiekvienos stoties ribose 
yra “kontrolinis stulpas.” 
Ant tokio stulpo yra įtaisy
tas tiltelis ir j tam tikras 
dėžes suvedami visi oro lai
dai, kad juos galima butų 
patikrinti. Ir mano gyve
namoje vietoje buvo toks 
stulpas. Niekas negalėjo 
nustatyti laiką ir reikalą 
lipti į stulpą ar nelipti. Po 
stulpu buvo graži pievelė, o 
šalia—nepaprastai , didelis 
liepos medis. Po ta liepa 
dažnai rinkdavosi sovietų 
karininkai. Sėdėdamas kon
troliniame stulpe, laisvai 
girdėdavau jų pasikalbėji
mus.

(Bus daugiau)

Pakalbinkime kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei* 

▼į-” Kaina metams $3.
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KorespondencijoS
LAVVRENCE, MASS.

Mirė Lietuviai

Alena (Vareikiutė) Savu
lionienė, 55 metų amžiaus, 
mus gero draugo Jono Sa- 
vuiionio žmona, mirė sek
madienį rytų spalių 12 d., 
Bon Secours ligoninėje.

šeimyninį gyvenimų. Su
tuoktuvės įvyko St. Lau- 
renee bažnyčioje. Sutuok
tuvių proga bažnyčioje su
sirinko apie 200 lietuvių ir 
dėlto svetimtautis kun. Ca- 
sey stebėjosi, kad lietuviai 
taip įdomaujasi savo tautos 
dargi čia gimusių įvykiais. 
Po sutuoktuviu artimiausie

Visi šoko, dainavo, linksmi
nosi ir vaišinosi alum, ska
niais lietuviškais bulviniais 
blynais, ir išsiskristė po vi
durnakčiu.

VORAS IR ŽIURKĖ

Ginčas dėl tariamo “bak-.kad visi kaltinimai yra iš 
teriologinio karo” Korėjoj |pirito išlaužti, bolševikams 
vis dar tęsiasi. Bolševiką?bus užkištos gerklės, jie ne-

Alena jau senai nesijautėy; M ; Ed Jmi
bet sunkiau sirgo tikti-, S_________

nimo 
Otų i oru 
bloškė

nės ir draugai susirinko Lit- 
,le Red School, North And
over, kur vyko jaunavedžių 
priimtuvės ir vaišės. Po už
kandžių jaunavedžiai išvy
ko į New Yorkų savaitei lai
ko, o pargrįžę apsigyvens 
Cross St., Salem, N. H.

Lapkričio 2 d. įvyks labai 
svarbus Piliečių Klubo vi
suotinas narių susirinki
mas, kuriame bus nominuo
ti klubo viršininkai sekan
tiems metams. Nariai, ku
rie dalyvaus šiame mitinge, 
gaus vaišių—čįelą bačkutę 
alaus. Nepamirškite. Kvie
čia klubo prezidentas Jonas 
Urbonas.

Reporteris.

Socialistai Halsuos 
Už Socialistą

Spalių 12 d. tautinės baž
nyčios parapijonvs turėjo 
rudenini piknikų nuosavam 
parke. Dalyvių buvo gra
žus būrelis ir visi smagiai 
laikų praleido. Buvo lai
mėjimai: už įžangos bilie
tus laimėtų bonkų nusinešė 
Stasys Vilkovickas; lietu
viškų sūrį—Juozas Morkū
nas iš Worcesterio; puošnią 
suknelę—Marijona Balčiu- 
kė ir rankų darbo gražią 
staltiesę—jūsų reporteris.

Šiame piknike dirbo: Pa
jarskienė, Rudienė, Laukai
tienė, Juškienė, Trakimienė 
ir Pajarskas su Jakavoniu. 
Baltrus Balevičius, tai tik 
taip sau vaikštinėjo, girkš- 
nodamas “happy-happy” ir 
visus komandieriavo, o pat 
nieko neveikė.

Malonus šis buvo rudeni
nis parengimas po gelstan
čiais medžių lapais.

gerai,

apie savaitę laiko, pasidavė 
operacijai, kuri buvo nesėk
minga ir ligonė jau negrįžo. 
Palaidota ant gražaus kal
nelio Bellevue kapuose, 
kaimynystėj kur ilsisi jau 
labai daug laisvosios min
ties lietuvių. Laidotuvių di- 
įektorius Kazys Volungus 
pavyzdingai sutvarkė pas
kutinį patarnavimų. Palai
dota laisvai. Prie atviro 
Alenos kapo A. Jenkins ta
rė jautrų atsisveikinimo žo
dį. Laidotuvėse dalyvavo 
labai skaitlingas būrys lie
tuvių. Grabnešiai buvo: 
Antanas Bilas, Alfonsas 
Pilvelis, Antanas Subačius, 
Jonas Urbonas, Edmundas 
Naruševičius ir Julius Pias- 
lekas. Piie savo veiklios 
draugės karsto liūdėjo spe
cialiai skirta komisija nuo 
Moterų Piliečių Klubo: 
Ona Večkienė, Ona Milie- 
nė, Marcelė šimkonienė, 
Valerija Šimonienė, Kon
stancija Milienė ir Teofilė 
Šimkonienė.

Antanas Pivnickas mirė 
sekmadienį vakare, spalių 
12 d., Lawrence General li
goninėj. Antanas ir Juzė 
Pivnickai tų dienų kukliai 
minėjo savo 37 metų šeimy- 

gyvenimo sukaktį, 
širdies smūgis par- 
Antana. Nugaben

tas ligoninėn už 4 valandų 
mirė. Laidotuvėmis rūpino
si Mrs. Jazokas (Juzė Čiur- 
lioniutė). Grabnešiai: Kę
stutis Vaskelionis, Jonas 
Stundžia. Jonas Jaruševi
čius ir trys broliai, velionies 
geri kaimynai, James, Jo
seph ir Donald Boardma- 
nai. Palaidotas laisvai irgi 
ant gražaus kalnelio Belle
vue kapuose. Prie atviro 
kapo kalbų pasakė Antanas 
Jenkins. Antanas Pivnickas 
buvo stambus visuomeni
ninkas, SLA 41 kuopoj iš
tarnavo apie 20 metų kaipo 
pirmininkas, ir Lietuvių Pi
liečių Klube per daugelį 
metų ėjo direktoriaus par
eigas. Antanas paliko di
džiausiam liūdesy žmona ir 
dukterį Ruth, slaugę.

Alena Savulionienė ir 
Antanas Pivnickas paliko 
didelę spraga musų laisvo
sios minties būrelyje ir dėl
to likome didžiai nubudę.

Katrina (Zarkauskaitė) 
Balkunienė, našlė, mirė ant
radienį, spalių 14 d., palai
dota penktadienį, spalių 17

Antanas Barkauskas mi
rė trečiadienį, spalių 15 d., 
Burke Memorial ligoninėj; 
palaidotas šeštadienį, spa 
liu 18 d., Immaculate Con- 
ception kapuose.

Tai tik vienos savaitės 
bėgy net keturi lietuviai iš
siskyrė iš gyvųjų tarpo 
Lavvrence’o kolonijoj. Krin
ta čia broliai ir sesės it me
džių išgeltę lapai šiuo ru
dens laiku. Mus eilės retė
ja, gražioji lietuvių koloni
ja mažėja ir nėra iš ko at 
pildyti. ,

Trumpai Apie Viską
Spalių 12 d. Edvardas 

Velička su Marijona (Su- 
bačiute). Balevich sukurė

“giliai įsitikinęs,” kad ame
rikiečiai vedą Korėjoj bak
teriologinį karą, bet jis kar
iu turi liek sąžinės, jog pri
pažįsta, šad “jokių galutinų 
įrodymų” jam nebuvo pa
tiekta.

Kinijos bolševikai jų pa
čių paskirtam mokslinin
kų komitetui pristatė vieną 
žiurkę ir vieną vorą, kurie 
tariamai buvo numesti iš 
lėktuvų Korėjoj. Tą žiur
kę ir tą vorą “mokslinin
kų komitetas,” per Ivor 
Montagu, kitą anglą to ko
miteto narį, buvo įteikę 
Britų Muzėjui ištirti. Mu- 
zėjaus mokslininkai apžiu
rėjo žiurkę ir vorą ir pa-» 
skelbė tokius atradimus:

Siuto Deportuoti 
Ateivius Kolševikus

Generalinis prokurore 
McGranery įsakė suimti a 
tuonius ateivius komuni 
tus. Suimti ir padėti i L 
lis Island šie žmonės: U r. 
Borich, Andrevv Dmitris ' 
Paul Juditch, Sam Milgro; 
Michael Nukk, Jack Schnt 
der, Joseph Siminoff 
Harrv Yaris.

begalės rėkti, kad Amerika 
kariauja bakterijomis. Jie 
visą ta kaltinimą sugalvo
jo tik propagandos reikalui, 
kad galėtų kaltinti, skųstis 
ir sukauti, jog amerikiečiai 
esą “barbarai.”

Bet ir bolševikai supran
ta, kad tušti kaltinimai be 
jokių įrodymų ne ką gali 
įtikinti. Todėl jie pasirūpi
no “įrodymais.” Bolševi
kai sudarė savo "tarptauti
nį mokslininkų komitetą” 
ir tam komitetui patiekė 
įrodymų dėl tariamo bak
teriologinio karo. Į tą bol
ševikišką komitetą įėjo ang
ių mokslininkas, bolševikas 
Dr. Joseph Needham. Tas 
mokslininkas sakosi esąs

skelbia, kad Amen kos la
kūnai mėto viri Korėjos li- 

apkrėstas utėles, 
vorus ir kitokius 

Amerikiečiai tą 
kaltinimą griežčiausiai už
ginčija. Amerikos vyriau-, 
sybė pakartotinai siulė, kad 
Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius, arba Jungtinių 
Tautų organizacijos sveika
tos komisija tuos kaltini
mus ištiriu. Bet kiekvieną 
kartą bolševikai tokius pa
siūlymus atmetė.

Suprantama, kodėl bolše
vikai nenori bešališko tyri
nėjimo. Jei bešališka ko
misija, ar tai Raudonojo 
Kryžiaus ar Jungtinių Tau
tų organizacijos, pasakys.

gomis
žiurkes,
vabalus

ir

Kai šis “Keleivio” nume 
ris eina spaudon, Amerikos 
rinkimų daviniai dar nė
ra žinomi ir niekas neno
ri pranašauti kokie jie 
bus. Viena tik aišku, kad 
socialistas nebus išrinktas. 
Nežiūrint to, tikri socialis
tai, kurie visą savo gyveni
mą dirbo ir kovojo už so
cializmo idėją, paliks tai 
idėjai ištikimi ir dabar. Į 
prezidentus jie rems socia
listų partijos kandidatą. Ji 
vadinasi Darlington Hoopes 
ir čia matote jo atvaizdą.

Petras Stapulionis (gyve
na 21 Brook St.) ruošiasi 
išvykti į Floridą žiemos 
atostogoms. Jis ieško san- 
keleivių, vieno ar dviejų, 
kurie norėtų ten vykti. Yra 
vietos ir proga dideliu gra
žiu automobiliu pervažiuoti 
pusę Amerikos, daug ką pa
matyti ir mažai kainuotų, 
tektų prisidėti tik už gesą. 
Prie to dviem ar trim sma
giau butų vykti. Petras pla
nuoja išvykti po prezidenti
nių rinkimų, arba ir vėliau, 
kaip bus susitarta. Kreip
tis laišku arba vpatiškai.

Darlington Hoopes
Bet ką reikės daryti, pa

klausite, jeigu balsavimo 
blankoj (balote) nebus jo 
vardo ir pavardės?

Tokiam atsitikime bal
suotojas privalo pats įrašy
ti socialistų partijos kandi
datą ir pažymėti jo vardą ir 
pavardę.

Gal būt yra socialistų, 
kurie galvoja, kad balsuoti 
už socialistų partijos kan
didatą, kuomet nėra jokios 
kilties jam laimėti, reikštų 
numesti savo balsą be nau
dos. Bet jei socialistas taip 
galvoja, jis nėra nuoširdus 
socialistas. Jo balsas sve-

prezi- timiems dievams tikrai bus 
balsas numestas į nešvarios 
politikos balą. Gi balsas 
atiduotas už socialistą bus 
balsas už kilnią idėją.

Todėl visi tikri socialistai 
balsuos už Darlingtoną 
Hoopes. —S. M.

Spalių 17 d. pas mus lan
kėsi prezidentas Trumanas 
ir miesto gražiajam sode 
sakė ugningą kalbą už de
mokratus ; prašė, agitavo, 
kad žmonės balsuotų už 
Stevensoną į šalies
dentus. Pirmu kariu Jung
tinių Valstijų prezidentas 
čia. atsilankė ir kalbėjo. 
Prezidento pamatyti ir jo 
kalbos pasiklausyti susirin
ko apie 30,000 žmonių.

Prieš 40 metų (1912) ši
tam sode sakydavo tokias 
ugningas kalbas darbininkų 
vadai Artūro Giovanetti ir 
Joseph Ettor, kur susirink
davo tokia skaitlinga pub
lika ir taip karštai pasitik
davo savo vadus. Tais lai
kais darbininkai, didžiumo
je ateiviai, žiurėjo Į šalies 
prezidentą, kaipo į savo 
klasės aršų priešą. Laikai 
pasikeitė. Dabar, darbinin
ku unijos demonstratyviai 
pasitiko savo šalies prezi
dentą, šaukė valio ir viešai 
jam teikė dovanas. Prezi
dentui Trumanui Amalga
meitų unija davė savo ran
kų darbo siutą, o tekstilės 
unija prezidento dukrai 
Margaretai davė gražią 
suknelę.

Spalių 18 d. Moterų Pi
liečių Klubas turėjo smagų 
pobūvį. Publikos prisirin
ko kupina žemutinė salė.

V. KRĖVĖS ŽODIS

(Atkelta iš 2 pusi.) 
anksčiau, kada musų tėvy
nė buvo nepriklausoma. 
Mes tikim, kad tai įvyks il
gai įvyks netolimoj ateity. 
Todėl, mieli tautiečiai ir 
tautietės, mieli broliai ir 
seserys, kurie girdite mano 
balsą, jus tikėkite, kad lais
vės aušra jau netolima ir 
žiaurus okupantas, kuris at
ėmė iš jūsų laisvę ir visa, 
ką jus turėjote, ir pavertė 
jus savo vergais, bus priver
stas apleisti musų šalį ir 
mes pargrįžę dar ilgai 
džiaugsimės drauge su ju
mis laisve, kurios jus esate 
ištroškę. Duok, Dieve, kad 
tas atsitiktų kuo greičiau
siai, ir kad mes kuo grei
čiausiai su jumis susitiktu
me, linksmybėje ir džiaugs
me.

NUOŠIRDUMAS

Tai pagrindinė savybė 
jieško tavo paramos!

žmogaus, kuris

Tikras kandidato nuoširdumas pasireiškia 

jo darbais ir kova bei reikalavimais, kai spren
džiamos svarbios gyvenimo problemos.

Ką sako protokolai — rekordai apie kong- 
resmano John F. Kennedy darbus, kovas ir 
reikalavimus Kongrese /

JOHN F. KENNEDY
BALSAVO PRIEŠ neteisingą McCarran Įstatymą, kuris 

neleidžia lietuviams, be specialaus Kongreso leidimo, atvykti 
i Ameriką iki 2037 metų;

Žiurkė (mierotus grega- 
lis), tariamai numesta 
Mandžurijoje, Amerikoje 
neužtinkama. Tos žiurkės 
tėvynė yra Rusija. Kaip 
imerikiečiai galėjo prigau
dyt! Rusijoj žiurkių ir jas 
mėtyti virš Mandžurijos, 
tai rusų ii- kiniečių paslap
tis.

Voras, kuiį Britų Muzė- 
jus ištyrė, pasirodė visai 
nekaltas sutvėrimas. Mu- 
zėjaus mokslininkai sako, 
kad tas voras nenešioja epi
demijų ir todėl jo garbė vi
sai be reikalo plėšiama.

Jei voras ii- žiurkė yra 
nekalti, tai reikia daiyti iš
vadą, kad bolševikai patie
kė “įrodymus,” kurie nieko 
neįrodo. Žinoma, bolševi
kai gali iš savo utėlynų su
rankioti šiltine apkrėstų 
utėlių ir jas patiekti, kaip 
“įrodymą,” bet visoks įro
dymas tuii išlaikyti kritiką. 
Propagandai, melui, prasi
manymams ii- • šmeižtams 
įrodymų nereikia. Bet ka
da bolševikai bandė patiek
ti įrodymus, tai jų pačių 
Žmonės pripažįsta, kad “jo
kių galutinų įrodymų” dar 
nėra patiekta.

—S. D.

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalba, tas gali 
gauti ‘ Keleivio“ knygyne gau
siai iliustruotą, su 272 paveiks 
lais ir “Salemono Galva” Didįjį 
Sapnininką. Su prisiimt imu kai
na $1.50. Adresuokit:

# KELEIVIS 
636 Broadway, S. Boston. Mass.

Ateiviai komunistai bus 
deportuojami ii- iki depor
tacijos formalumai bus 
baigti, jie bus laikomi Eikš 
Island stovykloje. Depor
tuojamieji bolševikai krei
pėsi į teismą, kad patvarky
tų juos palikti laisvėje, b -t 
teisėjas .John W. Ular.cy 
pasisakė prieš juos.

FARMA PARDAVIMUI
fc»» akrai žemės, visa Ivgi, <’ a- 

ma, tik truputi apleista. Y a 2 šei
mynų namas, barnė. 1 arkiįs ir < 
karvės. Prašotr.a kaina $15,'-'M’, 
bet galima nusiderėti. Vi-.-ia ■ ii 
bostono, būtent: 217 Cres.cent S.., 
Bridge \vater, ?>lass. Parduoda ::ci:. -
n ist ra te r ius:

John \Vaitkus.
597 West Lake Avė.. Rahuay

US)

PAIEŠKOJ IM J /

Paieškau Leonoros Bune-kibtės 
kuri 1912 metais gyvena pa. mane 
Philadelphijoj, o paskui išvyko į 
Livinjrstone, Me.

Amelia Lrur,
2035—Uth St..

St. Petersburg, Kia.

APSIVEDIMAI
Vidutinio amžiaus inteligentė rim

ta panelė ieško gyveni..to ėratipo, 
taip pat inteligento, rimto, nuo i '- 
50 metų amžiaus vyriškio. Lak kus 
rašyti: Miss L S.. *' .0 ,
So. Boston 27, Mass. (4 1,

Paieškau panelės arba na-lės ,»s 
vaikų, nuo 25 iki 40 metu amžiau... 
Kuri mylėtų sukurti šeimynini gy
venimą malonėkit-- ats.ii pti iaiš:;a 
arba užeikite pasimatyti ir pesita ii 
ypatiš-kai. Aš esu 55 su- tą amžiaus, 
turiu valgomųjų daiktą kraut:.- ir 
darau gerų pragyvenimų. Lu i s 
atsilieps rimtai per laiškų puošiu 
kiekvienai atsakymų. Kvieėiėu ats - 
šaukti sekama asire.--::: Antanas Bui
kas, Irto Prospeet St., Metnsen, 
Mass. (-1-5,

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų. kurie turi užsise- 
nė jusiu šalčių galvo
je. erzinančių skaudė
jimų kvėpavimo kana
luose. kaip tai nosyje 
ar j. erklėje. 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 laba: 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.
411 W. Broadvvay 

South Boston 27. Mass.

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškss

Nauja laida. Kaina $14.00. Pinigus siųsti kariu Į 
su užsakymu.

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mass.
BALSAVO Už pensijų

Security Įstatymą,

bei pašalpų praplėtimą, už Sočiai 
ypač už vargšų ir invalidų aprūpinimą;

PATIEKĖ PROJEKTĄ sulaikyti patalpą toms šalims, ku 

lios siunčia karo medžiagą raudonajai Kinijai;

BALSAVO Už griežtą kainų kontrole, siekdama? suma
žinti pragyvenimo išlaidas;

BALSAVO Už teisinę rasių lygybe.

RINKIME

JOHN t. KENNEDY
I SENATORIUS

BALSUOKIME UŽ J. F. KENNEDY. 

KURS BALSAVO UŽ MUS!

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE

Lithuanian A’Hiancc of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

Įkurta 1886 Metai*
, TURTAS VIRŠIJA $2.420,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę“ nemokamai
Iš 'Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuviu 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
LDD 21 KUOPA 

RUOŠIA WHIST PARTY

LDD 21 KUOPOS
SVARBUS MITINGAS

ĮDOMIOS diskusijos

sekmadieni, lapkričio 
2 d., 3 vai. po pietų, LPD 
patalpose, 368 Broadvvay, 
So. Bostone, Įvyksta Lietu
vių Darbininkų Draugijos 
21 kuopos narių susirinki
mas. Norintieji arčiau su
sipažinti su draugijos veik
la arba Įstoti Į 21 kuopą, 
taip pat via kviečiami at
silankyti.

Šis 21 kuopos susirinki
mas bus pirmas po vasaros 
sezono ir todėl kiekvieno 
nario yra pareiga jame da
lyvauti. Be kitko, bus duo
ta pilna apyskaita musų ju- 
bilėjinio parengimo, būtent 
koncerto ir banketo, kurie 
Įvyko gegužės 11 d. Bus ir 
daugiau svarbių reikalų. 
Dar nepasimokėjusieji nario 
mokesčio už šiuos metus 
nariai turės progą “susitai
kinti” su kuopos finansų 
sekretoriumi.

Visus kviečia
Valdyba.

BALF Veikla Cambridge

Pereitą sekmadieni LSS 
60 kuopa ir LDD 21 kuopa 
buvo sukvietusios lietuvių 
susirinkimą priešrinkimi
niams klausimams svarsty
ti. Susirinko Foresters sve
tainėje nedaug žmonių, bet 
diskusijos rinkimų klausi
mu buvo gyvos ir labai Įdo
mios. Kalbėjo A. Jenkins, 
J. Januškis, S. Micbelsonas, 
M. Michelsonienė. J. Jan
kauskas, V. Anesta ir kt. 
Pirmininkavo V. Anesta.

B AL Veikla Worc estery

Lapkričio 15 d., šeštadie
nio vakare 8 vai., Lietuviu 
Darbininkų Draugijos 21 
kuopa ruošia šaunią “whist 
party.” įvyks Strand Hali 
pataipose, šalia piliečių klu
bo, Broadway, netoli Ė St., 
South Bostone. Smulkme
nas pranešime vėliau.

Valdyba.

Trumpa Deverio Biografija

Kadangi BALF 
ivvksta sausio 9-10

seimas
dieno-

\Yorcesterio 
pat sujudo, 
klubo

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Iii $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: <nXf>'

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadwa>
South Boston. Mass.

lel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

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

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 5-5584

Spalių 26 d. Įvyko BALF 
veikėjų susirinkimas. Jame 
dalyvavo BALF atstovas 
Jonas Valaitis. Kai primi
nė šių dienų vargus Euro
poj, susirinkimo dalyviai 
sumetė $24 (K. Petrelis iš 
Somerville $8 ir M. Narbu 
tas $5, kiti po mažiau). Su
sirinkimas pavedė BALF 
Cambridge skyriaus pirmi
ninkui B. Jakučiui sušaukt 

odidesnj susirinkimą,, 
tremtinių organizacijų 
stovas Jasiunas pažadėjo 
sukviest tremtinius.

at-

TMD Susirinkimas

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos Bostono skyrius turės 
savo metinį susirinkimą ši 
šeštadienį, lapkričio 1 d., p. 
J. Tuinilos raštinėj, 395 W. 
Broadvvay, So. Bostone. 
Pradžia 7:3d vai. vakaro. 
Visi nariai ir norintieji Įsto
ti prašomi atsilankyti. Bus 
valdybos perrinkimas.

Valdyba.

mis Bostone, 
lietuviai taip 
Spalių 23 d. 
virš 30 visuomenės veikėjų 
bei organizacijų atstovų nu
tarė išrinkti laikiną komite
tą. sušaukti visų organizaci
jų atstovams. Susirinkimui 
pirmininkavo ir laikino ko
miteto pirmininku išrinktas 
Jonas Dvareckas, sekreto
rius Jonas Vizbaras. Ko
miteto nariais išrinkti: Juo
zas Glavickas, Juozas 
Kriaučialis, Antanas Vage- 
lis. Lionginas Leknickas, 
Juozas Matulevičius, Vy
tautas Mačys, Kleofas Žiur- 
lys, Pranas Aukštuolis, Juo
zas Šalaviejus, Pranas Pau- 
liukonis.

Artimiausia proga bus 
šaukiamas didesnis susirin
kimas, i kurį bus kviečiami 
visų draugijų atstovai.

Lietuvos kariuomenei pa
minėti šventė rengiama šeš
tadienį, lapkričio 29 d., 7 
vai. vakare. Lietuvių Legio
nierių salėje. Dalis pelno 
•duriama BALF’ui.

Kandidatai Šturmuoja
Massachusetts Valstiją

Paul A. Dever gimė liostono 
priemiesty R<>xbury. maišytoj 
airių-amerikiečiu šeimoj. 1903 
metu 15-tą siiusio dieną. Jis 
turėjo 4 brolius. Visi kiti da
bar jau vedę. bet jis pasilieka 
viengungis. Baigęs Bostono 
Univerisiteto teisių skyrių, jis 
iš pradžios dirbo kito advokato 
ofise; paskui susidėjo su kitais 
jaunais advokatais ir atidarė 
liartnerių ofisą. Vėliau jisai 
Įsijungė politikon ir 1928 me
tais buvo išrinktas Massachu
setts legislaturon. Po 6 metų 
buvo išrinktas valstijos proku
roru. 1940 metais jis jau sta
tė savo kandidatūrą į guberna
torius. bet buvo sumuštas. Gri
žo vėl advokatauti. Bet 1948 
metais tapo išrinktas guberna
torium ir tebėra toj vietoj iki 
šios dienos.

DORCHESTERIO
KLUBO WHIST PARTY

Dorchesterio L. P. Klu
bas rengia šaunią whist na
rę ši šeštadieni, lapkričio 1 
g., savo patalpose, 1810 
Dorchester Avė. Bus gerų 
dovanų ir gardžių užkan
džių. Visi maloniai kviečia
mi atsalankyti. Pradžia 7 
vai. vakaro.

PARDUODA PEČIU
Parduodamas mažai vartotas 

aliejinis pečius. Kam toks rei
kalingas, tegul kreipiasi že
miau nurodytu adresu, gaus už 
prieinamą kainą. Kreiptis:

698 E. 7th St.. So. Bostone.

BI TAS Nl OMAI
Trijų kambarių butas šeiniai 

be vaikų, antrame aukšte, išsi
nuomoja tuoj pat. Kreiptis 
295 Silver St.. So. Bostone, va
kare po 6 vai. (45)

Tremtinių Meno Ratelis 
Paskyrė BALF’ui $200

Massachusetts vai s t i j a 
skaitosi “abejotina" rinki
muose, šiek tiek palinkusi 
Į Stevensono šoną. Dėl 16| 
musų valstijos elektorių 
verta pakovoti, todėl čia 
lankėsi prez. Trumanas. pa
skui gen. Eisenhovver, per
eitos savaitės gale ir šios
pradžioje lankėsi gub: Ste- 

BALF naudai Tremtinių venson ir prieš pat rinkimus 
Meno Ratelis Woreestery čia atvyks gen. Eisenhovver 
buvo surengęs pramogą, ir šen. Nixon. šalia tų di- 
Jos pelną, S200. nutarė skirt;džiųjų kanuolių čia eina as-
lietuviams ligoniams Yo-jtri kova dėl senatoriaus vie 
kietijoj. Iždininkas P. Pau-'tos (Kennedy-Lodge) ir dėl 
liukonis auką Įteikė BALF gubernatoriaus (Dever-Her- 
atstovui Jonui Valaičiui, ter).

RETA PROGA
Kas interesuojasi puikiausiais amžinai nerudyjančio plieno 

virimo įrankiais (puodais, keptuvėmis) ir norėtų juos Įsigyti— 
turi retą proga Bostone juos užsisakyti už nepaprastai žemą 
kainą. Pilnas komplektas puodų—69 doleriai!

Nerudyjančio plieno peilių-šakučiu servizas. 8 asmenims, tik 
829.95; automatiški karininkai $13.95.

Laiškus su pageidaujamu laiku demonsravimui. rašykit: 
JONAS VASILIAUSKAS

24 Annabel Street 
Dorchester-Boston. Mass.

Telefonu prašome skambinti nuo 7 vai. vakaro: TA 5-3175.

PIANAS PARDAVIMUI

Mažai vartotas, kaip naujas 
pianas parsiduoda labai pigiai. 
Kreiptis pas Maluk. 2 ras aukš
tas. 253 Go!d St.. So. Boston.

(45)

PARSIDUODA PIANAS

Pigiai parsiduoda pianas, 
kreiptis tel. SO 8-6902. adresas 
851 E. 5th St., So. Bostone, an
tras aukštas.

RADIO PROGRAMA

Balsuot įteikia Už Republ i konus

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— Dainininkė V. Bar- 
mienė iš Dorchesterio dai
nuo Maironio dainas. «

3— ‘Magdutės Pasaka.

Po programos prašome 
parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį YVBMS, Lithuanian 
Program, 91 Bay State Rd., 
Boston, Mass., o biznio rei- 
nio reikalais rašykit ofiso 
adresu: 502 E. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

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

Tai. SO 8-2712 arba BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir
Vartoja včliauiioa konstrukicijos 

X-BAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
S34 BROADVAY.

80. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: mm 8 M 8 

ir ano T Ut 8

846 BR0ADWAY 
•O. BOSTON. MASS. 

Talafonao: SOUth Boaton 1880

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis\
LIETUMS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

PEČIUS PARDAVIMUI
Gera- arazinis virtuvės pečius. ža

lio.- spalvos, parsiduoda nebrangiai 
Karu reikia irern pečiaus, paskam
binkit vakare: PR 8-35M. (15,

Devynios tautinės grupės, kurios atstovauja 
1,500,000 žmonių, šiomis dienomis sudarė Suvieny
tų Amerikos Balsuotojų Lygą, kuri pataria visiems 
balsuotojams balsuoti už republikonų kandidatus— 
Eisenhovveri ir Nixoną.

Aukščiau paduota nutrauka parodo viršuje tų 
kandidatų atvaizdus ir organizacini Suvienytų Ame
rikos Balsuotojų Lygos komitetą. Pirmoj eilėj, iš 
kairės i dešinė, sėdi: graikų republikonų klubo at
stovas Nicholas Apelakis; italų lyderis ir Lygos pir
mininkas John A. Volpe, ir sirijonų-lebanėnų bal
suotojų sąjungos atstovas Edward Maloof; antroj 
eilėj, iš kairės i dešinę, stovi: franeuzų balsuotųjų 
lygos atstovas Fred Achin; lenkų balsuotojų atsto
vas Alfons Baranow»ki; artnėnų republikonų klubo 
atstovė Miss Edna Begosian; lietuvių-amerikiečių 
komiteto narys adv. Antanas O- Shallna, ir Lincolno 
balsuotojų lygos atstovas Wilhelm Frane iš Spring- 
fieldo. 1

Kitų tautinių grupių atstovai i šitą nuotrauką 
nepateko. , 1

KEISTUČIO DRAUGIJOS 
BANKETAS

D. L. K. Keistučio Draugija 
rengia metinį banketą 9-tą lap
kričio dieną Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėj. 368 Broaduay. 
South Bostone. Vakarienei 
rengti komitetas kviečia visus, 
senus ir jaunus, ir užtikrinę 
tad niekas nesigailės. Bus įvai
rių valgių ir gėrimų kiek tik 
tas norės. Gros gera orkestrą. 

Vakaras prasidės 6 valandą ir 
tęsis iki vėlumos. (45)

Komitetas.

Sandaros Moterys Rengia 
Banketą

Banketas įvyks lapkričio 30 
d. Soz Bostono Lietuvių Piliečių 
salėj, 368 Broadway.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 Takam

Seredomis:
Nuo 9 ryto iU 12 dieną

SO. BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL B8TATE A INBUBANCB 

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON.
Office Tel. SOboeton 8-0948
Baa. 87 ORIOLB STBBBT 

West Rozbory, Mana.
Tel. PArkvay 7-0402-M.

LIETUVIU PROTESTANTŲ ŽINIAI
Sekmadienį, lapkričio 2 d„ 2 vai. popiet, 85 We?t 

Netvton St., Bostone, First Lutheran Church bažnyčioje 
Įvyks Bostone ir jo apielinkėse gyvenantiems lietuviams 
protestantams Reformacijos Šventės Minėjimas. Pamal
das laikys kun. Dagys.

Maloniai kviečiame Tamstą su artimaisiais daly
vauti.

Bostono Lietuvių Protestantų 
Susivienijimo Valdyba.

LIETUVIŲ KILMĖS BALSUOTOJAI

REKORDAS KALBA!
Gubernatoriaus DEVERIO rekordas garsiai kalba 

apie jo draugiškumą musu žmonėms ir yra užsitarnavęs 
musų pripažinimo.

Jis yra paskyręs daugiau lietuvių Į aukštas ir Įtakin
gas vietas negu kuris k.’as gubernatorius Massachu
setts istorijoj.

Jo rekordas musų žmonai labui yra labai žymus.
Negana to. jis yra pastatęs pažangios, išmintingos 

administracijos rekordą.
Jo laimėjimai Massachusetts darbo 

žmonėms taipgi žymus. Jis pagerino

minimum algą—padidino pašalpą be 
darbiams—Įvedė geresnes algas ir 
geresnes darbo sąlygas. .JĮ indorsavo 
darbo organizacijoj A. F. of L. ir 
C. I. O.

Jis vertas musų paramos ir balso.

Jis buvo Prietelius!

REIKALINGI NAMAMS 
DALYKAI

Blanketai. paklodės, inpilai. 
antklodės, langų uždangos, li- 
nolėjus ir kilimai. Mokėt tik 
$1.00 i savaitę. Kolektorius 
ateina i namus. Telefonuokit: 
JA 4-2578 ir klausikit: Bronick 
ar Kari. (17)

Matracai
$10 gausit už seną jei pirksit 

naują—mokėt savaitėmis už 
naujus Slumberland matracus. 
Parodom pavyzdžius. Telefo
nuokit: JA 4-2578 ir klauskit: 
Bronick ar Kari. (47)

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lletuVii- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios, 
čia jau 20 metų.

BŪTINAI BALSUOK- ANT A DIENI, 4 LAPKR
Albin Neviera. 30 Codman Sq.. Dorchester, Mass.

I LIETUVIŠKA
APTIEKA•ir

Žolių Krautuvė
172 L SL, So. Boston

Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio. 
Jūsų daktarui bus smasru 
žinoti, kad savo receptą at
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

Tel. SO 8-2150
iAV-ON ROOFING (O. 

409 W. Brnadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr„ ir 

Alphonse Sterke
Oengiam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Stogeliais

Apkainavimas Dyka;
(Free Esi imate)

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
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. Adresuoki^: (4-3)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,




