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Visas Pasaulis Laukia J.A.V. 
Rinkimų Davinių

Rinkimų Kampanija Pasibaigė, Visi Argumentai Pasa
kyti; Žodi Ima Balsuotojai; 55,000,000 Balsuotojų 

Renka Prezidentą, 35 Senatorius, 435 Atstovų
Rūmų Narius, 29 Gubernatorius ir Daug 

Kitų Pareigūnų

Šį pirmadieni rinkimų 
kampanija baigėsi. Repub
likonų kandidatas gen. Ei- 
senhouer ją baigė Bostone, 
o demokratų kandidatas 
gub. Stevenson Chicagoje. 
Laike rinkimų kampanijos 
abu didžiųjų partijų kandi
datai apkeliavo daug vals
tijų; Stevenson padarė 32,- 
500 mylių kelionės ir pasa
kė virš 200 prakalbų, gen. 
Eisenhovver keliavo 33,000 
mylių ir pasakė 270 prakal
bų. Prezidentas Trumanas 
ilgi labai aktingai dalyvavo 
linkimuose ir savo kelionė
se pasakė 217 prakalbų.

Paskutines rinkimų die
nas Įvairus kalbėtojai tiktai 
kartojo seniau išdėstytus 
argumentus. Republikonai 
mušė i administracijos klai
das ir ypač kėlė prieš vi
suomenę Korėjos karą. De
mokratai kalbėjo apie ki 
to pasiekimus per 20 metų 
valdant demokratams ir
ragino balsuotojus palikti 
prie šalies vairo tą pačią 
partiją. Dabar ima žodi
balsuotojai ir išneša savo 
sprendimą, kurį daugumas 
skaitytojų sužinos pirma 
negu musų laikraštis juos 
pasieks.

ŠĮ antradienį amerikie
čiai renka šalies preziden
tą ir vice prezidentą, renka 
34 senatorius (vienas, 35- 
tas. jau išrinktas Maine val
stijoj), renka 435 atstovus 
(kongresmonus), 29 guber
natorius, valstijų seimelius 
ir daugybę kitų pareigūnų. 
Visoj eilėj valstijų balsuo
tojai pasisako dėi galybes 
vietinių klausimų, kurie 
sprendžiami referendumo 
keliu.

Turinčių teisę balsuoti 
piliečių Amerikoje yra 98,- 
344,000, bet užsiregistravu
sių balsavimui yra tik apie 
75 milionus. Iš užsiregis
travusių balsuotojų šiais 
metais gal balsuos apie 55 
milionus.

Prezidento rinkimuose pi
liečiai balsuoja ne tiesiog 
už prezidentą, bet renka 
“elektorius,” kurie betgi 
yra iš anksto pasižadėję 
balsuoti už partijų išstaty
tus kandidatus. Iš viso 
renkama 531 elektorius, jų 
didžiuma—266—jau nusve
ria. kuris kandidatas bus iš
rinktas.

DIDELIS GAISRAS

Gen. Eisenhoicer
Smerkia McCarthy
Gen. - Eisenhovver kalbė

damas Chicagoj pereitą 
penktadieni gana griežtais 
žodžiais smerkė “kai kurių 
žmonių metodus” kovoje 
prieš bolševikų Įtaką vy 
riausybėje. Generolas ne
įvardijo senatoriaus Me 
Carthy, bet iš jo žodžių aiš
ku buvo, kad jis smerkia tą 
senatorių, kurį republikonai 
ir pats generolas remia rin
kimuose Į senatą.

Gen. Eisenhovver sakė, 
kad jis pripažįsta tik švarią 
kovą, bet žadėjo tą švarią 
kovą vesti iki galo, iki vals 
tybės aparatas bus apvaly
tas nuo bolševikų Įtakos.

Generolas savo kalboje 
griežtai pasmerkė ir izolia- 
vimosi politiką, kurią atsto
vauja dalis republikonų 
partijos.

DV KARO DIDLAIVIAI KORĖJOS VANDENYSE

bu didžiuliai Amerikos karo laivai “Iowa* 
pozicijas iš sunkiuju kanuoliu. har4vuu

žiais.

ir ‘•Missouri*’ bombardavo Korėjos bolše- 
didlaiviai “ilsisi” sujungti stipriais rete-

Indija Reikalauja SIŪLO BAIGTI

Arabai Siunčia 
Protestą Vokiečiams

Vokietija sutiko sumokė
ti Izraelio respublikai apie 
800,000,000 dolerių už žy
dams nacių padarytas 
skriaudas. Dėl to susitari
mo arabų valstybės pasiun
tė protesto notas Vokieti
jai. Pereito savaitės gale 
Egipto vyriausybė irgi pa
reiškė protestą Vokietijai ir 
nutarė sukviesti visų /Krabų 
Lygos narių posėdį, kad 
bendrai imtis žygių prieš 
Vokietiją. Sakoma, kad 
Egiptas siūlys* visoms ara
bų valstybėms nutraukti di
plomatinius santykius su 
Vokietija.

Arabai protestuoja todėl, 
kad vokiečiai atlygina žy
dams už jiems padarytas 
skriaudas, bet niekas nepri
verčia žydų atlyginti ara
bams už jiems padalyta 
skriaudas. Esą 850,000 ara
bų iš Palestinos paliko l>e 
jokio turto, l>e pastogės ir 
be pragyvenimo šaltinio, 
bet .iais niekas nesirūpina.

ŽIAURUS MŪŠIAI
KORĖJOS FRONTE

Pereitą sekmadienį po
piet Bostono prieplaukoj 
Union Wharf kilo didelis 
gaisras. Sušaukti iš 8 mie
stų gaisrininkai ir gaisriniai 
laivai dirbo per naktį. Apie 
80 gasri.,;nkų pritroško du- 
jr-.ais 15 »i. ’žta ligoninėn

Naikinti Kolonijas
Indijos vyriausybė piane-

TRIESTO GINČĄ
Italijos vyriausybė pasiu- 

Jungtinių Tautų organi- lė Jugoslavijai pavesti Trie
sto teritorijos ginčą išspręs
ti tarptautiniam teismui 
Haagoje. Italijos vyriausy
bė sako, kad ji nori tą gin-

šė
zacijai, kad ji nebepakęs il
giau prancūzų ir portugalų 
kolonijų Indijos teritorijo
se. Prancūzai iš 18 am
žiaus turi Indijos pakraš
čiuose penkias mažas kolo
nijas. o Portugalija ten tu
ri porą kolonijų. Indija da
bar reikalauja, kad prancū
zai ir portugalai kraustytų- 
si iš tų kolonijų ir atiduotų 
valdomas teritorijas Indi 
jai. Indija sako, kad ji 
penkius metus laukusi, kad 
prancūzai ir portugalai 
kraustytųsi ir nebenori il
giau laukti.

Kandidatas Ramino 
Kalinių Maištą

Korėjoj pereitą savai
tę ir pradžioje šios sa
vaitės eina labai kruvini 
vietinio pobūdžio mūšiai, 
kuriuose labai aktingai da
lyvauja artilerija. Mūšiai 
eina centraliniamc fronte 
dėl įvairių kalvų. Viena 
me mūšyje dėl vienos kai 
vos sekmadienį JT artileri
ja per 8 valandas paleido 
į priešo pozicijas 42,000 
granatų

Prezidentas Truman Paskelbė 
Slaptus Dokumentus

Karo Vadai 1947 Metais Siūlė Ištraukti Kariuomenę 
Korėjos; Karo Vadų Priešakyje Tada Buvo Gene

rolas Eisenhower; Dokuiųentai Buvo Jau Pa
skelbti Šen. Morse; Dokumentai Rinkimų

Rezultatų Nepaveiks

• vIS

Prie Odros Septyni 
Milionai Lenkų

Nuo Vokietijos atskirto
je provincijose, Silezijoj 
ir palei Odros (Oderio) 
upę, lenkai jau apgyvendi
no 7 milionus gyventojų. 
Iš to skaičiaus vienas mi-

cą išspręsti nedrumsčiantBionas lenkų yra Aukštosios 
tarptautinių santykių. Silezijos žmonės lenkai,

Jugoslavijos atsakymas Į; nuo amžių gyvenę Aukšto- 
tą pasiūlymą jau irgi pa
skelbtas. Triesto miestas ir 
teritorija

joj Silezijoj, o šeši milio- 
nai yra lenkų iš Lenkijos, 

yra slavų žemėje. Prieš karą tose provincijose 
buvo viri 7 milionu gyven
tojų, bet dabar kasmet po 
200,000 lenkų tose provin
cijose daugėja. Iš vokiečių 
atskirtos teritorijos yra vi
siškai sulenkintos. Taip pat 

'sulenkintas yra Gdansko 
(Dancigo) miestas ir len
kams prisikirta Rytprūsių 
dalis.

Demokratų partijos kan- 
djdatas Adlai E. Stevenson 
pereitą penktadienį buvo 
pertraukęs rinkiminę kam
paniją ir buvo nuvykęs į 
Čhester, III., kur Menard 
kalėjimo kaliniai buvo su
kėlę maištą. Kaliniai buvo 
paėmę nelaisvėn 7 kalėjimo 
sargus ir grasino juos nu
žudyti, jei prieš juos bus 
pavartota jėga. Guberna
torius Stevenson pasiuntė 
kaliniams ultimatumą ir 
ir tuoj po ultimatumo gink 
luoti sargai ir valstijos po
licija maištaujančius kali
nius atakavo ir juos nura
mino. Visi sargai užstovai 
buvo paliuosuoti.

Maištavo 339 kaliniai. 
Gub. Stevenson vėliau sakė, 
kad jis bijojęs dėl sargų li
kimo, bet turėjęs rizikuoti, 
nes kitos išeities nebuvo. 
Kaliniai buvo nuraminti be 
kraujo praliejimo, užteko 
kelių šūvių į orą.

KAINOS SUSTOJO
LIPTI Į VIRŠŲ

bet dauguma to miesto ir 
teritorijos gyventojų yra 
italai. Po antrojo karo 
Triestas buvo paskelbtas 
“laisvu miestu” ir tvarkosi 
anglų ir amerikiečių prie
žiūroje. Dalis teritorijos 
yra jugoslavų prižiūrima. 
Triesto klausimas nuodija 
santykius tarp Italijos ir Ju
goslavijos.

Jugoslavija dėl Romos 
pasiūlymo sako, kad Romos 
pasiūlymas “yra visai, ne
vietoje” ir nepadės to gin
čo baigti.

‘Mylėk Rusiją'
Visą Mėnesį

♦
Kinijos bolševikų vyriau 

sybė paskelbė lapkričio mė
nesį “mylėk Rusiją mėne
siu.” Per visą tą mėnesi 
bus daromos paskaitos -ir 
aiškinama, kodėl Kinijos 
žmonės turi mylėti ir pasi
tikėti bolševikiška Rusija. 
“Meilės” mėnuo prasidės 
lapkričio 7 d., bolševikų 
perversmo sukaktuvių die
ną ir pasibaigs gruodžio 
d. Ar po gruodžio 6 gali
ma bus “nemylėti” Rusijos, 
iš pranešimų nėra aišku, bet 
greičiausiai “meilė” bus ka
lama į kiniečių galvas ir po 
tos dienos.

Kinų . bolševikai plačiai 
garsina iš Rusijos seniau 
gautą ir dabar gaunamą pa
galbą Korėjos karui vesti ir 
nurodo, kad ta pagalba tu
ri skatinti! visus
dar labiau mylėti Rusiją.

Bolivija Perėmė
Cinos Kasyklas

V i Vfc i 1TC.rumcviuo

Dvylika Kandidatų 
Prezidento Vietai

SAKO, O’DWYER
NEGRĮŠ IŠ MEKSIKOS

Spauda praneša, kad 
Am e r i k o s ambasadorius 
Meksikoj, buvęs New Yor
ko majoras Wm. O’Dvvver, 
nebegrįš iš Meksikos ir pa
siliks ten gyventi po atei
nančių metų sausio mėne
sio, kada jis bus atleistas 
iš ambasadoriaus pareigų. 
Sakoma, kad ambasadorius 
versis advokato praktika 
Meksikos mieste.

ŠEN. PAT McCARRAN 
‘BUVĘS DEMOKRATAS

Darbo statistikos biuras 
Washingtone praneša, kad 
nuo rugsėjo 15 iki spalių 
15 d. kainos Amerikoje 
stabilizavosi ir nebekilo į 
virių. Ar ta kainų stabili 
zacija reiškia, kad jos ir 
pasiliks pastovios, ūkio gy
venimo stebėtojai nedrįsta 
pranašauti.

Bolivijos vyriausybė na
cionalizavo didžiąsias cinos 
kasyklas krašte. Tiys d i 
dėlės kompanijos (viena 
amerikiečių), kurios gami
na 75'< visos Bolivijos ei 
nos, tuoj pat perimamos j 
vyriausybės rankas. Boli
vijos prezidentas Victor 
Paz Estenssoro pasirašė de
kretą apie kasyklų naciona
lizaciją ir visame krašte dėl 
to įvykio buvo ruošiama 
triukšmingų demonstracijų.

Bolivija kasmet išveža į 
užsienius apie 30,000 tonų 
cinos ir tai yra krašto svar
biausias eksportas. Pagal ridge

Demokratų partijos kan
didatas A. E. Stevenson 
“atsisveikino su senatorių 
Pat McCarran, išvadinda
mas jį žmogumi, “kuris se
niau buvo demokratas.” 
Kartu Stevenson pasisak 
už imigracijos ir natūrali
zacijos įstatymo peržiūrėji
mą. To įstatymo pataisymą 
remia prezidentas Truma
nas ir gen. Eisenhovveris. 
Bet ar įstatymas busimame 
kongrese bus pakeistas dui 
nežinia. Tas įstatymas ne
šioja “McCauan biliaus” 
vardą.

šiuose prezidento rinki
muose yra 12 kandidatų 
prezidento vietai ir tiek pat 
vice-prezidento vietai. Pap
rastai girdime tiktai didžių
jų partijų kandidatus: Gen. 
Dvvight D. Eisenhower ir 
Adlai E. Stevenson.

Kiti kandidatai yra šie: 
Vincent W. Hallinan nuo 

progresyvių partijos,” ku
ri atstovauja bolševikų “li
niją”; Darlington Hoopes 
nuo Amerikos Socialistų 
Partijos T Farrel Dobbs nuo 
Socialist Worklrs arba 
trockistų partijos; Homei 
Tomlinson nuo “biblinių 
krikščionių”; Eric Hass nuo 
Socialist Labor, vadinamos 
ir industrinės valdžios šali
ninkais; Fred C. Proehl 
“Greenback” partijos; Stu- 
art Hamblen nuo prohibici
jos partijos; Herbert Hold- 

nuo vegeterionų: El-

Prezidentas Trumanas šį 
pirmadienį paskelbė slap
tus dokumentus iš 1947 
metų apie ištraukimą ka
riuomenės iš Korėjos. Tais 
metais jungtinių štabų vir
šininkai, priešakyje su gen. 
Eisenhovver, siūlė ištraukti 
kariuomenę iš Korėjos. Pa
siremiant tuo siūlymu vals
tybės departamentas vėliau 
ir pritarė kariuomenės iš
traukimui, kas buvo pada
ryta 1949 metais.

Prez. Trumanas skelbda
mas dokumentus paaiškino, 
kad jis nori apginti tuos 
valdžios pareigūnus, kurie 
neteisingai buvo kaltinami 
dėl kariuomenės ištraukimo 
ir negali patys apsiginti, 
nes dokumentai yra slapti.

Tie slaptieji dokumentai 
jau.buvo paskelbti kiek se
niau senatoriaus Morse, to
dėl prezidentas jokios 
staigmenos nepadarė ir pa
skelbtieji dokumentai VSF= 
gu padarys įtakos į rinkimų 
rezultatus.

Korėjos karas paskutines 
dvi savaites pasidarė pa
grindinis rinkimų klausi
mas. Demokratų pozicija 
yra tokia: Korėjoj galima 
arba trauktis, arba išplėsti 
karą į Kiniją. Nei viena 
nei kita iš tų galimybių nė
ra priimtinos. Todėl admi
nistracija siūlo ir toliau lai
kyti pozicijas, stiprinti pie
tinių korėjiečių armiją ir 
derėtis dėl taikos. Republi
konai nesiūlo nei trauktis 
nei plėsti karo, bet žada 
“naują bandymą” tą karą 
užbaigti “greitai ir garbin
gai.”

RINKIMŲ PRANAŠAMS 
SUSIMAIŠĖ KORTOS

nacionalizacijos dekretą ne-jlen Jensen nuo “Washing- 
aišku yra, ar kompanijų šė- ton Peace” grupės ir Henry
rininkai gaus kokį nors at
lyginimą. Didžiųjų kom
panijų vedėjai vertina tų 
kompanijų turtą apie 60,- 
000,000 dolerių. Bolivija 
gamina apie 15G pasaulio 
cinos.

Ispanija Susitaria su
Amerika dėl Bazių

Iš Ispanijos praneša, kad 
ten tikimasi greitu laiku pa
sirašyti sutartį dėl kariškų 
bazių davimo Amerikai. Is
panija buvo užsiprašiusi už 
bazes peidaug aukštą Kui
ną ir dėl t»» derybos uzsi- 
vilki.no

Krajevvski “neturtingo žmo
gaus” kandidatas.

Atsidarė Jugoslavų
Kompartijos Kongresas

Šį pirmadienį Zagreb 
mieste atsidarė šeštas Jugo
slavijos komunistų partijos 
kongresas. Dalyvauja 2,- 

|()00 delegatų. Jugoslavų 
komunistai toliau nusistatę 
rodyti ragus Maskvai ir 
bendradarbiauti su Vaka
rais.

Enkite kaimynus ii 
draugus užsisakyti “Kelei 
vi.” Kaina metams $3.

Rinkiminiai pranašai ir 
šiais metais pranašauja rin
kimų rezultatus, bet jų kor
tos taip yra susimaišiusios, 
kad jie patys žino, jog jų 
pranašavimai yra tik vėjo 
gaudymas. Gallup pereitą 
ketvirtadienį “surado,” kad 
47S balsuos už generolą, 
40' • už gubernatorių ir 
13'ž “nežino” už ką. Pa
gal norą “neapsisprendu- 
sius” galima atiduoti vie
nam ar kitam kandidatui ir 
“laimėti” rinkimus. Pana
šiai sapalioja ir kiti rinki
miniai pranašai.

Šen. Morse Bijo Karo

Senatorius Morse sako, 
kad išrinkimas gen. Eisen- 
hower prezidentu gali pri
vesti prie trečiojo pasauli
nio karo, nes, girdi, “reak
cionieriai, kurie konrtoliuo- 
ja generolą,” yra linkę pa 
skelbti karą Kinijai.

vilki.no
vilki.no
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Pasaulio Viltis
' ** - - ■ - -

Milane, Italijoj, posėdžiavo antrasis Socialistinio 
Internacionalo kongresas, kuriame buvo atstovaujama 
apie 65 miiionai Europos ir Azijos tautų balsuotojų. So
cialistinio judėjimo reikšmę tame kongrese geriausiai 
išreiškė buvęs Anglijos ministeriu pirmininkas Clement 
Attlee. Kalbėdamas viešame susirinkime po atviru dan
gumi, jis sakė: ’

"Laisva socialdemokratija yra pasaulio viltis. Prieš 
smunkanti kapitalizmą ir prieš komunizmą, kuris neger
bia žmogaus asmens vertybės, mes skelbiame musų tikė
jimą į laisvą socialinę demokratiją.

Tarp dvejų pasaulio milžinų. Rytų ir Vakarų ko
voje, socialistinių partijų atstovai pasisakė nedvipras
miai už bendradarbiavimą su Amerika, už laisvojo pa
saulio ginklavimąsi, už šiaurės Atlanto Gynimosi Są
jungą, už derinimą visų jėgų kovoje prieš rusišką impe
rializmą ir bolševikišką vergiją.

Bet ginklų jėgos kovoje prieš bolševizmą neužtenka. 
Reikia tikėjimo i geresnę visuomenės santvarką ir toki 
tikėjimą Europos ir Azijos žmonėms gali duoti tiktai 
socialistinė demokratija, jungianti kovą už darbo žmo
nių būvio gerinimą su aistringa kova už asmens laisvę.

Europoje, kur darbininkų judėjimas yra stiprus ir 
daugelyje valstybių stovi prie valdžios vairo, arba gali 
bet kada grįžti i valdžią, kaip Anglijoje, tatai yra savai
me aišku. Bet Azijos tautoms, stovinčioms kryžkelėje, 
kaip Indija, Indonezija. Japonija. Burma ir k., sociali 
tinė demokratija duoda viltį ir rodo kelią, kaip siekti 
ūkiško kilimo, kaip rūpintis dirbančiųjų žmonių gerbū
viu ir kartu išsaugoti žmogaus asmeninę laisvę.

Rytų-Vakarų imtynėse socialistinis judėjimas aiškiai 
stovi Vakarų eilėse ir yra vienas iš to pasaulio ramsčių. 
Vakarų pasaulio vadovaujanti jėga, Jungtinės Amerikos 
Valstybės, visvien kokia vyriausybė čia bebūtų, laisva
me darbininkų judėjime turės ieškoti sąjungininko ir su 
juo bendradarbiauti. Vadovavimas pasauliui, nesiskai
tant su plačiųjų gyventojų masių siekimais, butų visai 
neįmanomas ir tik vestų į šunkelius.

Amerikos didžiosios partijos šiuose rinkimuose pa
sisakė siekiančios taikos. Panašiai pasisakė ir Socialistų 
Internacionalo kongresas. Ginklavimasis yra būtinas 
bet šalia ginklavimosi tenka galvoti ir apie derybas ka
rui išvengti. Derybų idėją ypač griežtai atstovavo vo 
kiečių socialdemokratų atstovai, kurie butų. pirmosiose 
fronto linijose ir kuriems karas butų brolžudiškas karas 
tarp dvejų Vokietijos dalių. Bet ir vokiečių socialdemo
kratai sutinka, kad deryboms nepasisekus, jiems teks 
persvarstyti savo poziciją ir pasisakyti už Vokietijos 
apsiginklavimą ir įsijungimą į Vakarų frontą. Toje 
prasmėje ir visas socialistų kongresas pritarė derybų 
idėjai, nors gal maža kas turi vilčių, kad su įsibėgėjusia 
Rusija galima taikiai susikalbėti.

Iš kitų socialistų kongreso nutarimų pažymėtinas 
reikalavimas, kad Jungtinių Tautų organizacija atsikra
tytų veto pančių ir kad ji tikrai jungtų viso pasaulio val
stybes ir ryžtingai atstovautų kolektyvinį saugumą.

Socialistų kongresas, palyginus, mažai ką tepasakė 
dėl pavergtųjų tautų išlaisvinimo, palikdamas tą reikalą 
ateičiai, kada Vakarti pasaulio ginklavimasis bus toliau 
pažengęs. Bet užtat kongresas daug dėmesio skyrė Azi
jos tautoms, kuiioms bolševizmo pavojus yra itin didelis 
Kongrese tartasi ir sutarta duoti visokeriopą pagalbą 
Azijos tautų socialistiniam judėjimui, kad skurstančiose 
masėse bolševizmas ten negalėtų rasti sau talkininkų

Visuose savo nutarimuose, tiek dėl stiprinimo laisvo 
darbininkų judėjimo Azijoje, tiek dėl Europos laisvųjų 
tautų ankstesnio behdradarbiavimo, tiek ir ginklavimosi 
klausimu pasaulio socialistų kongresas pasisakė kaip 
‘‘Vakarų pasaulio” dalis. Amerikos vadai, tęsdami lais 
vojo pasaulio stiprinimo politiką, laisvame darbininkų 
judėjime ras stiprų talkininką.

EELT.IVTS, ?'O. BOSTON
DIKTATORIUS STALINAS KAITA KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIME

Rusijos diktatorius Džugašvili-Stalin kalbi Rusijos komunistu partijos kongrese 
Maskvoje. Diktatoriaus žodžius kongresą* priėmė kaipo neklaidingojo vado šventus 
žodžius ir triukšmingai plojo. Stalinas -a.ė. kad Rusija palaikys kompartijas užsie
niuose, nes Rusijai yra reikalinga užsieni » komunistų parama.

republikonų partijos kan- visokių "trečiųjų partijų,” 
didatą, nes esą pavojaus, bet ne visos jos išeina i rin- 
kad kai kurie žmonės pa- kimus. Pavyzdžiui, Xe\v 
duos balsą už generolą ir Yorko valstijoj veikianti li- 
tuo budu suskaldys balsus, beralų partija šiais rinki-

.. . , , mais rėmė demokratu kan-
Ne visose vaistuose y- į ezidento ' vieta,

g,a. lengva patekt, -ant ba-,, et i vra
loto. bet jei yra noro, yra >av0' kar,(Įk;;atį. Amerikos 
ir kelias Treciųjų partijų So,ia,(iemoki-at'u 
balsai, kol nėra masinės • v. *ja su savai:

Federaci- 
kandidatais ne-' 
pasirinko iš di 
tijų

trecios Darbo Partijos. nu ,pasll.oue „. 
sveriamos reikmes nnki.įžjju ;ju (lemokratll 
muose neturi, bet ka, karia. « ta ,a,.:
r jos gali turėt, įtakosi i r,n-kei<lalna B samp(-.otavį,no, 
kimų rezultatus. Užtenka jau eina
iriminti, kad 1948 metais 
J. AVallace’o “progresyvių 
partija” padėjo republiko- 
nams laimėti New Yorko 
valstiją. Nors tas į rinki
mus sprendžiamos įtakos 
nepadarė, bet visgi parodė, 
tad “tarpiniai baisai” tarp 
dvejų didžiųjų partijų gali 
tartais rinkimus pasukti i 
vieną ar kitą šoną.

kad
aiškesnis politinis pasiskirt- 
tymas tarp didžiųjų' partiją 
ir tą pasiskirstymą verta 
yra remti.

"Trečios partijos,” kaip 
jos dabar yra, duoda kai 
kuriems žmonėms progos 
protestuoti, t arba pabrėžti 
kurį nors. jų manymu, labai 
svarbu dalyką, pavyzdžiui,
.prohibiciją, kraštutinį na- 

Amerikoje yra daugiau cionalizma ir tt.

Rinkimams Praeinant
Porinkiminiai Apdūmojimai 

Prieš Rinkimus
Kai daugumas skaitytojų 

skaitys šį straipsnį, rinki
mai jau bus praėję ir visi 
žinosime, kas bus Ameri
kos prezidentas ateinan
tiems keturiems metams. 
Daugelis žmonių lengviau 
atsidus, kad rinkimai praė
jo ir praeityje paliko rinki
miniai barniai, įtarinėjimai, 
Makarčių dumblas ir Nik- 
sono šunyčio “Checkers’ 
biografija.

Rinkimai ateina ir praei 
na, bet prieš vyriausybę 
ir kongresą stovintieji klau 
simai palieka. Palieka ir 
sunkumai, su kuriais vy
riausybė ir visas kraštas tu
rės grumtis. O tų sunkumų 
per ateinančius keturius 
metus bus daug ir labai di
deliu.

Apžvalga

TRECIOSIOS PARTIJOS
Kalbame apie “trečią 

partiją,” kaipo galimą at
eities Darbo Partiją Ameri
koje, o tuo tarpu balotuose 
visoje eilėje valstijų jau 
yra visa krtiva trečiųjų par
tijų, arba politinių skevel
drų. Paminėsime tas tre
čiąsias partijas.

Iš kairiojo šono šiuosė 
linkimuose matome iš 1948 
metų pažįstamą progresy 
vių partiją, bet šį kartą be 
Henry Agar VValiace. Da 
bar progresyvių partija yra 
stalinizmo įrankis ir niekas 
daugiau.

IS kitų kairiojo sparno 
grupių minėtina: socialistų 
partijos kandidatai; troc- 
Iristų (Socialist Workers);

industrialinės valdžios šąli 
ninkai (Socialist Labor).

Be čia paminėtų rinki
muose dalyvauja ir seniau 
garsi “greenbaeks” partija. 
Prohibicijos šalininkai turi 
savo kandidatus. Vegete- 
rionvs irgi turi savo kandi
datus.

Yra ir visai naujai gimu
sių grupių. Pavyzdžiui, ei
lėje valstijų yra išstatyti
kandidatai nuo 
jos partijos,” o 
ir “krikščionių 
tų” kandidatų.

“konstituci- 
kai kur yra 
nacionalis- 
Ir “konsti-

tucininkai” ir tie vadinami 
“krikščionys” nacionalistai 
išstatė generolo MacArthu- 
įo kandidatūrą. Tas fak
tas paskatino vieną hearsti 
nį laikraštį sušukti: “Mac, 
speak up”—pasisakyk už

Pagrindinis musų ir viso 
pasaulio klausimas yra tai
ka ar karas. Kaip sugebė
sime ar nesugebėsime iš
vengti trečiojo pasaulinio 
karo? Kaip bus užbaigti 
Korėjos ir Indokinijos ka
rai? Kaip susitvarkys “lai
svojo pasaulio” bendradar
biavimas, kad Maskvos im
perialistai negalėtų pasi
naudoti įvairių valstybių 
nesutikimais, ypač nesutiki 
mais ūkiško bendradarbia
vimo srityje? Kaip įtrauk 
ti į laisvojo pasaulio vienin
gą frontą neapsisprendu- 
sias tautas, kurios nori sė 
dėti ant tvoros, kaip Indiją, 
Indoneziją, Viduriniuosius 
Rytus ir k.? Virš visako 
iškils klausimas, ar jau už 
tenkamai apsiginkluota, kad 
pradėjus aktingiau siekti 
rusų pavergtųjų tautų va
davimo ir iš viso ar daryti

tokį bandymą?
Tokie klausimai stovės 

prieš musų kraštą nežiūrint, 
kas bus prezidentas ir koks 
bus kongresas. Tų klausi
mų sprendimas gali būti 
skirtingas, bet nuo tų klau
simų pabėgti negalima.

*
Šalis linko ne tik prezi

dentą, bet ir kongresą. Iš 
perrenkamųjų 35 senatorių 
21 vietą turėjo republiko
nai ir 14 vietų demokratai. 
Kaip beišpultų rinkimai 
aiškios daugumos nei de
mokratai nei republikonai 
senate neturės, o todėl nau
jasis prezidentas turės val
dyti su koalicija, ieškoda
mas daugumos abejose par
tijose tarpe tų žmonių, ku
rie jo politikai pritaria.

Rinkimai nepakeis iš es
mės esamų partinių pasi
skirstymų. Daugelis demo
kratei, ypač iš pietinių vals
tijų, vadinsis ir toliau de
mokratais, bet atstovaus tą 
pačią vidaus politiką, kokią 
atstovauja ir dešinieji re
publikonai. Ir republikonų 
tarpe skirtumai tarp pažan-

bės kandidatus palyginti 
praktiškoj politikoj, nes iš
rinktas bus tiktai vienas ir 
tik išrinktojo politiką žino
sime.

Dėl demokratų kandidato 
Adlai E. Stevensono galima 
pasakyti, kad tai yra tikrai 
nepaprastas žmogus, kuris 
į rinkinius ėjo ne jausmus 
kutendamas, bet atstovau
damas aiškią politiką. Jis 
nė vieno klausimo nevengė 
ir į visus davė atsakymus ir 
tuos atsakymus davė visai 
nesiskaitydamas su balsų 
žvejojimo reikalu. Apie ci- 
viles teises jis kalbėjo Vir
ginijos valstijoj, kur apie 
tokius dalykus “nėra pri
imta” kalbėti. Apie aliejų 
po juromis jis kalbėjo Tex- 
as ir Louisiana valstijose ir 
kalbėjo nepataikaudamas 
toms valstijoms, bet pagal 
savo supratimą.

Republikonų kandidatas 
laikėsi kitokios rinkimų po
litikos ir savo kalbose, ku
rias jis pats ir nerašė, ji: 
žadėjo visiems viską.

Po rinkimų, jei preziden 
tu bus gen. Eisenhower, jis 
galės visas savo kalba:
mesti lauk, nes jose jokių 
atsakymų į klausimus nėra. 
Bet jis gerai padarys, jei 
įsigys visas Adlai E. Ste
vensono kalbas., nes jose 
ras labai daug gilių minčių 
ir labai protingų atsakymų 
į visus skaudžiausius poli-

Kas Savaite
“W»ffen SS”

Vokietijoje vėl pasirodė 
politiniame gyvenime Hit
lerio “elitas,” buvusieji SS 
dalinių kariai. 5,000 tų ge
rosios germaniškos veislės 
išrinktųjų buvo susirinkę į 
savo sąskritį ir ten visam 
pasauliui pasakė, kad Ame
rika yra “karo kriminalis
tas,” o geraveisliai germa
nai pakartotinai šaukė, kad 
generolas Eisenhovver yra 
“SchvveinehunU” (kiaulinis 
šuo).

Po šitokių pasisakymų vi
sas pasaulis vėl mato, kad 
hitlerizmas Vokietijoj nėra 
išnykęs. Visokie hitleriški 
didikai, buvę generolai ir 
kitokie kariški laipsniai, 
vis dar svajoja, kad jie ka
da nors vėl turės progos 
mėsinėti Vokietijos “išdavi
kus ’ ir kitų “žemesnių” 
tautų žmones. Generolams 
ir panašiems hitleriniams 
šunsnukiams pritaria ir ei 
liniai “elito” rėksniai, ka
daise gerai išmiklinti var 
toti revolverius ii' bizūnus.

Po tokių hitlerinių de
monstracijų nėra ko stebė
tis, jei Prancūzija yra labai 
atsargi, nes kas žino, kas 
Vokietijoj bus ponas, kada 
vokiška armija įsijungs į 
"krikščioniškos kultūros gy
nimą.” šlykščiausias išsi- 
tyčiojimas iš visokios kultū
ros yra hitleriniai “viršžmo 
giai,” ypač kada jie gali 
leisti į darbą jaučio gyslą, 
jų "kultūros” mėgiamiausią 
įranki.

x

vėliau partija tą nutarimą 
panaikins.

Panaikins ar ne, pamaty
sime vėliau. Bet šiuo tarpu 
ir A. Bevan suprato, kad 
partijos skaldymas butų di
džiausias prasi kalti mas prieš 
organizuotą darbininkiją ir 
lieka partijoj su visomis jos 
nario teisėmis, bet ir su aiš
kiomis pareigomis, kurių 
svarbiausia yra išlaikyti or
ganizacijos vienybę, kad 
priešininkai nesinaudotų 
Darbo Partijos vidujiniais 
ginčais.

A. Bevan duotam draus
mingumo pavyzdžiui nea
bejojamai pritars ne tik 
Anglijos darbo žmonės, bet 
ir darbininkų judėjimo 
prieteliai visame pasaulyje. 

X
Sudievintas Stalinas

J. McCarthy
Senatoriaus J. McCarthy 

prakalba, perduota per te
leviziją ir radio pereitos

tinius klausimus. Kokius 
klausimus beimtume — fe
deralinės valdžios išpursi
mas, infliacija, valstijų tei
sės, farmų politika, darbo 
įstatymdavystė, aliejus po 
jura, civilės teisės, sociali 
nis draudimas, užsienių po 
litika, korupcija, upių regu-R

ir radio
1S‘ savaitės pradžioje, pakvipo 

senai pažįstamu Josef 
Goebbels kvapu. Senato
rius "medžioja” bolševikus 
ir suranda juos ten, kur 
jam naudinga surasti. Jei 
jis nori, jis suuodžia bolše
vizmą ir republikonų eilė
se. Kas prieš jį, tas tuoj 
ir yra už Maskvą.

Šen. McCarthy yra liūd
nas ir labai budingas musų 
laikų reiškinys. Jis yra an 
tibolševizmo parazitas, iš
kilęs į nacionalinę politiką 
tuo, kad jis gali švaistytis 
kaltinimais, prasimanymais

: jįtannejimais ir tiesos krai- havims, atomines energi-,^.mu visai nesiskaitydama3

gesnių ir reakcingųjų žmo
nių neišnyks. Tiesa, .rinki
mai pastūmėjo šiek tiek pir 
myn visuomenės aiškesnį 
pasidalijimą ir galima tik 
palinkėti, kad partijų iška 
bos nebebūtu tiktai iškabos, 
bet atstovautų aiškius prin
cipus. Tik taip politinė 
maišaiienė gali baigtis.

*
Daugelis amerikiečių 

džiaugiasi, kad abu kandi
datai į prezidento vietą yra 
pasižymėję žmonės ir kuris 
bebūtų išrinktas Amerika 
turės vyriausybės priešaky
je pirmos eilės vadą. Ži 
noma, nėra jokios galimy

jos gamyba, dirvos apsau 
ga ii daug kitų—į visus 
tuos klausimus kandidatas 
davė aiškius atsakymus. Ir 
visi A. E. Stevensono atsa
kymai via pasakyti tokia 
gražia kalba, kad jo kalbų 
skaitymas yra tikras malo
numas. Ir musų laikais dar 
yra Jeffersonų ir AVilsonų.

Jei Amerikos prezidentu 
bus išrinktas Adlai E. Ste
venson drąsiai galima saky
ti, kad tai bus vienas iš di 
džiųjy Amerikos preziden
tų, pasaulinio masto figū
ra. Bet porinkiminiuose 
samprotavimuose, rašant 
prieš rinkimus, . visokie 
“jei” yra nereikalingi, nes 
skaitytojai jau ir be “jei” 
žinos, kuris vadas stovės 
galingiausios pasaulio ša
lies priešakyje.

Kuris bebūtų išrinktas 
visi piliečiai, nežiūrėdami 
jokių priešrinkiminių skir
tumų, linkės jam iš širdies 
protingai vadovauti musų 
šaliai, turėti ištvermės, svei
katos ir visos šalies para
mos savo sunkiose pareigo 
se. —i. D.

su kitų žmonių garbe.
Republikonai jo 

naudojosi, liet atvirai visgi 
lyg ir sarmatijosi su tokiu 
tipu susirišti ir jo prakalbai 
surado “neutralų” sponso- 
rių. Tuo budu galima 
nekaltybę išlaikyti ir kapi
talo įsigyti.

Bešališkas stebėtojas turi 
betgi pasakyti, kad pasiro 
dymas nacionalinėj scenoj 
tokių Makarčių yra nesvei
kas reiškinys.

x
Bevan ir Darbo Partija

Anglijos Darbo Partijos 
vadovybė pareikalavo, kad 
Aneurin Bievan ir jo šali
ninkai paleistų savo orga
nizaciją partijos viduje, nes 
tokia “partija viduj parti
jos” gresia suardyti Darbo 
Partijos vienybę.

A. Bevan pereitą savaitę 
paskelbė, kad jis ir jo ben
draminčiai nusilenkia parti
jos reikalavimui ir savo or
ganizuotą grupę paleidžia. 
Kartu A. Bevan protestuo
ja prieš jo ir jo vienminčių 
veiklos varžymą ir tiki, kad

ttžygiais

C. L. Sulzberger, N. Y. 
“Times” korespondentas 
Europope, praneša pastebė
jęs, kad bolševikai siekia 
sudievinti Staliną. Girdi, 
prieš jį keliaklupsčiaujama 
biauriau, negu japonai tą 
darydavo prieš savo dieviš
kąjį imperatorių.

Stalino sudievinimas pra
sidėjo jau senai. Vieno as
mens išaukštinimas i k i 
“dieviškųjų” padangių nė
ra jokia retenybė pasauly
je. Čia Amerikoje yra toks 
“Dieviškasis Tėvas” (Fa- 
ther Divine), kuris jo pa
sekėjų akyse yra ne eilinis, 
bet dieviškas žmogus.

Stalinizmas jau senai yra 
virtęs savotiška bažnyčia 
su nekiaidiguoju vadu, sa
vais šventaisiais, relikvijo
mis, apaštalais ir stebuklais 
(upės teka aukštyn!). Vi
soj bolševikų apsėstoj pa
saulio dalyje priviso “Stali
no kampelių,” kur ūsuotojo 
Kaukazo razbaininko pa
veikslas garbinamas dau
giau, negu seniau žmonės 
garbindavo šventųjų pa
veikslus.

Stalino diktatūros galia 
iš dalies tame ir yra, kad ta 
diktatūra išvirto į mistišką 
judėjimą, remiamą galybe 
durtuvų ir kanuolių. Tai 
yra antras mahometonizmo 
užplūdimas pasaulyje. 

x
Iš Tų Šiaudų . . .

Šių metų rinkimuose daug 
buvo kalbama apie McCar- 
rano imigracijos ir natūrali
zacijos bilių. Prezidentas 
Trumanas tą netikusį bilių 
daug kartų vanojo savo 
prakalbose ir vis nurodinė- 

. jo, kad šen. Nixon balsavo 
11 už tą bilių iš dvejų kartų. 

Demokratai žada tą įstaty
mą persvarstyti.

Republikonų kandidatas 
gen. Eisenhower irgi žadė
jo tą įstatymą pei-svarstyti, 
nors nei republikonų plat
forma, nei šen. Nixon apie 
tokį žygį neužsimena.

Mums atrodo, kad iš tų 
pažadų nebus nieko. Nebus 
todėl, kad praėjusiame 
kongrese netikęs įstatymas 
gavo dvejų trečdalių balsų 
daugumą ir prezidento veto 
buvo atmestas. Nebus to
dėl, kad kongresas tiek ne
pasikeis, kad įstatymą ga
lima butų peržiūrėti. Ne
bus todėl, kad rinkimuose 
kai kurie kandidatai visada 
žada daug daugiau, negu 
jie mano tesėti.

Pažadėsi—patiešysi, ne
tesėsi—negriešysi. . . .

■ J. D.



KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis Trečias

KAS NIEKO NEVEIKIA 

tO NHDEAS NSPBKU Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RA1O 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Naujo Brooklyne
K Kriaučių “Politinio” 
Susirinkimo

Spalių 22 d. buvo lietu
vių siuvėjų 54 skyriaus su
sirinkimas. Dalyvavo Joint 
Trade Board menadžeriai 
Joe Gold ir Deldžeco, jie 
padarė pranešimą. Narių 
buvo gana daug. Einant Į 
susirinkimą prie durų nie
kas neterorizavo, akiplėšiš
kai sočiai security kortelių 
nereikalavo, užteko unijos 
kortelės.

Brolis Joe Gold nušvietė 
unijos padėti ir kvietė 
kriaučius balsuoti už demo
kratų partijos kandidatus. 
Ta linkme kalbėjo ir brolis 
Deldžeco.

Kaip tik užbaigė savo 
kalbas trade menadįeriai, 
C. Kundrotas tuoj iškėlė 
savo bylą prieš J. Buivydą, 
kad jis rugpiučio mėnesi lo
kalo susirinkime smerkęs 
Joint Boardą, kam Joint 
Boardas leido tūloms fir
moms pereiti nuo geresnės 
rūšies darbo ant prastesnės. 
Kundrotas dar skundėsi, 
kad Buivydas sakęs, jog jis 
gavęs 24 centus už švarko 
rankovių idurimą, o dabar 
jam moka tik 12 centu.

tuvės darbininkų čermonas 
apskundė S. Jackų, buk jis 
šmeižęs tą dirbtuvę. S. Jac
kus yra pildomosios tarybos 
narys. Ta taryba “nutarė,” 
kad karčiamose faktų ne-i 
reikia rinkti. . . .

Toliau J. Kundrotas vėl 
kaltina J. Buivydą, kad jis 
šioks ir toks. Siuvėjai pra
dėjo protestuoti, kad Kun
drotas ne raportą duoda, 
bet kabinėjasi prie atskirų 
narių. Po triukšmo viskas 
apsiramino.

Tada paėmė balsą VV 
Paulauskas ir pradėjo pro
testuoti prieš “Keleivi,” 
kam laikraštis drįsta dėti 
raštus, kurie ponui Paulaus
kui nepatinka. Jis, tur būt, 
nori, kad “Keleivio” redak
cija jo atsiklaustų, ką (lėti 
į laikraštį. Kaip tik buvo 
paminėtas “Keleivis,” tuoj 
Bimbos - Tysliavos (TB) 
bendras -frontas sukilo in
drai bliauti, kad “Keleivis” 
apšmeižęs tautininkų ir bol- 
evikų šventą vienybę, nes 

jame buvo parašyta, kad 
lo kalas neturi žmoniškos 
vadovybės.

KOMUNISTĖJ BELAI.ISVIA1 CHEJU SALOJ

m/v

Po kruvinu riaušių komunistų belaisviai Cheju saloje 
(viršuj) ramiai sėdi. kai Aliantų sargybiniai daro patik
rinimą ir ieško ginklų. Apačioje stovyklų viršininkai žiuri 
..i namų darbo iš belaisvių atimtą dygliuotų vielų “spra
gilą."

būna net du 'revolveriais 
apsikarstę policistai, tąsosi 
ir laukia, kada gaus dykai 
išgert. Bet kur vyksta krau
tuvių ir namų apiplėšimai, 
ten nebūna nė vieno ir dar 
sunku juos prisišaukti. Per 
savo organizacijas privalo
me griežtai pasisakyti prieš 
ai savo valdininkams, o 

Antanui Butkui mes reiš
kiame gilios užuojautos.

£aunus Klubo Balius

25 d. klubo patal
pose įvyko šaunus balius, 
kurį ruošė pats klubas savo 
gaudai. Publikos atsilankė 
apsčiai, tik jaunimo, ypač 
šokikų, buvo permažai 
Ga.-partinės daugiausiai vai- 
ino s.ečius lietuviškais 

skaniais blynais, o gaspa- 
i’.oriai pilka arielkėle ir 
šampanėliu. Tai buvo klu
kiečiu šeimyninė puota.

Ieško Korporacijos
Viršininku

daugelį

Kas Girdėt Chicagoje
Oras ir Parengimai |

Nepaprastai ankstyvos 
alnos, rekordinis kelių die

nų šaltas oras, ankstyvas 
lirmasis sniegas lėmė ank

styvą žiemą. Tokie reiški
niai pusėtinai išgąsdino 
žmones. Pasirodė, kad bai-

vės sensacijomis, insinuacijo
mis ir šmeižtais, nukreiptai- 
prieš katalikų akcijos žmones.”

Perskaitęs pakvietė susi
rinkusius savo nuomones 
pareikšti. O nuomonės pa
sigirdo tokios:

—Stravinskas plepa. Jo 
vadinamoji “marksistinėmė buvo bereikalinga. Su- , „ .... . , . ,

<rįžo šiltos dienos, atsinau-!įPauda _ etiškai net kiek; ne 
jino bobų vasara.
vidudieniais 
pasiekia net 80 laipsnių. 

Gražus, saulėtas, šiltas

Kartais1 blogesnė už katalikiškąją, 
temperatūra ~Jis “marksistams” pri- 

kiša krikščioniškosios 
ralės

pri 
mo-

principų pamynimą.

Joe Gold Kundrotą per
spėjo, kad jis čia tokių da
lykų nekeltų, nes jie nėra 
tokie svarbus. Kundrotą 
atsisėdo.

J. Buivydas paaiškino, 
kad rugpiučio mėnesį loka
lo susirinkime musų Joint 
Boardo atstovų raportas ne
buvo aiškus. Jie pranešė, 
kad Cravvford firmai Joint 
Boardas leido darbo rūšį 
pakeisti be jokių diskusijų, 
be opozicijos. Jeigu Cravv- 
ford firmai leido, tai atro
dė, kad eis visu ruožtu dar 
bo rūšių keitimas, kitais žo
džiais, einama prie algų 
numušimo darbininkams.

J. Hermanas užklausė 
Joe Goldo, kodėl Amalga- 
meitų unija nereikalauja 
algų pakėlimo, kuomet ki
tos unijos jau reikalavo ir 
gavo net po kelius kartus.

Goldas pasmerkė netaiką 
darančius žmones lokale.
Bet kas tą netaiką lokale 
daro, ar tie kurie kelia bal
są prieš darbo rūšių mainy
mą, kas reiškia algų numu- 
šimą?

Į algų pakėlimo klausimą 
Goldas neatsakė. Algos ga 
Ii būti pakeltos ar nepakel
tos, pareis nuo situacijos.

Išėjus Trade Boardo at 
stovams prasidėjo “lietuviš
koji” dalis. C. Kundrotas J mintis 
pranešė, kad Matulio dirb- beibės

J. Buivydas gynė “Kelei
vio” raštus ir sakė, kad jei 
lokalo vadovybė eitų savo 
pareigas tinkamai, tai jos 
niekas nekritikuotų ir nuro
dė, kad C. Kundrotui nebu
vo jokio reikalo "ieškoti 
atostogų pinigų, nes tai yra 
delegato darbas. 0 Kun
drotas už savo .neprašytą 
"’procią pasiėmė atlyg»ni= 
mą. Kas čia per tvarka? 
Arba kokia čia unijos va
dovybė, jei dirbtuvės čer
monas skundžia pildomo
sios tarybos narį dėl ap 
šmeižimo “dirbtuvės”?

AŠ manyčiau, kad musu pliauskas 
unijoj reikalingos koalici
jos. Bet yra koalicijų ir 
koalicijų. Jei visi patrio
tiški lietuviai, socialistai, 
katalikai, padoresni tauti
ninkai ir nepartiniai susi
jungtų ir išmestų iš lokalo 
vadovybės “Laisvės” pa-

ir Tysliavos šun 
uodegius, tai butų visai ge 
ra koalicija. Bet kada sme
toniniai "patriotai” ir bol
ševikai sudaro koaliciją 
prieš padorius lietuvius, tai 
yra netikusi koalicija, kuri 
lokalui garbės nedaro.

J. Brooklynietis.

Lawrence Padangėje
Draugai Kodžiai Išvyksta jtadariai daug nelaimėjo

„ .. ... , . ..iii kapie $o0, bet vistiek ne-iDraugų Kodzių duktė J____
prieš kelis metus ištekėjo ir 
išvyko į Siena Madre, Cal.
Už poros metų Mrs. Kod ie
nė buvo nuvykusi savo duk
relės aplankyti ir susipažin-

Gudas irgi protestavo, 
kad "Keleivis” jo vardą ap
šmeižęs. Jei tas žmogus, 
buvęs kapitonas ir šėulių 
vadas, sugeba dirbti su bol
ševikais viename fronte, 
tai, jo išmanymu, yra geras 
dalykas, bet jei kas tą pa 
sako, tai jam atrodo “šmeiž
tas.” Išeina taip, kad dirb
ti su bolševikais kartu ga
lima, ale apie tai kalbėti 
nevalia, nes kapitonai im 
ir užsigaus. Tai fanaberi
ja!

Kapitonas Gudas dar aiš
kino, kad unijoj jokių “ko
alicijų” nereikia. Kam gir
di unijoj “politika.” jei tys- 
liaviniai gali susiuostvti su 
“Laisvės” padlyžomis ir su
daryti nepolitišką vadovy
bę? Ta kapitoniška išmin 

kaip tikro politinio

nei
malonumas ir skriauda 
žmogui padaryta. Kaip vi
siems žinoma, musų koloni
joj siaučia bedarbė, teksti
les pramonė pergyvena in
dustrinę krize, dėlto sun- 

ti su nauju šeimynos narai. kiai vį,fia#i' darbininkai.
anuku. Pasisvečiavusi 
r a mėnesių sugrįžo į 
en. Bet dabar visa šeima 
sumanė vykti pas dukterį į 
Kaliforniją. Ta proga jiems

(kiai verčiasi
Taip pat sunku ir krautuvi-Meth li ninkams. Antanas sako:

Čia per
kė—kepė lietuvišką skanią 
duoną—lietuvių duonkepy- 
klos korporacija, kuri susi
dėjo iš šėrininkų. Prieš 
metus laiko šita korporaci
ja savo duonkepyklą perlei
do į privatines rankas— 
pardavė Jonui Slautai, ku 
ris šiandien taipgi kepa 
skanią duoną ir matomai 
Jam biznis eina pusėtinai 
gerai. Bet seniau veiku
sios korporacijos viršinin
kai per ištisus metus dar 
nesuvedė rokundų. neatsi
skaitė su šėrininkais, kurie 
pradeda nerimauti ir 
sinėti viens kito. kur 

kur musgai uz >ei li
nini ai?

metu vei

oras pasitaikė sekmadieni,! negu marksistai at.-i
palių 26 d., kada buvo la<J° .,ka.?h!!al

nai buvo knksciontskosios 
moralės principus sumin
džioję. Inkvizicija, bau
džiava, religiniai karai, sa
vitarpiniai karai katalikiš
kų tautų tarpe ar derinasi 
su krikščioniška morale?

■ ėjo labai sėkminga pramo-1. T4®* t0 P>.eĮ’eri.° l'riekai- 
;a, kurios piogrami susidė-i8^1 but« ta> jie,
o iš vaidinimo inuzikaiinėsjP^^®?n}ls su ĮabylzlclP* 11 
aonieilijos “Meilė ir Apsiri-I vlsoklalls katalikiškų tautų 
kimas” ir “Žvangučiai Lan- ‘arpe karais, butų maumo-
kos ” ' Z1S*

—Katalikų vadų suptai i-

iaug įvairių parengimų. Tą 
lieną po pietų Internation
al House salėj Lietuvių Te- 
itras statė veikalą “Anna 
Christie,” o tą pat dieną va
kare Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj Piliečių Klubas tu-

klam
pini"

virei-

ž.ide Kunigus
“Naujienų” spalių 25 d. 

laidoje buvo platokas Chi- 
c-agos Lietuvių Tarybos 
konferencijos aprašymas 
Tas aprašymas toks, kad 
vietos lietuvių kunigai gali 
pasijusti labai “įžeisti.” Da
lykas toks:

Mir.ėto aprašymo auto
rius p. K. mini lietuvių dak
tarus, o visai nutyli kuni 
gus. Jisai rašo, kad jau

mu pasninkai, žvakių degi
nimai, celibatas, motėm 
galvų apsidengimas bažny
čioj, procesijos ir panašus 
mažmožiai ir sudaro krikš
čioniškus principus.

Buvo ir daugiau geni pa
stabų padaryta.

Laisvamanis.

Maikio ir Tėvo Kraitis
Musų skaitytojai, atsinaujin

dami prenumeratas ir užsisaky-

—Mano laimė, kad plė 
šikai neatėjo pusvalandžiu 

butu nunešębuvo surengta spalių 11 d.lanksčiau, nes 
išleistuvių sueiga Mapleįvisos dienos pajamas; kiše-
Parke. Artimų dr augų ir nėj ii- redžistery buvo arti

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modemišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

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

Be to. musų vaistinėj galima gauti: t
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų Iaikraš- |

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

VYTAUTAS SKRINSKA 
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas

svečių susirinko gražus bu
lelis, linkmui praleista vi
sas vakaras, o iš sureng
tos sueigos išvifcstamtiem? 
draugams įteikta piniginė 
dovana. Draugams Ko- 
džiams pareikšta geriausių 
inkėjimų ir laimės.

Mrs» Kod ienė mano ap
sigyventi Kalifornijoj, o 
drg. Kodis abejoja, jis ma
no sugrįžt po žiemos sezo 
no. Jų sūnūs Alfredas, ką 
tik sugrįžęs iš Dėdės Šamo 
įmybos prieš savaitę lai- 
ko, irgi mano, kad po atos 
togų šiltame krašte grįšiąs, 
nes jam geriau patinka, Rui
mai nos gamta, kur vasara 
šilta, o Kalėdos baltos. Be 
to, sakėsi prisirišęs prie šios 
apielinkės.

Mrs. Kodienė įdavė uz
Keleivio” prenumeratą ir 

Maikio Tėvui davė dovana 
50c.

Geriausių linkėjimų drau
gam Kodžiam.

M. Stakionis.

Apiplėšė Antaną Butkų

Spalių 26 d., prieš pat 
krautuvės uždarymą, apie 
10 vai. vakaro du plėšikai 
įsiveržė į Antano Butkaus 
krautuvę, 460 Prospect St. 
Methuen, iškraustė kišenius 
ir kasą (redžisteri). Pik

nej 
ooros

sterj’ 
doleriu.imtų

—Ką turite pasakyti ir 
{atarti kitiems panašiuose 
atsitikimuose? — apgailes
tavęs dėl jo nelaimės už
klausiau.

, —Visų pirma, niekad ne-
I reikia laikyti daug pinigų 

kišenėje arba redžisteryje, 
nes negali žinoti, kada plė
šikai užpuls; o kad užpuo- 
irr.as galimas, to tikėkis 
(iekvieną minutę. Pinigus 
reik padėti ne vienoj, bet 
keliose vietose; piktadariai 
įsiveržę veikia greit, per 
kelias sekundes apsidirba 
ir kiek pasigrobę smunka 
lauk; kas svarbiausia, tai 
neįeik išsigąst, neįeik jiems 
priešintis, nes žmogaus gy- 
ybė brangesnė už dolerius.

Tai geras gerbiamo But
kaus patarimas, nes prieš 
kelis meta* tokiam atsitiki
me žuvo musų geras kaimy
nas Dominikas Kirmelas. 
Jis plėšikams pasipriešino 
ir buvo ant vietos nušautas. 
Darbininkams būna bedar
bės, biznieriams krizė ir 
blogi laikai, bet plėšikams 
visuomet geri laikai, kol 
policija pagauna.

Pas mus visuomenės ap
saugos aparatas (policija) 
veikia labai prastai. Kada 
įvyksta tautiškam parke ra
mių žmonių piknikas, tai

Mes nemanom, kad čia 
vyktų kokie nesklandumai, 
tačiau atskaitos neatidėlio
jant turi būti suvestos ir šė- 
rininkai turi gauti savo pi
nigus. Sakoma, kad visą 
dalyku vilkina it trukdo ad
vokatai. Tokiam atsitiki
me reikia sušaukti visų šė
rininkų mitingą, tegu atei
na advokatas ir tegu pats 
paaiškina šėrininkams, kaip 

|ten dalykai stovi settnin-
kai nerimauja ir kai kurie 
prašė, kad mes šį dalyką iš
keltume spaudoj.

Reporteris.

Kelinti metai is eilės C. L. <janrl; 1953 metų “Keleivio" ka- 
1 arybos konferencijoj visi Įgndnrių. prisiuntė- Maikiui su 
pasigenda daktarų atstovų. Tėvu dovanų.
Pasigenda ne vien atstovų, B. Zoruba. Brooklyn. N. Y.. 
o ir jų aukų tautos reika- prisiuntė $8. 
lams. O kunigai ar geriau) A. Budinąs, Chicago. III., pri- 
pasirodo konferencijoj, ne-.s’untė $4.50. 
gu daktarai? Visi žino,! B; šukys. iš E Or5''en Ohio’ 
kad kunigai pasirodo daug Pr,s,untė *2- 
menkiau,' negu daktarai..^ w Va

DAINAVO KARIAMS

Dainininkė Frances I^angford 
grįžta iš Korėjos, kur ji lan
kė musų karius ir jiems ten 
daug kartų dainavo.

Joe Ei- 
ir M.

lai kodėl lasant apie ^a{‘-*iVreršauskas, Simsbury. Conn. 
tarus, ignoruojami kunigai?) po prisiuntė: J. Bacevich. 
To!.s kunigų ignoravimaS|Oetroit, Mich.; S. YuskevičJa. 
gali duoti "Draugui” pro- Bridgeport. Conn.; K. Variako- 
ro.- pulti “Naujienas.” |jis. Detroit. Mich.; Mrs. M.

Visi i “Naujienų” Vakarą
Rudeninis "Naujienų” va

karas štai jau čia pat. Vi
siems brangi ir maloni pra 
moga įvyks sekmadienį, 
lapkričio 9
Visi ten Yaziuohinie u nu- t„ .• . * * 1 1 1 ■ -i • _i •_ 1 _ * *pinai 
ale.

Wiskont, Rumford, Me.; Mrs. 
A. Balsis, Chicago, Ilk. ir Mrs. 
F. širvinskas, Chicago, III.

Po 50 .centų prisiuntė: R. 
Staupas, Cleveland, Ohio; Mrs. 

:M. White, Thomaston, Conn.; 
. e, , , ... J. Banialis, Cleveland, Ohio;

S? Sokolų salėj. prank daugis, Cedar Rapids. 
važiuokime 11 ku- ja . j Grabauskas. Fairview, 

pripildykime didžiulę N. j.; M. Shulmistras, Ville I.a
Salle, Canada; Geo. Malesky. 
Emeigh, Pa.; Mrs. A. Chinik. 
Binghamton, N. Y.; Mrs. A.

Jo- 
P.

Prūsaitis, Richmond Hill, N. 
J. Kodis. Sierra Madre.

Calif.; M. Asevicz. Keamy, N. 
J.; D. Mitchell. Baltimore, Md.; 
S. Butkus, Chicago, III., ir A. 
Dialtuva, Providence. R. I.

Visiems, parėmusiems laik
raštį aukomis, nuoširdžiai dė-

į (š po Justino Pastogės
Kaip jau įprasta turėjo-’Kunda. Seattle, Wash.; K 

me susirinkimą pas Justą, nikas. Philadelphia, Pa.; 
Diskusijų pradžioj TeofD
liūs iš “Draugo” (spalių 23 
d.) perskaitė šitokį P. Stra
vinsko pareiškimą:

“Krikščioniškosios moralės 
principus pamynusi musų 
marksistinė spauda ne metais,

> jau ištisais dešimtmečiais j kojame. 
maitina savo skaitytojus gat-

“Keleivyje” naudinga yr» 
daryti eiaokius biznio »kel 
biaiua ir pajieakojimu*.

Administ racija.

LAIKAS UŽSISAKYTI
‘Keleivio” Kalendorių 1953 Metams

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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'asikalbejjmas 
Maikio su Tėvu

* Lietuviškoji Knyga
Lietuvių Bibliografinės 

Tarnybos Daviniais

Daugelis leidėjų paklau
sė Amerikos Lietuvių Tary
bos ir VLIK’o patarimo ir 
siunčia Lietuvių Bibliogra
finei Tarnybai savo leidi
nius. Bet kaltais ir pamir

leisti poezijos rinkiniai: 
Audronės (Balčiūnienės) 
“Beržų Pasakos” ir F. Kir- 
šos “Šventieji Akmenys. 
Romanų, apysakų ir nove
lių davė S. Budavas “Var- 

Skamba,” J. Gliaudąpa: 
“Namai 
Jankus

ant Smėlio,” J.
, - . , “Paklydę Paukš-sta, tada Tarnyba atviruku či f, ,vi (lalvs), N Maza.

primena. Jei kūno leidimo' lait€_K,.uminie„ė “Gintari- 
negaunama, jis aprašomas - • 
arba Tarnybos talkininko,1 ‘ 
kuriam pasisekė 
dinį, arba iš 
spaudoje, 
narna net 79

gauti lei di i osios
R. Spalis “Di- 

Atgailos” (humo
ras!. Perspausdinta Sovie-

paminėjimo tu Sąjungoje konfiskuota ir 
įuo metu gau- sunaij<inta į Sibirą ištremto

r . i .,. . . P61 iždiniai raĮVtojo k. Boititos veika- 
lietuvių leidiniai is visų pa- • ..^altar io Maiunas. 
šaulio saliu. į _ ,. . . .. ,L, B. Tarnybos kartote-1 .. *«“*“>«» veikalų isspaus- 
kos teikia mums gana 13- « 10 !r
ną Beturiu knygos leidimo “ . Stambu
atvaizdą. 'Pasibaigė š. m.^Bkų leidimai: kunigų 
pirmasis pusmetis ir verta ' - CutauĄo e 2lun ,r 

kartotekos'Xcn1a‘°. lr S- Ylossusipažinti su na n

Gutausko “Kas
Var-

Dievol Mažųjų mal- 
“Musų Keliai” (kata-duomenimis. .

Šiais metais per pirma .
pusmeti išėjo 71 lietuviškai !lnlŲ. rnot^,V organizacijų
knyga, o pernai per pirmahftonn!al 1.^oza.1?. 11 a* 
pusmeti išėjo tik 33 kny-!kun- J- Vaitkevičiaus Gy- 
gos, bet užtat pernai per

“Liaudies Dainos Mišriam 
Chorui.” Gaidas daugiau
sia leidžia “Pašvaistės” lei
dykla JAV.

Socialinių mokslų srityje 
susilaukėme 7 veikalų. Tau
tosaka praturtėjo Dr. J. 
Balio “Tautosakos Lobynu” 
ir J. Švaisto (Balčiūno) 
“Aukso Kirviu. Rinktinė
mis musų žmonių pasako
mis.”

Tiek pat t. y., 7 veikalus 
turime biografijų ir atsimi
nimų skyriuje. Išleista: 
Vaclovo Biržiškos “Vysku
po M. Valančiaus Biografi
niai Bruožai,” J. Grišma
nausko “Tolimieji Kvadra 
tai” ir Dr. J. Prunskio pa
ruoštas “Lietuvių Archyvas 
(bolševizmo metai).

Po 2 veikalus turime kal
botyros, taikomų mokslų ir 
geografijos bei kelionių 
skyriuose. Kalbotyroje mi
nėtina Dr. P. Joniko “Gim
tojo Žodžio Baruose.”

Po 1 veikalą teko įregis
truoti istorijos bei filosofi
jos ir etikos skyriuose.

Reikšmingas knygų leidi
mo sumažėjimas Vokietijo
je. Dar 1949 metais buvo

KEISTAS DVEJŲ UODEGŲ PELIŪKŠTIS

šiais rinkiniu metais skaidosi ne tik politinės partijos, bet 
ir pelių uodegos, štai, viena tokia peliukė Lederle labo
ratorijose Pearl River, N. Y. Laboratorijos veisia labai 
daug baltu pelių, net po 25,000 per savaitę, ir tokiame 
skaičiuje atsirado viena su dviem uodegom. Dvi uodegos 
išgelbėjo peliūkščiui gyvybę, nes laboratorijoj veisiamos 
pelės yra naudojamos visokiems bandymams, bet šita pe
liukė palikta veislei, girdi, gal iš jos gausis dviuodegių 
pelių veislė.

K en uotas Maistas

94 knv-

—Gut mornink, Maike! vežė su savim apie 90 tar 
—Labas rytas, tėve! Kas nų. Visi jie dabar ir gyve-

girdėt? na tame milionieriškame
—Girdėt, Maike. dabar dvare.

galima visko, bet ne vis- —Bet argi pritinka pro- 
kam galima tikėt, ba visi letarams miegoti šilkinėse 
meluoja. Ot, politikieriai milionięrių lovose? Juk jie 
drasko sau gerkles, kiti net sako, kad turtuolius reikia 
užkimę nuo riksmo, bet jei-naikinti su šaknimis.
gu pasiklausai jų prakalbu, T. .................. . . .
'tai jie nieko gero nepasa'- , p',e non (u.os ^naikinti, 
ko, tik vieni kitus melagiais kad Pat-Vs <?aletų » vietas

ir dae oi. Aš klau- uzlRlt>- .—Olrait, Maike, dabar 
aš turiu kitą klausimą. Ar 
teisybė, kad tarp Rusijos ir

voj i Dvasia,” II tomas.
Meno srityje išleista 10 išleista kl)ygų įr br((. 

veika,ų. daugiausia gaiaų.Į.julal 19511 vis dar
K. Banaičio “100

mėjimo buvo ilgas kelias. 
F. Appert buvo maža

mokslis žmogus. Jis buvo

Zacirko-

: Turkijos bus vaina?

antrą pusmeti išėjo 
gos.

Pagal atskirus 
šiemet knvgų išėjo ( 
teliuose pernai metais
mo pusmečio knygos):
A. Valstybėse 66 (26)
Kanadoje 2 (4); Argenti“*.’ 
noje 1 (1); Brazilijoje 1
(1) ir Venezueloje 1 (1).

Europos kraštuose knygų 
leidimas taip atrodė: Ang
lijoj 1 (1): Italijoj 1 (0);
Prancūzijoj 1 (1) ir Vokie
tijoj 6 (8). Be to, Austrą
lijoj išėjo 2 knygos (O). Nesenai iš Afrikos, išįnesusekė.
- Ankstyvesnių metų paty-Įanglų kolonijos Kenya, atė-| Kenya kolonija 
rimas rodo, kad paprastai jo įdomi žinia, Kan ten ovg

j antrajame pusmetyje išlei-

vadina,
siau savo frento 
kaip jis mislina, katras iš tų 
rėksnių yra didesnis mela
gis. Ilgai nemislydamas ji
sai atsakė taip: “Katras- _Gal į,- bus kada nors. 
daugiau rėkia ir daugiau;,Kt kol kas tokio karo dar 
giriasi, tas didesnis mela-Įnesimato.
gis

šiemet spalių mėnesio 
gale suėjo 200 metų, kaip 
gimė Francois Appert, žino
mas pasaulyje tuo, kad jis'virėjas, kepėjas ir gardžių 
pirmas sugalvojo, kaip kon-j pyragaičių gamintojas. Jo- 

mokslinio pasiiuošimo

metais
metaiskražtu£l Minėtini: 

kiįaU- Liaudies Dainų -ir
dies Daines Mišriam Cho

linu. IV,” J. Gruodžio “4 
įKori.

l aisvųjų Daina “.Tremties ir Ventos.
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tai 25. Tebeveikia trys kny- servuoti maistą, kad jis ne-jkio
Pasaulio Lie-gestų. Dabar “kenuotas”, maistogų leidyklos: Pasaulio Lie-'gestų. Dabar “kenuotas’” maisto konservavimui jis

1V’. ..J' „u’?oaTzl? ..Stuvių Bendruomenės Vokie-J maistas yra žinomas visame neturėjo, nors tais laikais 
opozicijos, V. Jakube-|t.jos. kra§t0 valdybos,’pasaulyje, o per antrąjį pa-ir gudriausieji mokslininkai 

įumy ir,n,---- saulinį karą Amerikos ke-apie maisto konservavimą

Service.
lie, III.)

Afrikos Mau-Mau

—Tai
—Aš. Maike, girdėjau, 

nieko nauja, tėve.|kad Stalinas jau nusiuntė 
Dabar turėjome rinkimus,; :urkarr.s ultimatumą arba 
o rinkimai yra pikta politi-.paviestką ir žada ‘pradėt 
kielių kova už valdžią, už-v-ainą. jeigu turkai neatsi- 
šiltas vietas ir už riebias al-'pragyS.
gas. Tokioj kovoj, tėve,! _‘o dėl ko jie turėtų 
vartojamos visokios prie-1 .įj rašinėti, tėve? 
monės.

—Bet tu, Maike, ne po-! As, vaike, tikrai neži- 
litikierius, tai neturėtum :nau- ale girdėjau, kad ne- 
rneluot. penai buvo toks atsitikimas:

—Aš ir nemeluoju, tėve. | Stalinui nusibodo rūkyt ru- 
y.Įsišką makorką ii

Furkijon tris savo pasius, 
tos rašo, kad Stalino agen-b:ad nupirktų jam gerų tur
tai nusipirko Najorko šteite dskų cigarų. Tie paslai 
vieno milionieriaus dvara, apsigyveno turkų hotelv, 
puikiausi palocių, kur yra (pasigėrė ir užsimanė oru 
apie 50 ramų, salių, mau- palakstyt ant turkiško divo- 
dynių. gražiausi sodai ir p0’ La buvo skaitę arabiš- 
prudai pilni auksinių žuvy-'K°se pasakose “Tūkstantis 
čių, ir kad dabai- jie tuose '.Nakčių ir viena,’ kad tur- 
palociuose kelia balius. §<»'kiškai? divonais galima 
ka, valgo ir geria, o kai pa-'Svaidyt kaip amerikonis- 
sigeria, tai miega
lovose. Ar tas teisybė?

—Na. jeigu taip, tai pa-f’fM maKorgą ir jis nusiun- 
sakyk. ar teisybė, ką gazie-,te

džiama daugiau knygų. 
Taigi ir šiemet turime lauk
ti didesnio knygų derliaus 
rudenį ir žiemą.

Naujų periodinių leidinių 
'iemet per pirmą pusmeti 
pasirodė 8, o pernai buvo 
iet 14 Įsteigta. šiemet 
pradėta leisti “Rytą" < per- 

t-J 2itų metų gale, dabar laiki
nai leidimas nutrauktas.— 
Red.) Bostone. Mass., ir 
'Atspindžius” Chicagoj, III.

Knygų daugiausia išleis
ta iš bendrybių skyriaus 
(kalendoriai, žinynai, vai
kų knygos), viso 19. Vai
kams skirtos šios: V'. Ne
munėlio (B. Brazdžionio) 
‘Pietų Vėjelis,” M. Valan
čiaus “Vaiku Knygelė,” B.

rai pradėjo medžioti bai 
tuosius žmones. Šiurpi ži
nia sako, kad vienos gimi
nės negrai suorganizavo

’ 1 .U^j
•jos.

A r vi V n i■i**« ...
yra ryti- 

netoli Abisįni-
Ji prieina prie Indijos 

vandenyno. Tos kolonijos 
225,000 ketvirtainių mylių 
plote gyvena apie 5,500.000

nuotas maistas pasiekė vi- nieko nežinojo. F. Appert 
sus. net pačius tolimiausius pradėjo daiyti visokius 
pasaulio užkampius. Ir Ru- bandymus ir pagaliau jis 
sijos frontuose, ir Buriuos paslaptį surado, bet tas dar- 
džunglėse, ir tolimoj Kini-bas jam ėmė lygiai 14 metų. 
joj, ir Afrikoj amerikiečių 1805 metais F Ąppert 
atgabentas maistas bleki- pj-anęšė Prancūzijos vyriau- 
nėse dėžutėse buvo ne tik Sybej kurios priešakyje ta- 
žinomas, bet ir labai pagei- da buvo imperatorius Na
šaujamas dalykas. _ poleonas, kad jis suradęs

Kaip daug kitų išrauimų, bljdą maistą konservuoti, 
taip ir maisto konservavi- Napoleonui tas išradimas 
mas buvo “bėdos padaras.” Įabaj .^otiv^
Didžiosios Prancūzu Revo-'

n bUDigdilUcDu pivuv .. .. Furonoie ėio • .

organizacija var-žmonių, kuriu tarpe yra tikį ’J J.° jas kon
-M ___ didžiuliai karai. Prancuzi- Annpl4teronstinę

du “Mau-Mau,” kurios tiks
iąs išvaduoti juodųjų kraš
tą nuo
vimo.
siekus organizacija “mau 

imau” yra nusistačiusi sker
sti visus baltuosius žmones 

• ir kartu skersti tuos juodu
kus. kurie su baltaisiais ei
na išvien.

“Mau-Mau organizacija 
veikia daugiausiai vienos 
‘Kikuyu” negrų 
tarpe. Ji veikia visai “rim
tai” ir iki šiol
baltųjų žmonių 
negrų giminių viršininkų

baltųjų šeimininka- 
Kad savo tikslo pa-

29,500 europiečių, 24,000 
arabų ir apie 90,000 indų 
iš Indijos. Visi kiti gyven
tojai yra negrai. Jau minė
tos karingos Kikuyu gimi
nės negrų yra šiek tiek dau
giau vieno miliono.

Kenya kolonija yra ang 
lų globoje nuo 1888 metų. 
Per visus tuos ilgus metus 
negrai atrodė lyg patenkin
ti, jie jokių maištų nekėlė, 

^1T]?1T^PU baltaisiais žmonėmis ge
rai sugy^ęno ir atrodė, kad

patiko, nes leido ap
rūpinti jo milžiniškas armi-

servuotu maistu. F.
Appert konservavimo bu- 

ja buvo sumobilizavusi šim- das buvo toks> kokį mes ir 
tus tūkstančių kareivių. Tų giandien vartojame, 
kareivių maitinimas buvo p Appert 1X) ilgų bandv. 
didelis galvosūkio. Jei mai- susekė, kad jeigu mais- 
stas būdavo pristatomas is ^a užtenkamai pakaitinti ir 
tolimesnių vietų, tai jis ke- paskui uždarvti aklai in. 
lyje sugesdavo ir prancūzų duose? kad 0*ras neprieitų, 
amu joj daugiau kareivių tai toks maistas gaH stovėtį 
miidavo nuo blogo maisto, dga jajka nesugedęš. Ta 
kaip nuo priešų kulipkų. pat- princiPą ir dabar var- 

Kad apsisaugojus nuo toja visi maisto -kenuoto- 
netikusm maisto revoliucį- jai^ ar tai butu daroma 
ne Prancūzijos vynausybe namuose, ar milžiniškose 
1795 metais paskelbė 12,- Amerikos dirbtuvėse, kur 
000 frankų dovaną tam, kenuojama galybės maisto, 
kas sugalvos, kaip maistą Napoleonas išmokėjo F. 
konsenuoti, kad jis galima Appert’ui 12,000 frankų ir 
butų laikyti ilgą laiką nesu- paskelbe jį “žmonijos gera-
£edę?- dariu.” Po kelių metų po

12,000 frankų tais lai- p Apperto išradimo Napo- 
buvo dideli pinigai. jeOno armijos buvo sumuš-

V ienas prancūzas, Francois pirma Rusijoj, o paskui 
Appert, nutarė tą skiliąją j,. pačjoj Prancūzijoj. F. 
dovaną laimėti. Bet nuo Appert išradimas neišgelbė- 
nutarimo iki dovanos lai-j0 Napoleono armijų nuo 

pralaimėjimo. Bet tas iš- 
benori, bet imasi Įvairių radimas pasiliko, ir dabar 
priemonių, kad baltuosius visas pasaulis sumanaus 
išvarius iš savo gyvenamų kepėjo išradimu naudojasi, 
sričių. Šiandien Kenya ko- F. Appert buvo geresnis

jau apie oOįj-e jr sutiks būti bal-
ir kai kurių Įojo 2mnOgaus globoje. Bet, 

lyg iš giedro dangaus, tren
kė “Mau-Mau” teroras ii 
visi baltieji žmonės pasiju
to begyveną ant palkano, 
kuris gali bet kada atsiverti įkais 
ir visus baltuosius šeiminin
kus pranti.

Afrikos negrai, nors ir 
atsilikę nuo musų civiliza
cijos, betgi seka pasaulio 
Įvykius. Tie įvykiai veikia 
ir juos. Jie girdėjo, kad 
baltieji žmonės turėjo ap
leisti Azijos platybes. Jie 
taip pat girdėjo, kad baltie
ji žmonės nenori pripažinti 
juodiesiems žmonėms jokių 
pilietinių teisių Pietų Afri
koje. Jie girdėjo, kad jų 
baltieji šeimininkai anglai 
jm) antrojo pasaulinio karo 
neteko didelių teritorijų ir 
prarado savo turėtą galią ir 
prestižą. Tokios žinios pa
skatino griežtesnius negras 
imtis “tiesioginės akcijos 
ir pradėti skerdynes.

Patys per save Kenya 
i vykiai gal nėra labai svar
bus, bet, kaipo Įspėjimas 
baltiesiems, jie yra labai 
reikšmingi. 150,000,000 Af
rikos negrų nebenori būti 
baltųjų valdomi. Ne tik ne

Voveraitės “Viltrakių Vai-1,buvo paskersti. Anglai pa
kai ir S. Zobarsko “Doleris skubomis jjasiuntė Į tą ko- 
iš Pittsburgho.” Tik antro-jioniją savo kariuomenės 
ji knygelė išleista Vokieti- dalinį ir pradėjo ieškoti 
joje, visos Kitos—JAV. slaptosios organizacijos na-

Literaturos veikalu turė- rių. Sakoma, kad jau su- 
jome 18, kurių stambiau- imta virš 3.000 žmonių. Su- 
sias J. Aisčio ir A. Vaičių- imtieji tardami, bet slapto- 
laičio sudalyta “Lietuviu sios organizacijos šaknų 
Poezijos Antologija." iš- taip. rodos, niekas dar ir

pa J, skraidyt
Ir kaip sy- 

ruime buvo toks kar- 
patiestas ant flioro. 
jie pasodino vieną 

.-avo kamarotų ant to kar- 
atidarė langą ir pa- 
jį iš penkto flioro į 
Ale tas karpetas ne- 
ir Stalino paslas nu-

šilkinėse'kai= laplenais.
kis

—Kad rasai nusipirko tą 
milionieriaus dvarą, tai tie
sa, tėve; bet ką jie tenai 
daro, aš nežinau, nes aš te
nai nebuvau ir nemačiau.

j'J 
petas 
faigi

,peto.
leido
orą.—Na, tai pasakyk, kodėl

Amerikos valdžia šitą Mas- j hote|io jar(|
kvos agentų neisdeportu..- st()vi 5ačkos s„ 
ja Juk Prūsoką ir An- mis ,uskiaj ,,aba,.
.Bulis y,-a mažesni Stalino ka„,na turkus ka(, -ic |)a. 
siuzelninkai, bet jie J*ul dėjo jiems negerą karpetą. 
stori ant depoitavimo. Kitais žodžiais sakant, pa- 

tie rusai piadetų da,-ė sabotažą, ir kad dėl 
tia kurstyti žmones prieš .,, ,,aba, ea]i kj|ti vaina 

Amerikos vyriausybę arba'
prieš šalies santvarką, lai

!o

itą anekdotą, tėve, aš
nėra abejonės, kad Ameri- jau senai girdėjau. Matyt, 
ba juos išvytų. Bet kol jie jis buvo keno nors sugalvo
to nedaro, jie gali čia bu tas rusų tamsumui pajuok
ti. Jie yra įleisti diplomą ti Taigi karo dėl to nebus, 
♦inėmis teisėmis, štai. Vi- -Matai, vaike, aš tau 
įnskis su Gromyku atva- sakiau, kad šiais laikais ne-J 

f iavo į Jungtinių Tautų po- gali niekam tikėti, ba visi 
„•č.’žius New Yorke, ir atsi- meluoja. Į

GELBĖJIMO LA IV

Naujas anglu gelbėjimo laivas. 16 pėdu ilgumo, yra skir
tas gelbėti jūron įkritusius lakūnus ir jurininkus, čia 
vaizduojama, kaip gelbėjimo laivas gesina degantį laivą 
juroje.

Jonijoj, rytoj kur kitur, po- išradėjas, kaip verslininkas, 
ryt vėl kur nors kitur Afri- Jis gautą dovaną norėjo 
kos džunglėse susirinkę “paleisti i apyvartą” ir pra- 
nakties tamsumoje negrai dėjo gaminti indus maistui 
tarsis kur ir kokiomis prie- konservuoti, bet iš to biz- 
monėmis išprašyti baltuo- nio niekas neišėjo ir F. Ap
sius valdovus, kolonistus ir pert mirė be skatiko 1840 
misionierius, namo. į metais.

Ryškiausia rasių kova Šiemet suėjo 200 metu
šiuo metu eina Pietų Afri-, nuo to “žmonijos gerada- 
koje, kur negrai pradeda rio” gimimo, bet IVancuzi- 
kovoti prieš jiems daromas joj mažai kas jo gimimo 
skriaudas. Apie Pietų Af- sukaktį minėjo. Gal todėl, 
rikos negrų ir baltųjų kovas kad prancūzai ir dabar la- 
skaitytojai galės plačiau bai mažai kenuoto maisto 
pasiskaityti 1953 metų “Ke- vartoja ir geriau mėgsta 
leivio” kalendoriuje, kur šviežią maistą.
yra išsamus straipsnis apie Francois A|;pert i:radi- 
“baltojo žmogaus naštą” ir mas pasitarnavo ne tik mąi- 
rasių karą. . —J. K. j (Nukelta Į 7-ą puslapi)
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Iš Pavergtos Lietuvos
Ii Suvažiavimolra Justui pasirinkimo, jis

Prieš visos Rusijos komu
nistų partijos suvažiavimą 
pyko ir Lietuvos komparti
jos Suvažiavimas, kuris iš
rinko delegatus į “visasą
jungini” suvažiavimą ir kri
tiškai pasidairė po lietuviš
ką pastogę. Suvažiavimas 
vyko Vilniuje rugsėjo mė
nesio paskutinėmis dieno
mis. Iš to suvažiavimo kri
tiškų pastabų verta keletą 
dalykų iškelti.

“Prisitaikėli*”

Suvažiavimo delegatai, po 
savikritikos priedanga, atli
ko nemažą savispiaudos 
darbą, ypač teko prisitaikė
liui Justui Paleckiui. Apie 
to laisvai samdomo “prezi
dento” kritiką bolševikų 
spauda rašo:

Suvažiavimo delegatai griež
tai kritikavo paskirus respub
likos veikėjus dėl jų prisitaikė
liškos laikysenos buržuazinio 
nacionalizmo faktų atžvilgiu. 
LKP (b) CK narys drg. Palec 
kis už bendro pobūdžio kalbų 
prieš buržuazinį nacionalizmą 
slėpė savo nenorą išaiškinti 
konkrečius nacionalistinių pa
žiūrų skleidėjus, nekovojo su 
jais

Suvažiavimo delegatai drau
gai Bieliauskas, Niunka. Liau
dis, Šumauskas, Macijauskas 
Žiugžda. Kaunaitė ir kiti kon
krečiais pavyzdžiais nurodė 
kad drg. Paleckis ne tik prisi
taikėliškai laikėsi buržuazinių 
nationalistų atžvilgiu, bet ir 
palaikė daugelį jų. Jis nepa 
kankamai aktyviai dalyvavo 
partijos organizacijos kovoje 
dėl socialistinės reorganizaci 
jps žemės ūkyje. Savo kalbo 
je suvažiavime drg. Paleckis 
jam adresuota kritiką pripaži 
no teisinga ir prižadėjo savo 
klaidas - atitaisyti praktikinia 
me darbe.

Vadinasi, “prisitaikėlis. 
Bet įdomu, kad Justas Pa 
fęckis, neblogai prisitaikęs 
prie rusiško okupanto, da 
bar girdi kaltinimų, jog jis 
“prisitaikęs” ir prie lietu 
viškų buržuazinių naciona 
listų ir su jais nekovojęs! 
Išeina, kad prisitaikė prie 
okupantų ir prie okupuotų 
jų. o Maskvos bažnyčios 
šnipai-apastalai sako, kac 
kiekviena pirkta dusia pri 
valo tarnauti tiktai vienam 
ponui, esančiam Maskvoje

Justas Paleckis žadėjo 
pasitaisyti “praktikiniame 
darbe” ir visus savo senus 
pažįstamus iš buržuazinių 
laikų, kurie dar neišsiųsti 
į Sibirą, ims už kalnieriaus 
ir siųs šunims šėko piauti į 
matušką Raseją. Tas pre
zidentas senai jau eina iš
laikomo persimetėlio parei
gas, o dabar dar uoliau tu
rės savo senų bičiulių per
sekiojimu atgailauti už sa
vo “trefną praeitį.” Ir ne

stovi prieš “arba—arba.”
J. Šimkau* “Pavyzdy*”

Jonas Šimkus, kitas pirk 
tadušis, irgi buvo vanoja- 
mas. Prieš jį kelta kaltini
mų, kad jis “neparodo pa 
vyzdžio,” kaip parašyti ge- 
itjs, idėjiniai išlygintus vei
kalus. Čia komunistų par
tijos šnipai-kritikai nuėjo 
perdaug toli, jie reikalauja, 
kad trečiaeilis plunksnos 
tarnas pagimdytų pirma
eilius kurinius. Jonas Šim
kus gali pataikauti, gaii 
šunuodegauti, bet reikalau
ti iš jo stalininių šedevrų 
tai reiškia iš žmogaus tyčio-l 
tis. Joną Šimkų vanojo ra-- 
šytojas Venclova, pats nei 
tartą suklupęs stalinizmo 
inijos zigzagų take. Jis 

sakė:
Lietuvos Rašytojų Sąjungos 

valdyba . . . dirba nepakanka
mai. Valdybos pirmininkas 
drg. Šimkus pats neparodo pa
vyzdžio rašytojams ir leidžia 
stambių idėjinių klaidų tarybi
nės lietuvių literatūros įverti
nime. Nesenai jis paskelbė sa
vo ydingą apysaką “Barsukai.” 

Varga* su Istorija

Stalinizmo istorijos aki
mis žiūrint visa Lietuvos is
torija yra didelė klaida. 
Musų tautos praeityje, kiek 
klausimas liečia santykius 
su kaimynais, raudonu siu 
lu eina kova prieš rusų na
cionalizmą ir imperializmą. 
Nuo 13 šimtmečio iki spau 
dos draudimo laikų ir iki 
pat šių dienų lietuvių tauta 
kovoja prieš rusų ekspan 

. siją-

SPORTAS YRA NEPOLITINIS

Republikonų kandidatas gen. E»senhower atsilankė į spor
to rungtynes tarp Columbia Universiteto ir karo akade
mijos sportininkų. Sportas nepolitinis, rungtynėse demo- 
mokratai ir republikonai kartais sutaria ploti tiems pa
tiems sportininkams.

su savo krašto žmonėmis atkur
ti tikrai pažangią. į šviesią at
eiti žengiančią darbo Lietuvą.

2. LIETUVOS TURTO 
KLAUSIMAS

Kaipo reikalo būtinybė—ži
noti plačiajai lietuvių visuome
nei, kuri remia Lietuvos išlais
vinimo kovą savo sunkiai už
dirbtais skatikais per VLIK’o 
vedamą Tautos Fondą—išsiaiš
kinti. kaip. kur ir kokiomis są
lygomis randasi Lietuvos vals
tybės turtai užsieniuose, kas 
prie tų turtų prieina ir kas jais 
naudojasi,

KLSS suvažiavimas, parem
damas Amerikos lietuvių so
cialdemokratų suvažiavimo re
zoliuciją tuo svarbiu reikalu, 
atkreipia VLIK’o dėmesį ir pri
mena jo pareigą pasirūpinti, 
kad tie Lietuvos valstybės žmo
nių turtai butų laikomi reikia
moje apsaugoje, kad visa tai 
jutų grąžinta į busimą nepri
klausomą ir demokratinę Lietu
vos Respubliką.

PIRMOJO KANADOS LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ SUVAŽIAVIMO
REZOLIUCIJOS

1. EINAMOJO MOMENTO
PADĖTIES VERTINIMAS
Išklausęs pranešimo esamos 

padėties vertinimo klausimu, 
Kanados lietuvių socialdemo
kratų suvažiavimas, įvykęs 
1952 m. spalių 11-12 dienomis 
Toronto. Ontario. konstatuoja:

L Kad pasaulis jau pasi
dalino į dvi nesutaikomas ir 
priešingų interesų stovyklas:

tomis demokratinėmis pajėgo
mis, teks spręsti pastovios tai
kos, demokratijos, pavergtų 
tautų išlaisvinimo ir jų apsi
sprendimo klausimus bei prob
lemas.

Turėdami prieš akis Sovietų 
Rusijos įvykdytą Lietuvos oku
paciją ir žinodami, kad toji 
okupacija vykdoma žiauriausio 
mis teroro priemonėmis, kad 
Lietuvos žmonės pavergti, ne-imperialistinę Sovietų Rusiją 

su jos pavergtais satelitiniais.ribotai ^naudojami ir naikina- 
kraštais ir Jungtinių Amerikos m’’ KLSS suvažiavimas

(a) Griežčiausiai protestuojaValstybių stovyklą su Jungti
nėmis Tautomis ir Atlanto Są
junga.

2. Abiejų stovyklų ginklavi- 
masis yra pasiekęs neįsivaiz
duojamo tempo ir didumo.

3. Jau tiek toli nueita, kad
T • • i -i • i ir vienoj ir antroj pusėj-;yraBet Lietuvos istorikai da-- . ’ .. . . . .

, • t • x J sudaryti karui vesti stabai, pabar yra verčiami Lietuvoj vyzd.įui gHApE (Supreroe 
istoriją perrašyti, jie Headųuarters of Allied Tovver

in Euhjpe). nekalbant apie ki
tokių pasiruošimų visą eilę.

4. Tariamasis "šaltasis ka
ras” jau prieš porą metų Korė
joj įgavo karštojo karo pobū
dį ; čia visai aišku, kad sveti
momis korėjiečių ir kiniečių

užmiršti visus rusams nepa
geidaujamus faktus ir išaiš
kinti tą praeiti taip, kad 
Maskvos imperialistai jaus
tųsi patenkinti. Tą pada
ryti nelengva ir dai'gi septy- 
nius kartus savo idėjinį 
kailiuką išmainęs Juozas 
Žiugžda istorijos falsifika-

prieš Sovietų Rusijos valdžią, 
kuri okupavo ir pavergė musų 
Tėvynę, plėšia jos turtus, ne
girdėtai išnaudoja jos žmones, 
panaikino visas laisves ir ma
siniai naikina Lietuvos tautą, 
deportuodama jos žmones į ne
pakeliamo darbo ir žmonių nai
kinimo specialias stovyklas, žu
do juos kalėjimuose ir MVD 
rūsiuose.

(b) Suvažiavimas kviečia vi
sus lietuvius išeivijoje, kurie 
vis dar tiki. kad sovietuose esąs 
įgyvendinamas socializmas ir 
net einama Į komunizmą, atsi
peikėti nuo šios melo ir apgau

rankomis ir jų vardu prisiden-j]ės propagandos ir stoti į tikrą 
gus. bolševikai-komunistai ve-(demokratinį socializmo kelią, 
da karštąjį karą su JAV ir kuriuo eina laisvai besitvarkan-vimo darbe gali suklupti. T , , A x, -x , .o ... . Jungtinėmis Tautomis, tad be cių demokratiniu kraštu darboSuvažiavimas išbarė Lietu-...- , -ma -

vos mokslininkus. Jame bu
vo sakoma:

Suvažiavime buvo pareikštos 
teisingos pretenzijos istorijos, 
kalbos. ir literatūros, ekonomi
jos ir žemės ūkio institutams 
Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijoje. Paskirti moksliniai dar
buotojai neišvengia rimtų na
cionalistinio pobūdžio klaidų is
torijoje ir literatūroje. Nevai
singai dirba kalbos ir ekono
mikos institutai.

Laika* užsisakyti “Kelei
vio” kalendorių 1953 me
tam*. Kaina 50 centų.'

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 Ea*t Broadway, South Boston 27, Ma**.

jokio pagrindo norima Įtikinti žmonės, 
pasaulis, kad ši kruvinoji Ko- 
lejoje vykstanti operacija yra 
šaltasis karas.

5. Netenka išleisti iš akių 
ir tos aplinkybės, kad Artimuo
se Rytuose, ypač Irane, tų dvie
jų stovyklų varžomasi dėl “juo
dojo aukso”—naftos versmių.

6. Ne paslaptis, kad kapita 
listinis pasaulis yra nustojęs 
rinkų. Sovietai laiko už gele 
žinės užuolaidos 500 milionų 
gyventojų Kinijos rinką, gi Eu
ropoje blokuoja ruožą nuo Suo
mijos įlankos iki Adrijos juros

ši aplinkybė, pagal Maskvos 
gudravimus. ves prie labai 
komplikuotos ekonominės situ
acijos. Jei sovietai teroro prie
monėmis gali dvasinti badu mi
lionus Rusijos gyventojų, tai 
kapitalistiniai kraštai tokių 
metodų negalės praktikuoti.
Tad bolševikų užleistoji geleži
nė užuolaida ne tik uždengia 
nuo pasaulio akių sovietijos 
žmonių neįsivaizduojamą skur
dą ir nebaigiamą terorą, bet 
lygiagrečiai siekia kapitalisti
niu kraštų izoliacijos, tikslu
kelti juose ekonominę krizę ir 
nedarbą, kad tuo budu revo- 
liucionizuoti tų kraštų darbo 
mases ir padaryti jas bolševi
kinės Rusijos tolimesnių impe
rialistinių užkariavimų dalinin
kėmis.

Imdamas visa tai dėmesin 
KLSS suvažiavimas skatina 
atydžiai sekti einamojo meto 
įvykių rutulojimąsi. suprasti

3. LAISVINIMO VEIKSNIŲ 
KLAUSIMU

KLSS suvažiavimas yra įsi
tikinęs. kad vėliau ar anksčiau 
Lietuva ir jos žmonės bus iš
laisvinti iš bolševikiškos vergi
jos ir bolševikų sukurto bau
džiavinio režimo, kad ateis lai
kas. kuomet teks atkurti nepri
klausomą. demokratinę, sociali
niu teisingumu pagrįstais vi 
suomeniniais santykiais, darbo 
žmonių tvarkomą Lietuvą.

Bet suvažiavimas visu rim
tumu kreipia musų draugų ir 
plačiosios lietuvių išeivių visuo
menės dėmesį Į tai. kad tokią 
Lietuvą turėsime atkurti patys 
savomis rankomis ir sugebėji
mais.

Turime neišleisti iš akių fak 
to. kad kai kurių sluoksnių už
simojimai bus kitokie, jie sieks 
tokios Lietuvos, kurios santvar
ka atitiktų jų j>adėtį ir intere
sus. tad suvažiavimas nutaria:

(1) KLSS eina į lietuviškąją 
visuomenę su laisvos, demokra
tinės Lietuvos atkūrimo šūkiais 
ir čia pat primena visiems, kad 
atkursimoji Lietuva turės tvar 
kytis socialiniu teisingumu pa-

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas (VLIK’as), 
kaipo vyriausiojo Lietuvos iš
laisvinimo institucija, privalo 
būti išlaikytas.

Pastaruoj u laiku pasireiškę 
vadinamieji sąjūdžiai bei sepa- 
račios grupės, neturi musų vi
suomenėje atitinkamos bazės, 
gi ideologiniu požiūriu nieko 
nepareiškė ir pareikšti negalės.

Iš VLIK’o sudėties, iš penkių 
katalikiškųjų grupių dviejų 
grupių pasitraukimas. VLIK’o 
nei autoriteto, nei darbingumo 
nemažina.

Vadinamuosius Kybartų ak
tus ir specialius įgaliojimus 
reikia į šalį atidėti; diplomati 
niai Lietuvos atstovai ir be jų 
gali veikti ir veikia, jei kraštai, 
kuriems jie buvo paskirti, juos 
pripažįsta. Gyva ir kovojanti 
tauta yra pirmaeilis jos laisvės 
laidas.

KLSS suvažiavimas yra nuo
monės :

(1) VLIK’o autoritetas pri- 
clauso nuo jo darbingumo ir 
sugebėjimų visų veiksnių vei 
{imą suderinti, šiuo reikalu 
turi susirūpinti pats VLIK’as 
ir visos VLIK'ą sudarančios po- 
itinės grupės.

(2) Į VLIK'ą reikia įjungti 
Mažosios Lietuvos sąjūdžių at
stovas. Socialdemokratams Ma
žosios Lietuvos atstovo VLIK’e 
reikalingumas niekados nebuvo 
grupinės aritmetikos, bet pir
mos eilės atkursimos Lietuvos 
valstybės reikalas.

(Bus daugiau)

Išvengiama Klaida?
Išvengiama Klaida? ........ Į tės ir kadangi buvo jaučia-

1949 metais Amerika iš- mas didelis trukumas ka- 
traukė savo kariuomenę iš reivių, tai karo vadai siūlė 

ištraukti ginkluotas pajėgas
iš Korėjos.

Jei tokią nuomonę karo 
vadai turėjo 1947 metais, 
tai kam kalbėti apie politi
nių vadų klaidą 1949 me
tais, kada jie sutiko ištrauk
ti kariuomenę iš Korėjos?

Šen. W. Morse sako, kad 
jis to dokumento nebutų 
skelbęs viešumai, jei repub
likonų kandidatas nebūtų 
įvėlęs Korėjos karo į rinki
mų kampaniją. O kaip se
natorius tą dokumentą ga- 

’ Nei karo departamen
tas, nei kitos įstaigos to 
slapto dokumento sakosi 
senatoriui nedavę. Atrodo, 
kad senatorius su tuo do
kumentu susipažino būda
mas senato ginkluotų pajė
gų komisijoj ir todėl doku
mentą bus gavęs normaliu 
keliu, kaip ir kiti senato
riai svarbiųjų komisijų na
riai.

1946, 1947 ir 1949 metai 
buvo pinigų taupymo me
tai, kada išlaidos gynimosi 
tikslams buvo siaurinamos. 
Tokio išlaidų mažinimo 
reikalavo pati visuomenė 
per kongiesą, ypač per re
publikonų dominuojamą 
80-tąjį kongresą. Todėl ir 
karo vadai ir pati yyriausy- 
bė turėjo skaitytis su karo 
pajėgų trukumu ir 45,000 
kareivių Korėjoj atrodė 
naudingiau panaudoti kur 
nors kitur. Taip ir buvo 
nutarta ištraukti kariuome
nę iš Korėjos, juo labiau, 
kad ir rusai buvo ištraukę 
savo kariuomenę iš šiauri
nės Korėjos. —E-P.

Korėjos, o 1950 metais 
šiaurinės Korėjos kariuo
menė, rusų apginkluota ir 
išmokyta, užpuolė pietinę 
Korėją. Taip prasidėjo tas 
keistas, ginklų išbandymo 
karas Korėjoj, kuris dvi pa
starąsias savaites buvo 
svarstomas rinkiminėse kal
bose.

O jei Amerika nebutų sa 
vo kariuomenės ištraukusi 
iš Korėjos? Visai galimas 
daiktas, kad šiauriniai ko
rėjiečiai nebutų pradėję ka
ro, nes tada jie butų žinoję, 
xad iš kaito susidurs su 
Amerika.

Amerikos kariuomenės iš
traukimas iš Korėjos dabar 
visų pripažįstamas klaida 
Bet daugelis žmonių sako, 
kad ta klaida buvo neišven
giama. Ir tuo metu, kada 
ta “klaida” buvo daroma, 
mažai kas į ją žiurėjo, kaip 

į klaidą.
Korėjos karą į rinkiminę 

kovą įvėlė republikonų 
kandidatas, gen. Eisenhou- 
er. Jis visą Korėjos karą 
aiškino, kaipo administra
cijos klaidų padarinį ir į tų 
klaidų skaičių įskaitė ir ka
riuomenės ‘ ištraukimą iš 
Korėjos 1949 metais.

į šitą kaltinimą demokra
tų kalbėtojai atsiliepė labai 
karštai ir Korėjos karo šak
nis nurodė esančias Mask
voje, o buvęs republikonaš 
senatorius Wayne Morse 
pereitą savaitę paskelbe 
viešumai Amerikos genera
linio štabo dar 1947 metais 
padarytą pasiūlymą iš 
traukti kariuomenę iš Kure 
jos. Šen. W. Morse pa
skelbtas dokumentas yra 
Jungtinių Štabų paiuoštas 
ir pasirašytas J. Fonestal. 
Jungtinių štabų priešakyje 
tuo metu stovėjo gen. Ei- 
senhower. Paskelbtasis do
kumentas sako, kad Korėja 
turi mažos strateginės ver

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

“KELEIVIS”
536 Ea»t Broadway 
So. Boston 27, Ma**.

NUTRAUKIA DIPLOMATINIUS SANTA KIUS
—..J. Į

f. •* » z- .J. J

SENATVĖS 
PENSININKAMS 
SVARBU ŽINOTI

grįstais santykiais, kuriuose 
darbo žmonių interesams turės 
priklausyti pirmenybė

(2) čia Kanadoje musų vy
riausias uždavinys suaktyvinti 
lietuviškąją darbo žmonių vi
suomenę. sukelti joje savimi 
pasitikėjimą ir pasiryžimą pra
smingai ir su įsitikinimu kovoti 
už savo reikalus šioje šalyje ir 
tuo pačiu ipetu

Pagal naujausią sociali
nio draudimo įstatymo pa
keitimą, senatvės pensinin
kai gali imti pensiją ir už
sidirbti per mėnesį 75 do- 
Itrius. Seniau buvo leidžia
ma užsidirbti iki 50 dolerių 
per mėnesi ir imti pensiją, 
o pačioj pradžioj, kada1/ 
įstatymas buvo priimtas! 
(iki 1950 metų) buvo lei
džiama imti pensiją ir už
sidirbti per mėnesį tiktai 
$14.99.

Žmonės virš 75 metų am
žiaus gali užsidirbti, kiek 
jie pajėgia ir vistiek jie tu
ri teisę imti senatvės pen
siją. Bet žmonės virš 65 
metų ir iki 75 metų am
žiaus, jei jie dirba ir nori 
imti pensiją, negali užsi
dirbti daugiau, kaip 75 do 
lenus per mėnesį. Kas už
dirba daugiau, turi nevilki
nant pranešti artimiausiam 
sočiai sccurity boarn.

Anglų diplomatas George Middleton (kairėj) spaudžia 
Irano užsienių reikalų ministerio D. H. Fatemi ranką po 
lo, kai Iranas nutarė nutraukti diplomai inius santykius 
su Anglija. Anglų diplomatas atsisveikino ir po to ap
leido Irartą.

jų tikrąją esmę n pobūdį ir J (3) ruoštis darbams atkursi- 
visuomet atsiminti, k a o scciai- moję Lietuvoje, kad grįžę į ją 
demokratijai, sąjungoje su ki- sugebėtume bendromis jėgomis

Daugiau apie socialini 
draudimą skaitytojai ras 
“Keleivio" kalend o r i u j e 
1953 metams.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdai. 

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

ŠIRDIES RŪMAI—Amerikos lietuvių gyvenimo ro
manas. 450 puslapių; iliustruotas; kaina 1 doleriai.

SLILPTARNIAI—pirmutinis romanas, kuriame tiek 
daug parašyta pie Amerikos lietuvių gyvenimo sunku
mus, vargus ir kovu„ ue» iicij””bč; f5. puslapiai: Jono 
Šliupo, “dėdes ’ Šerno i kuri n trkic atvaizdai; kai
na 3 doleriai.

Visos tr>» knygai sykiu tik uz 5 doleri uši 

Dr. Aig. Mavgeri*, 3325 Sc. Halsted St., Chicagoi 8, Iii.

f
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Kodėl Vaikai Apleidžia N amus?
Dažnai tenka 

apie vienokius ar 
pabėgėlius. Vienur

skaityti i už kelių mėnesių duktė tė- 
ri.a sitlau-kitokiusjvams duotą 

žmonos žė. Ii
pažadą

mokyklos atėjo zi-j 
pabėga nuo savo vyru. kitur: nia, kad jų duktė apleido 
v\ ai nuo moterų. į tuos mokyklą ir jie nežino, kur 
šeimyniškus klausimus nė- ji yra. Tėvai labai susijau

dino. Manė, kad jai kas 
blogo atsitiko. Bet tuoj jie 

idėjos ir papročiai neside-1 sužinojo, kad ir jos sužie- 
rina ir tas stumia vieną nuo’duotinis dingo. Jie tuoj su
kite. Jie pamato, kad ir* prato, kame dalykas. Jai 
priešvedybinė, karšta meilė atsibodo tėvų šilta pastogė, 
atšalo, todėl drąsesnis nu- apsauga ir patarimai. Ji ne
taria, kad geriau viską me-*laukė tėvų palaimos, eida- 
tt;s atsiskirti, negu nuolat!- ma i šeimynišką gyvenimą.

ra taip sunku atsakyti: jie 
du netinka i porą. jų būdas,

nėi nesantaikoj gyventi. 
Pagaliau negalima nė norė
ti. kad visi susituokimai bu
tų laimingi. Užaugę skir
tingų nuomonių, pažiūrų ir 
kasdieninių papročių na
muose, jiedu neišmano, 
kaip viens kitam nusileisti 
ir taikoj gyventi, todėl vis
ką metę ir bėga viens nuo 
kito.

Bet kodėl vaikai, kurie 
nuo pirmos savo gyvenimo 
dienos auga pas tėvus, kar
tais juos pameta ir išbėga? 
Dažnai jie apleidžia savo 
tėvus dar visai jauni būda
mi. Apleidžia tėvus, kurie 
juos labai myli ir jais rū
pinasi. Apleidžia tuos na 
mus, prie kūnų jie yra pri
pratę, kur jiems nieko ne- 
tmksta.

Sakysim, kad nekurie 
vaikai apleidžia namus, no 
rėdami susirasti sau treres-

nors žinojo, kaip jiems šir
dis sužeidė. Vaikino tėvai 
irgi jautė sunaus nedėkin
gumą. Jo motina keliasi 
dienas verkė. Kas čia kal-

VAIKUTIS PERŠOVĖ SAVO MAMĄ sunku savo tikslą pasiekti. 
Taigi, mano supratimu,,

tėvas šeimai yra dek pat 
reikalingas kaip ir molina, 
ir jis turi būti tiek pat ger
biamas. Man asmeniškai 
abu žodžiai yra šventi: ir 
tetas ii motina.

0. B. KUBILIENĖ.

Očl Mišrių Vedybų

“Keleivio” Nr. 42, Mote 
ru Skyriuje, Anis Rūkas

hę uuvTiB, v

MYKOLIS:

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis Prisiminimų)

(Pabaiga)
Pasakojo jų lektoriai, 

kad vokiečiai turi labai gė
lą techniką, ypač tobula

Ėjo kalbos, kad greitai 
bus antrasis vežimas. Visi 
žinojome, kad tik karas ga
lės mus išgelbėti nuo’ Sibi

rą aviacija. Jie turi “stik- ro, tad žmonės rąmino save.
linj” lėktuvą, kuris nepap
rasta? pavojingas. Jame sė
dint taip gerai viskas mato-X
si, kad net laikraščio pava-

kad karas Įvyks labai greit, 
kad rusai nebespės musų iš
vežti. Bet dienos slinko, 
kaip savaitės ir mėnesiai.

griežtai pasmerkė tuos lįe-'dinimą ant žemės lakūnas Naktys buvo neramios, pil- 
aivius, kurie sudaro mišrias 'Įskaito. . . . Įžiūri ir karinin-Aios nemigos ir baimės. Vi- 
šeimas. Bet žmonės sako,; ko laipsni . . . Vėliau paty-si laukėme.
kad velnias nėra toks bai- 'km,
sus, kaip ji paišo. Ir miš
rios vedybos nėra jau toks

kad vokiečiai tikrai
Antrą valandą ir penkios 

suskambėjo telefo-

tas?

Tas gal ir tiesa tais atve 
jais, kur yra didelės šeimos 
ir tėvai neturtingi. Bet la
bai dažnai jauni, turtingu 
tėvų vaikai išbėga, ir jų 
niekur nesuranda. Jei kar
tais ir suranda, .tai jie na
mo nenori grįžti, nežiūrint 
kad tėvai juos karštai myli 
kad jie gerai ir gražiai gy
vena ir vaikus gali kuo ge 
riausiai išmokslinti. / 
džiu, vaikams pas juos nie
ko, rodos, netrūksta. Tai 
kodėl gi tokie vaikai aplei
džia namus?

Pavyzdžiui, musų mieste 
viena turtinga šeima augino 
vienturtę dukrelę. Ji lankė 
aukštesnę mokyklą kitame 
mieste, kur susitiko vaikiną 
ir Įsimylėjo. Tėvai jai ne
draudė, tiktai prašė, kad 
jiedu palauktų, kol mergai
tė užbaigs mokyklą. Vai
kinas jai davė sužieduotu- 
vių žiedą, ir tėvai suruošė
dideli pokili. Rodėsi, kad la 
viskas gražu ir gera. Bet —Prancūzų priežodis.

Aš atsimenu, kaip Lietu
voj, einant imti šliubą. vai
kai puldavo po tėvų kojų, 
prašydami palaiminimo ir 
dėkodami, kad tėvai jiems 
suteikė gyvybę ir juos gra
žiai išauklėjo. Šiandien to 
au nėra. Dingo seni pap- 
očiai, dingo ir ta karšta 

vaikų meilė prie savo tėvų. 
Barbora Kruzinis.

Yra daug žmonių, kurie 
Kavą geria ne dėl to. kad 
jiems tas gėlimas patiktų, 
bet dėl to, kad kava stimu
liuoja. Tokie žmonės per 
dieną suvartoja net iki 10 
puodelių kavos.

Kava savyje turi kofei-
no, kuris pagreitina širdies 
plakimą, todėl žmogus pa 
sidaro judresnis, budresnis, 
ir mano, kad gauna dau
giau energijos. Tačiau pa
laikyti savo energiją kava 
yra ne kas kita. kaip savęs 
apgaudinėjimas. Iš kavos 
kūnas negauna nei maisto, 
nei kitų jam naudingų me
džiagų. tik kofeinas dau
giau nuvargina širdį. Jei
gu žmogus pripranta prie 
didelio kavos kiekio, tai, 
kai jis jo negauna, organiz
mas sustreikuoja: atsiranda 
didelis galvos skausmas, 
kūnas suglemba, žmogus 
nori daugiau miego. Todėl 
daktarai pataria negerti 
daug kavos ir vartoti ją 
kaip “stimuliuojanti gėri
mą” tik lėtais atvejais.
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Mažiukas dveją metu Paul i i-iecki Philadelphijoj žhiri 
i savo motinos paveikslą ir nesupranta, kodėl jos nėra 
namuose. Vaikas bežaisdamas užtaisytu revolveriu pa
spaudė gaiduką ir peršovė savo motiną, kuri dabar guli 
ligoninėj.

ŠILO PASAKA

Ar meni tu? Snaudė šilas, snaudė anksti rytą— 
Anksti rytą medžių rasos ten mudu apkrito.
Daug girdėjo raibas šilas, daug ir nutylėjo— 
Nutylėjo slaptą durną žemuogių rinkėjų.
Bet nutilo jau skudučiai ten už raibo šilo.
Raibo šilo atminimui imsiu skausmą gilų.
Imsiu kraiti liūdnai daliai. Miela, o kaip greitai,
O kaip greitai musų pirmą meilę užmiršai tu.
Kiti vėjai pasisuko. Turtas. Ištekėjai.
Ištekėjai—liko sapnas žemuogių rinkėjų.
Tankmės gilios gūdžiai ošia. liūdi, laukia šilas. 
Laukia šilas, atsiliepia man daina nutilus.
Tankmės skardi. Nors ir laume sapną mums išardė, 
Nors išardė—tu čia vieši, mano malonvarde.
Tu netyčia—meilės svajoj, miela, ateini čia,
Ateini čia vėl i paukščių žaliąją seklyčią.
Čia po kojų nėr kilimų, čia tik paukščiai groja, 
Paukščiai groja. čir tu rymai—mylimųjų rojuj.
Šilas žalias tave 
Miglos kelias ir

Atsivijus pirmą 
Čia atgijus, kur

slepia, baltos miglos kelias— 
apgaubia balzganais vualiais.
laimę, rymai čia atgijus, 
tau žydi baltosios lelijos.

K INCIURA.

Ali TĖVAS Vii ŠEIMOS GALVA?

Geras vvras turėtu būti •/ *-
kurčias, o gera žmona—ak-

kandidatas tarp hari.Em negrų

r
Gen. Eisenhovver su žmona užkandžiauja Harlame tarp 
negrų, kuriems kandidatas kalbėjo apie savo pažiūras į 
civiles teises.

toki keistą celiuloze dengtą
__ ___ ,__  ___ ________lėktuvą turėjo. Jis buvo'minutė
baisus ir prakeikimo vertas iškirtas žvalgybai ir nepavo- nas.
dalykas, kaip Aniui Rukui' jingas, ginkluotas tik viena —Mechanike, viskas tvar

šonine patrankėle. koje, už valandos patekės
Žinovai pasakojo ir apie saulė. Balsas ragelyje nu- 

Aš pats esu vedęs ne lie- k:.a vokiečių “prajovą”—truko. Iš telefonistės suži- 
i.uvaitę, bet mano žinonaĮg,eįlaį skrendanti lėktuvą, nojau, kad skambino Yir- 
siandien geriau kalba lietu-ĮKUi-s pamatęs tanką, "nu- balis (Vokietijos pasieny;.

atrodo.

“Keleivio” Moterų Sky- nai mėgsta savo uždarbį 
riuje mes labai dažnai rašo- pragerti, prakortuoti ir ki
me apie pavyzdingas moti- taip linksmai praleisti, 
nas, šeimininkes ir bendrai Daug yra tokių, kurie vis 
moters nuopelnus žmonijos tyko, kaip apgauti savo 
labui. Bet mes labai mažai žmoną. Tokie tėvai pap
rašome apie vyrus ir jų nuo- rastai ir neturi šeimoje au- 
peinus. Mes paliekame tą toriteto ir nėra skaitomi 
patiems vyrams. Kadangi šeimos galva. Tėvai, kurie 
iki šiol nesirado vyrų. ku- pareina namo svirduliuoda- 
rie rašytų apie “vyriškus” mi. nežino, ką kalba, negali 
nuopelnus, tai aš šiame rc-ikalauti. kad žmona ir 
straipsny noriu pareikšti vaikai juo.- gerbtų ir mylė
davo nuomonę klausimu, ar tų.
vyras yra šeimos galva?

Mano supratimu, tėvas, 
Kuris uždirba savo šeimai 
pragyvenimą, kuris myli sa
vo žmoną ir vaikučius, visur 
ii- visuomet pasišvenčia jų 
labui, yra šeimos galva. 
Toks tėvas dažniausiai ma
žai arba visai negelia svai
ginamų gėrimu, visuomet 
susivaldo, nevartoja negra- 
žių žodžių, keiksmų, ir vi
suomet šeimos reikalus sta
to pirmoje eilėje. Toki tė 
vą gerbia visa jo šeima ir 
laiko sau autoritetu. Tok 
tėvas ir turi būti gerbiamas, 
nes nuo jo priklauso šeimos 
gerovė

Tikrai gerų ir pavyzdin-

Iotel is yra šeimos auk
lėtoja. vaikų gimdytoja, 
prižiūrėtoja, kitaip sakant, 
moteris yra šeimos: žvaigž
dė. Ant jos pečių krinta 
visa namų atsakomybė. Bet 
tėvas yra šeimos maitinto- 

apgVnėjas,jas. seimos apgynėjas, ir 
moteris be jo negali tinka
mai šeimos auklėti. Geras 
ir pavyzdingas tėvas yri 
moteriai ii šeimai gyveni
mo druska. Kaip be moti
nos namas yra šaltas ir ne
jaukus, taip be tėvo gyve
nimas vra tuščias. Nežiu 
rinl, kiek moteris yra pa
vyzdinga, ir kiek ji deda 
pastangų tinkamai išauklė
ti savo vaikučius, vyrui mi-

viškai, kaip as. Mano pu3-jlUpįa’» ant j0 į,, jj sunaiki- 
brolis Winnipego mieste,! na Tačiau rusai' pasako. 
Kanadoj, vedė Amerikoj
gimusią ukrainietę. Pc-r 
trumpą laiką jo žmona iš
moko taip gražiai lietuviš
kai, kad šiandien dipukai 
nenori tikėti, jog ji ne is 
Lietuvos atvažiavusi. Aš ži
nau keletą lietuvių moterų, 
kurios ištekėjo už svetim
taučių ir išmokė savo vyrus 
lietuviškai. Ir jų vaikai 
taip pat kalba lietuviškai.
Tie vvrai sako, kad lietuvių 
kalba yra daug gražesnė ir 
turtingesnė už anglų. Pa
vyzdžiui, jie sako, lietuviš
kai sakoma, kad žmonės ... ... ..
valgo, o gyvuliai ėda. kad 
žmonės miršta, o gyvuliai 
dvesia, kad žmonės gimsta, 
o gyvuliai atsiveda, gi ang
liškai vis tie patys žodžiai 
vartojami, ar apie žmogų 
kalba, ar apie žiurkę. “Ke
leivio” Nr. 43 pastebėjau, 
kad buvo atvažiavusi vieš
nia iš Rumford’u. Maine 
kuri, nors ištekėjusi uz 
prancūzo, pati gyvai daly
vauja lietuviškame gyveni
me ir jos dukrelė gražiai 
kalba lietuviškai Prieš lh 
metų man teko pažinti \ ie
ną lietuvi amerikieti iš 
Lavvrence, Mass. Jis *tde 
anglę, kuri ne tik nemokė-1 
jo lietuviškai, bet dargi bu
vo nekatalike. Ji išmoko 
lietuviškai kalbėti ir, Kai 
susilaukė vaiko, tai ir ji mo 
kė lietuviškai. Kai as pas 
juos buvau, vaikas buvo jau 
4 metų ir kalbėjo tik lietu
viškai. Taigi, iš mišrių šei
mų aš mačiau daug gražiai 
lietuviškai išauklėtų vaikų.
Gi čia augę lietuviukai, ku
rie ir su lietuvaitėm vedė. 
namuose dažniausiai kalba 
angliškai. Mes visi pažįs
tame daug lietuvių, kurie 
patys žino esą lietuviai ir 
vadovauja lietuviams, ir 
priklauso lietuviškoms or
ganizacijoms, ir dideliais 
patriotais dedasi, o jų vai
kai nemoka lietuviškai nė 
Mė nė Bė. Aš manau, kad 
iš tokiu “grvnu” lietuviu 
mažiau naudos, negu iš miš
rių šeimų, kurios persiėmė 
lietuvybę ir perdavė ją vai
kams.

M. J. Pauplis.
Hudson, Mass.

danti apie vokiečių techni
ką, nepraleisdavo progos 
išgirti ir sovietišką stipry
bę. Ne tik rusams, bet ir 
lietuviams buvo pasakoja
ma. kad jei kiltų karas, tai 
atskristų tiek sovietų lėktu
vų. kad vidudieni staiga 
užtėmių. Per kelias valan
das jie pasiektų Berlyną ir 
visus Vokietijos užkampius.

Rusai, matyti, rengėsi ka
rui. Į didesnius miškus bu
vo sutraukta daug kariuo
menės ir sunkiųjų ginklų. 
Per dienas didžiuliai tankai

Kolc’nozininkai per die
nas ir naktis statė gelžbe
toninius bunkerius ir Įvai
riausius Įtvirtinimus. Iš Pil
viškių i Šakius vedė naują 
siaurojo geležinkelio 1 • • • Iinnu

l Pilviškius ir Vilkaviški 
ateidavo daug vagonų, ant 
kurių didelėm raidėm bu 
vo užrašyti visokie užrašai, 
kaip antai: “Grudai badau 
jančiai Lietuvai” ir pan 
Minėtose stotyse tam tikri 
žmonės tuos užrašus nuim
davo ir iškraudavo iš vago
nų . . . statybinę medžiagą.

Masinis išvežimas parodė 
visiem, kurie dar turėjo vii 
ties ir prie sovietiškos san- 
tvai kos išlikti kaip nors ne- 

j i paliestiems, kad tai nepa- dar 
grįsto,

Širdis pradėjo smarkiai 
plakti, žodžiai buvo ne
dviprasmiški. Už valandos 
prasidės karas. Tyliai išsė
linau lauk. Monotoniškai 
kaukšėjo sargybinių žings
niai paliai gelžkelį. Kaž
kuris mane apšvietė, kaž
kas suriko “Stoj.” Turėjau 
leidimą naktimis vaikščioti, 
sargyba mane pažinojo, tad 
Įtarimo niekam nesukėliau.

Skubinausi pas savo drau
gus. Nuėjau pas biržieti 
Dielininkaiti ir prikėliau jį 
sutartu ženklu. Jis buvo 
Lietuvos kariuomenės pus
karininkis, tvirto sudėjimo, 
drąsus ir ryžtingas vyras. 
Tyliai atsisveikino su žmo
na, pabučiavo abu miegan
čius vaikus ir išsmuko kul
kosvaidžio valyti. Patvo
riais jau rinkosi patikėtini 
vvrai su ginklais

Sugrįžau prie telefono. 
Ketvirtis po trijų vėl su
skambėjo skambutis:

—Mechanike, prasidėjo 
karas! Vokiečiai užėmė 
Kybartus . . .

Nepraėjo nė penkiolika 
minučių, kaip vokiečių lėk
tuvų virtinė jau skrido virš 
musų galvų. Rusų karinin
kai raminosi, kad tai esą 
“savi lėktuvai,’’ kad tai tik 
manevrai. . . . Greit “savi” 
lėktuvai paleido bombas Į

tiki vakar užbaigtus 
viltvs. Po išvežimo i bunkerius, kurie tiško kaip 

kiekvienam buvo aišku, kad košė. Šlapias cementas nie-

gų tėvų šiais laikais nėralrus ar nuo jos atsiskyrus be 
daug. šių dienų tėvai daž-'tėvo pagalbos vis vien jai

Jeigu rudeni, kai saulės 
nudegimas nublunka, veido 
oda atrodo pilkšva, tai ją 
reikia atgaivinti. Plauti 
veidą šiltu vandeniu (karš
tesnių, jeigu oda riebi), po 
to, pridėjus muilo gabalą 
prie odos, patrinti. Su spe
cialiu šepetėliu (complex- 
ion brush) patrinti veidą 
apie dvi minutes ir perska- 
lauti šiltu vandeniu.

anksčiau ar vėliau ateis ir 
jo eilė. Išvežimo tikslas 
buvo ne sunaikinti bolševiz
mui nepalankius žmones, 
bet palaipsniui išnaikinti 
visą musų tautą. Naktimis 
vis dar vyko areštai. Jau
ni vyrai bėgo Į kaimus ir Į 
miškus slėptis. Tuo tarpu 
kalbos apie greit busiantį 
karą sklido vis garsiau.

Vokietijoje tuo pat metu 
buvo daug jaunų lietuvių, 
kurie arba rudenį buvo re
patrijavę, arba perbėgo šie 
ną vėliau. Jie koncentravo 
si pasienyje ir palaikė ry
šius su šiapus sienos esan
čiom slaptom organizaci
jom. Pogrindinis judėjimas 
lietuvių tarpą jau buvo ga
na išplitęs. Iš nakties gat
vėse pasklisdavo proklama
cijų, kurios ragindavo lie
tuvius priešintis komunis
tams, nevykdyti jų įsakymų 
ir baugino išdavikus su
drausti. • Iš Vokietijos atei
davo padrąsinimų ir rami
nimų, kad labai greitai 
baigsis tas rusiškas košma
ras. Ypač jaunuoliai, gim
nazijų mokiniai ir studen
tai, turėjo slaptus būrelius, 
gaudavo iš kažkur ginklus, 
kažkaip spausdino prokla 
macijas.

ko nelaikė. Išgąsdinti ka
rininkai bėgiojo kaip avys 
ir teiravosi, kurioj pusėj 
Maskva. Visa sovietų or
ganizacija per kelias minu
tes staiga supliuško. Net ir 
traukiniai nebuvo tvarkin
gai leidžiami.

Apie pietus pro musų sto
tį patraukė pakrikusi “ne
pergalimoji raudonoji ar
mija.” Basi, pusiau apsi
rengę, kai kurie net be šau
tuvų kareiviai, kaip avys be 
piemens, traukė gatvėmis. 
Tai nebuvo tvarkingas dali
nių atsitraukimas. Tai bu
vo panikos apimtos minios 
bėgimas. Kariuomenės da
liniai tarpusavyje neturėjo 
jokio ryšio. Vienintelė su
sižinojimo priemonė buvo 
geležinkelių telefono lini
jos. Visą laiką sėdėjau te
legrafe, kontroliuodamas 
karinių dalinių judėjimą. 
Niekas neįstengė ar nedasi- 
protėjo nuversti keletą te
lefono stulpų. Visas ryšys 
buvo musų rankose, ir mes 
elgėmės, kaip mums buvo 
naudingiau. Karininkai, 
užuot rišdamiesi su savo 
štabais, buvo sujungti su 
musų parengtais “štabais,” 
kurie juos klaidino.

(Nnkelta į 7-ą puslapį)
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Išvlėtintieji Arabai

Jungtinių Tautų seimo 
paskirta politinė komisija 
nubalsavo duoti išvietintie- 
siems arabams 23,000,000 
dolerių pagalbos isikurimui 
ateinančiais metais. Tokių 
iš Palestinos išvietintų ara
bų yra 850,000 žmonių. .Jie 
gyvena palapinėse Įvairiuo
se arabu kraštuose.

Manevrai Viduržemiuose

Ši pirmadieni Vidurže-j 
mių jurose prasidėjo di
džiuliai oro ir jurų pajėgų 
manevrai, kuriuose daly
vauja šešių tautų karo pa
jėgos. 500 karo lėktuvų ir 
150 karo laivų darys prati
mus. Dalyvauja Amerika, 
Anglija, Prancūzija, Italija, 
Turkija ir Graikija.

Argentina Grasina

Argentinos vyriausybė pa
siuntė antrą griežtą notą 
Urugvajaus vyriausybei, 
kam ji pri pažįstant i Falk- 
land salų priklausomybę 
Anglijai. Urugvajus tose 
salose laiko savo konsulą ir 
turi normalų laivų susisie
kimą su salomis. Argenti
na tas salas savi naši, bet 
jas valdo Anglija.

Brazilijos Spauda

Brazilijos 
jo smarkią
ką akciją. Ji protestuoja i 
prieš Brazilijos ir J. A. Val
stybių sutartą kariškos pa
galbos sutarti ir reikalauja, 
kad ta sutartis butų pakeis
ta Brazilijos naudai.

spauda pradė- 
antiamerikoniš-

LIŪDNA KORĖJOS KARO Al'KA

Toli nuo fronto Korėjos mieste Pusane i gelžkelio stoti 
kas naktį susirenka 500 nudriskusių ir išalkusią korėjie
čių ieškoti prieglaudos. Liūdniausias vaizdas toje prie
glaudoje yra mažiukas berniukas, visai nuogas, kuris bu
vo atrastas beklaidžiojant gatvėje. Tokių karo aukų Ko
rėjoj yra daug. *

Kantrybė ir Ryžtas

Indijos Darbininkai

Laisvųjų unijų tarptauti 
nė sąjunga finansuoja vie 
ną darbininkų vadų mokyk
lą Indijoj, Kalkutos mieste. 
Mokyklos tikslas yra paruo
šti Indijai darbininkų unijt 
vadus. Mokykla pradės 
veikti nuo šių metų lapkri 
čio mėnesio 5 d.

Saaro Parlamentas

Saaro krašte lapkričio 
mėnesi Įvyks parlamento 
rinkimai. Vokietijos vy
riausybė skelbia, kad ji tų 
rinkimų nepripažins ir ne
atsisakys nuo savo preten
zijų i tą kraštą. Derybos 
tarp Vokietijos ir Prancuzi 
jos dėl Saaro klausimo iš
sprendimo nedavė jokių re
zultatu.

LFAVISTON, Me.—šio
mis dienomis Bules teksti
lės kompanija, už 5o metų 
darbą jų fabrike, pagerbė 
lietuvi Stanislovą Klemans- 
kĮ, patalpindama jo foto
grafiją savo leidžiamame 
žurnale ir apdovanodama 
auksiniu laikrodžiu su ati
tinkamu Įrašu.

Klemanskis yra gimęs 
18fc5 metais Žemaitijoje. 
Ameriką atvyko 1902 nu 
tais. Be nuolatinio kant
raus darbo Kates fabrike, 
jis uoliai dalyvauja lietu
viškoje veikloje. Užaugino 
sūnų, kuris dabar tarnauja 
JAV kariuomenėje, ir dūk 
tėtį, kuri mokytojauja vie
name kalidžiuje ?»Iassachu- 
setts valstijoj.

Tame pačiame žurnale 
buvo patalpinta ir kito lie
tuvio, aukštaičio Petro Kiš- 
kuno fotografija, kuris 
Amerikon atvyko vos prieš 
trejus metus. Jis užsitar 
navo garbę ne tik sau, bet 
ir kompanijai, kaipo pirma-

servuojamas neatsargiai, 
tai jis blešinėse pradeda 
gesti ir gamina labai stip
rius nuodus, kurie daugelį 
žmonių vra nuvarę i kapus.

—F. V.

PRO MANO AKINIUS

LSS Konferencija

domis slinko nauju-, 
rinis okupantas.

Bet tai kita istorija.

-

IŠEIS NAUJA KNYGA
Prano Eivinsko ir Antano 11..'..- 

sausko knyga jau spaadi-i .r iicti.;- 
kus bus gatava. Joje aprašyt . .. 
lietuviai nugriovė !*e::ii-\Ivahi jis 
kalnu-, kad išimti i- i-> jų angii; 
kaip jie kovojo sa kunigais r i 
Molly Maguire gauja. kuri u.it At
eivius. 'loj kovoj ..I 1..
lietuvis.

Aprašyta- ku::. Morkau ::r .
liulotos-šimlutus debatai ir <!:: .g k:-

(Atkelta iš 6-o puslapio)
Klišai, užplūdę gatves,

padeginėjo namus, mėtė
pro langus granatas. Stai-hv dalyku.

. V . . . I Knvga vra leidžiama
ga kryžmine ugnimi pra-Įtos k.-i;u. Apdaryta
pliupo kulkosvaidžiai. Ki 
lusi kareiviu tarpe panikai pavardė

, . i ’ i • •( Apeivy?neleido jiems tvarkingai 
trauktis ir slėptis. Jie kri
to kaip musės nuo pasislė
pusių su kulkosvaidžiais vy
rų. Dieiininkaitis, drąsiau
sias miestelio vyras, prisi
leido rusus iki trijų dešimtų 
jardų ir paleido kulkosvai
di. Per kelias minutes gat
vės paplūdo krauju. Rusai 
blaškėsi kaip avys, ieško
dami spragos paspiukti, pa
likdami sužeistus ir dejuo
jančius savo draugus liki
mo valiai.

prenumerą
os keliu. Apdaryta a’., tekio a; ... 

lais knyga kainuos Ka
sius penkinę iš anksto. V vai.;:.

bus išspausdinta kliyg'^v 
(Apgavystės čia nėra. r.. raikai-, 
veda pats l.avinska-. l,'..sakyinu: 
prenumerata siųskite šiuo adresą

KRANK l.AVINSkAS 
U-U—.dili St.. A-H. I-E 
l.oag Island t'iiy I. \. V
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Krikštija Nevienodai
Krikštija bepročius. ir krikštijo, 

protingus. Iš tų dviejų v.era v... 
tikras. Jeigu nežinai, kuris yra tik
ras, aš pasakysiu veltai, tik para.-; k 
man ir įdėk :$v štampą atstkyi:. j:. 

Alik Amin,
214 1 Mass. St., <«ary. 1 :.<i.
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Reikalinga Moteris

Kitą dieną,
sis iš daugelio fabriko dar-|suplevėsavo

Kenya Teroras

Anglų policija ir kariuo
menė jau suėmė 3,684 neg
rus Kenya kolonijoj. Neg
rai Įtariami esą teroristinės 
“Mau-Mau” organizacijos 
nariai. Tos organizacijos 
teroristai jau išskerdė 50 
baltųjų kolonijos gyventojų 
ir negrų vadų, kurie ben d 
rauja su baltaisiais.

Venecijos Stiklai

Iš Venecijos miesto Itali
joj Į Pietų Afriką, Johan- 
nesburg miestą, atsikėlė 
viena stiklo dirbtuvė, kuri 
gamina geriausius stiklus. 
Dirbtuvė atsikėlė su visais 
darbininkais, mašinomis ir 
specialistais. Venecija jau 
daug šimtų metų yra garsi 

‘stiklu išdirbvste.

liau
LSS

Consumers Union Raudonas Frontas
“Keleivio” 42 nr. buvo 

paduota pagal “Consumers 
Reports” palyginimai kelių 
automobilių. Dėl to straip
snelio mes gavome atsilie
pimą iš vieno musų skaity
tojo, A. J. Mosgers iš Chi
cagos. Jis mums prisiuntė 
magaziną “The Freeman,” 
kuriame Įdėtas Įdomus 
straipsnis apie plačiai Ame
rikoje žinomą organizaciją 
Consumers Union, kaipo 
bolševikų Įtakingiausią ben- 
drakeleivišką organizaciją.

“The Freeman” neabejo
jamais daviniais Įrodo, kad 
Consumers Union, Įkurta 
1936 metais, yra bolševikų 
vadovaujama, bet labai su
maniai užsimaskavusi orga
nizacija. Jos leidžiamas 
žurnalas “Consumer Re

ports” turi apie pusę milio
no skaitytojų. Ir to žurna
lo ir pačios organizacijos 
priešakyje stovi žinomi ii 
mažiau žinomi, bet jau iš
aiškinti bolševikai, bolševi 
kiškos spaudos bendradar
biai.

Consumers Union išaugo 
kaipo šaka Consumers Re
search organizacijos, kuri 
nėra ir nebuvo bolševikų 
apsėsta. Ta organizacija 
leidžia savo magaziną, ku
ris vadinasi “Consumers’ 
Research Bulletin.”

Pakalbink biznierius pa

siskelbti “Keleivyje,” paI
garsinti savo biznį tarp lie

MAINIERIAI RENGIASI STREIKUOTI

Uniontown, Pa., kasyklos darbininkai rodo vokus su ju 
savaitiniu uždarbiu, prie kurio pridėta tiktai po $1.50 die
nai, nors sutarta buvo priedo po $1.90. Mainieriai buvo 
iSėję j streiką, bet dabar vėl grįžo į darbą, kol ginčas 
išsiaiškins tarp vyriausybės ir darbdavių.

DETROIT, Mich.—Lietu
vių Socialdemokratų Są
jungom 116 kuopos susirin
kimas Įvyko sekmadienį, 
spalių 26 d. Be kuopos rei
kalų ir tarimų, buvo aptar
ta vienas svarbus reikalas. 
Gautas laiškas iš Centro 
Komiteto, kur prašoma su
rengti kiek platesnį susirin
kimą ir prakalbas, ar tik- 

pavadinus, rajoninę 
konferenciją. Toks

svarbus ir jau senai musų 
laukiamas centro pasiūly
mas buvo priimtas ir tuojau 
valdyba ir nariai ėmėsi 
darbo. Pagal centro siulv- 
mą Į konferenciją bus kvie
čiami visi buvę ir esą so
cialistai ir jų pritarėjai iš 
plačios apielinkės, kaip tai 
Grand Rapids, Akron, 
Cleveiand ir kitų artimes
nių vietų.

Tai šis rašinys ir yra vie
šas pranešimas ir pakvieti
mas visiems LSS bičiu
liams ir nariams atsišaukti 
i komitetą, nes mes patys 
ypatiškai negalime visų pa
kviesti, o daugelio neturim 
nė adresų ir sunku visus pa
siekti.

Konferencija Įvyks sau
sio (January) 10-11 dieno
mis. Atvyks Centro Komi
teto narys Kipras. Bielinis, 
kuris padarys pranešimus. 
Yra paimta buvusi lietuvių 
svetainė, 25th St. ir West 
Vernor Highvvay, dviem 
dienom. Platesnių praneši
mų bus suteikta vėliau.

Kitų miestų pritarėjai, 
kurie sutinka dalyvaut kon
ferencijoj, malonėkit rašyti 
ir susitarti su komitetu tuo
jau, sekančiu adresu: Mrs. 
B. Keblaitienė, 5523 Webb 
Avė., Detroit 4, Mich.

Nepraleiskite retos ir 
svarbios progos. Komite
tas susideda iš sekamų 
draugų: Justinas Pilka, ko
miteto pirmininkas; Alfon 
sas Nakas, Pranas Bruns 
kis, Pranas Yuzėnas, Anta
nas Strazdas ir B. Keblai
tienė.

vai. .vakare. Po perstatymo 
bus šokiai ir kitokie pasi 
linksminimai. Pelnas ski
riamas ALT’ai Lietuvos va
davimo reikalams. Iki ma
lonaus pasimatymo.

—B. K.

Yra Dirvos Veikimui

Detroite lietuvių yra ne
mažai. Yra ir Įvairių or
ganizacijų, tarp kurių turi
me ir LSS kuopą. Bet veiT 
kimas tos kuopos silpnas. 
Ji tik vasaros metu pasiro
do su savo parengimais, 
kurie sutraukia narius ir ar 
timesnius prietelius, bet i 
platesni veikimą musų mie
sto socialdemokratai neišei 
na.

Tuo tarpu veikimą gali
ma butų išplėsti ir galima 
butų i socialistinį veikimą 
Įtraukti daug naujų žmo
nių. Tas itin svarbu dabar, 
kada staiincai pradeda vi-

bininkų savanoriškai auko
damas kraują per Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus kraujo 
fondą Korėjoje kariaujan
tiems kariams ir už tai pri
imdamas iš A. R. Kryžiaus 
tam fabrikui skirtą padėkos 
lapą.

Tai žemaitiška kantrybė 
ir aukštaitiškas ryžtas.

Povilas G.

KENUOTAS MAISTAS

siškai griūti
susivaiko.
pavyzdį.

ir patys 
Paimsiu

nebe-
viena

Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centras rengia ne
paprastai gražų vakarą su 
perstatymu “Atžalynas,” 5 
aktų veikalo.

Vaidinime dalyvauja labai 
daug aktorių. Parengimas 
Įvyks šeštadienį, lapkričio 
(Nov.) 8 d., buvusioj lietu
vių svetainėj, 25th St. ir W 
Vernor Hv. Pradžia 6:30

Spalių 26 d. ALDLD 10 
tas ujezdas čia rengė pra
kalbas su kintamais pa
veikslais. Staiincai pra 
kalbas rengė agitacijai už 
“progresyvių partijos” kan
didatą. Nugi , apsaugok 
Juozapai, kiek svieto pri
gužėjo. Suskaičiau 25 asa- 
bas ir tokia minia užplūdo 
svetainę. Besiruošiant agi 
tuoti už stalincų kandidatą 

‘kas tai dar ir sabotažą pą- 
darė. berodant muvius ėmė 
ir sugedo aparatas ir “mu- 
vink pikčeriai” pavirto 
stovinčius pikčerius. Kele
tas buvusių “ekstrinių” ir 
viena gyvanašlė bandė apa
ratą pataisyti ir pinčerius 
pastumti iš vietos, bet nie
kas neišėjo. Atrodo, kad 
musų bolševikai turės pra
šyti iš “tėvo” Stalino, kadį 
atsiųstų jiems alyvos maši
nai ištepti.

Lietuvių musų mieste 
daug. Yra nemažai pažan
gesnių žmonių, kurie nebe
nori nieko bendra turėti su 
bolševikais ir jų pakalikais. 
Socialistams reikia subrasti 
ir pradėti gyviau veikti, tai 
bus pasisekimo.

Krasnodatmkis.

Ieškau moteries i kompaniją pr:? 
žuvies biznio. Turi būt teisinga - 
ištikima. Amžiaus gali būt tarp , » 
ir 5(1 metų. Aš esu lietuvis, bet 

I ictnvn; Ti-i_*”ai gyvenu tarp amerikiečių i- sa-. > Iširtu u. . ka|bą jau primiršau, todėl geistina
kad laiškai man butų rašomi angį 
kalba. ( f~ > •

Steve J. Miiiauskas.
Box 105,

Wells, Maine.

pavakarėje1

spalvė. Nenugalimoji rau
donoji armija,* sumušta ir 
nukraujusi. mažais dali- 

Lietuvos.niais bėgo iš

Žmonės iš džiaugsmo ver
kė ir bučiavosi. Iškilmin
gai aidėjo Lietuvos himnas. 
Ir vėl laisvi! Tuo tarpu 
miestų gatvėmis žygiavo 
vokiečių daliniai ir jų pė

KARMA PARDAVIMUI
akrai-žemes, visa lygi. dirba

ma, tik truputi aplei.- ai. Vra 2 šei
mynų namas, barnė. 1 arklys ir i 
karvės. Prašoma kaina Šl5, no:i. 
bet galima nusiderėti. Vieta ::• toli 
Bostonu, būtent: 217 Cr.-seent S... 
Bridgewater, Mass. Pardu<«la adn'i- 
nistraterius: t 1»,

John Waitkus,
598 Mest Lake Avė.. Rahvvay, N. J.

(Atkelta iš 4-o puslapio) 
sto konservavimo bizniui, 
bet tai buvo nemažas ir 
moksliškas išradimas, nors 
pats F. Appert to gal ir ne
žinojo. Piancuzų moksli
ninkas Louis Pasteur, pa
garsėjęs bakterijų medžio
tojas, nugalėjęs siutinio li
gą ir žymiai pastūmėjęs 
mokslą pirmyn, sakėsi tik
tai galis tęsti F. Appert 
darbą. Mes šiandien geria
me “pasteurizuotą” pieną, 
kuris yra konservuotas pie
nas, kuriame kaitinimas už
muša bakterijas.

Pradžioje, F. Appert lai
kais, konservuotas maistas 
buvo laikomas stikliniuose 
induose. Vėliau pats F. 
Appert bandė
bizni” gamindamas Mėsi
nes maistui konservuoti, bet 
vietoje pelno susilaukė ban
kroto. Skardines dėžutes! 
maistui laikyti ištobulino 
Anglija, o dabar didžiau
sias skardinių gamintojas 
yra Amerika, kuri daugiau
siai ir maisto konservuoja. 
Dabar “kenai” yra daromi 
iš geležinės skardos, pa
dengtos trijų dešimttūks
tantinių colio storumo cinos 
sluoksneliu.

Maisto konservavimas vi
sada reikalauja didelio at
sargumo, švarumo ir rupes- 

Jei maistas kon-

IEŠKAV MOTERIES
Ieškau moteries i kompaniją 

prie žuvies biznio. Turi būt 
teisinga, ištikima ir geistina, 
kad turėtu kiek pinigų Įnešti į 
bizni. Amžiaus gali būt nuo 35 
iki 50 metų. Aš esu lietuvis, 
bet senai gyvenu tarp ameri
kiečių ir įpratęs prie angių kal- 

todė! geistina, kad ir biš- 
butų rašomi angliškai. 

Steve Miliauskas.
Rox 105.

Wells. Maine.
(45)

ATSIVEDIMAI

i_
:;.i

Paieškau panelės ari,:; našlė- Ke 
vaikų, nuo 25 iki 40 metų amžiaus. 
Kuri mylėtų sukurti šeimynini gy
venimą malonėkite atsiliepti laišku 
arba užeikite pasimatyti ir pasitarti 
ypatiškai. Aš esu 45 metu amžiaus, 
turiu vaisomųjų daiktų krautuvę ir 
įtarau serą pragyvenimą. Kurios 
atsilieps rimtai per laiška duosiu 
kiekvienai atsakymą. Kvivčieu at i- 
šaukt! sekamu aėresu: Antanas Bu - 
kus, |(io Prospeet St.. Methuen, 
Mass. ( 451

DIDYSIS
SAPNININKAS
kas mėgsta aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalba, tas gali 
gauti ‘Keleivio" knygyne gau 
sit i iliustruotą, su 272 paveiks 
Jais ii "Sttlemono Galva” Didįjį 
Sapnininką. Su prisiimt imu kai- 

“padaivtiira Adresuokit:
KELEIVIS

636 Broadwav. S. Boston. Mass.

DŽIOVINTOS UOGOS
l’almiškos džiovintos 
Uokos yra gera: dėl 
tų. kurie turi užsise- 
nėjusių šalčių galvo
je, erzinančių skaudė
jimų kvėpavimo kana
luose. kaip tai nosyje 
ar gerklėje. Pairoiš- 
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. l’almiškos l'ogos 
yra labai maistingos, ir yra gerai 
tas Uogas valgyti dėl vi o kūno 
pagerinimo. svaras. O jeigu
norite per C.O.D., tai S2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
411 W. Broadwny 

South Boston 27. .Mass.

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Anglišk&s ir Angliškai-Lietuviškas

Nauja laida. Kaina S14.00. Pinigus siųsti kartu 
su užsakymu.

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

tingumo.

Pakalbinkime kaimynu* ir 

draugus užsisakyti “Kelei- 

▼j.” Kaina metama $3.

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame ius pabandyti juos be mokesčio. Paleiskite atsiusti 
jums siutini 24 TARLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama paija'b:»- grąžin
kite Hkusi* dali ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGU. Tik atelnskite savo vardą ir ad
resą greitai J:
Boa*e Products Co., Dept. x-9 
J7«* Fanrell Ava.. Chieago 45. III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija

Įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420,359.00

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

Nariais priimami abiejų lyrų lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

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

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We«t 30th Street New York 1, N. Y.

ii
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IŠ BALF’o SUSIRINKIMO JONAS P. TUINILA 
50 METŲ AMERIKOJE

LDD 21 KP. TURĖJO čius—sekr., inž. K. Kriąėiu-
GRAŽŲ SUSIRINKIMĄ’kaitis—kasim, S. Galdikie-

Pereitą sekmadienį po il
gokų vasaros “atostogų,” 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 21 kuopa gurėjo pir
mą šio sezono susirinkimą. 
Nai ių atsilankė vidutiniš-

nė—narys. Tos mokyklos 
rėmimu turėtų domėtis vi
sos lietuvių organizacijos.

Pereitą savaite, 28 spa
liu, tautininkų salėj buvo 
BALF'o seimui ruošti ko
misijų susirinkimas. Jo tik
slas buvo nustatyti tokį pla
ną, kad busimo seimo pro
ga butų galima sukelti kuo 
daugiausia pinigų šalpos 
reikalams.

Tuo tikslu nutarta paga
minti ir išsiuntinėti įvai
rioms organizacijoms laiš
kus, prašant jas paskirti 
bent po vieną savo delega- 
Xą į BALF’o seimą ir duoti 
kokią nors auką.

Be to, kreiptis laiškais į 
pavienius BALF’o rėmėjus, 
kviečiant juos dalyvauti 
BALF’o bankete arba pa
skirti auką. Banketas 
seimo metu, Statlerio 
tely. -

Banketui padaryti 
biletų. Jų kaina bus 
Ir nutarta prašyti visų, 
rie ketina bankete dalyvau
ti, kad įsigytų bilietus dar 
prieš banketą. Prie durti 
bilietai jau nebus pardavi
nėjami, nes viešbutis iš 
anksto turi žinoti, kiek bus 
bankete svečių.

Iš kitų miestų galima lai
škais užsisakyti bilietų, kar
tu prisiunčiant ir pinigus. 
Tokius laiškus reikia adre
suoti banketo komisijos iž
dininkui, kurio adresas bus 
paskelbtas vėliau.

Banketui bus padaryta 
•500 programų su skelbi- 
mais. Skelbimais rūpinsis 
išrinkta komisija.

Šios savaitės ketvirtadie
nį, 6 lapkričio, įvyks antras 
komisijų susirinkimas toj 
pačioj vietoj, 7:30 vakaro 
valanda.

bus
Ho

500
$5.
ku-

Žinomas lietuvių visuo
menininkas Jonas P. Tuini- 
la atvyko i šia šąli 1902 m. 
Jis yra daug laiko pašven 
tęs lietuviškiems reikalams 
o pastaruoju laiku ypatin
gai remia lietuvių jaunimą 
ir skatina kitus prisidėti. 
Lietuviams skautams Bosto
ne J. P. Tuinila padovano
jo $100 boną jų būstinei 
įsirengti: šeštadieninei mo
kyklai kasmet moka nario 
mokestį per Lietuvių Kul
tūros Rėmėjus, o šiais mok
slo metais dar įteikė $25 
auką. Taip pat ir lietuvių 
studentų, besimokinančių 
universitetuose, šalpos fon
dui p. Tuinila nepagaili sa
vos dalies. Be piniginių 
aukų, šis Amerikos lietuvių 
jubiliatas randa laiko ir jė-

REIK1A 4 KAMBARIŲ
Reikalingas 4 kambarių bu

tas su maudyne. Pageidauja- 
kas skaičius ir visi gražioje’ma. kad butu South Bostone ir 
nuotaikoje posėdžiavo. Pir-Jantram aukšte. Kas tokį butą 
mininku šiam susirinki bu-;luri-
vo išrinktas drg. W. V. resu 
Anesta.

Nariai ypač domėjosi 
kaip kuopai pavyko jos 20 
metų gyvavimo sukakties 
minėjimas, įvykęs gegužės 
11 d. Mat taip pasitaikė, 
kad tą dieną buvo minima 
“motinos diena,” o be to 
buvo sustreikavę Bostono 
apielinkės busų vairuotojai,

malonės pranešti šiuo ad-

Mrs. Anna Burns.
2997 \Vashington St.. 

Roxbury. Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgiėių.
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 Lapėnas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

taip kad iš kitų kolonijų be 
automobliaus buvo neįma
noma atvykti į kuopos ruoš
tą koncertą ir po jo sekusį 
banketą. Dėl to kai kurie 
nariai buvo susipipinę, ar 
tik kartais jubilėjaus minė
jimas neįtraukė kuopą i 
skolą. Bet rengimo komisi
ja šitą nejaukią nuotaiką

Lt $12 per metus gausi ligoje 
825 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreiptis į: , '

BKONlS KONTRIM 
598 East Broadwa>
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

BITAS NUOMAI
Trijų kambarių nefurnišiuo- 

tas butas, vandeniu apšildomas, 
su gerais pečiais, pasiliuosuoja 
nuo gruodžio 1 d. ar anksčiau. 
Kreiptis Į Mrs. Kasin, 110 P 
St.. So. Bostone, po 5 vai. va
karais.

PIANAS* PARDAVIMUI
" Mažai vartotas. kaip naujas 

pianas parsiduoda labai pigiai. 
Kreiptis pas Maluk, 2-ras aukš
tas. 253 Gold St., So. Boston.

(45)

RADIO PROGRAMA

gų asmeniškai atsilankyti'tuojau pakeitė, duodama ne 
skautų ar mokinių kulturi-juk smulkų iš abiejų paren- 

Lin- gimų raportą, bet kartu pa
informuodama narius, kad 
abu parengimai, ypač ban
ketas, ir finansiškai išėjo

niuose parengimuose 
ketina p. Tuinilai geros 
sveikatos ir daug derlingų 
metu lietuviškoje veikloje.

—J. G.

VYRU CHORAS DUOS
PUIKŲ KONCERTĄ

TREMTINIŲ BANKETE 
SUAUKOJO B ALF $106

Tremtinių Meno Ratelio 
vakarienėj Worcesteryje 
spalių 25 d. Maironio Par
ko salėj kalbėjo BALF at
stovas Jonas Valaitis. Pri
minė Europoj vargstančiuo 
sius. Tuoj dalyviai sume 
tė $106.30. $15 aukojo D.
Vailokaitis, po $10—Brič 
kus, Blažys, Vedeckai. Po 
$5 — Šimkienė, Mikšienė. 
Savickaitė, Babickas. Kiti 
po mažiau.

MAIRONIO MINĖJIMAS

Bostono Vyrų Choras, 
vedamas kompozitoriau 
Juliaus Gaidelio, lapkričio 
16 d., sekmadienį, 3 vai. po 
pietų duos puikų koncertą 
South Bostono aukštojoj 
mokykloj (Thomas Park).

Choras yra pakvietęs dai
nuoti Metropolitan Operos 
dainininką Algirdą Brazį, 
kuri bostoniečiai jau yra 
girdėję, ir. be abejonės, vė 
norės išgirsti. Yra pakvies
ta iš New Yorko žinoma pi
anistė p-lė -Julia Rajauskai- 
tė. Dalį programos išpil
dys pats choras iš 40 vyrų 
vedamas gabaus mokytojo 
J. Gaidelio. Į tą chorą pas 
kutiniu laiku įsitraukė ir p 
S. Santvaras, poetas ir dai 
nininkas.

Reikia tikėtis, kad visuo
menė šitą nepaprastą vyrų 
choro pasirodymą širdingai 
parems.

Po koncerto 6 vai. vakare 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos svetainėje 
Įvyksta gardi ir puiki vaka
rienė. po vakarienės seka 
šokiai.

visai patenkinančiai.
Valdyba pranešė, kad, 

šviečiant LSS 60 kuopai, 
prisidėta prie rengimo pra
kalbų spalių 26 d., kuriose 
geras prakalbas pasakė drg. 
•lenkins ir Januškis, o da- 
yviai turėjo progos dar ge
rai tarpusavy padiskusuoti 
rinkiminius klausimus.

Užgirta valdybos siūly
mas ruošti “whist party” 

pkričio 15 d. vakare, 
Strand svetainėje, South1
Bostone.

Po susirinkimo nariai dar 
ilgokai šiaip tarėsi apie 
įvairius dalykus.

Koresp.

. ‘Aa,

NUOŠIRDUMAS

Mirė Franas Medžiausis

PAMINĖS K. BINKIO
MIRTIES SUKAKTI

Rašytojo Kazio Binkio 
10 metų mirties sukakčiai 
paminėti Bostone bus stato 
ma drama “Atžalynas.” 
Veikalas bus perstatytas 
gmodžio 14 d. South Bos
tono High School auditori
joj. Organizacijos prašo
mos tą dieną nieko nereng
ti.

Tai pagrindinė savybė 
jieąko tavo paramos!

žmogaus, kuris

Šį sekmadieni, lapkričio 
9 d., 3 vai. po pietų, para
pijos salėje Bostono Lietu
vių Rašytojų Klubas rengia 
poeto Maironio 20 melų 
mirties minėjimą.

įdomių atsiminimų apie 
Maironį papasakos jo buvęs 
artimas draugas poetas M. 
Vaitkus, o prof. -J. Brazaitis 
i.aibės apie Maironio kūry
bą. Meninėj programos da
ly muz. J. Kačinsko vado
vaujamas choras padainuos 
Maironio dainų ir bus dek
lamuojami Maironio eilė
raščiai.

Mainymas Laiko

Išgyvenęs Amerikoj apie 
42 metu ir susilaukęs 65 
metų amžiaus, šiomis die
nomis atsisveikino su šiuo 
pasauliu Franas Medžiau- 
sis, ilgametis “Keleivio” 
skaitytojas. Velionis turėjo 
aukštą kraujo slėgimą ii 
gydėsi apie 4 metus, o per 
pastaruoju du metu jau 
rimtai sirgo. Palaidotas 
rugsėjo 30 dieną. Liko nu- 
liudusi žmona Apalionija.

Velionis buvo kilęs iš Šu- 
kiškių kaimo, Šaukėnų 
valsčiaus, Šiaulių apskri
ties. Amerikon atvyko 1910 
metais ir visą laiką gyveno 
South Bostone.

Tebūnie jam lengva Ame 
likos žemelė!

Steponas Minkus prane
ša, kad pradedant lapkričio 
(Nov.) 16 d., Lietuvių Ra 
dio Korp. programa bus 
skelbiama nauju laiku, nuo 
12 iki 12:30 vai. dieną per 
tą pačią stotį kaip ir dabar.

ŠĮ pirmadienį Boston 
Garden arenoje gen. Eisen- 
hower ir šen. Nixon baigia 
rinkimų kampaniją. 10 vai. 
vakare jie kalba per tele
viziją, o 10:30 kalba Ste
venson iš Chicagos.

Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Bostono skyriaus
labai svarbus susirinkimas 
Įvyks penktadienį, lapkri
čio 14 d.. 7 vai. vakare. Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje. Bus svarbus praneši-j 
mai ir taip pat bus sudaro
ma pastovi bendruomenės 
valdyba. Kviečiami visi, 
kurie jau įsirašė nariais, ir 
kurie dar nori įsirašyti.

Tremtinių Ratelio valdy
ba įpareigoja visus tremti
nius tame susirinkime da
lyvauti.

Šeštadienio lietuvių mo
kykla Bostone, kurioje mo
kosi daugiausia naujų atei
vių vaikai, dirba jau ket
virtuosius metus. Kas šeš
tadienį būna penkios pamo
kos parapijos mokyklos pa
talpose. Dirba 10 mokyto
jų, mokosi 157 mokiniai.

Lapkričio 1 d. -įvyko tos 
mokyklos tėvų susirinkimas 
sykiu su Lietuvių Kultūros 
Rėmėjais. Padarius ligšio
linės veiklos apžvalgą, su
dalytas naujas komitetas, 
kurį sudaro: inž. K. Bara 
nauskas—pirm., D. Bakie
nė—vice-pirm., S, Vaitkevi-

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;

BALSAVO UŽ pensijų bei pašalpų praplėtimą, už Sočiai 
Security įstatymą, ypač už vargšų ir invalidų aprūpinimą;

PATIEKĖ PROJEKTĄ sulaikyti pašalpą toms šalims, ku

rios siunčia karo medžiagą raudonajai Kinijai;

BALSAVO UŽ griežtą kainų kontrolę, siekdamas suma
žinti pragyvenimo išlaidas;

BALSAVO UŽ teisinę rasių lygybę.

RINKIME

JOHN 1-. KENNEDY
I SENATORIUS

BALSUOKIME UŽ J. F. KENNEDY. 

KURS BALSAVO Už MUS!

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— Dainininkas Ignas 
Kubiliūnas iš So. Bostono.

3— Magdutės Pasaka.

Po programos prašome 
parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 91 Bay State Rd., 
Boston, Mass., o biznio vel
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 WHIL, 
430 klc.

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

KEISTUČIO DRAUGUOS 
BANKETAS

D. L. K. Keistučio Draugija 
rengia metinį banketą 9-tą lap
aičio dieną Lietuvių PiUečių 
>raugijos salėj. 368 Broadway. 

South Bostone. Vakarienei 
rengti komitetas kviečia visus, 
senus ir jaunus, ir užtikrina 
kad niekas nesigailės. Bus įvai
rių valgių ir gėrimų kiek tik 
cas norės. Gros gera orkestrą 

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

Komitetas.

BUTAS NUOMAI
Trijų kambarių butas šeimai 

>e vaikų, antrame aukšte, išsi
nuomoja tuoj pat. Kreiptis 
295 Silver St., So. Bostone, va- 
care po 6 vai. (45)

REIKALINGI NAMAMS 
DALYKAI

Blanketai. paklodės, inpilai. 
antklodės, langu uždangos, li- 
nolėjus ir kilimai. Mokėt tik 
$1.00 į savaitę. Kolektorius 
ateina į namus. Telefonuokit: 
. A 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•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
nešei čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

Tet SO 8-2150
3AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broad wav 
South Botriop. Mass.

Savininkai
Paul tapenąs. Jr„ ir 

Alphonse Stecke
Dengiant Stogus ir Stenąs

Geriausiais “Bird" Kompanijos 
Šingeliais

Apkainarin»a<« Pykai 
(Free Estimate)

TaL SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoja* Ir
Vartoja vėliausio* konstrokidjoe 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nno 7-8
S34 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
mlU< 

Ir mo T U 8
546 BROADWAY 

■O. BOSTON. MASS.
SOUtk

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

Tet SO 8-2805
DAKTABAS

J. L. Pašakarms
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto ad 12

447 Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

vakaro

A. J. NAMAKSY
UAL BSTATE A INSUBANCB

409 W. Broaduray 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office TeL SOboaton 8-0948
Bea. 87 ORIOLB STBBBT 

Waat Bozbary, Maaa.
TeL PArkvray 7-0402-M.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Street
SOUTH BOSTON 

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

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. 
Savininkas A. J. Alekna 

628 Esat Broadvay 
South Boston 27, Mas*. 

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. Adresuokit: (4-3)

Joeeph Machisakan 
295 Silver Street

South Boeton 27,

»




