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Rusai Prisipažįsta Nušovę 
Amerikos Lėktuvą

Rusai Užpuolė Lėktuvą Virš Japonijos Vandenų; At
siuntė Amerikai Protestą dėl Savo Pačių Banditiz

mo; Lėktuvas Šaukėsi Pagalbos ir Paskui Din
go Be Pėdsakų su 8 Žmonėmis Įgulos

Pereitą savaitę rusai virš 
šiaurinės Japonijos vande
nų užpuolė vieną Amerikos 
lėktuvą B-29. Rusai lėktu
vą apšaudė ir numušė ji Į 
jurą su 8 žmonėmis Įgulos. 
Lėktuvas prieš krentant Į 
vandeni dar spėjo šauktis 
pagalbos ir po to dingo be 
jokių pėdsakų, tik vėliau 
kiti lėktuvai pastebėjo ju
roje aliejaus dėmių.

Amerikos lėktuvo užpuo
limą amerikiečiai stebėjo 
per RADAR aparatą ir tik
rai nustatė, kad lėktuvas 
buvo užp uitas Japonijos 
vandenyse, ties viena ii 
Kurilų salų, kurias rusai at 
ėmė iš Japonijos.

Pereitą sekmadieni Mas
kvos vyriausybė Įteikė Ame
rikai protesto notą ir joje 
sako. kad vienas amerikie
čių lėktuvas įsibriovęs Į ru
sų teritoriją prie Yuri sale
lės Kuriluose. Rusai sako, 
kad jų du lėktuvai pakilę 
ir reikalavę, kad amerikie
čių lėktuvas nusileistų rusų 
aerodrome, bet amerikie
čių lėktuvas nepaklausęs ir 
pradėjęs šaudyti. Tada ru
sai irgi pradėję šaudyti ir 
amerikiečių lėktuvas pasu
kęs i jurą ir nulėkęs.

Rusai protestuoja prieš 
skraidymą virš jų teritori-

Nenutrauks Santykių 
Su Bolševikų Rusija

Vai s t y b ė s sekretorius 
Dean Acheson atsiliepė Į 
šen. Knowland laišką, rei
kalaujanti nutraukti diplo
matinius santykius su So 
vietų Rusija.

Valstybės sekretorius sa
ko, kad jis nemano, jog 
santykiai su Rusija turėtų 
buti nutraukti. Panašiai 
pasisakė ir gen. Eisenhou- 
er, republikonų kandidatas. 
Jis sakė, kad santykių nu
traukimas nebūtų naudin
gas, ‘nes “su priešu naudin
ga yra turėti kontaktą.” Te
gu ir aprėžti santykiai, bet 
geriau kai jie yra, nekaip 
visai juos nutraukti.

Gen. Eisenhower dėl san
tykių nutraukimo kalbėjo 
spaudos atstovams, atsaky
damas Į jų klausimą. Sena
torius Knowland yra- gene
rolo Eisenhovverio patarė
jas, bet, matomai, savo laiš
ką valstybės sekretoriui jis 
rašė nesusitaręs su genero
lu.

Gen. Eisenhoįver 
Prieš Jaltos Sutarti

JOS.

Atsitikimas au lėktuvu 
virš Japonijos vandenų pri
mena panašų rusų banditiz
mą Baltijos juroje, kada 
jūsiški lėktuvai užpuolė 
vieną neapginkluotą ameri
kiečių lėktuvą ii- ji numušė 
i jurą 1950 metais. Rusai 
panašiai padarė ir prie Ku
ilių salų. Ten amerikiečių 
lėktuvas darė pratimų 
skraidymą ir lėkė virš Ja
ponijos vandenų. Rusai sa
ko, kad jie amerikiečių lėk
tuvą užpuolę spalių 7 d 
3:30 vai. po pietų Vladivos
toko laiku.

Dėl rusu banditizmo ir

GEN. RIDGWAY SVEIKINA PRANCŪZES PARAŠIUTININKUS

Atlanto šalių vyriausias karo vadas gen. Mattheu Ridgway 
euz.Ų parašiutininkus, kurie puikiai pasižymėjo išsikeliant

sveikina manevruose pran- 
kariuomenei Vokietijoj.

Šių Metų Derlius 
Esąs Labai Geras

Žiaurus Mūšiai
Korėjos Fronte

Jungtinių Tautų Atstovai 
Renkasi Posėdžiams

Posėdžiai Vyk* New Yorke; Darbų Tvarkoje Daug “De
gamų Klausimų”; Amerika Kels Korėjos Klausimą, 

Siūlys Seimui Pasisakyti Už Karo Paliaubas;
•Tuniso Klausimas Varo Kylį Tarp Ameri

kos .ir Prancūzijos; Laukiama Aud
ringų Posėdžių

Sovietų Maršalai 
Barškina Kardus

Rusijos kompanijos kon
grese pereitos savaitės gale 
kalbėjo maršalas Bulganin 
ir maršalas Vasilevski. Abu 
maršalai kalbėjo apie padi
dėjusią Sovietų Rusijos ka
rišką galybę.

Maršalas Bulganin aiški
no, kad Rusijos ūkis dabar 
duoda stiprą pagrindą gin
kluotoms pajėgoms ir visas 
ūkis “greičiausiu laiku ga 
Ii buti pastatytas ant karo 
oėgių.” Tas pats maršalas 
sakė, kad jis nemato skir
tumo tarp Hitlerio politikosMaurice Thorez

Duoda Apžadus] praeityje ir Amerikos poli

Gen. Eisenhovver, repub
likonų kandidatas, pasisa 
kė už atšaukimą Jaltos su
tarties, pagal kurią 1945 
metų pavasari Amerika su 
tiko apkarpyti Lenkijos sie
nas ir pripažino Maskvos 
lėlių pastatytą vyriausybę 
Lenkijai, kaipo teisėtą Len
kijos vyriausybę.

Gen. Eisenhovver sako, 
kad Amerika turi atšaukti 
tą sutarti, kad davus lenkų 
tautai vilti, jog Amerika 
“dirbs be paliovos, bet tai
kiomis priemonėmis, kad 
Lenkijos drąsus patriotai 
vėl butų savo likimo šeimi
ninkai.” " .

Gen. Eisenhovverio pa-begėdiško protesto Ameri-|rejškimas buy0 darvtas 
kos vyriausybe sako, kadjw;„;„f «p„ucVi„ ”
bomberis B-29, kuri rusai
nušovė, buvo neapginkluo
tas, jis darė pratimų skridi
mą ir negalėjo šaudyti i ru
sus. Be to, RADAR apa
ratas neabejojamai rodė, 
kad lėktuvas buvo užpultas 
tarptaut i n i uose van deny se, 
kurie visiems yra atviri. 
Rusai meluoja ir dėl lėktu
vo tariamo šaudymo ir dėl 
vietos, kur jie lėktuvą už
puolė ir numušė.

Mainierių Streikas?

Angliakasių unija prade
da streiką kasyklose, o jei 
iki spalių 15 d. valdžia ne
patvirtins jų naują sutartį 
su darbdaviais, tai visi ang
lių kasyklų darbininkai iš
eis i streiką

minint “Pulaskio Dieną, 
kada Amerikos lenkai mi
ni Amerikos revoliucinio 
karo didvyri, generolą Ka
zimierą Pulaski, kuris žuvo 
už Amerikos laisvę mūšyje 
prie Savannah.

VIENO MĖNESIO
KIAUŠINIŲ DERLIUS

Pereitą mėnesi (rugsėjo) 
Amerikos vištos padėjo 4,- 
108,000,000 kiaušinių, o 
rugpiučio mėnesi jos padė
jo 4,155,000,000. Prieš me
tus laiko rugsėjo mėnesį 
kiaušinių derlius davė 3,- 
943,000,000 kiaušinių. Vi
dutiniškai per paskutinius 
dešimti metų rtigsėjo mėne
si kiaušinių “derlius” siek 
davo 3,375',000 »>oa kiauši
niu

Žemės ūkio departamen
tas skelbia patikrintus skai
čius apie šių metų derlių.

eš mėnesį laiko departa
mentas skelbė nepatikrintą 
apskaičiavimą, o dabar pa
tikrinti skaičiai rodo, kad 
derlius yra geresnis negu 
pirmiau buvo apskaičiuota. 
Šių metų derlius atrodo 
taip:

Kornų derlius davė 3,- 
256,000,000 bušelių, kvie
čių 1,298,000,000 bušelių.
Į kviečių derlių įeina 1,- 
062,000,000 bušelių 
nių kviečių ir Įvairių rtišių 
vasariniai kviečiai.

Bulvių derlius šiais me
tais davė 345,561,000.000 
bušelių, arba maždaug 18,- 
000,000 bušelių daugiau, 
kaip pernai, bet mažiau ne
gu vidutinis derlius per pas-Į 
kutiniuosius 10 metų. į

Iš kitų davinių pažymė
tina: avižų derlius 1,265,- 
660,000 bušelių: miežių— 
222.476,000 bušelių: rugių 
—15,759,000 bušelių: sė
menų—31,033,000 bušelių; 
ryžių—47,730,000 maišų 
(po 100 svarų maišas); 
soros grudų (sorghum)— 
70.996,000 bušelių; šieno 
šiais metais suimta 103,- 
858,000 tonų.

Bendrai imant šių metų 
derlius yra geresnis, negu 
paskutinių 10 metų viduti
niškas derlius. Spalių pir
mai dienai iš pernykščio 
derliaus buvo likę kornų 
173.566.000 bušelių, o kvie
čių iš pernykščio derliaus 
buvo 507,015,000 bušelių.

Visą pereitą savaitę bol-, 
ševikai Korėjoj darė stip
rius puolimus centraiiniame’ 
fronte prieš kelias Aliantų 
laikomas kalvas. Viena; 
kalva, praminta “Baltojo 
Arklio” vardu* kelioliką 
kartų ėjo iš rankų į rankas. 
Šios savaitės pradžioje pie
tiniai korėjiečiai tą kalvą! 
atsiėmė iš kinų bolševikų.

Kinų bolševikai į frontą 
metė apie 15,000 kareivių' 
ir pagal amerikiečių ap
skaičiavimą jų nuostoliai 

žiemi siekė 9,000 vyrų. Pietinių 
korėjiečių pėstininkai ir 
amerikiečių artilerija ir lėk
tuvai bolševikų puolimą su-

I tikos dabartiniu metu. 
Maršalas Vasilevski

gniuždino.

34 Amerikos atominiai 
mokslininkai, jų tarpe ir 
Dr. Albert Einstein, skelbia 
savo protestą prieš Ameri
kos “pasų politiką” ir prieš 
McCarran “Internal Securi
ty Act,” kuris labai suvaržo 
vizų davimą užsienių moks
lininkams ir pasų davimą 
Amerikos mokslininkams, 
kurie nori vykti į užsienius.

VĖLIALSIA MADA

Lėktuvų pilotas A. M. John
son užsivilkę- vėliausios ma
dos lakūnų aprėdalą. Padan
gėmis skraidantieji laku,.a, 
turi apranga, kun primena
pasakiškus
aorėdalus

M*rs«. g’ «entoju

Rusijos komunistų parti-l Maršalas Vasilevski ais- 
jos kongrese Maskvoje kai- kino kongresui, kad praves 
bėjo prancūzų komunistųltos reformos labai sustipri- 
vauas Maurice Thorez. Jis no ginkluotas pajėgas. Ap
sakė, kad “prancūzų tauta mi ja yra apginkluota mo 
niekada nekariaus prieš So- demiškais ginklais ir visa- 
vietų Rusiją.” da pasiruošusi stoti į mūšį.

Ta {uoga prancūzų spau- Jis sakė, kad naujas penk- 
da primena, kad tas pats mečio planas dar labiau su- 
Maurice Thorez taip pat iš- stiprins krašto ginkluotą- 
tikimas buvo ir Vokietijos sias jėgas.
diktatoriui Hitleriui. 1939 ---------------------------
metais, kada jis buvo pa- - r» * - • 
šauktas į armiją kariautiM€8 RasytOJO 
prieš Hitlerį, jis pabėgo iš V. Krėves Sukaktį
armijos ir per Vokietiją nu- ______
vyko į Sovietų Rusiją, kur PHILADELPHIA, Pa.— 
per radio kurstė prancūzus §į sekmadienį, spalių 19 d., 
nekariauti prieš Vokietiją, p vai. po pietų, Essex vieš- 
Po karo prancūzai jam tą būtyje (13 ir Filbert gatvių 
išdavystę atleido, nes karo kampas), ruošiarpas rašyto 
eigoje, kada Hitleris užpuo-Lo Vinco Krėvės-Mickevi- 
iė Sovietų Rusiją, bolševi-Ljaus 79 metų sukaktuvių 
kai staiga vilto patriotais Įniinėjimas. 
ir ragino beginklius pran- Minėjimo programa bu 

visomis išga-|jabai įvairi. Bus paskaita 
apie rašytojo kūrybą, svei
kinimai, bus skaitomos iš
traukos iš rašytojo veikalų 
ir bus meninė programa 
kurios išpildyme dalyvaus

euzus kariauti 
’ėmis prieš Hitlerį.

PRANCŪZIJA UŽ
ATLANTO SĄJUNGĄ

Pi aneuzijos 
urmininkas A. Pinay, kar

tu su užsienių reikalų mi
nisteriu, pereitą sekmadienį 
kalbėjo Metz mieste ir sa
kė, kad Prancūzija nemano 
atsimesti nuo Atlanto Są- 
iun.c'os ir nuo tikros drau
gystės su Amerika, bet kar
tu jis pridėjo, kad Prancū
zija yra didelė valstybė ir 
pati turi nustatyti savo po
litiką. be kitų šalių kišimosi 
ir neprašvtu “patarimų.”

New Yorke Yra 
3,519.000

New Yorko 
užsiregistravo 
balsuotojas šio 
Rimams, arba 
čių balsuoti. 
Si'»s pa u„ * 
gistravusių 
kaino

Šį antradienį New Yorke, 
naujame Jungtinių Tautų 
organizacijos pastate, atsi
darė Jungtinių Tautų sei
mas. Svarbiausias klausi
mas, kuris seime bus aptar
tas, yra Korėjos karas. 
Amerika siūlys, kad seimas 
pasisakytų už karo paliau
bų darymą Korėjoj ir kad 
pritartų Aliantų nusistaty
mui dėl pasikeitimo belais
viais. Tuo klausimu lau
kiama audringų posėdžių, 
nes Rusijos atstovai neabe
jojamai bandys Korėjos 
įvykius savaip aiškinti ir 
varyti propagandą.

Arabų ir Azijos kraštai 
siūlė seimui aptarti Tuniso 
klausimą, bet Prancūzija 
pareiškė, kad Tunisas yra 
prancūzų vidaus reikalas ir 
jokiame to klausimo aptari
me Prancūzija nedalyvaus 
ir į seimo pasisakymą ne
kreips dėmesio. - t

JT seimo posėdžiai užsi
tęs kelias savaites ir svar
biausieji tarimai bus daro
mi jau po Amerikos prezi
dento rinkimų, kada bus ži
noma, kas bus Amerikos 
prezidentas Trumano vieto
je. Tada tik į seimo posė
džius atvyks Anglijos, 
Prancūzijos ir kitų šalių už
sieniu reikalų ministeriai.

ministeriu Augaitytė ir p. G.
kaip demokratų

Leonienė. Įėjimas į minė
jimą nemokamas.

Po minėjimo tame pačia
me viešbutyje ruošiama va 
karienė. Norintieji toje 
vakarienėje dalyvauti pra
šomi užsiregistruoti pas Dr. 
J. Puziną, 2008 Mt. Vernon 
St., ar pas p. V. Mykolaitį, 
2203 Mt. Vernon St.

KALINIŲ MAIŠTAS 
TRENTONO KALĖJIME

Balsuotojų

didmiestvje 
3,519,471 

rudens rin-
71 galin-

Abidvi didžio- 
lidtlį užsire- 

akaičių aiškina, 
prielanku reiškinį.

Rinkimų Kampanija 
Pačiame Įkarštyje
Rinkimų kampanija įėjo 

į paskutinį ir karščiausią 
tarpą. Demokratų partijos 
vadovybė praneša “didelį 
posūkį” balsuotojų tarpe, 
esą daugelis nepriklausomų 
balsuotojų pradeda masi
niai linkti ’į gub. Stevenso
no pusę. Bet republikonų 
partijos vadovybė sako, kad 

Eisenhoweris visur su- 
minias, 

kandida
tas.

Šią savaitę gen. Eisen- 
hower pakartotinai “įsiver
žia” į pietines valstijas, 
kur republikonai tikisi pa
traukti į savo pusę Texas 
ir Louisianos valstijas. De
mokratų kandidatas šią sa
vaite lankys Kaliforniją, 
Oregan, Texas, Utah ir ki
tas valstijas.

Prez. Trumanas pereitą 
savaitę baigė 8,500 mylių 
kelionę per visą Ameriką. 
Jis pasakė 97 prakalbas ir 
visur buvo didelių minių 
pasitiktas, šią savaitę pre
zidentas Trumanas lankysis 
Naujojoj Anglijoj.

Rinkimų kampanija įeina 
i sprendžiamą tarpą, kada

Trenton, N. J., kalėjime 
kaliniai sekmadienį vakare 
buvo sukėlę maištą. Jie pa
gavo 3 sargus ir juos išlai
kė 2 valandas. Trumpame
maište dalvvavo 350 kali- •>
niu. Kaliniai reikalavo,s
kad jiems butų leidžiama 
turėti televizijos aparatus',balsuotojai apsisprendžia, 
h Kad maistas butu page- kuris kandidatas .vra priim- 
rintas Įtinesnis.
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Biurokratų ir Despotų 
Mitingas

bolševikai darė savo per
versmą ir privertė morali
niai paradižuotą Benešą iš
kelti rankas ir atiduoti sa
vo kraštą i rusų gauleiterių 
rankas.

Maskvoje posėdžiauja Rusijos komunistų partijos 
19-tasis kongresas. Jis buvo sušauktas panijos vadovy
bės po 13 metų pertraukos, nors partijos statutas numa
to, kad kongresas renkasi kas du metai.

Rusijos komunistų partijoj eiliniai nariai jau daug 
metų “nebeturi ką sakyti.” Neturi jie ką sakyti nė šia 
me suvažiavime, kuris yra, pagal Jugoslavijos bolševikų 
posakį, “biurokratų ir despotų susirinkimas.’’ Kongrese 
susirinko partijos ir valstybės aukštieji valdininkai, ku
rių eiliniai nariai nei laisvai rinko nei ju instruktavo. 
Kongresas atstovauja valdančiąją smetonėlę. Jis susi
rinko išklausyti partijos vadovybės nurodymų ir vien
balsiai pritarti visiems diktatoriaus Stalino ir jo artimųjų 
bendradarbių pasiūlymams.

Kokie bus tie Stalino ir jo bendradarbių nurody
mai? Pirmiausiai kongresas turės patvirtinti Stalino 
pasiūlytąjį naują partijos statutą. Tas naujasis statutą: 
valdžios vadžias aiškiai perkelia iš komunistų partijos 
i valstybės aparatą. Tas valdžios perkėlimas jau pada 
rytas seniau, kada diktatorius Stalinas pats stojo vyriau
sybės priešakyje ir tuo pačiu visus svarbiausius spren
dimus perkėlė iš “politbiuro” į ministerių kabinetą. 
Naujasis statutas politbiurą visai palaidoja ir formaliai 
valdžios perkėlimą patvirtina. Butų keista, jei diktato
rius, stovėdamas vyriausybės priešakyje, dar turėtų skai
tytis su pašaline “politbiuro” nuomone, dargi jei jis ir 
pats yra tame politbiure. Naujasis statutas komunistų 
partiją paverčia valstybinio aparato dalimi ir Įsakmia? 
įsako kiekvienam partijos nariui būti šnipu ir “valstybės 
priešų” naikintoju. Kompartija virsta politinės policijos 
priedu.

Rusijos komunistų partijos išsigimimas į valstybės 
biurokratinio aparato dalį nėra jokia naujiena. Nauja
sis statutas tą senai jau pasireiškusį faktą įrašė į popietį 
ir skelbia visam pasauliui.

Daug svarbiau, negu naujas partijos statutas, bus 
kompartijai duodami vadovybės nurodymai. Tie nuro
dymai, dar kongresui nepasibaigus, jau pradeda aiškėti. 
Jie aiškėja iš partijos vadų kalbų ir pasigyrimų savo pa
siekimais.

Visose bolševikų vadų kalbose skambėjo iššaukimas 
Amerikai. Amerikos adresu kongrese mėtomi įvairiausi 
kaltinimai. pramanymai ir iš piršte išlaužti šmeižtai. 
Rusijos diktatoriai skelbia, kad Amerika yra priešas!

Bolševikų vadai savo iššaukimą Amerikai meta pa
siremdami šešių metų pasiruošimu karui, sustiprinę savo 
karo pramonę, prisikalę ginklų ir sustiprinę savo pozi
cijas įtraukimu į Rusijos “įtakos sferą” 600.000,000 žmo
nių Europoje ir Azijoje. Įsibėgėję savo imperialistinių 
siekimų vykdyme bolševizmo vadai nebegali sustoti ir 
atvirai kalba apie dar likusio pasaulio “išvadavimą” (į 
rusišką kišenę).

Grobimo tikslais bolševizmo vadovybė siekia izo
liuoti Ameriką nuo jos sąjungininkų ir pranašauja karą 
“tarp kapitalistinių kraštų.” Išgirdę tą Stalino prana 
šystę kai kurie niekdžiugiai Amerikoj jau buvo bemaną, 
kad Rusijos bolševizmas “nelaukia karo.” Bolševizmas 
karo “nelaukia.” bet karą ruošia. Rusijos kompartijos 
kongresas yra pasiruošimo karui kongresas, iš jo ir po jo 
eis dar pasėlesnis kurstymas prieš Ameriką ir ruošimas 
rusų ir kitų sovietiškų tautų prie karo.

Už išvadavimo politiką 
pasisakė pakartotinai ir de
mokratų kandidatas A. E. 
Stevenson. Pereitą savaitę 
jis, kalbėdamas Milvvaukee 
mieste, pakartojo, kad Ame
rika turi siekti ir dirbti, kad 
pavergtosios tautos vėl at
gautų laisvę. Tokia išva
davimo politika betgi rei
kalauja, kad prieš Rusijos 
jėgą butų sutelktos stipriai 
apsiginklavusios Amerikos 
ir stipriai ginkluotos ir vie
ningos Europos jėgos, nes 
tik turint nusveriamą jėgą 
galima bus rusus paraginti 
trauktis iš jų pavergtųjų 
žemių ir galima bus įkvėpti 
pasitikėjimą pavergtuose 
žmonėse, kad jų laisvės sie
kimas nėra tuščias ir nebus 
paskandintas krauju je.

KEITTVTC, *n. BOSTON
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Kas Savaite

Apžvalga
SULAIKYMAS IR 
IŠVADAVIMAS

Amerikos užsienių politi
ka iki šiolei buvo vadinama 
“sulaikymo politika” (con
tainment). Ta politika bu
vo formuluota George Ken- 
nan, paskutiniu laiku buvu
sio ambasadorium Maskvo
je. Kaip žinoma, Maskva 
pranešė Washingtonui, kad 
ambasadorius Kennan 
nepageidaujamas Sovietijos 
sostinėj, nes jis, girdi, “ap
šmeižęs” Kremliaus valdo
vus.

Sulaikymo politika, kaip 
ji buvo formuluota prieš 
kelis metus, yra pasyvi po
litika. Ji siekia aptverti 
Maskvos plėšikus aukšta 
tvora, kad jie nebegalėtų 
daugiau plėstis, bet ką 
Maskvos vagys pavogė, tas 
jiems ir paliekama. Tokia 
pasyvi politika iš anksto 
yra pasmerkta pralaimėji
mui, nes ji užleidžia inicia
tyvą Maskvos vagims, ku

patys būdami tikri, kad jų 
pavogtų teritorijų niekas 
nebandys iš jų atimti.

Daugelis žmonių Ameri
koje suprato tos politikos 
ribotumą ir šių metų rinki
minėj kampanijoj klausi 
mas jau aptariamas viešai 
Gen. Eisenhovver legionie 
rių suvažiavime užsiminė, 
kad sulaikymo politikos ne
užtenka ir reikia siekti iš- 

esąs va(}uoti rusų pavergtas tau
tas. Žinoma, taiki Ameri
ka ir pavergtųjų tautų išva
davimo nori siekti taikio
mis priemonėmis. Ir kodėl 
ne? Juk nišai pavergė če- 
choslovakiją visiškai “tai
kiomis priemonėmis,” ne
sukeldama karo! Tai ko
dėl Albanijos, Bulgarijos, 
Čechoslovakijos ir kitų kraš
tų išvadavimo nebutų gali
ma siekti panašiai taikio
mis priemonėmis? Bet, ži
noma, už tokios taikaus iš
vadavimo politikos turėtų 
stovėti jėga, kaip rusų ar

Apie “sulaikymo” politi
ką kalba žinomas publicis
tas William H. Chamberlin 
“Nevv Leader” žurnale. Jis 
sako:

“Aš manau, kad yra klaidin
ga žiūrėti į sulaikymo ir išlais
vinimo politikas, kaip viena ki
tai priešingas ar nesuderina
mas politikas. Daugiausiai ką 
mes galime daryti daugelyje 
jasaulio dalių yra laikytis esą 
mų sienų. Bet politika, kuri 
apsiriboja tiktai pasyviu sulai 
tymu. užleisdama iniciatyvą 
<remliui, yra geriausias kelias 

tikrą pralaimėjimą. Sulaiky
mo politika tiktai tame atsiti- 
time turi prasmės, jei išlaisvi 
nimas visų bolševikų pavergtų 
tautų, neišskiriant nė rusų tau
tos. yra aiškiai laikomas galvo-

W. H. Chamberlin mano, 
kad ir G. Kennan formu- 
luotoj politikoj “išvadavi
mo” reikalas nebuvo už 
mirštąs, nes G. Kennan siu 
lė nesėdėti rankas sudėjus 
prie esamų Rytų-Vakarų 
ienų, bet panaudoti “kontr- 

jėgą,” kad bolševizmas sa
vo sienose turėtų apsčiai 
rupesnių. Bet ikišiolinė 
“sulaikymo” politika visgi 
buvo pasinga ir, išskyrus 
Korėją, niekur neparodė 
savo sugebėjimo įlenkti 
bolševizmo imperijos sienų 
ii- gal net nedėjo pastangų 
tą daryti. W. H. Chamber
lin sako:

“ ‘Sulaikymo’ politika, kuri 
nekreiptų dėmesio į reikalą im
tis pačios griežčiausios kontr- 
ofensyvos prieš nesuskaitomas 
bolševikų netiesioginės agresi
jos formas, butų nedvejojamai 
pasmerkta nepasisekimui. Rei
kėtų padaryti galas visiems ap
siribojimams, kurie kyla iš le- 
galistinės fikcijos, buk tai So
vietų diktatūra ir jos satelitai 
yra teisėtos vyriausybės, ku
rios laikosi tarptautinio pado
rumo normų.”

Deja, Amerikos politika 
dar neatsipalaidojo nuo 
“legalistinės fikcijos” ir pa 
ti save apriboja savo kovoj

' *Neatpažintas
Spėjamas greitis 450 • • 10,000 pėdu tt

Telefonas yra tiesiausia apsaugos linija 
. . . vistiek ar ji jungia radaro vietą su pa
vojaus centru, su laivo statyba, ar neša ka
reivio žodi namo.

Telefonas aptarnauja radarą, stebėjimo punktus, 
orlaivių kontrolę ir Įspėjimo tinklus, skraidyklas, 
vietinius civilinės apsaugos centrus ir priešlėktuvi
nius vienetus. Naujos Anglijos apsaugos komunika
cijoms įvedama 9.000 mylių ilgio telefono ir telegrafo 
laidų, ir šimtus mylių laidų Įvedama privačiam su
sisiekimui su apsauga. . •

VAROMAS SVARBUS APSAUGOS DARBAS
Daromi žingsniai kad pakeisti skaidlentes, vie

las ir kitus dalykus vartojamus tolimam susisieki
mui. taip kad reikalui esant siunčiamos žinios galėtų 
aplenkti didmiesčius.

Atskiri jėgos vienetai ruošiami budėjimui, auto
mobilių ir kitokiems kilnojamiems radiofonams stra
teginėse apieiinkėse. taipgi priemonės greitam tele
fono linijų atsteigimui—visi šitie planai jau baigiami. 
Daromos saugumo priemonės svarbiai mašinerijai 
svarbiose vietose apsaugoti.

DAUGIAU IR DAUGIAU KARO TIKSLAMS
Daugiau laidų ir skaidlenčių Naujos Anglijos 

stovykloms ir bazėms. Telefono centrai ir kitos prie
monės kariams Įrengtos militarinėse ligoninėse, ar
mijos. laivyno ir aviacijos Įstaigose.

Taip. telefonas vaidina svarbų vaidmenį apsigy
nimo ir moralės palaikymui 1

Srovės. Srovės ir daugiau 
Srovių įvedama, išbandoma 
ir leidžiama darban po visą 
Nauja Angliją. kad patenki
nus Karo Jėgų ir Civilinės 

Apsaugos tinklu 
reikalavimus. In- 

ę žinieriai eksper- 
(Z. -»• išbando

laida, kad

Jungtinė Oero Bazės Kontro
lė. kaip tipingoji Massachu
setts Armijos Oro Jėgų bazė. 
reikalauja nepaprasto telefo
no įrengimo. Kontroliuoja
mas skraidymas, perdavimas 
Civilinės Apsaugos praneši
mų. žemės-oro susisiekimai 

kožną —tai yra nekurie tų svarbių 
nauja darbų, kuriuos telefonas at-

srove
rai.

veiktų ge- lieka 
bokšte.

Tht

oro bazės kontrolės
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Kuris Automobilis Geresnis
Mercury,

Soto,
Studebaker, De- 
Oldsmobile?

Consumers Union nupir
ko ir išbandė 4 automobi
lius—Mercury, Studebaker, 
DeSoto ir Oldsmobile, kad

prieš bolševizmo agresijas patyrus kuris jų geresnis.
ir tarptautinį vagiliavimą. 
Šiomis dienomis matome, 
kaip rtlsai išvaro musų am
basadorių «š Maskvos, bet 
Washingtonas neapsispren
dė išspirti lauk Maskvos 
ambasadorių Zarubiną, ži
nomą visokių šnipinėjimų 
meisterį. Jei už Kennan 
išvarymą tą pat dieną butų 
išvalytas Zarubinas, santy
kiai su. Maskva nepasidary
tų blogesni, bet Kremliaus 
žmonės žinotų, kad yra ri 
bos jų chuliganizmui. Tai

Bandymai parodė, kad 
nei vienas jų nėra visai to
bulas. Jeigu mechanizmas 
geras, tai durys, sėdynės 
peržemos, arba langai per- 
siauri, arba mašinos prieša- 
kis perplatus. peraukštas, 
kelias gerai nesimato.

Mercury prastai veikia 
ant šiurkštaus kelio, bet jis 
lengviau sustabdyti, negu 
Studebaker ar DeSoto.

rie gali ieškoti progų vogti,’jos pasieniuose, kada ten
mija stovėjo Čechoslovaki- yra tik vienas pavyzdys,

bet gana budingas.

I

Viena Diena
Pereitą savaitę, trečiadie

ni, vieno vakarinio laikraš
čio dideli antgalviai skelbė 
musų dienų nejaukias ži
nias. Vienos dienos derlius 
buvo toks:

Sovietų lėktuvas apšaudė 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus lėktuvą Berlyne!

Amerikos bom beris nu
šautas netoli rusų bazės 
prie šiaurinės Japonijos!

Korėjos paliaubų derybos 
atidėtos neribotam laikui!

Kinų komunistai meta 
15,000 kareivių prieš JT 
pozicijas Korėjos fronte!

3,000 policininkų Pran
cūzijoj krato komunistų liz
dus!

Bolševikų kongrese Mas
kvoje Rusijos diktatoriai 
piktais žodžiais atakuoja 
Ameriką!

Rodos, vienai dienai už
tenka. O tokių dienų dabar 
pilna. Kiek ilgai tokios ži
nios skelbs pasauliui, kad 
turime dar tik “šaltą ka
rą”?

x
Stevensonas McArthynėje

kiai palinksta prie žemės.
Mercury yra ekonomiš

kesnis už kitus, nes važiuo
jant 30 mylių greičiu, galio
no gazolino užtenka 30-čiai 
mylių.

Studebaker su galionu 
gazolino gali važiuoti 23 
mylias, važiuojant 30 my
lių greičiu: Oldsmobile ir 
DeSoto po 21 mylią.

Kainos tokios:
DeSoto — $2,741 prie 

dirbtuvės. Reiškia, atveži
mas ekstra.

Oldsmobile—$2,445.
Studebaker—$2,349.
Mercury—$2,232.

Pereitą savaitę demokra
tų kandidatas A. E. Steven
son nuvyko su prakalbomis 
į Wisconsin valstiją, kuri 
nesenai, nominaciniuose bal
savimuose sudėjo virš J00,- 
000 balsų už republikonų 
kandidatą į senatą, Joseph 
McCarthy.

Joseph McCarthy Ameri
koje jau yra virtęs neatsa- 
komingo žmonių puldinėji
mo simboliu. Jis drapsto- 
si “komunistais” ir nepaiso 
įrodymų patiekti. Iš sau
gios senato tribūnos J. Mc
Carthy yra “suradęs” ne
mažai bolševikų, bet jis nė
ra dar nė vieno jų pagavęs.

Daugelis žmonių laukė, 
kad gen. Eisenhovveris atsi
ribos nuo J. McCarthy ir 
nerems jo perrinkimo į se
natą. Tie žmonės apsivylė.

Dabar demokratų kandi
datas Stevensonas užėmė 
poziciją McCarthy klausi
mu ir griežtai pasmerkė 
Wisconsin senatorių už jo 
palaidą liežuvį. Wisconsi 
no valstija, kuri prieš ke
lias savaites sudėjo tokią 
didelę balsų daugumą už 
McCarthy, demokratų kan- 

jdidatui suruošė entuziastiš- 
lką priėmimą. Ar tas pri- 
1 ėmimas ras išraišką ir bal
suose ne taip svarbu. Svar
bu, kad Wisconsin valstijoj 
atsiribojimas tarp McCar
thy šalininkų ir jo prieši
ninkų padarytas ne pagal 
partinę liniją, bet pagal 
žmonių pažiūrą į padorumą 
politinėj kovoj. Daugeliui 
amerikiečių, be partinių 
skirtumų, J. McCarthy me 
todai yra priklųs ir griež
čiausiai smerktini.

x
Ir SniečKus “Tarė”

Maskvoje komunistų par
tijos kongrese visi didieji ir 
mažieji kalbėtojai skaito 
savo šventa pareiga pagar
binti didįjį “draugą, tėvą 
ir išmintingąjį mokytoją” 
Staliną ir mesti šiurkščių 
žodžiu krtivą į Amerikos

Oldsmobile lengviau vai- Su automatišku greičio 
kiti; tačiau'keitimu (automatic trans-ruojamas, negu 

staigiai sustojant, Oldsmo
bile gauna “sunkią nosį,” 
tai yra, jo priešakis smar-

mission) kainos 
—nuo $100 iki 
giau.

aukštesnės 
$200 dau

ja į lietuvių tautą tikėda
masis pavergti Lietuvą . . .”

Kodėl Eisenhovveris turė
tu “tikėtis” pavergti Lietu- 

Kodėl jis “loja”? Ir 
kokią “laisvę” lietuvių tau
ta turi dabar, kai Maskvos 
pastatytieji valdovai, Snieč
kui ir kiti panašus, Lietuvą 
pavertė į rusiško bolševiz
mo melžiamą karvutę?

Veltui tokius klausimus 
statyti. A. Sniečkus žino, 
kur jo bosai gyvena ir ko 
jie nori, todėl jis taip ir kal
ba (ne loja), kaip jo virši
ninkai Maskvoje nori. 

x
Aiškina Istoriją

Musų kaimyniško “Ame
rikos Lietuvio” rašytojas 
p. V. M. Klausutis (jis ir 
Chase Čekanauskas) ėmė 
aiškinti istoriją, socializmą 
ir kitokias gudrybes ir sa
vo, atsiprašant, aiškinimus 
pradeda šitaip:

“Rusijos marksistiniai so
cialistai su Kerenskiu ir Mi- 
liukovu priešakyje nuvertė 
caro valdžią revoliucijos 
budu . . .”

Gaila, kad p. Klausutis 
mažai klausosi. Jis butų 
galėjęs lengvai išgirsti, kad 
Kerenskis nebuvo ir nėra 
joks “marksistinis socialis
tas,” bet dešinių ir visai ne- 
marksistinių socialistų va
das. Jis butų galėjęs išgir
sti, kad Miliukovas nebuvo 
iš viso socialistas ir buvo 
linkęs į konstitucinę monar
chiją, o ne į kokią kitokią 
tvarką.

Bet kam ponui Klausu
čiui klausytis, jei jis gali 
rašyti, kas tik jam ant sei
lės užeina. Rašė “Laisvė
je,” rašo “Amerikos Lietu
vyje,” visus moko, bet pats 
užmiršo politinės abėcėlės 
pasimokyti.

pusę. Tokia ten jau “lini
ja” ir šios dienos maldelė 

Tarp kitų bolševikų čiau 
dalų “pasisakė” ir Lietuvos 
gauleiteris A. Sniečkus. Jis 
tarp kitko sakė:

“. . . visai be reikalo im
perialistas Eisenhoweris lo-

x
Spauda ir Rinkimai

įdomų spektaklį teikia 
Amerikos komercinė spau
da rinkimuose. Ta spauda, 
kaip jau žinoma, remia re
publikonų kandidatą. Ne 
tik remia vedamuose straip
sniuose, bet ir savo infor
macijose pasirodo visiškai 
vienašališka. Net kai ku
rie republikoniški dienraš
čiai mano, kad spauda blo
gai pasitarnauja skaityto
jams teikdama jiems viena
pusiškas informacijas.

Vienpusiškumas reiškiasi 
tame, kad bet kokie, patys 
plokščiausieji vieno kandi
dato pasisakymai išpučiami 
ir iškeliami į pirmą vietą, 
o kito kandidato pasisaky
mai visai užgniaužiami, ar
ba nustumiami Į tolimuo
sius puslapius. Vienašališ
kumas matosi ir spaudos 
polemikoj prieš vieno kan
didato pasisakymus, visai 
užtylint, ar neturint ką sa
kyti, apie kito kandidato 
programą ir pažadus.

Dėl tokio spaudos vien
pusiškumo kalti yra ne laik
raštininkai, kurie žinias 
rankioja, bet spaudos leidė
jai, stambus biznieriai, ku
rie šiais metais per gvoltą 
nori įpiršti žmonėms savąjį 
kandidatą, o todėl ir publi
kos informacijos biznyje 
nesivaržo vienpusiškai žmo
nes “apdirbinėti.”

Lapkričio 4 pasirodys, 
kiek spaudos balsas pajėgė 
pakreipti balsuotojų nuo
monę. —J. D.
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Kas Girdėt Chicagoje
*'a vyko Operetė

tvarkapastatyta
“Linksmoji Našlė” sekina- Iš 
dieni, spaliu 5 d., sužavėjo- 
Chicagos ir apylinkių lietu-’ 
vių publiką, susirinkusią i'
Sokolų salę. šio parengi
mo pasisekimui sąlygos bu
vo palankios. Oras buvo 
gražus ir nebuvo jokio kito 
didesnio parengimo.

vo keletas policistų, todėl
Pirmyn Choro buvo gera.

po Justino Pastogės

Tikisi Gausios Publikos

Sekantis Chicagos lietu
viams geras parengimas 
Įvyks sekmadieni, spalių 19 
<1., Chicagos Lietuvių Audi
torijoj. Tai bus sandarie- 
čių metinis koncertas. San- 
dariečiai šiemet darbavosi, 
kad sumušus savo senuosius 
rekordus, kad jų šių metų 
koncertas ir programa ir 
publikos gausumu viršytų 
visus kitus koncertus praei
tyje buvusius. Gal to tiks 
lo ir pasieks. Gero pasise
kimo draugams sandarie- 
čiams.
Sujudo Abeji

politi-Chicagos lietuviai 
kieriai jau Įsisiūbavo veikti 
linkimams, kurie Įvyks lap
kričio 4 d. Įsijudino ir 
demokratai ir republikonai. 
Dabar veikia tik komitetai. 
Komitetai mitinguoja, mo
sią atsišaukimus draugi
joms, skelbimus laikraš
čiams, laiškus balsuoto- 

Ir demokratai ir te
turi remtinu

jams.
publikonai
kandidatų. Ar bus ruošia
mi masiniai mitingai, tas 
dar neskelbiama.
Gerai Pasirodė

Bridgeporto lietuvių ben
drovės, District Savings & 
Loan Association, naujojo 
pastato, 3430 So. Halsted 
St., Įkurtuvės gerai pavyko. 
Įkurtuvės tęsėsi per ketu
rias pirmąsias spalių mėne
sio dienas. Tas Įvykis su
judino ne vien lietuvius, 
bet ir visus tos apylinkės 
gyventojus. Atsiliepė ir 
miesto valdyba, ir aukštos 
finansinės Įstaigos. Į Įkur
tuves atsilankė miesto ma
joras Kelly, Cook County 
derk Richard Daley, Cook 
County iždininkas Jonas 
Brenza, Metropolitan State 
Banko prezidentas Julius 
Brenza ir lietuvių bendro
vių atstovai. Aukštieji sve
čiai buvo prideramai sutik
ti ir pavaišinti.

Per visas keturias dienas 
nauias patalpas aplankė

Pas Justiną susirinkome 
paprasta 'tvarka. Justinas, 
Kaip ir praėjusį sykį, susi- 
rinKusių draugų paklausė 
apie tai, kuris iš mus ir ką 
pastaruoju laiku ypatingai 
įdomaus ar svarbaus esame 
skaitę arba girdėję. Buvo 
šitokie pasisakymai:

—Kai dabar Chicagos ka
talikiškoji visuomenė ruo
šiasi prie pagerbtuvių dve
jų "Draugo” redaktorių, 
gavusių po medali nuo pa
ties popiežiaus, tai man 
puolė galvon klausimas, ko
dėl musų konsulas, kurio 
nuopelnai lietuvybei tokie 
dideli, nebuvo panašiai pa
gerbtas, o turėjo pasiten
kinti rožančium, gautu nuo 
paprasto klebono?

—Viso pasaulio katalikai 
šiuo tarpu mini 500 metų 
spaudos išradimo sukakti. 
Tą daro dėl to, kad tai da
lyti popiežius paragino. O 
popiežius paragino spaudos 
jubilėjų minėti dėl to, kad 
pirmoji atspausdinta knyga 
buvo šventraštis. “Draugo 
štabas toms sukaktuvėms 
paminėti suruošė laikrašti- 
ninkystės kursus, kūne tę
sis • tris mėnesius—spalių, 
lapkriti ir gruodį. Bet ky
la klausimas, kodėl popie
žius ir viso pasaulio katali
kai nepasirūpino šiemet mi
nėti kitą be galo svarbią 
sukakti. Šiemet suėjo 1 ooO 
metų nuo to laiko, kai ka
talikai pirmu sykiu susitiko 
su katalikais karo lauke ir 
praliejo brolišką kraują.

POLICIJA SALDO KARŠTUS PATRIOTUS

Policija Los Angeles mieste be ceremonijų išmetė iš pi
keto linijos vieną karštą antikomunistą. tūlą Gilbertą, 
kuris piketavo federalini namą. kur kongreso komisija ap- 
klausinėjo liudininkus apie komunistų veikimą. Policija 
nenorėjo, kad prieitų prie muštynių tarp bolševikų sim
patikų ir jų priešų.

Spudienė—iždo globėjai. 
Nutarta rengti Vasario 16

paminėjimą su menine pro
grama. Nutarta Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime 
tenkintis vienu lietuvišku 
kalbėtoju. Iki šiam laikui 
būdavo po vieną kalbėtoją 
nuo kiekvienos srovės. Ke- 
.uriems kalbėtojams laiką 
ribodavo po 15 minučių

Naujienos is Kanados
Lankėsi KLSD 
Sekretorius

CK

Rugsėjo 27 ir 28 dieno
mis drg. B. Bedalius lankė
si Montrealyje—Verdune.

Į^ą, Turėjo pasitarimą su idėjos 
ČilJ. ^vonnroio Artlonlz’a TYT .IT 

Per tiek laiko nieko kalbė
tojai negalėdavo pasakyti.
Tad nutarta kviesti vieną 
kalbėtoją kalbėti apie pu- 

įsę valandos.
Kalbėtoją Lietuvos nepri

klausomybei minėti renka 
visas N. Y. Lietuvių Tary
bos komitetas.

Nutarta atgaivinti Brook
lyne prieškomunistini velk
io.- komitetą, kuris jau virš 
2 įlietai laiko kaip nieko 
neveikia. Taip pat nutarta 
suregistruoti visas Brookly
no ir jo apylinkės lietuvių 
organizacijas, kurios nepri
klauso N. L. Tarybai, ir pa
kviesti jas prisidėti.

J. Brooklynietis.

sniu japonus galima statyti nuskamba amerikoniškoj 
aukščiau švedų, norvegų,'spaudoj sąryšy su panašiais 
suomių, danų. Be to, atsi-Į Įvykiais, tai yra skaudu vi- 
minkime tą, kad Romos ka- siems lietuviams. Tiesa, pei

lio vyru mažai yra musų 
lietuviškoj visuomenėj, bet, 
kaip matome, vienas kitas

talikų vadai nuolat 
tuo, kad katalikybė yra 
stipriausia ir galingiausia 
jėga kovoje prieš komuniz
mą. Prancūzija, o ypač 
Italija, neparodo, kad bent 
krislas tiesos butų tame pa-

ginasi

sigyrime. Rinkimų rezulta- 
los pumos katalikų tarpu-jtaį Japonijoj rodo, kad 

stipriausia ir galingiausiasavęs skerdynės Įvyko Ve
lykų diena, balandžio 6, 
402 metais, Polencijos lau
kuose, Italijoj.

Po to prabilo Justinas ir 
pasakė:

—Jus, draugai, už svar-

jėga prieš komunizmą yra 
ne Romos katalikybė, o pa
gonybė. Tokią išvadą pri
sieina daryti, laikantis Ro
mos katalikų vadų logikos. 

Tuo ir baigėsi musų tos
bių ir Įdomių gyvenimo. dą- dienos diskusijos 
lvkų pastebėjimą uzsipel-
note pagyrimo. Be to uz-i 
sipelnote pagyrimo už rim
tas išvadas. Mano nuomo
ne, šiuo tarpu ypatingo dė
mesio užsipelno rinkimui 
rezultatai Japonijoj. Svar 
bu ir Įdomu, kad ten visiš-1

Laisvamanis.

LAWRENCE, MASS.

S
Aplankė DLK 

Klubą ir “Nepri

trokštanti pagirdyti, nekaip 
pastatyti šakų akmenų, bet 
be širdies, pastatą.

Pagalvokime.

K. L Taryba

K. L. Taryba vėl atgaivi
no veiklą. Ruošiasi skyrių 

somą Lietuvą." Taip'?‘??.v’Į Nuvažiavimui. Bet 
turėjo pasitarima su ki-j*1.8101 Ta^

klausomos Lietuvos” leidi
mą, yra perėmusi naujai iš
rinktoji krašto taryba.

Iš spaudos teko patirti, 
kad musų pasiuntinybėje 
Washingtone dirba minis- 
terio Žadeikio sūnūs k duk
tė (?). Romoje—p. Lozo
raičio sūnūs.

0 musų tautos veteranai 
pelnosi duoną pripuolamais 
darbais, “dženitoriais” ir p.

draugais.
Vytauto 
dau
pat ture
tų srovių žmonėmis

Laiko stoka neleido Įvyk
dyti viso numatyto plano— 
aplankyti lietuvių veikėjus 
p-lę Arlauskaitę, p. Norke- 
i

Puota pas Drg. Spūdžius

Spalių 4 d. Spūdžių na
muose, 88-33 Elderts Lane, 
Woo\vhavene, įvyko šauni 
puota. Puotos sumanytojos 
Izabelė Ramanauskienė, 
Mary Akelis, Pulokienė ir 
B. Spudienė. Prisirinko 
apie 40 asmenų, giminių ir 
draugų. Bepuotaujant, p 
Kulbokienė atidengė pa 
slapti, kad tai pranciškinės 
nes Spūdžio vardas yra 
Pianas. Sustota ir sūdai 
nuota "Ilgiausiu metų.”

—J. B.

Rudeninis Parengimas

Spalių 18 d., sekanti šeš
tadieni, Lietuvių Moterų 
Piliečių Klubas rengia ru-

SCRANTON, PA.

iunus, drg. Gricių ir kitus.
Streikai Tęsiasi

Prieš daugiau mėnesi lai 
ko prasidėję Montrealyje 
streikai tęsiasi. Jų galo ne
simato. Nors ir sunkios 
gyvenimo naštos slegiami 
darbininkai kietai kovoja 
su pelnų ištroškusiais kapi
talistais ir
žiais.

Organizuoti darbininkai 
streikuojančius remia au
tomis.

Visuomenei 
streiklau-|rea»u0^’

me- 
ypač 
irgi

Prasidėjo Mokslas

Prasidėjus mokslo 
tams ir lietuvių, o 
naujųjų ateivių, vaikai
lanko gana gausiai mokyk
las, Įvairius kursus ir uni
versitetus.

Spalių 4 d. Willibroad 
High School Įteikė ją bai
gusiems diplomus. Antruo
ju baigė Algirdas Kličius 
gyvenantis 1242 Orgyle 
Avė., Verdune. Šiuo me
tu jis lanko McGill 
sitetą.

Algirdui ištvermės, o tė
vams, kurie yra nauji atei
viai, sunkiai dirbdami mo
ko du sūnūs ir dukrelę, gar
bė.

_ = -liarraUmver-

reiktų Į tai

Gimnazija Turi Gyvuoti

Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. Kubilius Įtei
kė šeštadieninės mokyklos 
auką Diepholzo gimnazijai 
remti—$20.

Tas pats kun. Kubilius 
laprikčio 2 d. paskyrė rink
liavą bažnyčioje gimnazi
jai remti.

Yra prašytas ir kun. Ro
binas, kuris, reikia tikėtis, 
irgi tam tikslui rinkliavą 
padarys.

Montrealio lietuvių evan
gelikų parapija tokią rink- 

padarys artimiausiu
aiku.

Nuoširdi padėka.
Pagiria.

Spalių 19 d. Scrantone 
Įvyks koncertas. Koncertą 
rengia lietuvių tautiška pa 

denini pikniką, kuris prasi-Įrapjja su kun? M. Valadka 
dės 2 vai. po pietų klubo Į Koncertą atliks p-lė Anna 

Kaskas ir Algirdas Brazis.darže, tęsis be pertraukos 
11 valandų ir baigsis klubo 
patalpose po "pirmųjų gai
džių” vidurnakti.

Bus gera orkestrą, skanių 
užkandžių ir gėrimų. Įžan
gos bilietas tik 10 centų. 
Čia dalyvaus “lietuviška či- 
,onka,” kuri burs kortomis 
rime ir nelaimę, kas tik

Šeimos Tragedija

Vincas Bolis, 38 metų
kai pralaimėjo komunistai.Įamžiaus,
Yra paprastai sakoma, kad’clŲ 
vargas ir nedateklius —. VT
komunistų geriausia dirva.Imotere NeIes- 32 metlJ am 
O tur būt niekur pasaulyje 
nėra didesnio skurdo ir di 
dėsnio žmonių susikimšimo|ml^; 
kaip Japonijoj. O kur ko . ..

daugybė žmonių. Buvo di-Įmunistai labiau pralaimėjo, J?e.nesius’ ’ T ( '
dėlių ir mažu. Nuolatos bu-'negu Japonijoj? Tuo žvilg- Teisme paaiškėjo kad Bo-

parėjęs iš darbo nerado 
žmonos namie, du kūdikiai 
jau buvo lovoje, o trečia, 
mergaitė, buvusi pas kai
mynus, kur dabojo vaikus 
Bolienė parėjusi namo vė 

naktį, kilo šeimyninis 
ginčas ir nežmoniškai žiau
rus aktas. Vyras pasigrie 
bęs stalavą peili smogė 
žmonai penkius sykius
šaukdamas: “Aš tave ūž

ti

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

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

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

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

VYTAUTAS SKRINSKĄ 
Ideal Pharmacv vaistinės savininkas

norės, 
šia

nuteistas pustre- 
Į pataisos namu:

peiliu sužalojimą savo

proga vvių 
idubo prezidentas,
Jrbonas, maloniai 
• vyrus klubiečius 
yvauti. O visus
tviečia rengimo komisija— 
Sronė Juškienė, Nelė Gar- 
ionienė, Ona Stanavičienė

piliečių 
Jonas 

kviečia 
čia da- 
drauge

ziaus.
buvusi

Šeimos nesantaika 
to Įvykio priežasti

Tai atsitiko prieš penkius
įi- Ona Raugeliutė.

Reporteris.

BROOKLYN, N. Y.

N. Y. lietuviu Tarybos 
Veikla

mušiu
Bolienė buvo atrasta ant 

grindų be žado, nuvežta Ii 
goninėn, kur išbuvo apie du 
mėnesius ir iki dabar dar 
yra daktaro priežiūroj. Dr 
John F. Curtis ir pats ste 

į Įbisi, kaip pasisekė išgelbė 
tos moters gyvybę.

Kuomet lietuvio vardasJ

Vietos lietuvių judėjimas 
čia yra tarsi kaip apmiręs. 
Seniau ši kolonija pasižy
mėjo savo dideliu veiklu
mu. Vėlesniu laiku, ap
art parapijinių parengimų, 
vakarienių, piknikų, nieko 
daugiau nebuvo daroma. 
Kun. M. Valadka, kad pa
įvairinti šios kolonijos lie
tuvių gyvenimą, jau kelin
tą iš eilės kartą rengia vie
šą koncertą. Jo rengiami 
koncertai visada sutraukia 
didelę publiką. Šiais
tais tikimasi, kad bus vie
nas iš didžiausių parengi
mų tos rūšies, nes jame da
lyvaus garsiausi daininin
kai, žinomi ne tik lietuvių 
tarpe, bet ir amerikiečių.

Vietos ir apylinkės lietu 
viai tos šventės labai lau 
kia. Koncertas Įvyks North 
Scranton Jr. High School 
auditorijoj, 8 vai. vakaro.

Scrantonietis.

Šeštadieninė Mokykla

Perrinktas naujas mokyk
los komitetas. Jį sudaro p 
Zubas, pp. Šipelienė ir Gry 
baitienė. Paskutinius du 
metus vadovavo p. Vazalm- 
skas, kuris pasižymėjo tak 
tiškumu ir tolerancija.

Gaila, kad komitetan nė 
ra Įtrauktas senosios atei
vių kaitos atstovas. 
Kalėdojimas

Aušros Vartų parapijos
me- klebonas, kun. Kubilius 

iradėjo kalėdojimą—lan
kyti lietuvius. Tikslas—su
rinkti aukų naujos bažny
čios statybai.

Jau ne kartą esame pasi 
akę, kad nauja bažnyčia 

nereikalinga.
Turime ligonių, seneliu 

našliu su mažais vaikais.

ROCHESTER, N. Y. 

$1,500

Spalių 6 d. buvo New 
Yorko Lietuvių Tarybos ko
miteto susirinkimas Lietu
vių Atletų Klubo name. Ko
mitetas susideda iš sekan
čių asmenų: J. Žarulis, P. 
Montvila, Dr. J. Vilimas, A. 
Šlepetys, P. Mikalauskas, 
A. Vaišvila. Dr. M. Vinikas, 
V. Švipas, S. Briedis, B 
Spudienė, J. Valaitis, J. 
Buivydas, J. Tysliava, J. 
Ginkus, V. Alksninis ir O. 
Valaitienė. N. Y. Lietuvių 
Tarybos valdyba: S. Brie
dis—pirm., P. Mikalauskas 
ir J. Ginkus—ivce-pirm., A 
Šlepetys—seki., Dr. J. Vili 
mas—ižd., O. Valaitienė— 
fin. rast., A. Vaišvila ir B.

Lietuvos Laisvinimo 
Akcijai

Vietinis ALT skyrius šio
mis dienomis ALT centiui 
>erdavė $1,500 čeki, tuo 
)udų išpildydamas Roches- 
eriui numatytą kvotą pini

ginio vajaus plane. Ši su
ma sudaro pajamas iš Va
sario 16-tosios ir liūdnųjų 
1941 metų birželio Įvykių 
Lietuvoje minėjimų.

Turint galvoje, kad Roch- 
esteris yra, palyginti, ne
gausi lietuvių kolonija, ši
tokių rezultatų buvo galima 
pasiekti tik suderintų pa
stangų ALT skyriuje ir lie
tuvių visuomenės susiprati
mo bei dosnumo dėka. 
Rochesterio pavyzdys yra 
dar vienas įrodymas, kad 
Lietuvos laisvinimo akcija

z

Pavogė 240,000 Dolerių

Oklahomos vienas “but- 
legeris” suimtas už apiplė
šimą trijų Kubos revoliu
cionierių. Kubos diktatū
ros priešininkai atsivežė į 
Ameriką 240.000 doleriu 
ginklams pirkti, o keli suk 
čiai iškratė jų kišenes. Po
licija plėšikus suėmė. Pi
nigai esą buvusio Kubos 
prezidento Socarra.

“Keleivyje” naudinga yrr 
daryti visokius biznio akel

ir pajieikojimua.

jiems sušelpti neturime lė-,turi neabejojamą plačiosios 
šų. Daug didesnė Dievui lietuvių visuomenės pritari- 
garbė alkaną papenėti, mą ir paramą.

LAIKAS UŽSISAKYTI
Keleivio” Kalendorių 1953 Metams

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

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

«i
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—Tu, Maike, gali šnekėt 
~ kaip sau nori, bet geras ku- 

iokas reikalingas. Juk tu

Lietuvos Vadavimo Darbas

—Na, tai mudu, Maike, iš tokių vyrų, kurie dirba 
ir vėl susitikom. žmonijai, visi juokiasi

—Gerai, tėve, kad susiti
kom. Nebus taip nuobodus
gyvenimas, kai pasiginčy
sim. icnvam.g,

ir pats skaitei gazietose, 
kas aną vakarą atsitiko po
litikierių prakalbose Bosto
ne. Kai didelis šteito čy-

—Ju rait, Maike, kad gy
venimas be faito butų mar- 
katnas. Kaltais aš ant ta
vęs supvkstu ir pamisimu, „ ... x ...
kad geriau butu tavęs dau- f35 Padėjo ant steičiaus sa-
giau nematvt. Ale kai per- k-vt sP>'cnį blsk! Pa51»Te 

, -i savo darbais, tai žmones 
eme stayt jam klausimus.

sako, iš kur tu 
vienus metus 

130,000 dolerių, kuomet ta
vo pėdė išneša tik 12,000 
dolerių? Na, ir ką tu ant

eina zlastis, tai ir 
gunda kursto pasikritikuo- .
ti, Mat, ir knygose yra pa- ^aaiSKin^ 
rašyta: vienas žodis ne dai- V-L 
na, vienas vyras ne vaina 
kai du stos, visados grei 
čiau susipeš.

-Ar tai reiškia, kad tė- tokio k(au5imo galėtum ai
vas ieškai peštynių? ,sak>'t-, M? ™«"etum

K ‘ ; 'ro kuloko? Bet tas cyfas
—Jei bučiau jaunesnis, atsakymą davė. Sako, jus, 

tai siur ieškočiau. Žiūrėk, kurie norit taip daug žinot, 
kaip musų Šarkis is faitų ateikit čia ant steičiaus, o 
prabagotėjo! Didžiausi sa- raidavei jums atsakysiu, 
liūną* nusipirko ! Ne tik ntu, ir vienas vyras nuėjo 
prabagotėjo, ale ir garbėj ant steičiaus. Čyfas tuoj 
pakilo. žiebt jam su kumščia i akį!

—Ne kokia garbė is Vot, sako, tau atsakymas!
Salėj pasidarė ermyderis,

Mai bet paskui ir vėl nusispaka 
jino. O tas drąsuolis par
ėjo namo su juoda akimi. 
Tokiems taip ir reikia. Te
gul neklausia tokių sekretų 

la- ant visos publikos. Jes. 
jos Maike, kumštis reikalingas, 
gy-'

—Klvsti. tėve, klvsti•J 7 7

ne

kumščios.
—Nu, tai kokios tu, 

ke, norėtum garbės?
—Aš, tėve, garbės 

trokštu.
—Kodėl?
—Todėl, kad kas jos 

bai trokšta, tas negali 
pasiekti. Žmogus turi
venti ir dirbti ne savo gar
bei, bet žmonijos labui. Kumštis yra gengsterių ar- 
Tuomet ir neieškoma garbė gumentas. Kultūringi žmo- 
pas jį ateis ir vainiką uždės. n®s t0 nepripažįsta. Jeigu

—Maike. aš nenoriu ta- tėvas kalbi apie tas prakal- 
vęs kritikuoti, ale vistiek i>as’ kur tas valdininkas pa- 
pasakvsiu, kad tu turi di-.vaitojo kumšti vietoj atsa- 
deli misteiką. Juk tu pats kymo, tai turėtum žinoti, 
žinai, kad kumštininkas ei- kad publika pakėlė prieš j; 
na faituotis ne dėl žmonijos didžiausi protestą. Jis taip 
labo, bet eina, kad nuna- susimaišė, kad pradėjęs yė- 
kint savo priešą. Ir kai nu- 1jau kalbėti, prašė piliečiu*5 
nakina, žmonija pripažįsta balsuoti už republikonus, 
jam garbę. O iš tokių, ką Pats būdamas demokratas, 
dirba dėl žmonijos
juokiasi.

—Kaip tik priešingai, 
ve. Kumščio mėgėjai gali

visį Susigriebęs jis ir pats pri 
sipažino, kad daktaras tu 

tė- retų ištirti jo smegenynę. 
—Kaip išrodo, Maike

kumštininką garbinti, bet šiandien aš negausiu
labai menka irta garbė 

trumpa. Kai tik kumšti
ninkas nusiima savo piršti
nes, tuoj ir užmirštas. Kas 
šiandien atsimena kitąsyk 
pagarsėjusį Šarkį? O pa
imk Edisoną, kuris ne gar
bės ieškojo, o kūrybinį 
darbą dirbo. Jo vardas 
tianoien žinomas visam pa
sauliui. Beveik visos elek
tros įmonės Amerikoj šian
dien vadinasi Edisono var- 
vr Taigi tėvas klysti, kad

su
Tu vis prieš 

.vėją, ir gana. Jeigu to toks 
-prečnas, tai gali sau eit sa
vo keliais, o aš eisiu savo.

tavim rodos.

“Keleivio” kalendorių jau 
'alima užsisakyti. Kaina 
30 centų. Užsakymus ir pi 
nigus prašome siųsti:

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

Vyriausiojo Lietuvos Iš- 
aisvinimo Komiteto (VLI- 
K’o) posėdyje rugsėjo 23 d. 
naujasis Vykdomosios Ta
rybos pirmininkas, K. Žal
iauskas, išdėstė Vykdomo
sios Tarybos veiklos gaires 
ir darbo planus.

Vykdomosios Tarybos 
pirmininkas pabrėžė, kad 
sėkmingesnei veiklai už 
Lietuvos laisvę yra reika
linga lietuviškų, Lietuvos 
laisvinimo darbą dirbančių, 
veiksnių veiklos derinimas 
ir stiprinimas. Todėl Vyk
domosios Tarybos vienas iš 
pirmųjų darbų bus jau se
niau numatytos veiksnių 
konferencijos paruošimas. 
Vykdomosios Tarybos pir
mininkas pareiškė viltį, kad 
lietuvių politiniai susigru- 
pavimai stiprins lietuvišką
ją visuomenę jungiančius 
pradus ir šalins ją skaldan
čias ir vienybę ardančias 
jėgas. Jis sakė:

Akivaizdoje didžiosios 
nelaimės, ištikusios mus 
tėvų žemę, tarpusavio gin
čai ir rietenos, siekiai ii 
ambicijos, eikvojimas jėgų 
ardančiam, o ne konstruk
tyviam darbui yra tikra 
nuodėmė prieš musų ken 
čiančius brolius ir seserį: 
Lietuvoje.”

Paliesdamas VLIK'o i 
Vykdomosios Tarybos ben 
dradarbiavimo su Lietuvos 
diplomatais būtinumą 
reikalingumą, p. Žalkaus 
kas siūlė dėti visas pastan 
gas, kad tas ber.dradarbia 
vimas butų sklandus ir reik 
štų lietuvių vieningumą ko 
vo.ie už siekiamo tikslo 
įvykdymą. Jis sakė:

“VLIK’as ir diplomatai 
siekia to paties tikslo. 1 a- 
čiau VLIK’as ir diplomatai 
yra skirtingos prigimties. 
VLIK’as yra revoiiucinis- 
rezistencinis organas, atsto
vaujantis už laisvę kovojan
čiai Lietuvai. Lietuvos di
plomatai gi remiasi suvere
ninės Lietuvos Respublikos 
valstybinio tęstinumo dės
niu. Todėl vieni kitiems 
nėra subordinuotini. Lais
vinimo kovos baras toks 
platus, jog tiek VLIK’o, 
tiek Lietuvos diplomatijos 
laukia begalybė darbų, ku
rie bus tik tada sėkmingi, 
jei jie bus suderinti ir vyk 
domi vieningai.”

Konstatavęs liūdną fak
tą, kad iki šiol reikalingi 
. ieningumo ne visur pa
siekta, Vykdomosios Tary
bos pirmininkas apgailesta
vo vienos iki šiol VLIK' 
atstovaujamos grupės išėji 
mą iš VLIK'o sudėties. To; 
grupės žygis esąs smerkti
nas ne vien dėl to, kad jis 
siaurina VLIK’o bazę i: 
tuo ardo lietuviškos laisvi 
nimo kovos vieningumą.'jlą 
bet ir dėl to, kad išėjimo pintis 
motyvai rodą išstojusios 
grupės nedemokratišką gal
voseną: negalėdama savo 
tikslo (savo kandidato iš
rinkimo į naujai sudaromos 
Vykdomosios Tarybos na
rius) pasiekti demokratiš
kais principais, ji nuspren
dė apleisti VLIK’ą, tuo im
dama sau didelę atsakomy
bę už lietuviškos kovos 
fronto ardymą ir kartu pa
demonstruodama savo ne 
norą ar nesugebėjimą dau
gumos valią ir lietuvių vie
nybę statyti aukščiau už 
savos politinės srovės inte 
resus. Ypatingai skaudu 
esą konstatuoti, kad išsto
jusioji grupė, iki šiol užė
musi VLIK’e raktines pozi
cijas, savo žygį bando pa

teisinti motyvais, kurie ne- 
utinka su tikrenybe.

“Naujai sudarytosios Vyk
domosios Tarybos darbas 
■)us sėkmingas ir našus tik 
tuomet, jei jos nariai suda- 
ys ne Įvairių politinių gru

pių palaidą sambūrį, bet 
t viltą politinį junginį, kurio 
narius jungs meilė Lietuvai 
ir laisvinimo darbo atsako
mybės bendrumas. Dirb
dami tik Lietuvos labui, jo; 
nariai vadovausis ne kokio
mis iš šalies gaunamomis 
instrukcijomis, bet savo są
žine, patriotiškumu ir pro
tu.”

Po to Vykdomosios Tary
bos pirmininkas VLIK’ui 
patiekė atskirų Vykdomosios 
Tarybos tarnybų paruoštus 
darbo planus. Užsienio rei 
kalų tarnybos svarbiausias 
uždavinys busiąs sistema- 
tinga akcija už Lietuvos 
valstybės statuso atstatymą 
tokion plotmėn, kokioje ji 
vra Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kurios Lietuvą 
pripažįsta nepriklausoma

biamos visuomenei, sudėju
siai pinigus savo aukomis. 
Šia proga Vykdomosios Ta
rybos pirmininkas nuošir
džiai padėkojo lietuvių vi
suomenei už ligšiolines au
kas Tautos Fondui, ypač 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuviams gausiai 
aukojamiems per ALT’ą, 
Kanados lietuviams už gau
sias tiesiogines aukas Tau
tos Fondui, ir visiems kitu 
kraštų lietuviams aukoto
jams.

VLIK’as, išklausęs Vyk
domosios Tarybos pirmi- 
nin pranešimo ir Vykdomo
sios Tarybos darbų planų, 
juos patvirtino ir tiek Vyk
domosios Tarybos pirmi
ninkui, tiek kitiems Vykdo
mosios Taiybos nariams 
pakartotinai pareiškė savo 
visiška pasitikėjimą.

ELTA.

EASTON, PA.

Nepaprastas Klubo 
Mitingas

valstvbe.

Spalių (October) 19 d. 
musų klubo viršininkai šau-j 
kia nepaprastą narių susi-j 
rinkimą, kuriame pasiūlys 
nariams priimti naują klu
bo konstituciją, o senąją,

2- pirmininko pavadintą “ue- 
irJl., •’ , 1,-0

DOMiNIKON’V DIKTATORIAI S ALKA NEW YORKE

Dominikonu demokratu vadas. Anres Reųuena, buvo at
rastas New Yorke savo bute su keliomis kulipkomis kūne. 
Reųuena buvo žinomas Dominikonu diktatūros priešas ir 
diktatoriaus Hector B. Trujillo ilga ranka pasiekė ji Ncw 
Yorke. Dominikonu nykštukas diktatorius, kaip ir Mask
vos diktatorius Stalinas, savo priešus nori matyti negy
vus. Tas tiems diktatoriams vra maloniausias vaizdas.

GAMTOS PRAŠMATNYBĖS
Daug gyvių, atėjus žie

mai, užmiega saldžiu mie
gu, iki pavasaris juos vėl 
pažadina. Vienas iš tokių 
žiemos miegalių yra ežys. 
Amerikoje ežio nerasime, 
jie čia negyvena, bet Lietu
voje ežių buvo galybės.

Ežys yra nedidelis gyvu
liukas, maždaug devynių 
colių ilgumo. Jis yra gar
sus tuo, kad turi aštrius 
dyglius, kurie supa jo kūno 
viršutinę dalį
junta pavojų, jis susiriečia 

pasi- 
visas

Kitas užsienio reikalų 
tarnybos pagrindinis, taip 
pat suderintai su Lietuvos 
diplomatais vykdytinas už
davinys—ryškinimas santy-'lų maišu,” siūlys išmesti į 
kių su Lietuvos kaimynais,'gurbą.
ypač su latviais ir estais.! Pereito mėnesio rugsėjo 
•Jungtinių Baltijos Valsty-*21 d. nariai buvo išrinkę Į 
bių problema vis labiau ak- konstitucijos keitimo komi- 
tualėja ir reikalauja jau. tetą vieną narį, kuris kaž- 
dabar ypatingo dėmesio.!kodėl nepatiko klubo bo- 
Atsidėjus sektina Jungtinių*sams ir jie eiliniame narių 
Europos Valstybių organi-!susirinkime, rugsėjo 28 d., 
zavimosi raida, nuo kurios,tą komiteto narį nutarė su- 
priklausys Lietuvos ir Bai- spenduoti šešiems mėne-
tijos padėtis naujai kuria- siams. Kaltinimas buvo tas. j į kamuolį, jo dygliai 
moję Europoje. Lietuvių kad tas narys atnešęs i klu-'šiaušia ir susikraipo i 
dalyvavimą^ tiek Centro ir bą kokius tai lapeliu?, kurie'šaiis taip n<n i

auli

Rylų Europos, tiek bendro 
Europos vieningumo sie
kiančiuose organuose turės 
būti stiprinamas, taip pat 
lietuvių dalyvavimas visuo
se veiksniuose, kurie kovo
ja su Kremliaus imperializ
mu ir bolševizmu. Savo 
uždaviniams atlikti užsie
nio reikalų tarnyba kvies 
talkon visus po platųjį pa- 

išblaškytus lietuvius.
Apibudindamas 1 ietu vy- 

bei išlaikyti tarnybos pla
nus. Vykdomosios Tarybos 
pirmininkas pa n a u d o j o 
progą pabrėžti ypatingus 
prel. M. Krupavičiaus nuo
pelnus. Būdamas tos tar
nybos valdytoju, prel. Kru 
pavičius -avo darban Įdė
jęs tiek meilės ir energi
jos, Jog tai buvę jaučiama 

isur, kur tik esama lietu
vių.

Lietuvos laisvinimo bylos 
propagavimui bei parengi
mui ir visų lietuvių ko glau
desniam susižinojimui in
formacijos tarnybai teks 
plėsti ir stiprinti savo veik- 

Numatoma ne tik ru- 
reikalingų žinių šal

tinių suorganizavimu ir tin
kamu jų skelbimu, bet ir 
visą Lietuvą liečiančių ir 
laisvinimo bylai reikalingų 
žinių sutelkimu, vienon vie
ton.

Visų užsibrėžtų planų 
įvykdymas priklausys nuo 
Tautos Fondo lėšų ištek
liaus. Vykdomoji Taryba 
naudojasi Tautos Fondo lė
šomis lai šydam asi didžiau
sio taupumo ir racionalu
mo. Išlaidos daromos tik
tai VLIK'o kas pusmetį 
tvirtinamos sąmatos rėmuo
se, o jos
ir kontroliuoja kontrolės 
komisija. Visos sąmatos 
vykdymo apyskaitos saugo
jamos, kad ateityje, kai tik 
tai bus Įmanoma, butų skel-

visų šalių apsaugotas. To
ki pasišiaušusį ir aštriais 
dygliais apsiginklavusį pa
dalą nė bet kas gali suval
gyti.

Dygliai ežiui yra naudin
gi ir žiemai atėjus. Rude
ni, kada pasidaro salta, 
ežys susiranda kur krūmuo
se ar gil ioje daug lapų, pa
sišiaušia ir voliojasi po la-

yra didelis pus. Ant jo dyglių susi
renka daug lapų, kurie gy
vuliuką supa is visų šonų 
ir tokiu budu šildo jį. Žie
mą. kad ir didžiausiame 
speige, ežys ramiai ir
sau miega lapų saugomas.

Atėjus pavasariui ežys 
pabunda iš ilgo miego, nu- 
sikrato lapus ir eina me
džioti. Jis ėda sliekus. 
Įvairius vabaliukus, vabz
džius. varles, kartais pa
gauna pelę.

kalba apie klubo praeiti ir 
prieš bolševikus. Rodos, 
kas čia tokio, kad kas at
neša lapelius, bet musų klu
bo bosai skaito, kad neva
lia klube laisvai kalbėti, ne
valia lapelių dalinti, neva
lia prieš bimbininkus agi
tuoti ir nevalia rodyti savo 
nepaklusnybę “Laisvės” pa
stumdėliams. Antibolševiz- 
mas musų klube 
prasižengimas.

Tokia musų klubo bosų 
politika yra ne tik keista, 
bet skandalinga. Čia visgi 
nėra Rusija, kur opozicijai 
galima burną uždaryti ir 
nepatinkamus žmones iš
mesti ne tik iš organizaci
jų, bet galima pasiųsti ir i 
kalėjimą.

Musų klube pirmą dūda 
griežia bolševikiškos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos nariai, kurie savo 
'šminti apie Ameriką i*, 
apie klubo reikalus semiasi 
iš bimbinės “Laisvės.” Tai 
Maskvos propagandos ga- 
zietai musų klubo ponai 
vieną kartą buvo sutelkę 
net visą busą svečių, kurie 
klubo vardu nuvažiavo i 
“Laisvės” pikniką ir ten iš
gėrė už “Uncle Joe” svei
katą. Jei tokie žmonės pra
valys savo “naują konsti
tuciją,” tai jie pasijus tikri

aens gyvis, bet šita keista 
žuvytė mėgsta geriau būti 
ore, o ne vandenyje. Ji 
mėgsta saulėje šildytis ir 
balose gaudyti visokius 
vabzdžius ir plaštakėles. 
Ta žuvis gali ir po medžius 
laipioti. Kvėpuoja ta žuvis 
vandenyje, todėl ji papras
tai laiko savo uodegą Į 
vandenį įmerkusi ir per uo
degos odą kvėpuoja, nors. 
tokio kvėpavimo jai neuž-

Kai ežys pa-,tenka ir ji karts nuo karto 
'įlenda i vandeni gerai atsi
pusti. Įmerkusi i vandenį 
uodegą ta žuvis gali gyven
ti 36 valandas nepasinėrusi 
vandenyje, o visai išimta iš 
vandens ji visvien gyvena 
apie 20 ‘valandų.

Ta keista žuvis turi akis 
pritaikintas matyti ir van
denyje ir ore. Kada nors 
ateityje ta žuvis visai at- 
pras nuo vandens ir pasida
rys sausumos gvvis.

Yra gyvių, kurie patys 
nežino, ar jie yra vandens 
ar sausumos sutvėrimai. 
Tokie gyviai dar yra perei
namame stovyje. Vienas 
tokių keistų gyvių yra po
nis (seal). Ronis. kaip ir 
banginy?, gyvena daugiau
siai vandenyje, bet savo 
vaikus jis gimdo sausumo
je ir maži poniukai visai ne
moka plaukti. Motina juos 
turi išmokyti plaukioti, kad

ponai ir mėtys narius pagal j jie neskęstų vandenyje. Bet 
savo bimbinę nuožiūrą. Na-, išmokę plaukioti voniai yra
nai turėtų apsisaugoti 
nebalsuoti už jokias nauje 
nybės, kurios nėra demo 
kratiškos.

“Laisvės”" žmonės musų tų. jie pasidarys 
klube moka kartais nuduoti Įviais, kaip dabar

Is visu gyvių ogiausiai
šioje ašarų pakalnėje gyve
na želvė (čerepokas-tor- 
toise). Tikrai yra žinoma, 
kad viena želvė Mauritius 
saloje jau yra virš 200 me- 

šiltai tų senumo ir ji.visai dar ne
sirengia kojas pakratyti. 
Kita želvė, šv. Elenos salo
je, buvo toje saloje tada, 
kada ten Napoleonas buvo 
ištremtas ir mirė. bet želvė 
ir anksčiau saloje gyveno, 
tik nieks nežino, kokio am
žiaus ji buvo, kada Napo
leonas ten buvo atgabentas, 
kaipo anglų belaisvis 1815 
metais.

yra vaikščiojantis 
Ji yra padengta 

stoi-u, kietu apsiaustu, kuris 
ją saugo nuo priešų. Dėl 
to kieto apsiausto želvė ne
gali greit bėgioti, bet gal Ji 
todėl tai)) ilgai ir gyvena, 
kad ji nebėgioja ir savo 
jėgų neeikvoja?

O
Keistų piršlybų yra gam

toje, bet bene keisčiausiai 
peršasi pengvinai. Pengvi- 
nai yra besparniai paukš
čiai, jie gyvena 
Antarktikos srityse, 
naši žuvimis ir yra 
ni vandenyje, kaip 
moję, o lėkti visai 
nes jų sparnai jiems tar
nauja vietoj irklų irtis van
denyje.

Kai pengvinas ieško žmo
nos, jis atydžiai dairosi, kol 

V t

Želvė
tankas.

ir labai judrus vandenų gy
vūnėliai. Galima spėti, 
kad jei voniai išsilaikys že
mėje dar kokį milioną me- 

jurų gy- 
vra ban-

šaltose
maiti-

vikres-
sausu-
negali,

prisikalbina giniai. kurie kadaise 
pažangius ka- gyveno sausumoje.

Yra ir vandens gyvių, ku
rie pratinasi gyventi sausu
moje. Vienas tokiu yra 
maža, kokiu 6 colių ilgumo 
žuvis, vadinama perioph- 
thalmus. Žuvis yra van-

įr
a

irgi

vykdymą prižiūri talikus,” kurie 
no, kas jie 
“Laisvės”

“patriotus” 
kai kuriuos

patys neži- 
yra, ir padeda 
pastumdėliams

klube šeimininkauti. Tokie 
“katalikai” yra tik akių mo- 

(Nukelta į 5 pusi.)

atranda jam patinkamą pa
telę. Suradęs širdies pa- 

(Nukelta į 7 pųsį.£
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Rinkimu Kampanija
Rinkimų diena dar tik 

po dvejų su viršum savai
čių, bet rinkiminis ūpas jau 
įkaito iki raudonumo. Dau
gelis žmonių stebisi, ar 
prezidento Trumano pradė
tas gen. Eisenhouerio as
mens akėjimas demokra 
tams padidins ar sumažins 
balsy skaičių?

Prez. Trumano artimieji 
žmonės sako, kad prezi-

dvejų republikonų senato
rių, Jenner ir McCarthy, 
kurie piktai yra puolę ir 
šmeižę generolą Marshallą, 
buvusį gen. Eisenhowerio 
viršininką ir geradėją. Pre
zidentas iškelia ir daugiau 
gen. Eisenhowerio “užmir
šimų” ir nukrypimų nuo jo 
paties atstovautos politikos.

Ar toks karo didvyrio 
nuvainikavimas išeis į svei-

VEDAMOS BOMBOS LEIDŽIAMOS NUO SUBMARINO

Amerikos karo laivynas paskelbė fotografiją, kurioje matome, kaip nuo povande
ninio laivo leidžiamos vedamos bombos. Tokios bombos leidžiamos nuo didžiųjų lai
vų, bet pirmą kartą sužinome, kad ir sub narinai gali tokias bombas leisti i priešą.

Gyvenimas Giriose

dentas pradžioje buvo nu- katą demokratams, parodys 
taręs generolo asmens ne-J rinkimai, 
liesti, o kalbėti apie repub-Į *
likonų politiką ir visą re-'. Gen. Eisenhower 
publikonų rekordą, kaip priešakyje paitijos, 
akmenį, užkabinti genero
lui ant kaklo. Bet kada 
gen. Eisenhovveris pradėjo 
kritikuoti Amerikos užsie- 

politiką, prezidentas

stovi 
kuri

yra griežtai pasidalijusi už
sienių politikos klausime. 
Izoliacinis tos partijos spar
nas smarkiai kovojo prieš 
dabartinės administracijos 

pakeitė savo taktiką ir vi-lužsienių politiką, kurios 
soj eilėj kalbų iškėlė gen. vykdyme atsakingoj vietoj 
Eisenhowerio dalyvavimą dalyvavo ir gen. Eisenhovv- 
Amerikos užsienių politikos er. Kandidatas bando visą 
nustatyme. partiją sujungti, o tai rei

Gen. Eisenhoweris ėjo kia, kad jis turi kalbėti 
labai atsakingas pareigas ii j taip, kad ir jo partijos deši- 
turėjo svarų žodį Amerikos nė ir kairė butų patenkin 
užsienių politikos nustaty- tos. Generolas pats savo 
me, todėl jis negali atsikal- kalbų nerašo, jis gauna kai 
bėti, kad, kaipo karys, ture- bas iš tam tikro “štabo,” 
jęs savo viršininkų įsakymų kuris parenka ne tik Šukius, 
klausyti. Generalinio šta- bet parūpina ir kritiką, 
bo viršininkas, pergalingas Aišku, kad toje kritikoje 
armijos vadas ir pagaliau paliečiama if Trumano ad- 
Šiaurės Atlanto šalių karo ministracijos užsienių poli
pą jėgų viršininkas nėra tik- tika, kuri daugeliui republi- 
tai įsakymų vykdytojas, bet konų nepatinka, 
jis ir politikos nustatyme Gen Eisenhowerio 
tun turėt! .r te abejones,L kurfas
turėjo laba. dideles itakos. Lreanizaciia vra daua kri. 
Prezidentas Trumanas pa
sijuto užgautas generolo 
kiitika ir pradėjo “kirsti iš] 
pęties.”

Prez. Trumanas iškėlė, 
kad gen. Eisenhovver vieto
mis kalba kaip įzoliacinin- 
kas, o vietomis kartoja mi- 
rusi senatorių VandenbergąĮ^
(internacionalistą). Gene
rolas kaltina, kad adminis
tracija mažai rūpinosi gink
lavimosi reikalu prieš Ko
rėjos karo iškilimą, bet tuo 
metu generolas Eisenhovver 
buvo jungtinių štabų virši
ninku ir kartu su krašto gy
nimo sekretorių Johnsonu 
darė sutaupąs. Johnson 
mėgdavo sakyti, kad jo pa
tiekiamas krašto gynimo 
biudžetas esąs “Eisenhovv- 
erio biudžetas.”

Prieš išstatymą kandida
tūros gen. Eisenhower rei
kalavo Įvesti priverstiną 
karišką jaunuomenės ap-| .„

• mokinimą, o dabar sako,1 
kad to neteikia. Savo ^’;idįdato populiarumas. jo a 
ku gen. E,senhower laba.l ■ patrauklumas n
karsta, pritarė Amerikos ,a Hizacij kuri vra
įsikišimų. į Korėjos karą. * pinigais,
o dabar Korėjos karą jis - . r
aiškina administracijos kiai- *
domis, kurios privedusios Demokratų kandidatas A. 
prie to karo. Ypatingai E. Stevenson žadėjo “ais- 
karštai prezidentas reaga- kinti klausimus’ ir savo pa 
vo į tą faktą, kad gen. Ei- žado tikrai laikosi. Visoj 
senhovver remia išrinkimą eilėj kalbų kandidatas aiš

mu

kino savo pažiūras i visus son kalba “per klausytojų žmogų, taip sunkiai buvo 
skaudžiuosius klausimus: galvas,” kad žmonės jo kai- &usiz.enięs, Kau nebepagijo
Korėjos karą, mokesčių nų nesuprantą, jos esančios ir mirė. i aiaiuotas beattle, 
aukštumą, žemės ukio poli-'perdaug “inteligentiškos. asrungton Alemoriai ka
riką, korupciją valdžioje,1 Bet kandidatas mano, kad pmese. ren, salia sunaus, 
bolševizmo naikinimo rei-jAmerikos žmonės yra pro->uvo palaidotas ir velionis 

tingesni, negu kai kurie po-] V incas.
litikieriai mano, todėl su' Velionis Vincas buvo vi- 
balsuotojais galima kalbėti sų pažįstamų ir kaimynų

kalą ir tt. Pasiklausius jo 
kalbų balsuotojai gauna 
vaizdą, kokią politiką kan
didatas atstovauja.

Kai kurie stebėtojai sako, 
kad gubernatorius Steven-

rimtai, nebovijant jų tuščia
žodžiavimu ir saldliežuva- 
vimu. —E. P-

KorespondencijoS

kal
ėse, kurias jam parūpina 

organizacija, yra daug 
tikos, bet labai mažai sako
ma apie Įvairius klausimus. 
Kai reikia kur aiškiau pasi
sakyti, kalbų rašėjai tuoj 
Įpuola Į bendrus posakius 
ir žada “sveiką” ūkį, “tvar- 
Kingus” finansus, bet kas 

pažadais slepiasi—bal- 
■uotojai sužinos tik po rin
kimų!

Žemės ukio politikos klau
simu gen. Eisenhovver pasi
sakė aiškiai, bent dviems 
metams jis pažadėjo tęsti 
Trumano administracijos 
politiką. Jis pasisakė už iš
laikymą esamos socialinės 
įstatymdavystės, žadėjo pa
keisti ir Taft-Hartley įsta
tymo kai kuriuos patvarky
mus. Bet tokių aiškesnių 
pasisakymų jo kalbose ma
ža. Ten pilna gerų paža
dų, bet nėra jokios progra
mos.

Republikonų kandidato 
vra “atmainų’v

noras žmonėse, paties kan

Musų Apielinkėj
Iš Lietuvių Gyvenimo

HOLYOKE, Mass.—Čia 
gyvena apie 40 lietuvių šei
mų, kurių dauguma jau yra 
mišrios šeimos. Daugiausiai 
yra susimaišiusių su len 
kais. Lietuviai čia yra ga
na veiklus, turi juozapinę 
draugiją, turi savo užeigą 
rengia vakarėlius, kartais ir 
krutamus paveikslus rodo. 
Sugyvenimas yra geras ir 
visi noriai savo parengimus 
lanko. Darbai šiuo tarpu 
eina gerai.

NORTHAMPTON, Mass. 
—Šioje kolonijoje lietuvių 
yra 45 šeimos, yra dvi drau
gijos, Juozapinė ir Mindau
go. Lietuviai čia turi Įsigi
ję nuosavą trijų aukštų na
mą, kuriame yra gražiai 
Įrengtas klubas. Šokiai klu
bo svetainėje į-uošiami kiek
vieną šeštadienį. Florence 
lietuviai turi gražų daržą, 
vadinamą Gedimino Parku, 
ten irgi yra šokių salė. Sa
vo darbštumu ir gyvumu ši 
kolonija ar tik nebus pra
lenkusi daugelį ir didmies- 
čų kolonijų.

W1LKES-BARRE, PA.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadvvay, South Boaton 27, Maaa.

WEST FIELD, Mass.— 
Šioje kolonijoje yra apie 
140 lietuvių šeimynų. Čia 
yra šv. Kazimiero parapi
ja su gražia bažnyčia. Yra 
lietuvių klubas su svetaine 
šokiams. Bet šioje koloni 
joje nesijaučia veiklaus 
ūpo, daugelis senųjų jau 
pasitraukė, o jaunoji karta 
dar neįsitraukė Į lietuvišką 
gyvenimą, nors atsiranda vis 
daugiau jaunųjų, kurie ima 
tęsti senųjų dirbtą darbą.

Kaip visur, taip ir čia pa 
minėtose lietuvių kolonijo
se daug kas pasikeitė ir 
keičiasi. Prieš 10 ar 15 
metų buvusio veiklumo ir

vumo jau nebejauti, nu- 
senėjimas jaučiamas vieša
me musų gyvenime.

Ta proga norisi pasakyti 
žodis dėl jaunųjų. Jaunoji 
karta eina savo keliu ir ne
sidomi tuo visuomeniniu 
gyvenimu, kuris mums bu
vo Įprastas. Jaunieji ma
no“. kad reikia eiti “su gy 
venimu” ir tas ėjimas reiš 
kiasi tuo, kad vaikoma
si amerikoniško gyvenimo 
prašmatnumai. Senųjų dar
bai ir sukrautas visuomenis 
turtas lieka skursti be Įver
tinimo ir nyksta.

Dėdė Juozas.
Springfield, Mass.

Mirė Jurgis Ažys
Jurgis Ažys, gimęs 1880 

metais Dzūkijoj, prieš 50 
metų atvyko į Wilkes-Barre 
ir, kaip beveik visi anks
čiau čia atvykę lietuviai, 
ėjo dirbti į anglių kasyklas.

Jurgis Ažys gana greitai 
pasidarė veiklus visuomeni
ninkas ir 1908 metais, drau
ge su kitais čia rastais vien
minčiais, įkūrė Lietuvių So
cialistų Sąjungos kuopą. 
Toje kuopoje jis išbuvo iki 
1920 metų. Kilus socialis
tų tarpe skilimui (dėka ži
nomo bolševikmečio), Jur
gis pasitraukė iš socialistų 
eilių, bet ne iš visuomeninio 
dabo: jis dabar savo ener
giją perkėlė į angliakasių 
uniją, kur ilgoką laiką ėjo 
vietos lokalo pirmininko ir 
anglies svėrimo prižiūrė
tojo pareigas. Be kitko, 
Jurgis išbuvo keturis me 
tus angliakasių unijos dis 
trikto vice-pirmininku, o 
ai yra aukšta vieta ir ne 

Amerikoj gimusiam žmogui 
sunkiai pasiekiama.

Velionis, be to, priklausė 
prie SLA.

Kiek vėliau Jurgis Ažys 
įsigijo gertuvę ir tuo verslu 
vertėsi apie 10 metų. Da
bar savo biznį buvo jau pa
vedęs vienam savo sūnų.

Spalių 2 d. jis išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo ir buvo pa
laidotas tautinėse kapinėse. 
Mirdamas paliko nubudu
sius keturis sūnūs, vieną 
dukterį ir keletą anūkų.

Daugelis velionį čia ap
gailestauja, nes prisimena 
jo veiklą lietuvių socialistų 
tarpe ir angliakasių unijoj.

Likusiai šeimai reiškiu

labai mėgiamas, nes buvo 
linksmo budo. Per 9 me
tus gyvendamas Los Ange
les mieste čia buvo labai iš
populiarėjęs ir visų tautie
čių buvo labai gerbiamas.

Velionis buvo senas “Ke
leivio” skaitytojas, nuo pat 
to laikraščio įsikūrimo 1905 
metais, skaitė jį iki mirties.

Velionies žmonai Barbo
rai, broliams ir seserims 
reiškiame musų giliausią! 
užuojautą.
Juozas ir Marijona Aftukai.

MANO PADĖKA

Teko sueiti vieną girių 
gyventoją, J. K. iš Maine 
valstijos. Jis pasakojo, 
kad gyvenimas giriose yra 
ne tik daug smagesnis ir 
sveikesnis, kaip miestuose, 
bet ir pelningesnis. Pavyz
džiais nurodė, kaip žmogus, 
pradėjęs iš nieko, greit gali 
išsimušti ir “daryti gerą 

•gyvenimą.”
• —Bet, tur būt, reikia
sunkiai dirbti? — paklau
siau.

—Taip, dirbti reikia!— 
Ir tuoj paaiškino, kad gi
rioje galima gyventi ir be 
darbo.

Pasirodo, kad giriose, 
kaip ir miestuose, galima 
gyventi nesė.iant ir neplau
nant. Giriose dargi leng
viau gyventi, kaip tie evan
gelijos paukšteliai, kurie 
nei sėja, nei piauna, o vis
vien su pilnu gužiu kopia į 
medį miegoti.

Girioje nesunku rasti gry
čią, kurioje gali įsitaisyti 
kaip ponas gyventi be jo
kios nuomos. Jei stogas 
kiauras ir lyja, patrauk sa
vo guoli i tokią vietą, kur 
nelyja.

Kuras girioje nieko ne
kainuoja, tik nepatingėk 
saulei šviečiant pasirinkti 
medgalių. Todėl žiemai at 
ėjus niekas giriose nešąla.

Mirus mano vyrui Vincui 
Tuinylai patyriau tiek daug 
širdingumo ir užuojautos iš 
daugelio žmonių, kad nega
liu visiems asmeniškai pa
reikšti mano gilios padė
kos. Todėl noriu per laik
raštį tarti padėkos žodi Los 
Angeles klebonui Kučins
kui už atlaikymą gedulingų 
ramaldu. Hamrach laidotu-
X — •

v ių įstaigai už laidotuves, 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubui už visokerioją pa
galbą, už parupinimą grab- 
nešių ir už gėles, M. Aftu- 
kienei. A. L. P. K. sekreto
rei, už laidotuvių rūpestin
gą tvarkymą, B. Gediminui, 
radio valandos vedėjui, už 
visus pranešimus apie velio
nies mirtį ir laidotuvių ei
gą, Monikai Šleiter, O. Lu-! 
žienei ir giminėms, sesutei 
Baltrušaitienei ir jos šeimai 
Seattle už pasitikimą kars
to ir rūpestingą laidotuvių 
užbaigimą Seattle. Ačiū 
Ievute! Ačiū broliams už 
dalyvavimą laidotuvėse ir 
visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse. prisiuntusiems gė
lių ir pareiškusiems man 
užuojautos reiškiu mano 
širdingą padėką.

Barbora Tuinylienė.

Su maistu girioje irgi nė
ra taip sunku, kaip mies
tuose. Jei turi šautuvą ir 
žinai, kur stirnos, zuikiai ir 
visokie paukščiai pasirodo, 
tai mėsos uždirbti galima 
apvalius metus. Tiesa, šau
dyti stirnas yra draudžia
ma, bet stirnutę pagauti 
visgi galima, ypač kad tie 
gyvuliukai perdaug pasiti
ki medininkų globa ir pa
tys kartais palenda po šu
viu.

Sakė, kad vienos apielin- 
kės miško broliai mėsa mo

ka pasidalinti. Vieną die
ną išeina vienas ir parneša 
mėsos. Parnešęs iš karto 
negi suvalgysi, o sūdyti mė
sos niekas girioje ir nema
no. Todėl išdalija kaimy
nams. Kitą dieną kaimy
nas padaro tą patį. Ir taip 
iš eilės mėsos netrūksta, jei 
tik moki apsisukti.

Grybų girioje yra visada. 
Pagiriais galima užtikti 
bulvių, kurios yra pirmos 
rūšies.

Jei yra mėsos, uogų, bul
vių, pastogė ir kiti palan
kumai, tai kam dirbti? Tie
sa, rūkoriai nori tabako. 
Kartais nori ką nors stip
resnio išgerti. Kartais ba
tai prakiura ir reikia užsilo- 
pyti. Jei tokia bėda ištin
ka ir nėra kitos išeities, tai 

ada galima nueiti pas 
darbštųjį girios gyventoją, 
pasidarbuoti vieną dieną ir 
gauti dešimti ar daugiau 
dolerių. Gavęs tiek pini
gų ir vėl esi vyras: batai 
užlopyti, pirkiniai padalyti 
ir gyveni sau švilpaudamas.

Toks malonus gyvenimas 
giriose gal ne visiems pa
tiktų. Bet kam jis nepatin
ka, tas visada gali savo gy
venimą permainyti. Darbo 
giriose yra ir atlyginimas 
neblogas, o kas yra suma
nesnis, tas greit pats gali 
įsigyti girios gabalą, gali 
verstis miško prekyba ir pa
sidaryti “žmogumi.”

Jonas Stp.

IŠ EASTON, PA.

(Atkelta iš 4 pusi.) 
nijimas. Nė vienas padorus 
katalikas, kaip nė vienas 
padorus socialistas ar ne
partinis žmogus negali duo
ti savo balso už tuos žmo
nes, kurie pataikauja bolše
vikams ir savo pažiūras ima 
iš maskvinės “Laisvės.”

Senas Easton ietis.

H iilerininkai J į
Korė I)u Kartu

gilios užuojautos, o velio
niui Jurgiui linkiu ramau 
poilsio Dėdės Šamo žemė
je, kurios gerovei jis įdėjo 
nemažai darbo.

Korespondentas.

LOS ANGELES, CALIF.

Dar Apie Velionį Tuinylą

Apie velionio Vinco Tui- 
nylos (Tuynell) mirti “Ke
leivyje” jau buvo rašyta 
rugsėjo 24 d. laidoje. No
rim tik papildyti kai kurias 
žinias. Velionis Vincas ri
jo žmona Barbora, po tė
vais Račiutė. turėjo vieną 
sūnų, William, gimusį 1900 
metais. Sūnūs buvo poli
cininkas ir 1936 metais, 
gelbėdamas vieną skęstantį

Vokiečių teisme Muen- 
chene vienas liudininkas 
pereitą savaitę liudijo, kad 
hitlerininkai korė admirolą 
W. Canaris iš dvejų kartų. 
Adm. Canaris buvo vokie
čių karo šnipinėjimo’ įstai
gos viršininkas ir buvo įsi
traukęs į sąmokslą nužudy
ti Hitlerį 1944 metų liepos 
20 d.

Hitlerininkai taip buvo 
Įsiutę ant admirolo Cana
ris, kad nutarė jį pakarti 
du kartu. Vieną kartą jis 
buvo pakartas ir, kai nete
ko sąmonės, tai buvo nuo 
kartuvių nuimtas ir atgai
vintas. Hitlerio budeliai 
tuo budu norėjo admirolui 
parodyti, “koks yra mirties 
skonis,” o po to jie jį pa 
korė antrą kartą ir jau ne- 
ibebandė atgaivinti.

IŠGELBĖTAS ILSISI THl LE ORO BAZĖJE

Anglų majoras Donald S. Barber-Simpson su kitais devy
niais lakūnais turėjo nusileisti toli šiaurėje ant ledų ir 
po kelių dienų gyvenimo leduose buvo išgelbėtas ir atga
bentas i Amerikos oro bazę Thule. Grenlandijoj.

LENGVAS BUDAS ...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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PULKININKĄ

i-RIES MIŠRIAS SANTUOKAS

VžMUšė VYRA susmunka, todėl pirmiausia’ MYKOLIS: 
augalus apklok it mažom ša
kelėm, kad jie gautų oro.' 
o ant šakelių pakiokit la

uš. Kad vėjas lapų nene
šiotų po visą daržą, ant la-' 
pų viršaus uždekit eglių ar (Tęsinys)
kadugių šakas arba lengvas' Kareiviai, neatsilikdami

— «

Pro Mano Akinius

Kai kurie asmenys neva 
pasisako prieš mišrias san
tuokas, bet savo pasisaky
mais daugiau padrąsina ne
gu atgraso nuo mišriu san
tuokų sudarymo. Kad miš
rios santuokos yra didelė 
žala mažai tautai, daugelis 
sutinka. Kas skaitlingai 
tautai yra menkniekis, nes 
nepajuntama, jei keletas 
šimtų ar net tūkstančių nuo 
jos atitrunka, tas lietuviams 
sudaro nemenką spragą.

Iš mišrias santuokas su
dariusių lietuvių labai re
tas kuris patraukia antrąją 
pusę i lietuvy bę. Daugu
ma. kai tik susituokia, tai 
lietuvybę atmeta ir savaime 
išsiskiria iš lietuvių. Iki šiol 
lietuvių tarpe mažai girdė
josi balsų prieš mišrias san
tuokas, tik kai atvyko nauji 
lietuviai iš Vokietijos, vie
nas kitas jų griežčiau išsi
reiškė prieš mišrias vedy
bas.

Tūla M. Pakarklienė, pa- 
rodžiusi, kad amerikiečio 
akimis žiūrint mišrios vedy
bos nėra blogas daiktas,C? 7
prideda, kad dėl mišrių ve 
dybų negalima visiems nu
statyt bendros
mos nuomonės 
sakyti? .Juk ir 
simais, 
r

ir privalo- 
Kam tai 

kitais klatt- 
kaip pav. politikos,
, bendruomenės ir

pan.. negalima nustatyt pri 
valomos nuomonės. Tik ki
ti klausimai nėra lietuviams 
šiuo tarpu tiek opus, kaip 
mišrios vedybos. Pabaigoj 
savo rašinio Al. Pakarklie
nė padrąsinančiai prideda: 
“Neturime jokios teisės 
smerkti tuos, kurie sudaro 
mišrias šeimas.’’ Žinau, kad 
tokios nuomonės kaip M. 
Pakarklienė yra daug žmo
nių. Tačiau aš manau, kad. 
priešingai, prieš mišrias ve
dybas reikėtų dažnai ir 
griežtai pasisakyti. Glosty
mais, kaip daro AI. Pakark 
lienė, dalyko ne tik nepa- 
gerin.-ime, bet dar padrą
sinsime lietuvybei pragaiš 
tingas mišrias santuokas.

Reikia smerkt ir kiek ga
lima perspėti ir drausti 
tuos, kurie linkę sudaryti 
mišrias santuokas. Jeigu 
perspėjimas nieko negelbs
ti. tai nutilti ir apie tokius 
lietuvius nieko neužsiminti, 
tarytum jų nė nebūtų. Gi

mas, o padrąsinimas. Jei
gu jau rašyti apie mišrias 
santuokas sudariusius lietu
vius, tai tik iš neigiamos Į 
pusės: tada, kai Jie nesu
gyvena, išsiskiria ir pan.

Lietuviam, kaip mažai ii 
naikinamai . tautai, reikia 
stengtis įauklėti vaiduose 
lietuvybės nemarią meilę, 
kad vaikai bijotų išsiskyri
mo iš lietuvių, o ne kad są
moningai lietuviai baimin- 
tųsi atskalūnų netekimo!

Alan teko artimai bend
raut su keliais išprusintais 
žydais, kurie, nors kitatau
čių akyse ir nenorėdavo pa- 
isakyt esą žydai, tačiau 

sielos gilumoj liko žydais. 
Kaip išlavinti žmonės, jie 
netikėjo nė Į pasakiškąjį 
Adomą, nė Į Alozę ir kitus 
žydų pranašus, tačiau visa
da laikydavosi žydų papro
čių ir, atėjus žydų šventėm, 
švęsdavo jas su kitais savo 
tautiečiais. Man paklausus 
kodėl netikįs, laisvamanis 
žydas švenčia kaip tikinty
sis, jie atsakė: “Alės, žydų 
kilmės žmonės, turime vi
siem žydam gerbtinus pa
pročius. Jei kuris jų nesi- 
laikysim, tai žydai į mui 
žiūrės kaip į atskalūnus, iš
mes iš savo bendruomenės 
Aš ir kiti žydai, kad ir ne
mokame žydiškai skaityti, 
bet visai atitolti nuo žydų 
bendruomenės nenorime.”

Tai pagirtinas ir sektinas 
lietuviam papročių gerbimo
pavyzdys' a_ i„:ivuai nr uijv.

*

Mrs. Dorotro kreujjer Ssr. h ns.ueta į ligoninę jos protui 
ištirti Tokio mieste p > to. k;;i i peiliu nedurč savo %yrą, 
puikininką Aubrey D. Smith.

Daina Agie Mergaitę
žtdės .-rniiko,Prietemą vėlyvą kva i o 

Lankos balto šilke r ars apsivilko, 
Snaudžia baržas tra R- iaai.o oi-ko.
Iš šakų jo šiuo.aš darėsi mergaitė.
Tartum savo kraiti čia žva’gždes ji skaitė, 
Ir išvydo pirklį pagal upę raitą.
Armonikos verkė tris dienas trieiles —

Gavo našlys seilius diemedelę dailią.
Buvo turto, šlovės, tik nebuvo meilės,
Brido liūnais, pelkėm—saulės vis nematė. 
Kai pro girią retą regi kalną statų,
Kaipgi beužkopsį—ant lazdos jau kreta.
Senutėlė grįžta. Prietema pasmilko. 
Lankos balto šilko rūbais apsivilko. 
Snaudžia beržas gale lauko pilko.

K. INC1URA.

NE ŽODŽIAIS,
R ET DARBAIS

usi.
?ĮKcm ‘ 

liesti.
„ . . . , EinbaPnes kelias savaites, ka. .... .' »C Ui I

‘Keleivvie” buvo aprašinė-d. -

u*

j a mas LSS

kad vienas kitas pasitrauks 
iš jų, bet pavieniai žydai 
patys bijosi atskilti nuo žy
dų bendruomenės. Lietu
viai irgi turėtų stengtis iš
auklėti vaikuose tokią lietu 
vybės meilę, kad jie bijotų 
veiksmų, kurie juos skiria 
nuo lietuvybės. Dėl tos 
priežasties ir turime smerk
ti mišrias santuokas ir apie 
žmones, kurie jas sudaro, 
visai nekalbėti ir jų negar- 
sinti. Iš jų naudos lietuvy
bei jokios nėra; jie tik duo
da neigiamą pavyzdį ki
tiems.

Anis Rūkas.

suvažiavimas.
.vo;. -. I. 'T •«. X - i - « • . ’

mų if linkė'imų Labai gv•• Į 
žu, kad tiek daug' švedam, 
mų ir linkėjimų b-d ma1 
juos beskaitant atėjo gaR 
von mintis, kad linkėjimai 
didelė? naudos neneša. Rei
kia ne vien linKėti. lz 
visiems dirbt;, kau tie . 
kėjimai virstų likit n

i'į-.nu nar.or !«u:< ,

u’.i

e a

lenteles.
Rožės, tulpės ii 

'tyvos pavasario
kitos
gėles.

•nuo
hm

karininkų,
an!;- • •• jaudavo, 
į^jjtu. ių pradingo

no
mėgsta,

! engtos
krauti tiesiai, neuždėjus ša 
keliu.

Lg-

auga is

dabar pas mus yra atvirkš 
čiai: laikraščiai rašo, kur 
susituokė, kur puotą kėlė, 
kas dalyvavo ir tt. Tokie 
aprašymai yra ne perspėji-

(Žiupsnelis Prisiminimų)
nūs, kariuomenėn tinkamus 
vyrus.

*
Vėlyvą rudenį mane pa

siuntė i Vilnių, į geležinke
lių mokyklą technikinėm 
žiniom papildyti. Apgyven
dino mane Vivulskio gatvė
je, bendrabutyje. Kamba
ryje gyvenome po du. Bal
tos lovos, stalelis, dvi kė
dės, ant stalo gėlės. Gana 
gražu. Pirmame aukšte bu
vo skaitykla ir “raudonasis 
kampelis” su Lenino ir Sta-

pirkdavo,
Iš kruu- 
vaikams

svoguniukuj Irai-indėliai juos iš
pirko rusai. Kai pardavė- 

spėdavo, kad tie
kad butų kietai ap 
todėl ant jų lapus '-įa/

ŠEIMININKE)!

anuouziai neina, jie 
kiizdavo: “'iai nieko, pas 
mus jie eis, rusų technika
gera!'

Atsirado apgavikų, kurie 
valinio laikrodžio dėžutę 
nušveisdavo taip, kad jis

at-

Chop suey yra kinietiškas 
valgis. Jo esama apie ke
liasdešimt rusių, bet Ame
rikoje Jis yra gaminamas

Buvo tokių kareivių, ku
rie, nusipirkę gražiai atro- 

kitaip. negu Kinijoj. Ame-Iaar:čio muil° 2abal4, eida- 
rikoniškas chop suev yra!iri Satve bandydavo ji val- 

Vos atsikandę spiau- 
Uydavo ir keikdavo prastą 
capitalistų skonį.

—Gražiai, svolačiai, at- 
odo, a kušat i nelzia (o 
algyti negalima)!

.n o lytų auksinis ir par- lino paveikslais. Pietų per
duodavo už aukštą kainą, traukos metu ausis išužda-

t. bijo plikom ran- 
z’iešną” laikraštį pa

žu ane ta? labai py- 
. bet piktumu ne ką

,si.

paprastesnis ir • p>itai. inta?ĮĄvu- 
amerikoniškam, skoniui. Ji- 
pagaminti yra lengva ir už
ima nedaug laiko (apie 
pusvalandį).

Reikia paimti:
1 svarą šviežios kiaidien s. su

pjaustytos gabal i a kais
1 puodelis m.šitų 
3 kubikai buljono
2 puodeliai verdančio vandens
3 šaukštai sojos padažo (> y 

sauce)
1 arba pusė puodelio giybų
1 puodelis supiausytu svogūnų
3 puodeliai supiaustytu salieru- J ,
2 šaukštai sviesto arba marga

rino
4 puodeliai corn šova shreds..

Pakepti mėsą sunkio j

Matyt, daugelis jų nebu
vo matę balto, tualetinio 
muilo.

1910 metų rudenį Hitle
ris įsakė vokiečių kilmės 
žmonėms grįžti iš Pabaltės 
Kraštų (Latvijos, Estijos ii 
Lietuvos) į Vokietiją. Lie 
tuvoje nuo pat rusų įžengi
mo dienos naktimis buvo

Į-uiminejami žmones ir įs- 
. j gabenami nežinia kur. Kai 

i Kuriuos laikydavo Lietuvoskeptuvei ant vidutines ug-., ,... ,.. * k : Kalėjimuose, kitus įsgaben-nies. Anibarstvti miltai?,! ,.. x.- , • . . , . davo i Rusuos gilumą ir

emiat
.

ra?

pamaišyti, pakepinti, kol
Atėjus Kalėdom,| kiekvienas mėsos gabaliu-
ir užrašiau jai’kas apsidengs storu miltu

sluogsniu. Iš 2 pundelių
verdančio vandrb? k 3 k 

bikų buljono padaryti bu. 
joną ir pamažu užpilti am 
mėsos. Pridėti sojos pada
žo, grybų, svogūnu ir salie
ru. Uždengti ir pašutin u .

usijos gilumą 
apie jų likimą artimieji nie

>vanų Laukiu._ igai

ko negalėdavo sužinoti. Su
imdavo 
= tr/usiu

rraejo
mėnuo ar jaugiau, toji mo
teris ir sako man. kad jos 
vyrui laikraštis patinka. Jis 
ir jai balsiai paskaito viso- 
Kia? žinias. Po kurio lai- 

teris pasidarė 
įtvtoia.

EO toji
katine

kol

Alės, moterys, daž ;
kad rimtus darbu- 

yrai. o mušt 
veikimas—tai padėti ji n- 
ruošti vakarienes, ban.K •■’’.? 
pagaminti valgiu? ir gani- 
Žinoma, motery? yra dau 
giau pririštos prie š*-imo.- * 
ir namų. bet nieką? ir ue?a-

nome.
Įgali dirbti tik

A? mana kad moterims 
-.u įritu ;g laiko pakal- 

r.;;-;. skaitytojus, o
; auda iš t butų tikrai di
delė.

A. Liutkuvienė.
R Azr-zz.Ala?.-.

apie pusvalandi. 
bus minkšta, 
imti sviestą ir “coin 
shreds/’ pakaitinti p 
ir užbatstyti ant . »:• į 

Viliaus.

. J. L > . 1 c*. I

mėsa 
pa-

Cit

t \

visokius žmones: 
politinių partijų 

\ eikk-rbus narius, darbiiiin- 
. u-, kurie aiškiai pareikšda
vo savo nepasitenkinimą 
okupantais, net mokyklų 
u 'kinius, kurie nupaišyda- 
o Stalino karikatūras. Dau 

gelis žmonių, kurie manė, 
ad juo? suims, kreipėsi į 

repatriacijos įstaigas prašy
sią mi, kad juos repatrijuotų 
Vokietijon. Vokiečiai dide
lių sunkumų nedarė: užtek 
davo įrodyti, kad kokia 
nors prosenelė buvo vokie
tė. ir jau galėjai važiuoti

Z"IJ Deginti Lapus?

Kie k v i e n a šeimininkė 
chop suey gali keisti pagal 
savo skonį. Pavyzdžiui, 
vietoj kiaulienos vaitotiįkaip vokietis į Aokietiją 
jautieną, vietoj corn šova i Repatriacijai vykdyti į Lie-

Daug lengviau yra nuga
lėti pirmąjį troškimą, negu 
patenkinti visus noras, ku
rie eina po pirmojo.

—Franklin.

* Gyvenime yra dvi trage 
dijos: viena, tai nepasiekti 
to, ko visa širdžja trokšti, 
o kita—pasiekti tai, ką no
ri. —G. B. Shaw.

ŠUO IR PAt KšTUKAS SUSIDRAUGAVO

.. :>-n
«. ...  i j

Mrs. Ulorence Schwartz, prie Clevelando, šeria mažiuką iš 
lizdo iškritusį paukštuką, kurį jos šuo “Spotty” atrado ir 
ne tik nesudorojo, bet paėmė net savo globon ir prie 
paukštuko neprileidžia jokio priešo.

ko. kad jos turi būti “di ’ - j
lės veikėjos.” 
mes atliksime 
kėlius, kurie 
svarbų
moterys negalėtų prisld.d 
prie musų laikraščių į lat; 
nimo? Juk kiekviena mo 
teris per dieną sueina dvi. 
tris kaimynes, drauge- ar 
šiaip pažįstamas. Kodėl ne
surasti progos paku’ din ti 
jas užsirašyti musų laikra:- 
čius ir duoti jom? įdomes
nius numeriu? susipažinti? 
Daugelis iš musu skaito 
“Keleivį” nuo pirmųjų nu
merių, bet to neužtenka. 
Jeigu . kiekviena moteris 
per metus surastų nors vie
ną naują skaitytoją, tai bu
tų laikraščiui milžiniška pa
rama.

Atsimenu, kai aš gvve- 
nau Philadelphijoje, atsi
nešdavau “Keleivi” i

L zteKs, jei 
mažus daly 
tačiau yra 

Pavyzdžiui, kodėl 
negalėtų

tuvę pasiskaityti per
dirb-
pietų
prie?pertrauką. Tai buvo 

gerą desėtką metų, dar tai? 
laikais, kai “Keleivį” iš sa 
kyklų smerkdavo. Pasitai 
kydavo, kad pamiršdavau 
laikraštį prie mašinos. Žiū
rėk, po kiek laiko atneša 
man laikraštį mano draugė, 
ranka su prijuoste apvynio-

Daugeli? žmonių, kurie 
turi daržus ir sodus, rudenį 
abai nemėgsta deginti nu
kritusių lapų, nes degini- 
. as atima š iko i)- užteršia 
orą dūmais. Iš tiesų lapų 
deginimas yra visai berei- 
Kalingas darbas. Supuvę 
iapai yra gera trąša žemei, 
be to. lapai- galima dengti 
žieminius augalus ir gėles, 
lie, kuri? degina lapus, ne- 
supranta. kad jie. degina 
natūralinę trąšą ir pavasa 
ri turės pirktis dirbtinų trą
šų.

Jeigu lapų yra daug, juos 
reikia dažniau sušluoti. Pa
darykite dvi lapų krūvas. 
Vienoj laikykit ąžuolų la
pus, o kitoj—klevų ir kitų 
medžiu. Mat, ąžuolų lapai 

pagamina daug 
todėl jie tinka 

tręšti tokiem augalam, ku
rie rūgštį mesta, kaip an
tai : rodendronai, laurai, 
azalijos ir kt.

Iš kitos krūvos dalį lapų 
galima naudoti žieminių 
augalų apdengimui, o liku 
sius — supud;. kit (darykit 
kompostą).

Žieminius augalus reikia 
dengti tada, kai žemė su 
šąla. T.apai po kiek laiko

pūdam i 
rakšties

shreds duoti chop suey sta- 
Įlan su viltais ryžiais arba 
pakeptais makaronai?. Šu
tinant chop suey prie minė
tų prieskonių pridėti dar 
kenuką žirnių daigelių.

PAJAMAS

Senatorius John Sparkman, 
demokratu kandidatas vice
prezidento vietai, parode sa
vo pajamas už S metus. Jos 
siekė $89.497 ir už jas jis su
mokėjo $18.411 taksu, žadė
jo parodyti pajamas ir gen. 
Eisenhovver.

tuvą atvažiavo SS daliniai 
Tai buvo aukšto ūgio, gra
žiom uniformom ir labai iš
didaus elgesio vyrai. Jie 
rusų nesveikindavo ir šie 
tų SS vyrų iš tolo bijoda 
vo. Teko matyti man tokį 
vaizdelį: du milicininkai 
jėga vilko vyrą ir moterį 
savo sunkvežimį, matyt, no
rėdami nugabenti juos į ka 
Įėjimą. Tuo tarpu pro šalį 
ėjo vokiečių SS kareivis. 
Ii? vienu rankos smugiu 
partrenkė milicininką, o ki
tas tuo i iškėlė rankas. Vo
kieti? abu žmones nusivedė 
ra savimi. Be abejo, jie re- 
patriavo.

Kaune, vokiečiu gimna
zijoje, buvo įsikūręs “Kul- 
turverband’as.” Tai buvo 
įstaiga, kuri oficialiai atli
kinėjo repatriaciją ir kartu 
įvykdė plataus masto špio
nažą. Prie tos Įstaigos ru
sai nė iš tolo nebuvo pri
kisti. Kai kurie rusų ieš
komi lietuviai ieškojo ten 
pagalbos. Vokiečiai skubiai 
juos išgabendavo sanitari
niais traukiniais, kaipo silp
nu. ligonius. Prie sanita
riniu traukinių rasai taip 
pat negalėjo prieiti. Bend
rai. vokiečiai nedarė sunku
mų žmonėms “repatrijuo
ti.?” ir ypač mielai ėmė jau-

vo sovietiškos dainos iš ru
siškų radio stočių. Kasdien 
gaudavom bilietus į teatrą 
ar kiną, kur būdavo rodo
mas puikus sovietinis gyve
nimas.

Prasidėjus pamokoms, bu
vo pranešta, kad musų tar
pe randasi “liaudies prie
šų” ir smetonininkų, kurie 
atvyko čia trukdyti sovieti
nį progresą. Mes turėjom 
viens kitą sekti ir sučiupti 
tuos “liaudies priešus.” Jau 
nuo pirmos valandos nega- 
ėjom viens kitu pasitikėti, 

nes kiekvienas itarinėjom 
ritą esant rusų šnipu.
•Dirbome po devynias va- 

andas į dieną. Visą moks- 
o laiką buvo kalama į gal

vą sovietų politika, o tech
niškiems dalykams likdavo 
vos viena valanda laiko. 
Per dienų dienas mokėmės 
sovietų konstitucijos, rašė
me į sieninius laikraščius, 
prendėme įvairias politi

nes problemas. Kursų me
tu galva prisikimšo visokių 
sovietiškų obalsių, bet tech
niškų žinių gavome labai 
maža.

Užbaigę “kursus,” turė
jom grįžti į žmones ir kaip 
politrukai (politiniai vado
vai) skelbti naują evange
liją—komunistų konstituci
ją. Iš jos man buvo aiškus 
tik vienas punktas—kas ne
dirba, tas nevalgo. Taigi, 
pasensi, ar busi netinkamas 
valdžios darbui—nevalgysi. 

*
Išvykus “vokiečiams” iš 

Lietuvos, gavau vėl kitą ge
ležinkelio ruožą. • Ši kartą 
mane paskyrė į Vokietijon 
išvykusio vietą. Rajonas 
buvo labai didelis (nuo 
Mauručių iki Vokietijos sie
nos ir kita kryptimi iki Aly
taus), tad užsikasiau dar
be. Vėl reikėjo viską iš 
naujo “perinventorizuoti,” 
surašinėti, ir šiaip turėjau 
begales popierinio ir nepo- 
•pierinio darbo. Atkėlė man 
pagelbininką, žmogų gerą 
ir rimtą. Jis buvo vedęs ir 
turėjo tris mažus vaikus. 
Miestelyje jam buvo pa
skirtas butas, bet kai mes 
nuėjome pasiimti raktų, su- 
sidurėm su namo savininku 
žydu, kompartijos sekreto
rium, kuris buvo labai išdi
dus.

—Neįleisiu jo i namus ir 
tiek. Aš su vaikais nenoriu!

Nieko nepadarysi. Buvo 
šalta, moteris su vaikais 
stovi sustyrus, daiktai prie 
namo sustatyti. Nuėjau į 
partiją klausti rodos. Pir
mininkas, išklausęs mano 
bėdų, sako:

—Jei butų lietuvis, žinai 
pats, apkaltintumėm smeto- 
nininku ir tuoj sutvarkytu- 
mėm, bet dabar . . . nega
liu.

(Bus daugiau)
X
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Iš Plataus Pasaulio
Nelaimė Anglijoj

Spalių 8 <1. Anglijoj,
Hartw stotyje prie Londo- 
no, Įvyko, baisi gelžkelių 
nelaimė. Susidūrė trys ke
leiviniai traukiniai. Nelai
mėje užmušta 85 žmonės ir 
keli šimtai keleivių buvo 
sunkiau ar lengviau sužeis
ta. Nelaimė atsitiko dėl 
tiršto ruko.

Iranas Vėl Grasina

Vokiečių Parlamentas

Vakarinės Vokietijos par 
lamentas svarsto vyriausyv V
bes pasiūlymą panaikinti 
septynių komunistų atstovų 
parlamentarinę neliečiamy
bę, kad teismai galėtų juos 
nubausti už šmeižtus, vy
riausybės žeminimą ir pa
našius prasikaltimus.

Irano vyriausybė vėl gra
sina, kad ji nutrauks diplo
matinius santykius, jei An
glija nesutiks sumokėti Ira- 
nui už senų laikų “muitus*’ 
56,090,000 doleriu. Prieš 
porą savaičių Iranas buvo 
užsiprašęs virš 130 milionų 
dolerių. Iranas ir laiką pa
skyrė pinigams sumokėti, 
iki spalių 21.

Rinkimai Graikijoj

Tarp Arabų

Saudi Arabijos kariškas' 
dalinys pereitą savaitę už
ėmė ginčijamą teritoriją 
Masųat sultanate, kuris yra 
Anglijos globoje. Anglija 
pasiuntė Arabijai protesto 
notą dėl jos bandymo pasi
savinti neteisėtai svetimą 
teritoriją.

MOKIAUSIAS SUBMARINAS UPĖJE

Anglų mažiausias submarinas, dvejų žmonių valdomas, 
grįžta iš karo manevrų šiaurinėj juroj ir plaukia Thames 
upe Londone.

Tarp Brooklyno Siuvėju

Graikijos karalius Povi
las paleido parlamentą ir 
paskyrė lapkričio 16 d. nau-!vieną sprti 
jiems parlamento rinki- noi dirbta 
mams. Iki rinkimų kraštą 
valdys laikinoji vyriausybė, 
kurios priešakyje stovi 
Dmitros Kioussopoulos, ge
neralinis prokuroras.

Argentinos Lėktuvas

Argentinoje bebandant

Pagalba Prancūzijai

Amerika pranešė Prancū
zijos vyriausybei, kad Pran
cūzijai yra numatoma duoti 
525,000,000 dolerių pagal
bos. Kariu Amerika pada
lė pasiūlymą, kaip tie pini
gai turėtų būti išleisti. Pran
cūzijos vyriausybė Ameri
kos pasiūlymą dėl pinigų 
leidimo atmetė,' kaipo “ki-

lusmini, Argenti
noj dirbtą lėktuvą, lėktuvo 
motoras išsprogo. Lėktuve 
žuvo vokiečių karo metu 
pagarsėjęs pilotas Albert 
Behrens, kuris buvo perėjęs 
tarnauti Argentinai. Nelai
mė atsitiko virš Cordoba 
oro bazės.

Klausykit, Kas Kalba
Rusijos bolševikų kon- kis veda į Sibirą, Į Berijo;

MIIIdM Į
reikalus.”
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Areštai Prancūzijoj

Prancūzų policija perei
tą savaitę padarė daugybę 
kratų bolševikų partijos 
Įstaigose. Policija ieškojo 
dokumentų apie komparti
jos ruošiamą perversmą ir 
apie agitaciją kariuome
nėj. Po kratų policija suė
mė virš 10 kompartiins \ ei- 
kėjų.

Kodėl Automobiliai Tokie Rranyųs?

Atsimenam, prieš karą taksai ant gatavo automo- 
naują Fordą buvo galimalbiliaus; toliau eina taksai 
'nusipirkti už $450; naują'ant transportacijos, taksai 
Chevloretą už $550, ir tt.jant automobiliaus pardavi- 
Šiandien šitie vežimai kai- mo, taksai ant registracijos 
nuoja jau po $2,000 su vir
šum. Kodėl Jie taip pa
brango?

Automobilių pramonės 
leidžiamas biuletenis “Au
tomobile Facts” Nr. 7 pa
rodo, kad svarbiausios au
tomobilių pabrangimo prie
žastys yra darbininkų algos 
ir valdžios taksai. Kiekvie
na automobiliaus dalelė yra 
aptaksuota: taksai ant plie
no, taksai ant gumos, tak
sai ant stiklo, taksai ant vi-

ir tt., ir tt. Iš viso 8 viso
kie taksai federalinei val
džiai ir 10 taksų valstijai.

Jei automobiliaus paga 
minimas be taksų kainuoja 
$1,350, tai iki jis pasiekia 
pirkėja, jis kainuota jau 
$2,(ML

1911 metais taksų auto
mobiliams dar nebuvo. 
Šiandien gi automobilistai 
sumoka valdžiai $5,000,- 
000,000 taksų per vienus

sų kitų dalių ir paskui dar metus.

ADLAI BAIGIA PRAKALBĄ PAULE

Gub. Stevenson, demokratų kandidatas, baigia savo pra

kalbą St. Paul mieste ir įspėja, kad patys dešiniausieji 

republikonai paims vadovauti kongreso komisijoms, jei 

republikonai laimės šio rudens rinkimus.

grėsė Maskvoje Sniečkus 
puolė Eisenhoweri už jo 
kalbą apie pavergtųjų kraš
tų išlaisvinimą. Sniečkus 
tuo dar kartą pasauliui pri
minė, nors ir netyčia, kad 
Lietuva yra okupuota. 
Sniečkaus viešpačiai pada
rė klaidą, nes Lietuvos var
das pateko Į didžiąją pa
saulio spaudą, Į pirmuosius 
jos puslapius.

Sniečkus Eisenhoweri pa
vadino “imperialistu,” ku
ris “veltui loja prieš lietu
vių tautą, tikėdamasis ją 
pavergti.” Iš tikrųjų gi 
patsai Sniečkus, stovėda
mas svetimųjų bolševikų 
kongrese, simbolizavo pa
sauliui, kas pavergė Lietu
vą ir kas jos nepavergė.
Kai Sniečkus rusiškai drab
stė Eisenhovverį, jam plojo 
ne lietuvių tauta, o komu
nistai didžiarusiai. Lietu
vių tauta nebuvo i kongre
są kviesta. Ten nuvyko tik 
nedoras Stalino batlaižys— 
Antanas Sniečkus.

Tai, ką Sniečkus pavadi
no “lojimu,” buvo Eisen- 
hotverio kalba Amerikos le
gionieriams. Eisenhovveris 
kalbėjo Į savo buvusius gin
klo draugus, kurie jau du 
kariu kovojo dėl pavergtų 
tautų išlaisvinimo. Eisen- 
hotveris Įvardijo valstybes, du. 
kurias pavergė Sovietų Są
junga. Pirmoje vietoje ji
sai suminėjo Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Paskui jis 
tarė žodi ir apie kitas pa
vergtąsias šalis—Lenkiją,
Čechoslovakiją ir tt. Eisen- 
howeris tarė:

“Šios valstybės, anksčiau 
buvusios nepriklausomos, 
dabar dūsta sovietų tironi
joje. Amerikos sąžinė nie
kados nepažins ramybės, li
ti tos tautos vėl bus savo 
likimo valdovės.”

Baigdamas savo kalbą 
Eisenhoweris dar pareiškė:

“Mes nenurimsime ir vi
sam pasauliui, Įimant ir 
Kremlių, privalome praneš
ti, kad mes nenurimsime, 
ligi pavergtojo pasaulio 
tautos atgaus teisę pilniau
sioje laisvėje pasirinkti sa
vo'kelią.”

Maskvoje Sniečkus irgi 
kalbėjo apie “Lietuvos ke
lią.” Bet Sniečkaus kelias 
tėra šunkelis, kurį lietuvių 
tautai primetė okupantė 
Maskva. Sniečkaus šunta-

vergų stovyklas.
Sniečkus Maskvoje kai

bėjo už Staliną, bet ne už 
lietuvių tautą. Ir ne pirmi, 
syki Sniečkus niekino ir 
žlugdė savąją lietuvių tau
tą. 1941 metais jisai matė 
Sibiran išvežamus savo ar
timus giminaičius su šeimo
mis. Kai jo sesuo verkė ir 
maldavo, kad jisai gelbėtų 
savo giminaičius ir jų kū
dikius, Sniečkus nusijuokęs 
tarė: “Išveža tik keletą 
kekšių ir kriminalistų. Nė
ra ko jaudintis.” Taip jisai 
juokėsi, kada jo paties gi
mines gyvuliniuose vago
nuose vežė į vergiją ir mir
tį. Vėliau, kai tas pats 
Sniečkus su rusų durtuvais 
ir tankais grižo i Lietuvą, 
tikroji jo motina pabėgo i 
Vakarus nuo savo sunaus— 
nuo to, kuri ji pagimdė. 
Bet vargšės Marijonos 
Sniečkuvienės sūnūs — ne 
dėl tėvų kaltės ir ne dėl tau
tos kaltės—užaugo tautos 
išsigimėliu.

Prieš aštuonerius metus, 
su neišpasakytu gailesčiu 
savo širdyje, senutė Mari
jona Sniečkuvienė bėgo 
nuo savo sunaus. Ji ir mi 
rė svetimoj žemėj, dūsau
dama ir kalbėdama: “Die- 

.vas neišklausė mano mal
dų Jįs paklydusio mano 
sunaus nepašaukė iš šio 
pikto pasaulio. Aš jau ne
beturiu sunaus ii- niekados 
nenoriu matyli nei jo, nei 
jo piktų draugų.”

Laisvasis pasaulis žino, 
tcad Antanas Sniečkus 
kongreso tribūną Maskvoje 
kopė per savo brolių ir se
serų lavonus, štai po jo 
kalbos plačiausiai Ameri
koje skaitomas New Yorko 
dienraštis “Daily News” 
įsidėjo tokį paveikslą: iš 
kongreso tribūnos gerai nu
sipenėjęs Malen kovas šau
kia, Ameriką kaltindamas 
žmogėdrišku imperializ

mu,” o po jo kojomis guli 
kaukolių krūva. Ant jų 
Įrašyti vardai: Lietuva, Lat
vija, Estija, Lenkija, Ce- 
choslovakija, Rumunija..
Ir iš tų kaukolių girdėtis 
balsas: “Klausykitės, kas 
ten šneka . . .”

Voice of America.

Jau minėjau pereitame 
aiške, kad norint suprasti 

komunistų veiklą 54 lokale, 
eikia paliesti ir tautininkų 

vaidmuo, šiandien jau vi
siems aišku, kad vieni ko 
munistai nieko negalėtų pa
daryti be kitų pagalbos siu
vėjų tarpe. Bet kodėl tau
tininkai talkininkauja ko
munistams, tai dar dauge- 
iui ir šiandien nesupranta

ma. Visi tautiškai nusitei- 
tę siuvėjai yra priešingi 
bendradarbiauti su komu
nistais. Padoresni seni siu
vėjai priklausą tautinin- 
cams jau nepatenkinti 
bendru darbu ir vengia lan 
kyti lokalo mitingus. Juk 
delegatą renkant P. Pačėsa 
labai karštai Įtikinėjo mus, 
kad tautininkai nebendra
darbiaus su komunistais. 
Bet pasirodė priešingai. 
Tautininkas S. Gudas (bu
vęs atsargos karininkas ir 
šaulių būrio vadas) nesi
drovėjo stoti vienan sąra- 
šan su laisviečiu Grabaus
ku!

Kokia priežastis verčia 
tautininkus dėtis su komu
nistais? Pirmoji priežastis 
ta, kad J. Tysliava ir J. 
Ginkus yra ne visuomeni
ninkai, o tik biznieriai. 
Jiems politika tik priemonė 
savo bizniui palaikyti. Jie 
visuomenininkai tiek, kiek 
naudinga jų bizniui. O lie
tuviškos visuomenės reika
lai jiems nesvarbu. Be to, 
tautininkai, kaip ir komu
nistai, mėgsta politiškai 
niekinti Amerikos Lietuvių 
Tarybą ir VLIK’ą. Siuvėjų 
unija yra stipri organizaci
ja lietuviškoj visuomenėj ir 
per ją galima “paspausti” 
ALT’ą neparemiant jos fi
nansais.

Tautininkai ir bolševikai 
turi šiek tiek giminystėj tuo 
žvilgsniu, kad jie yra vadis- 
tinio režimo šalininkai 
Tiesa, bolševikų
yra kitoks, negu tautininkų 
tautos vadas,” bet vadiz- 

mo principas patinka ir vie
niems ir kitiems, demokra
tijos jie bendrai neapken
čia. Iš to giminingumo toks 
Tysliava ir daro išvadą, 
kad viskas gera, kas tik 
yra prieš demokratiškas 
grupes, prieš padorią, atsa- 
komingą ir demokratišką 
unijos vadovybę.

siputodamas puola bolševi
kus, bet kada ateina unijos 
rinkimai, tas ponas nesisar- 
matija paagituoti už bolše
vikų ir tautininkų vienybę, 
o musų visuomenė i tą visą 
kermošių žiuri visai šaltai.
Išeina, kad tų ponų tauti
ninkų “politika” unijoj yra 
jų privatus biznis, į kuri 
niekas nenori nosies kišti.

Įdomu tas, kad tie )>end- 
ro fronto politikieriai yra 
tautininkų šulai, jie tauti
ninkus atstovauja Įvairiose 
organizacijose ir net Ame
rikos Lietuvių Taryboj. Ki 
tos grupės su tokiais “poli
tikieriais” sėdi bendrose oi 
ganizacijose ir nepasako 
tiems ponams, kad su jais 
nebenori turėti nieko bend- 
-a, kol jie šunuodegiaus 
bolševikams.

Musų visuomenė, jei bu
tų jautresnė, per savo at
stovus A. L. Taryboje iš
keltų Brooklyno “bendro 
fronto” reikalą ir primintų 
smetoninių tautininkų šu
lams, kad sarmata yra bi
čiuliautis su bolševikais
Bet atrodo, kad niekas ne-l^f‘4 su , p01?'**.j [ketvirtą kamhan >nori nagu tepti, O todėl ty-lžas; trečias namas 4 kambariu su
i- m X- • i • • Irara7.u. Visi trys namai <<eramii- Tautininkų viršūnes J stovy. Pirkti galima po vieną arba
o'i 0.5$ virintivvmi tvll Ivisus kartu. \ iskas Shirley miesgi saimatiyvai tjll. ..kely. Arti krautuvės ir mokyklos.

Lokalo rinkimai nebetoli, I Kaina nebrangi. Kreipkitės šiuo - - * • -• I adresu* 145 jtai pažiūrėsime, kaip šie 1
met Tysliava ir Ginkus agi-1 
tuos. Bus Įdomu tų musų|
“patriotų” politiką sekti.

Baigiant reikia pastebėti,] 
kad siuvėjų tarpe labai 
daugelis žmonių supranta,

DIDELĖ NAUJIENA SENIE
SIEMS IR NAI JIESIEMS 

ATEIVIAMS
1‘elėduK 10">3 mėly kal«*n<lor:u jc

išspausdinti visų ieškomi Kara.iy- 
nė.- ,Mi.-haMu> Pranašu' miai (visos 
trys knygos) su plačiais komenta
rais dėl naujai atvykusių I). P. 
Naujausias sapnininkas. Kuris būti
nas prie visų senųjų sapnininkų, nes 
jis aiškina visus naujosios gadynes 
sapnus. Kalen.lorije telpa Gaug juo
kų, feljetonų, juokingų eilių. Vien 
paveikslų, šaržų, yra virš penkias
dešimts. Tad Pelėdos kalendorių;*- 
pamatysite visa išeivijos gyvcn.niu 
kaip veidrodyje.

Kaina su prisiuntimu $1.2* .
Tik kų išėjo:
Andersono Pasakos, 210 puslapių, 

gausiai iliustruota, kaina $2.00.
llauio Pasakos, antra daiis, gau- 

iai iliustruota, kaina $1.25.
Pelėda X N r., 2X pusi., su priedu 

Tėviškės Aidas. X pusk. Virš 20 pa
veikslų, šaržų, kaina .50 dol.

liauni Pasakos, pirma dalis (Ka
ravanas), gausiai iliustruota, kaina 
S 1.50.

A. Vilainis. žemaičių Žemėje, ke
lionių aprašymai, 122 pusk, kaina 
$1.50.

Pelėdos 1952-1953 metų kompictai, 
kaina $5.00.

Visi kurie užsisakys šių knygų 
bent už $3.00, gaus Pelėdą su priedu 
iki metų galo nemokamai.

Adresuokite:PELĖDA
3153 So. Halsted St., Chicago X, III.

KAMBARIAI ( HK AGOJ E
Išnuomojami 2 kambariai, gražiai 

įrengti ir apšildomi. Galima ir val
gyt gamintis. Adresas: (42,

Mrs. A. Sakai,
11212 So. Sawyer Avė., 

Chicago 43, 111.

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

žemės Massachusetts valstijoj. Vie
nas namas yra 7 kambarių, aliejum 
ir štymu šildomas; antras 3 kani- 

< galima padaryti 
ir 2 karų gara-

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

Telefonas: SHirley 594.

FARM A PARDAVIMUI
SC akrai žemės, visa 

ma, tik truputį apleista, 
mynų namas.

lygi, dirba- 
Yra 2 šei- 

bamė, f arklys ir 4 
karvės. Prašoma kaina $15,000. 

, i,.* , i - i r iliet galima nusiderėti. Vieta netolikad lokalo vadovybe dabar IBostono, būtent: 21? ( rescent St., 
“čiudna,” bolševikiškai Mass- Par<iuoda
toniška. Bet reikėtų, kad, John waitku»,
.. x .. 1. Į 597 West lj»ke Avė., Rahway, N. J.is to supratimo padalytume
išvadas. I AŠARŲ PAKALNĖ

Be to, reikėtų daugiau! TarP«* dvieju kalnų. Ar žinai kur

dėmesio kreipti

(45)

•fe1
i įvairius | 

bosų ir bolševikų pataikų* 
nūs, kurie darbininkams 
daugiau Įgrista, negu patys 
piktieji bosai. Kai tokie 
šunuodegiai šapose prade- 

“vadas”j(,a šeimininkauti, tai net 
koktu darosi. Jei unija bu
tų kaip unija ir rūpintųsi

tie kalnai ir kuo jie vardu'.’ Gal 
nežinai, tai aš pasakysiu. Kasyk sr 
3c štampą prisiųsk, sužinosi veltui. 

Aiik Aram,
3444 Mass. St., Gary, ind.

W’ (43)

APSIVEDIMAI
Paiėškau panelės arba našlės be 

vaikų, nuo 25 iki 40 metų amžiaus. 
Kuri mylėtų sukurti šeimyninį gy
venimą malonėkite atsiliepti laišku

darbininku reikalais, tai to-1 arba užeikite pasimatyti ir pašiurti

kie šunuodegiai butų greit |turiu valgomųjų daiktų krautuvę ir 
darau gerą pragyvenimą. Kurios 
atsilieps rimtai per laišką duosiu 

kuomet unijoj šeimininkau- Ikiekvienai atsakymą. Kviečiču atsi- 
. ,. ..... . . .. įšaukti sekamu adresu: Antanas But-ja bolševikiškai smetonis-LUs, 400 Prospect st.. Methuen, 

kas jovalas, tai ir nebėra lM»ss- '4"’jovalas, tai ir 
kam darbininkų reikalais] 
rūpintis.

Senas Kriaučius Petras.

GAMTOS GUDRYBES

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugu* užsisakyti MKaiar 
▼j.” Kaina metams $3,

Štai ir faktai. Pereitų 
metų gruodžio 13 d. po lo
kalo vadovybės rinkimų bu
vo surengta laimėjimo pro
ga senos ir naujos vadovy
bės vakarienė. Šia proga p. 
J. Tysliava viešai agitavo 
busimą valdybą, kad ji ne
remtų ALT. bet geriau pa 
laikytų tą spaudą, kuri ko
voje prieš krikdemus ir so
cialistus. Vadinas, nieko 
prieš jei ir Bimbos “Lais
vę” parems, jei tik p. Tys
liava kelis grašius gaus.

Po tokios “patriotiškos” 
kalbos, K. Kundrotas padė
jo $10 ir visi kiti po $1. Pa
valgyta, pagerta ir keli de- 
sėtkai dolerių kišenėj, o 
kaip lietuviški reikalai eis, 
tai p. J. Tysliavai nesvar
bu. Svarbu gauti grašius.

Vadinamų tautininkų, gin- 
kinių ir tysliavinių žmonių 
bendras frontas su Lietuvos 
išdavikais bolševikais yra 
šlykštus dalykas. Bet gra
biniams politikieriams tokia 
politika atrodo labai gudri, 

|nes jei ne tas “bendras 
frontas,” tai kas unijoj 
kreiptų dėmesį į ponus Tys- 
liavą ir Ginkų? Toks Tys
liava, kai kalba kur, tai ap

(Atkelta iš 4 pasi.) 
guodą pengvinas ima i sna
pą akmenuką ir deda prie 
patelės kojų. Jei patelė 
akmenuką pakelia—ji su
tinka būti pengvino širdies |>ra 
paguoda, jei ne—piršlybos] | pa gerinimo, 
eina niekais ir pengvinas 
turi ieškoti kitos žmonos.

—G. M.

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

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uogos 

labai maistingos, ir yra gerai 
Uogas valgyti dėl viso kūno 

$2.00 svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai $2.25 svaras. 

ALEXANDER’S CO.
4 H W. Broaduav 

Šou;h Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija

Įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420.159.00

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

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 00 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 paari Akinimų klauskite vietinėje SLA
kuoi»oje. ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We»t 30th Street New York 1, N. Y.
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Vietinės Žinios
SPALIŲ 26 LIETUVIŲ 

MITINGAS S. BOSTONE
LEGIONIERIŲ POSTO

NAUJA VADOVYBE

Spalių 26 d., sekmadieni, 
šaukiamas lietuvių priešrin
kiminis mitingas, Foresters 
svetainėje. So. Bostone. 4th 
ir K gatvių kampas (buvu
sioj 12 policijos nuovadoj).

Susirinkime kalbėtojai 
aiškins šių metų rinkimų 
svarbiausius klausimus. Mi
tinge jau pasižadėjo kalbėti 
drg. A. Jenkins iš La\v- 
rence; jis kalbės apie dar
bininkų unijų pažiūras i 
rinkimus. Kiti kalbėtojai 
aiškins didžiųjų partijų pa
žiūras i užsienių politiką ir 
i kitus svarbius klausimus. 
Susirinkime galės pasisaky
ti visi norintieji.

Susirinkimą šaukia Lietu
vių Darbininkų Draugijoj 
21 kuopa ir LSS 60 kuopa.

Susirinkimo pradžia 2:30 
vai. po pietų, sekmadieni, 
spalių 26 d., Foresters sve
tainėj. Įėjimas nemokamas

TREČIADIENI SVARBUS 
BALF’o SUSIRINKIMAS

Ši trečiadieni, spalių 15 
d., 7:30 vai. vakaro yra 
šaukiamas BALF'o susirin
kimas tautininkų name, 484 
E. 4th St. Susirinkime da
lyvaus ir BALF centro at
stovas, p. Jonas Valaitis iš 
New Yorko. Bus svarsto
mi planai busimam BALF'o 
seimui, kuris yra ruošiamas 
Bostone po Naujų Metų.

Kadangi mitingas yra la
bai svarbus, tai kviečiami 
visi BALF’o veikėjai, esa
mieji ir buvusieji nariai, ir 
bendrai visi geros širdies 
lietuviai, kam tik rupi 
tremtyje likusių musų bro
lių ir seserų likimas.

Komiteto vardu,
M. Michelsonienė.

DAR APIE PONŲ
BENDERIŲ SUKAKTĮ

Stepono Dariaus legio 
nierių postas pereitą ketvir 
tadieni turėjo savo susirin
kimą ir rinko vadovybę at
einantiems metams. Išrink
ti: komandieriu Aleksas J. 
Chaplikas, pirmuoju padė
jėju P. J. Pechulis, antruo
ju J. R. Baltūsis: adjutantu

J. Romanas; iždininku 
M. Kleinot. I vykdo

mąjį komitetą išrinkti: P. 
A. Sharkin, Clement Sabet, 
A. F. Kiburis, J. M. Klei
not, V. A. Piragis, K. Žibi
kas, M. Knich, S. \Vierbic- 
ki, ir S. P. Sinkens. Posto 
gydytoju išrinktas Dr. J. C. 
Seymour, labdaros pareigū
nu—J. Adamtvich, maršal
ka—\V. G. Czolada, dele
gatais i Suffold legionierių 
tarybą—T. E. Whyte ir D. 
McDonough, posto istoriku
—J. Lekys.

Naujos vadovybės Įvesdi
nimas vyks penktadieni, 
spalių 31 d., L. P. Draugi
jos svetainėje. Naujas pos
to komandierius, A. J. 
Chaplikas, prašo atsilanky
ti visus norinčius. Įžanga 
nemokama. Iškilmės įvyks 
vakare.

MUZIKAS GAUBAS
GYDOSI LIGONINĖJ

PAŠTO VIRŠININKAS PARDl ODA ŽENKLII'KVS

Amerikos pašto viršininkas Jesse M. Donaldson (deši
nėj) parduoda pirmą pašto ženkliuką \VaIter’iui Czaus’ui 
Philadelphijoj. Pašto ženklelis išleistas jauniems laik
raščiu pardavėjams pagerbti.

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių.

395 Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-2885

SANDAROS BANKETAS

ANGLU KALBOS IR
PILIETYBĖS KURSAI

Prisipažino Apiplėšęs
Drabužių Valyklą

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
i 19 VVrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

Kompozitorius Juozas 
Gaubas jau trečia savaitė 
guli miesto ligoninėj (City 
Hosnital), Rugsėjo 26 d. 
ji prie namų ištiko nelaimė, 
jam einant skersai Coium- 
bia Rd. ji užvažiavo auto
mobilis, sudaužė dešinę ko
ją ir galvą. Apie 20 mi
nučių nelaimės auka gulėjo 

(gatvėje be žado iki buvo 
nugabentas i ligoninę. Li
gonis iš palengvo sveiksta.

Linkime greit pasveikti.

IŠĖJO IŠ PROTO,
SUBADĖ ŽMONĄ

Spalių 6 d. \Valtham Sen- 
ior High Schooi name. 
Schooi St., atsidarė anglų 
kalbos ir pilietybės kursai, 
kurie veikia kiekvieną pir
madieni ir trečiadieni tarp 
7 ir 9 vai. vakaro. Norin
tieji gali Įsirašyti minėto
mis dienomis. Kursuose, 
be to. aiškinami Įstatymai, 
kuriuos svetimšaliai turi ži
noti. Kursus organizavo 
suaugusiems šviesti direkto
rė Mary F. O’Rourke.

Kasmet Įvairiose mokyk
los ruošia anglų kalbos kur
sus ir sujungia juos su pilie
tybės aiškinimu. Patartina 
pasinaudoti proga visiems, 
kurių anglų kalba šlubuoja.

DEMOKRATAI EINA 
PRIEŠ “DEVERKRATUS”

Paul J 
ši pirma 
apiplėšęs 
valyklą,

Dorchesterietis 
Petitpas. 21 metų, 
dieni prisipažino 
vieną drabužių 
piie Uphąm's Corner. Jis
Įėjo Į krautuvę, padavė pa
tarnautojai Catherine Hus- 
set popierini maišiuką ir 
rašteli, kad ji iš kasos pini
gus Įdėtų Į maišiuką ir ati
duotų jam, nes jis esąs plė
šikas. .Mergaitė taip ir pa
darė. Viena kaimynė gerai 
Įsižiūrėjo Į tą “popierinio 
maišiuko” banditą ir atpa
žino policijoj jo fotografi
ją. Suimtas jaunas žm 
aiškinosi, kad jis apie pa
našų plėšima skaitęs laik
raštyje, o jam būtinai rei
kėję pinigų už butą ir mais
tą mokėti.

Jaunas plėšikas bus tei
siamas Roxburv teisme.

So. Bostone, spalių 19 d., 
5:30 vai. vakare, Lietuvių 
Piliečių Klube, Sandaros 7 
kuopa, pagerbimui naujai 
išrinkto Sandaros centro 
valdybos vice-pirmininko 
A. Chapliko, ruošia nepap
rastą banketą.

A. Chaplikas dalyvauja 
daugely lietuviškų organi
zacijų. Jis yra jaunosios 
kartos energingas lietuvis 
veikėjas. Šiais metais jis 
buvo išrinktas i Sandaros 
ceptro valdybą. Paskutinia
me savo susirinkime Sanda
ros 7 kuopa, Įvertindama 
A. Chapliko darbą lietuviš
koje visuomenėje, nutarė 
jo garbei suruošti banketą 
su menine programa. Ban
kete sutiko padainuoti 
mums visiems gerai pažįs
tama ir mėgiama daininin
kė Valerija Barmienė. Gros 
Al Stevens orkestras.

Žinodami, kad A. Chap
likas lietuviškai visuomenei 
yra gerai pažįstamas ir ver
tinamas, tad kviečiame ir 
tikimės, kad Į ŠĮ jo garbei 
surengtą banketą atsilan
kys ne tik Bostono apylin
kės lietuviai, bet ir kitų lie
tuviškų kolonijų lietuviai.

Rengėjai.

‘Pikniko po Stogu’ Dovanos

Mokesčių Inspektorius
Delaney Džiaugiasi

Federalinis apeliacijos 
teismas pereitos savaitės 
gale išnešė sprendimą mo
kesčių inspektoriaus Dennis 
W. Delaney byloje. Teis
mas nusprendė, kad Dela
ney byla turi buti antrą 
kaną persvarstyta, nes pir
mą kailą tą bylą spren
džiant nebuvo prisilaikoma 
reikalingo bešališkumo. By
la buvusi sprendžiama ne
draugingoj kaltinamajam 
atmosferoj, kada valstijos 
seimelio tyrinėjimai buvo 
viešai vedami ir kada spau
doje Delaney klausimas 
buvo aistringai svarstomas.

Vyriausybė dar nėra ap
sisprendusi, ar ji bylą leis 
spręsti iš naujo, ar apeliaci
jos teismo sprendimą per
kels Į aukščiausiąjį teismą 
dėl galutino pasisakymo.

D. Delaney prisiekusiųjų 
teismo ir teisėjo C. Wizan- 
skio, šių metų sausio 9 d. 
buvo nuteistas kalėti 2 me
tus ir sumokėti 10,500 do 
lerių pabaudos už kyšių 
ėmimą.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018 į

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai

Vartoja vėliausios konstrukicijo* 
X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
I Ui
7 (U 8

846 BROADWAY
BO. BOSTON. MAM. 

Telefoną*: SOUth Boston 18SO

.« Ofiso Valandos:
Ir

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

Pereitą savaitę minėjome 
apie ponų Bendoraičių 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukakti. Prie to aprašymo 
tenka padaryti viena pasta
ba.

P-lė Evelyn Benderaitė 
nėra muzikė profesionalė, 
bet yra matematikė, ji yra 

• aigusi kolegiją ir paskui 
studijavo matematiką Mas
sachusetts Institute of Tec’n- 
r.ology. Baigusi mokslą ji 
liko tame institute dirbti ii 
dabar ten dėsto matemati
ką. Kartu ji pasiruošė dak
taratui ir jau yra išlaikius 
daktarato kvotimus, o da- 
1 ar baigia ruošti disertaci 
ją.

Muzikos p-lė Benderaitė 
mokėsi ne konservatorijoj 
bet privačiai ir jau eilė m 
tų veikliai dalyvauja Gabi 
joj.

40 metų Worcesterio siu 
vejas Holmer Beaudoin, še- 
ių vaikų tėvas, nakčia iš 
ekmadienio i pirmadieni, 

matomai išėjęs iš proto, už
puolė su žirklėmis savo 
žmoną Ritą, ją žiauriai su
žalojo ir paskui su skustu
vu perpiovė savo rankų gįs- 
as. Ir užpuolėjas ir jo

South Bostono demokra
tuose kilo “revoliucija,” ku
ri pasiekė jau ir Roxburio 
demokratus. Šitas bruzdė
jimas eina prieš vadinamus 
“deverkratus.” Tuo vardu 
yra vadinami gubernato
riaus Deverio šalininkai ir. 
žinoma, pats gubernatorius.

Visų pirma prieš Deverj 
pasisakė So. Bostono demo
kratų vadai Alfred Curran 
ir Frank Sulfaro. Dėlto 
Deverio šalininkai išmetė 
'uodu iš 7 apielinkės (ward> 
demokratų klubo, kurį val
do politikięris Potvers.

Mums Patinka “Ike,” Bet.

žmona nuvežti Į ligoninę, 
kur jų abejų gyvybė yra pa-Į ' -ycs nutarėm šiemet ba:- 
vojuje. Siuvėjas jau antrąpy0^ kaip Amerikos pilie- 
;artą bando nusižudyti, betiki- 0 ne kaip partijos po- 
pirmą kartą, prieš 4 metus.
jis kėsinosi tiktai i savo gy- 

miegc

VVilliamsburg’e, Mass. 
valstijoj, republikonai ir 
demokratai nusisamdę ta 
me pačiame name savo rin 
kimines patalpas. Republi
konai virš kairiosios namo 
pusės iškėlė didelę iškabą: 

.“We likę Ike”; o demokra
tai virš savo namo pusės iš
kėlė iškabą: “But we’ll vote 
for Stevenson.” Praeiviams 
abu užrašai atrodo, kaip 
vienas.

Republikonai nutarė, kad 
jiems reikės iškabą kaip 
nors kitaip pakeisti, bet 
kaip?

Lietuvių Radio korp. pik
nike po stogu, rugsėjo 28 
d., Brockton Fair Grounds, 
laimėjimo dovanas gavo: 1 
—kailini koutą ser. B nr. 
004650, Paul Puzen, 16 
Foster St., Brightone; 2— 
250 gal. aliejaus kuro, ser. 
B nr. 000227, Ursula Pecu- 
konis, 5 Neptūne St., Lynn, 
Mass,; 3—$30 vertės pro 
dūktų, ser. A nr. 003887, 
Josephine Budreckaitė, 218 
W. 9th St., So. Boston: 4— 
automobilio sėdynių uždan
galus, ser. A nr. 000526.

Įžangos dovanas laimė 
jo: 1—022566: 2—023013 
3-------- ?; 4—023689.

Dėkojam visiems už pa
galbą ir parėmimą pikniko.

Steponas ir Valentina 
Minkai.

Balsuos Už MacArthur

Populiariškos Radio 
Programos

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

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

GERA VIETA
Moteriai ar merginai Bostone prie 

bendro namų darbo. Yra visi mo
demus patogumai ir savas kamba
rys. Alga gera. Moteris turi my
lėti vaikus. Prašom skambinti: 
LO 6-7393.

PARSIDUODA
Du namai so. Bostone. 293-295 W. 

Seeond St.. kiekvienas yra trijų šei
mų. Galima .pirkti abu ar po viena. 
Kreiptis pas: (42)

George Lekas,
1W F. St., So. Boston.

Neužmirškime Gauti
Automobiliams “Stikerį

ŠĮ mėnesi musų valstijo 
visi automobilių ir troku 
savininkai turi duoti patik 
i inti savo mašinas ir gauti 
įeikalingą “sticker’j.” Ka 
to nepadarys iki mėnesio 
t alo, turės nemalonumo 
Geriausiai nelaukti mene 
šio galo mašinai patikrinti 
res paskutines dienas visa 
d a yra daugiau darbo tikri 
nimo stotyse.

kėsinosi tiktai 
vybę paimdamas 
miltelių didelę dožą.

Y’oieris .Ieškojo
Užmiršimo, Rado Mirti

Policija aiškina vieno- 
jaunos. 35 metų moters, 
Mrs. Ethel Svinkerud, mirti 
Nashua, N, H., mieste, kur 
tos moters lavonas buvo at
rastas jos bute. Moteris 
buvo pasmaugta 
užvalkčiu.

Moteris prieš du metu at
siskyrė nuo savo vyro, ku
ris gyvena Nevv Bedford’e, 
Mass., ir išvyko gyventi Į 
Nashua. Ten ji norėjusi 
užmiršti savo nelaimingą 
gyvenimą su vyru ir turėda
vo daug prietelių, su kuriais 
vakarais išeidavo. Dabar 
policija visus jos prietelius 
anklausinėja, keturi yra 
tardomi, o kiti bus apklau
sinėjami.

litikie'iai,” paaiškino jiedu 
spaudai. ‘ Mums jau nusi
bodo žiūrėti Į tai. kas daro
si Steitauzėj.” Sulfaro dai 
pridūrė: “Daugiau aš nebe
noriu būti demokratas. A.- 
busiu nepriklausomas.”

10-tosios apielinkės de 
mokratų Asas komitetas 
pasisakė prieš Deveri ir jo 
administraciją. Jie balsuo 
šią už įepublikonų kandi
datą Herterj, o ne už Deve- 

pagalviniu H-
Jaunųjų Massachusetts 

demokratų sąjungos Įkūrė
jas ir vadas, William A. 
Singer, pasakė: “Aš esu de
mokratas, bet aš negaliu 
pakęsti nei remti demokra
tų bosą Deveri. Aš stoju su 
tais demokratais, kurie ei
na prieš deverkratus.”

So. Bostono demokratų 
vadas Curran sako: “Aš 
balsuosiu už republikonus."

įdomi “revoliucija. ’
—S. M.

Kandidatuoja Į Senatą
Devyniose vakarinėse vai 

stijose “krikščionys nacio
nalistai” išstatė generolo 
MacArthuro kandidatūrą 
^rezidento vietą. Republi
konai baukštosi, kad gene
rolas paims dali balsų iš ki- 
o generolo.

RADIO PROGRAMA

Kongresmonas John F. 
Kennedy išstatė savo kan
didatūrą i senatą ir varžosi 
dėl vietos senate su šen. 
Henry Cabot Lodge. Rin 
kimine kova jau eina labai 
karšta. K <»ngr. Kennedy yra 
populiarus kandidatas ir 
landa daug pritarimo bal
suotojų tarpe.

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

1— Falcons Radio Orkes 
tra.

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

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

Steponas Minkus.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35'

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė 

172 L S t., So. Boston
Vaistiniai lapai, žievės 
šaknys iš viso pasaulio.
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptą at
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

" J

Tel. SO 8-2130
5AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apk.-.inavimas Dyka, 
(Free Estimate)

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

44? Broadwav
SO. BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
KKAL BSTATE A INSURANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
■sa. 87 ORIOLB STBBBT 

West Rozbory, Maaa.
Tel. PArkway 7-0402-M.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

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

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo. .

6— Vaistas nuo kosuMo. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,




