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Amerikiečių Armija Šturmuoja 
Korėjos Sostinę Seoulą

40,000 Amerikiečių ir Pietinių Korėjiečių Išsikėlė už 
Priešo Nugaros; Paėmė Inchon Uostą, Veržiasi į 

Seoulą; Jungtinių Tautų Jėgos Atakuoja Vi
suose Frontuose; Ką Darys Rusija, ar Iš

duos Korėjos Bolševikus ar Kariaus?

Praeitą penktadienį 260 
transporto laivų iškėlė Ko
rėjoj, 150 mylių už priešo 
nugaros, apie 40,000 ameri
kiečių ir pietinių korėjiečių 
armiją. Pirmieji į krantą 
buvo iškelti Amerikos ir 
Pietų Korėjos marinai. Ka
riuomenei išsikeliant karo 
laivai ir karo lėktuvai dau
žė bolševikų batarėjas ir 
sustiprinimus.

Tik išsikėlę amerikiečiai 
tuoj paėmė Inchon uostą ir 
miestą su 300,000 gyvento
jų ir pradėjo veržtis į Ko
rėjos gilumą, link Korėjos 
respublikos sostinės Seoul 
ir jau įsiveržė į to didmies
čio priemiesčius. Marinai 
sekmadienį užėmė Kimpo 
aerodromą, vieną iš di
džiausių visoje Korėjoje. 
Korėjos bolševikai pasku
bomis koncentruoja savo 
jėgas prie Seoulo, bet pir- 

—-ntuiirfe'—dienomis ” nepajėgė 
kiek rimčiau , priešintis 
amerikiečiams. Bolševikų 
tankai ir paskubomis mesti 
į frontą kariuomenės dali
niai buvo sulamdyti.

Kartu ir pietinėj Korėjoj 
amerikiečiai ir pietiniai ko
rėjiečiai - pradėjo puolimus 
visame fronte ir vietomis 
jau pasistūmėjo -po 5 ir 
daugiau mylių pirmyn.

Amerikiečiai jau persi
kėlė per Naktong upę dve
jose vietose ir eina pirmyn.

Korėjos karo eiga dabar 
priklauso nuo Rusijos, ar ji 
velsis į karą, arba sukurstys 
Kinijos bolševikus mesti 
kariuomenę į Korėją prieš 
Jungtinių Tautų pajėgas. 
Jei Rusija pasitenkins tik 
patylomis remdama Korė
jos bolševikus, Korėjos ka
ras gali baigtis greičiau, 
negu buvo manoma.

Iškėlimas kariuomenės už 
bolševikų nugaros labai 
stipriai paveikė bolševikų 
armijos moralę. Bolševikų 
pralaimėjimas dabar
aiškus visiems Korėjos gy
ventojams ir todėl pas pa
čius bolševikus mažėja no
ras kariauti už pralaimėtą 
reikalą. ,

Sabotažninkų
Skaičius Padidėjo

i

FBI praneša, kad po Ko
rėjos karo pradžios Ameri
koj sabotažo atsitikimų pa
daugėjo šešius kartus, o 
šnipinėjimo atsitikimų pa
daugėjo 60%. FBT sako, 
kad bolševikų sabotažas 
yra nepalyginamai pavo
jingesnis dalykas, kaip na
cių sabotažas laike antrojo 
karo. FBI viršininkas, Ed- 
gar Hoover, sako, kad vie
nintelė komunistų partijos 
ir jos narių užduotis Ame
rikoj yra sabotažuoti musų 
karo pastangas ir komunis
tai savo tikslo siekia viso
kiausiomis priemonėmis— 
sabotažu, šnipinėjimu, kur
stymu rasinių riaušių, strei
kais ir kitomis jiems priei
namomis priemonėmis. Da
bartiniu metu komunistų 
partijos aktingieji žmonės 
lendą į pogrindį ir bažijasi, 
kad jie nėra bolševikai.

I
DRAUGAI NEŠA SUŽEISTĄ MARINĄ

kaip antros

Mlli

Korėjos fronte amerikiečiai jau sudėjo daug aukų. Paveiksle matyti, 
divizijos kariai neša sužeistą mariną į užfrontės ligoninę.
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Federacija Prieš 
Uždarbių Užšaldymą

Patvirtina Generolą Kontroliuoja 32 
George C. Marshall Žaliavų Rūšis

yra

Bolševikuojanti Unija
100% Už Ameriką

Vokietijos Gynimo
Vokietijos Užpuolimas Reikštų Visuotiną Karą; Vokie
čiai Sukelia 30,000 Policininkų, Vėliau dar 50,000;

Vokietijos Gamyba Traukiama j Europos Ginklavi
mą; dėl Vokiečių Armijos Kūrimo dar Nesusitarta

Didieji Nesutaria
Dėl Vokietijos

Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos užsienių reika
lų ministeriai šį pirmadienį 
susitarė dėl Europos gyni
mo ir dėl vokiečių policijos 
sustiprinimo, kad Vokietija 
ir pati galėtų gintis nuo 
korejietiško užpuolimo. Su
tarta, kad užpuolimas, ant 
Vokietijos butų lygu užpuo
limui ant Anglijos, Ameri
kos ir Prancūzijos.

Vokietijai leidžiama 
įtraukti į savo policiją 30,- 
000 vyrų, o kiek vėliau 
įtraukti dar papildomai 50,- 
000 vyrų.

Padidinti Vokietijos plie
no gamybą, kad vokiečių 
pramonė esminiai prisidėtų- 
prie Europos apsiginklavi
mo.

Įtraukt vokiečių darbo 
jėgą į karo gamybą; leisti 
Vokietijai įkurti užsienių 
reikalų ministeriją ir turė
ti diplomatinius santykius 
su kitomis valstybėmis; 
duoti Vokietijai 
vidujinės laisvės 
ūki.

Dėl 
armijos 
prieita,
stė visos Atlanto Pakto ša
lys ir vokiečių armijos klau
simas bus sprendžiamas tik 
tada, kai bus įkurta viena 
karo vadovybė visoms At
lanto Pakto šalims.

Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos užsienių reika
lų ministerių pasitarimai 
vyko New Yorke praeitą 
savaitę. Pasitarimuose bu
vo aptarti apsiginklavimo 
klausimai ir ypač daug gin
čų sukėlė Vokietijos įtrau
kimas į Vakarų Europos 
gynimą. Tuo klausimu pa
sirodė nemaži skirtumai 
tarp amerikiečių ir anglų 
bei prancūzų pažiūrų. Ame
rika siūlė, kad vokiečių ar
mija butų įjungta į Euro
pos ginkluotas pajėgas, bet 
Prancūzija ir Anglija siūlė, 
kad pirma kitos Europos 
valstybės butų apginkluo
tos, 
mas
Tuo klausimu pasitarimai 
dar eina ir tikimasi prieiti 
prie susitarimo ir tuo reika
lu.

i

Praeitą savaitę preziden
tas Trumanas priėmė kraš- patvarkymai 
to gynimo sekretoriaus,' įvairias žaliavas, jų tarpe 
Louis A. Johnson, atsistaty-.yra plienas, aliuminijus, 
dinimą ir į iq vietą pasky- medis, nylonas, alkoholis 

.. " ... ‘ , g«-
Bet kadangi gen. ma, varis, kobaltas ir eilė 

kitų žaliavų. Tos žaliavos 
turi būti suregistruotos, 
dirbtuvės ir pardavėjai turi 
padaryti jų inventorių ir tu
ri jų tik tiek pirkti, kiek bū
tinai reikia einamai gamy
bai. ,

Kontroliuojamų žaliavų 
sąrašas gali būti padidin
tas, jei bus toks reikalas. 
Vartotojų šitas patvarky
mas visai nepaliečia. Kol 
kas vartotojus paliečia tik- 

pirkimų 
tie su- 

pradėjo veikti 
nuo šio pirmadienio. Apie 
kreditų suvaržymą 
pranešta praeitą savaitę 
“Keleivyje.”

Pirmieji ūkio kontrolės 
palietė 32

Amerikos Darbo Federa
cijos 69 metinė konvencija 
prasidėjo šį pirmadienį 
Houston, Tex., mieste. Kon- 
venęįją griežtai pasisako 
■—’--3 darbininkų uždarbių 
užšaldymą Korėjos karo 
pasekmėje, bet jeigu kiltų 
toks būtinas reikalas ir rei
kėtų uždarbius stabilizuoti, 
konvencija reikalauja, kad 
uždarbių nustatymas butų 
lankstus, kad ir po stabili
zacijos uždarbiai galėtų bū
ti pritaikomi prie pragyve
nimo pabrangimo. Kainų

"J ’ prieš
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Progresyviai Ant
Bolševikų Pavadžio

Amerikos progresyvių 
partija, iš kurios nesenai
pasitraukė jos vadas Henry ,kontrolė turėtų būti įvesta 

iš tuoj pat.
Konvencija pasisako už

A. Wallace, pasisakė 
naujo prieš Amerikos užsie
nių politiką ir sako, kad unijų širdingą dėjimąsi į 
“stambusis biznis ir aukš- Amerikos ginklavimosi vyk- 
tieji karininkai” pasuko dymą ir vieningai pritaria 
Amerikos politiką į karą ir Amerikos 
siekia “preventyvio karo” 
prieš Rusiją ir Kiniją.

Progresyvių partijos va
das, O. John Rogge, buvęs 
generalinio prokuroro pa
dėjėjas, reikalavo, kad par
tija sukviestų nepaprastą 
konvenciją apsvarstyti par
tijos užsienių politiką, bet 
bolševikuojanti nacionali
nio komiteto dauguma 
siūlymą atmetė.

kai.
užsienių politi

STREIKAS G. E.
DIRBTUVĖSE BAIGĖSI

tą

SAKO, ADVOKATŲ
GILDIJA RAUDONA

Šią savaitę streikai Gen- 
eral Electric dirbtuvėse 
Lynne ir W. Lynne, Mass. 
valstijoj, pasibaigė, bet pil
nas darbas dirbtuvėse pra
sidės tik ateinančią savai
tę, nes unija neleido laike 
streiko prižiūrėti mašinų ir 
palaikyti ugnies pečiuose.

o vokiečių apginklavi- 
butų vykdomas vėliau.
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rė gėhėrblą Georgė C. Mar- (pramonės reikalams), 
shall.
Marshall yra profesionalas 
karys, o įstatymas draudžia 
skirti krašto gynimo sekre
torių kariškį, tai kongresas 
turėjo pakeisti įstatymą. 
Senato ir atstovų rumlį ko
misijos jau sutiko įstatymą 
pakeisti, kad generolas G. 
C. Marshall galėtų užimti 
krašto gynimo sekretoriaus 
vietą.

Kongresas Nutarė
Pažaboti Bolševikus

Išvaryta už bolševikavi- 
mą iš CIO United Electric- 
al, Radio and Machine 
Workers unija savo kon
vencijoj New Yorke šį pir
madienį pasisakė 100% už 
rėmimą Amerikos Korėjos 
kare. Unija smerkia Mas- kams. 
kvą už pradėjimą Korėjos 
karo. Kartu unija sako, 
kad ji pasilaiko sau teisę 
kritikuoti Ameriką, jei toks 
reikalas butų. Konvencijoj 
dalyvauja 600 delegatų.

Kongreso neamerikinės 
veiklos tyrinėjimo komisija 
paskelbė savo raportą, ku
riame vadina National Lavv- 
yers Guild organizaciją 
bolševikuojančia ir reika
lauja ją įtraukti į subver- 
syvių organizacijų skaičių. 
Kongreso komisija sako, 
kad advokatų gildija laiko
si bolševikų partijos linijos 
ir parūpina advokatus gy
nėjus šnipams - ir bolševi- 

Nacionalinė Law- 
buvo suorgani- 
13 metų. Jos 
yra Yale pro- 
J. Emerson, o

yers Guild 
zuota prieš 
pirmininkas 
fesorius T.
.sekretorius yra adv. R. J. 
'Silberman.

KLEMSŲ ČEMPIONAS

Israel Weinbaum, 200 
svarų sunkvežimio šoferis iš 
Atlantic City, N. J., pasi
skelbė suvalgęs vienu prisė
dimu 126 klemsus ir todėl 
skelbiasi esąs pasaulinis 
klemsų rijimo čempionas.
Prancūzas Užpatentavo

Lekiantį Automobili

Prancūzas Andrė Michel 
praeitą savaitę užpatentavo 
Prancūzijoj lekiantį auto
mobilį, kurs žeme bėga iki 
50 mylių per valandą, o pa
kilęs į orą gali lėkti virš 
200 mylių per valandą. Au
tomobilis pakyla į orą be 
išsibėgėjimo, kaip helikop
teris.

Atstovų rūmai ir senatas 
sutarė dėl įstatymo apie pa
žabojimą komunistų krašto 
viduje. Pagal kongreso nu
tarimą komunistinių orga
nizacijų nariai turės regis
truotis valdžios įstaigose; 
karo, invazijos ar sukilimo 
atveju komunistai ir jiems 
artimi žmonės galės būti 
padėti į koncentracijos sto
vyklas; komunistų ir jiems 
artimos organizacijos ne
bus paliuosuojamos nuo jo
kių mokesčių; komunistai 
ir jų simpatikai negalės 
gauti darbų ne tik valdžios 
įstaigose, bet ir tose įmo
nėse, kurios dirba vyriau
sybei ir krašto gynimui 
svarbiose įmonėse bei įstai
gose; komunistai galės nau
dotis pašto patarnavimu 
tiktai pažymėdami aiškiai, 
kad jie siunčia komunisti
nę propagandos medžiagą.

Dar šią savaitę toks įsta
tymas galutinai praeis kon
grese ir tada bus pasiųstas 
prezidentui pasirašyti.

tai suvaržymai 
“ant išmokėjimo,” 
varžymai

buvo

SOVIETŲ ŠNIPAS GAVO
10 METŲ KALĖJIMO

Pagautas Sovietų šnipas, 
Syracuse, N. Y., inžinierius 
Alfred D. Slack, šį pirma
dienį nuteistas 10 metų ka
lėti už č vimą rusų agen
tams inf- macijų karo me
tu apie 
mos 
bą. 
bęs 
mas

merikos sprogsta- 
medžiagos RDX gamy- 
Šnipas prisipažino dir- 
Maskvai. Šnipo teiš
buvo Grenville’j, Tenn.

1500 Vienuolių Kasa Anglis

Smarkus Ginčai 
Jungt. Tautų Seime
Šį antradienį trečią va

landą New Yorke pradeda 
posėdžiauti Jungtinių Tau
tų visuotinas seimas, kuria
me dalyvauja 59 tautų at
stovai. Svarbiausias klau
simas seimo posėdžiuose 
bus Korėjos karo svarsty
mas ir ginčai dėl įsileidimo 
į Jungtinių Tautų organi
zaciją komunistinės Kinijos 
atstovybės. Indija ir ypač 
Sovietų Rusija siūlys pri
imti kinų komunistus, kai
po teisėtus Kinijos atstovus.

Gen. MacArthu iš Tokio 
praneša Jungtinių Tautų 
organizacijai, kad Korėjos 
bolševikai gavo iš Kinijos 
komunistų 60,000 vyrų “pa
skolą.” Kinų komunistai 
perleido Korėjos bolševi
kams korejietiškos kilmės 
kareivius, kurie buvo sumo
bilizuoti į bolševikų armi
jas Mandžurijoj. Tie ka
reiviai ir yra Korėjos bol
ševikų armijos branduolys. 
Rusija iš savo pusės stato 
Korėjos bolševikams gink
lus ir daug tokių ginklų ir 
amunicijos, 1950 metų ga
mybos, jau pateko į Jungti
nių Tautų kariuomenės ran
kas.

daugiau 
tvarkant

sukūrimo 
susitarimo
Tą klausimą svar-

vokiečių 
dar ne-

VYRAS UŽMUŠĖ
NEIŠTIKIMĄ ŽMONĄ

Vaughan Miller, 37 metų 
vyras iš Greenbush, Me., 
šeštadienio vakare užtiko 
savo žmoną su kitu vyru 
sėdint to vyro automobily
je ir iš pavydo užmušė savo 
žmoną, astuonių vaikų mo
tiną, su automobilio “dže- 
kiu.” Padaręs tą žmogžu
dystę vyras privertė vieną 
kaimynę moterį su juo va
žiuoti į girią. Policijai be
ieškant žmogžudžio, jo kid- 
napinta moteris sugrįžo na
mo, o užmušėjas padarė 
pats sau galą girioje. Jis 
buvo rastas prie Leo Roy’s 
farmos jau nebegyvas, nu
sišovęs. Ta baisi tragedija 
sujaudino visą apielinkę.

AMERIKIEČIAI JAU
VERŽIASI Į SEOULĄ

Italijoj Žemė Drebėjo

Pietinėj Italijoj šį antra
dienį buvo jaučiami žemės 
drebėjimai. Drebėjimai ne
padarė didelių nuostolių.

Pusantro tūkstančio mo
terų vienuolių iš Vokietijos 
dabar Ukrainoj kasa ang
lis rusų anglių kasyklose. 
Rusai vienuoles išvežė iš 
Vokietijos į priverstinus 
darbus Rusijoj po rytinės 
Vokietijos okupacijos, ži
nios apie vienuolių vergiją 
pasiekė Vakarų Europą dė
ka vienam laiškui, kurį vie
na vienuolė įdavė vokiečių 
karo belaisviui.

BALF’o PIRMININKAS
GRĮŽO IŠ EUROPOS

BALF’o pirmininkas kan. 
prf. J. B. Končius, aplan
kęs Prancūziją, Vokietiją, 
Austriją, Šveicariją, Italiją, 
Ispaniją ir Angliją, kur rū
pinos tremtinių šalpos ir 
emigracijos reikalais, rug
sėjo 9 d., šeštadienį, laivu 
“Caronia” grįžo į New Yor- 
ką. ’

Vėliausiomis žiniomis 
amerikiečiai ir pietiniai ko
rėjiečiai jau veržiasi į Seoul 
miestą. Į Korėją, prie In
chon miesto, jau išsikėlė ir 
anglų marinų vienetas, kurs 
išvyko į karo frontą. Ame
rikiečiai skubina paimti 
Seoulą, kad bolševikai 
traukdamiesi turėtų mažiau 
laiko išskersti savo politi
nius priešininkus tame mie
ste. i
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TOKS RUSU LĖKTUVAS NUŠAUTAS PRIE KORĖJOSI

Puslapis Antra? -’

kas ir kuo 
esamąja J. 
vyriausybe,

NET PASIPIKTINIMAS!

“Draugas” (Nr. 207) ra
šo tarp kitko 
nepasitenkinęs 
A. Valstybių 
būtent:

“Visame krašte yra daug 
nepasitenkinimo demokratų 
vyriausybe, kuri priešinasi 
duoti Ispanijai Amerikos pa
skolą ir vis nedaro žygių 
diplomatiniams santykiams 
atnaujinti. Katalikų tarpe 
reiškiama net pasipiktinimo 
tokiu vyriausybės elgesiu. 
Užtat demokratų partijos 
pirmininkas William Boyle 
esąs pusėtina susirūpinęs, 
nes rinkimų metu daug pilie
čių vien dėlto gali balsuoti 
už republikonus.”

Katalikiško klero remia
mai ir palaikomai Ispanijos 
dikturinei vyriausybei būti
nai reikalingi pinigai ka
riuomenei, falangistams, 
policijai, išimties teismams 
ir kalėjimams išlaikyti, nes 
be šių jėgų ir priemonių 
sunku butų valdžią savo 
rankose išlaikyti. Dėlto, 
kad Amerika tokiai dikta
tūrinei Ispanijos vyriausy
bei nenori duoti pinigų, 
anot “Draugo,” “katalikų 
tarpe reiškiasi net pasipik
tinimas.”

Kad katalikiškųjų demo
kratų akys nuolatos su il
gėsiu žiuri į katalikiškai- 
totalitarinių režimų pusę, 
senai žinomas faktas. Fran
ko, Salazaro, Perono dikta
tūros, tai jiems bent reži
mai. Šitie senai pripažino 
Franko Ispaniją, bet Ame
rika1 ne, ir tiek. Tai kaip 
čia dabar nepyksi! Visi 
diktatūriniai režimai pliki, 
kaip tilvikai ir, žinoma, ne
gali savo vienminčių pini
gais paremti, todėl visa bė
da demokratinei Amerikai.

Amerikos unijistų (pro
fesinių sąjungų) spauda, š. 
m. liepos mėnesį, rašė, kad 
Amerikos Darbo Federaci
jos vykdomasai komitetas 
tuo pačiu lietuviškiems ka
talikams rupimu klausimu 
štai ką yra nutaręs:

“American Federation of La- 
bor Vykdomasai Komitetas iš 
naujo svarstė su Ispanijos fa
šistine vyriausybe, kurios prie
šakyje stovi Franko, diplomati- 
nųi santykių iš musų vyriausy
bėj pusės užmezgim klausimą.

“Mes tvirtiname, kad esame 
prieš tokį pripažinimą ... ir 
pakartojame, kad darysime vis
ką, kad vyriausybė tęstų ne
pripažinimo politiką toliau.

“Demokratinės profesinės są
jungos neužmirš niekados, kad 
falangistinėj Ispanijoj profesi
nės sąjungos draudžiamos ir 
persekiojamos, jų šalininkai 
suimami ir net nužudomi. Is
panijoj kasmet nužudoma apie 
50 asmenų tik už tai, kad 
jie ‘nepripažįsta generalissimo 
Franko.’

“Visai nepripuolamas daly
kas, kad Lotynų Amerikos— 
Argentinos, Dominikonų res
publikos ir Perų—valstybių 
diktatūrinės vyriausybės palai
ko diplomatinius su Madridu 
santykius. . . .”

Amerikos unijose yra 
daug gerų katalikų ir visai 
ištikimų ir nuoširdžių de
mokratų, kuriems šis Ame
rikos Darbo Federacijos 
nutarimas yra aiškiai priim
tinas ir remtinas. Kaip vi
sur, taip ir musuose, yra ka
talikų ir katalikų. Yra ka
talikų nuoširdžių demokra
tų, nors tokių nedaug; bet 
katalikiškos viršūnės, be
veik be išimties, vis dikta-

tomų pusėn žiuri, sąlyga, 
j sava, 
“katali- 
reiškia 
bažny- 
artimi 
sluok- I

'kad diktatūra butų 
katalikiška. Taigi, ' 
kų pasipiktinimą” 
ne kas . kitas, kaip 
čios dignitoriai ir 
jiems atžagareiviški 
sniai.

Marshall Grįžo
Korėjos karas

DEMAGOGINIS 
SIELOJIMASIS

Didžiosios politikos kata
likams vis rupi diktatoriai, 
monarchai ir vienvaldžiai. 
Atrodo reikėtų jau užmiršti 
viduramžius ir suprasti ko
kiais laikais gyvenama, su
prasti, jog šie laikai—orga
nizuoto žmogaus laikai. 
Štai tie patys katalikai ir jų 
demokratiškai krikščioniš
koji partija Belgijoj nusišu- 
tino su karaliaus Leopoldo 
į sostą grąžinimu. Tos par
tijos viršūnės buvo aklai 
nepalaužiamos, bet Belgi
jos darbininkai ir jų masi
nės organizacijos galvojo 
kitaip ir suvarė į maišą ka
rališkąją katalikų politiką. 
Visi dar atsimena kuo šis 
reikalas pasibaigė. Bet šito 
reikalo Belgijos katalikai 
dar neužmiršta. Jei ne ki
taip, tai nors pašmeižia 
pralaimėjimo kaltininkus. 
Rodos, ko čia butų dėtas 
bostoniškis “Darbininkas,” 
bet ir jis jaučiasi pralaimė
jęs “karališkąją Belgijos 
bylą.” Štai jis deda tūlo 
kan. (auninko) Gardijan, 
Belgijos darbininkų orga
nizacijos įsteigėjo, pasisa
kymus “ryšy su paskuti
niais karaliaus bylos įvy
kiais Belgijoj.”

“Kan. Gardijan teigimu 
Belgijos socialistai Valonijoj 
sukurė dar rimtesnę padėtį 
negu už geležinės uždangos, 
Grace Berleno miestelyje, 

kur susirėmime su policija 
žuvo 3 asmenys, socialistai 
parodė didžiausią religinę ne
toleranciją.”

“Karališkojo” ka t a 1 i k ų 
pralaimėjimo kaltininkais 
yra Belgijos darbininkai ir 
Spaak’as, įtakingiausis so
cialistų pirmaeilis žmogus, 
tad jam ir primetama visi 
čia išvardinti nusikaltimai. 
Kanauninkas kuo nors tu
rėjo tuos katalikų pralai
mėjimus pateisinti, čia su
prantama nuotaika. Betgi 
“Darbininkui” butų buvę 
visai ne pro šalį pamokyti 
neišmanėlį kan. Cardijaną, 
ką praktikoje reiškia “gele
žinė uždanga ir kominfor- 
mo padarai.” Bet jis to ne
padarė, mat jam šiuo atve
ju rūpėjo pralaimėtoji ka- 
raliaus-išdaviko byla ir di
delis noras už tą katalikų 
didžiulį nepasisekimą pa- 
šmeižti socialistus.

Šitokio tipo rusu orlaivį amerikiečiai numušė prie Korėjos, Geltonojoj juroj. Lėktu
vas dveją motorą, bomberis, buvo nušautas rugsėjo 4 d„ kada jis bandė prisiartinti 
prie Amerikos karo laivą ir vietoje pasiaiškinti pradėjo šaudyti į Amerikos karo lai
vyno lėktuvus. Dėl to orlaivio nušovimo kilo nemažai ginču, bet viskas pasibaigs ra
miai, nes rusai nedrįs dėl to incidento velti 5 į karą prieš Ameriką.

no yra skiriami priedai pi- čiu,’ 
nigais ir kitokiomis gerybė-1 niais žodžiais?” 
mis. Ši statistika paimta iš Į 
“Laisvės.”

žinią apie 
tarp Ame- 
ir marinų

TAURUMO, KILNUMO 
PAVYZDYS

Spauda apėjo 
incidentą, kilusį 
rikos prezidento
korpuso dėl prezidento pa
vartoto žesto.

Bet visa tai nesvarbu. 
Svarbu, kad didžiulės šalies 
prezidentas, jos ginkluotų
jų jėgų vyriausis vadas, pa
darė tokį nepaprastą žestą. 
Koks nors “vadas,” “tėvas 
ir mokytojas” ar koks kitas 
ne iš liaudies malonės val
dovas, kariškius, drįsusius 
nepasitikėjimą valdžios gal
vai reikšti, sukištų į kalėji
mus, mažiausiai išvarytų iš 
ari..’t,’~'’ arba net nužudytų. 
Šis Trumano žestas yra tik
ro demokrato žestas. Kai 
kas iš lietuvių šį įvykį turė
tų gerai atsiminti.

“Naujienos” šia 
teisingai parašė:

“Ar atsiprašys dabar pre
zidentą tie, kurie jį plūdo 
‘nekompetetingu bukapro-

proga

ORDENŲ KRUŠA

Okupai^. neužmiršo tų, 
kurie jam padeda okupaci
nį režimą palaikyti ir ak
tingai jo naudai dirba. Lie
tuvos į nelaisvę įjungimo 
dešimčiai metų paminėti, 
okupantas apdovanojo or- 
denais, medaliais, garbės 
ženklais, iš viso 3,000 as
menų. Maži žmonės, žino
ma, turėjo pasitenkinti gar
bės ženklais, lapais ir visu 
tuo, kas jokios naudos ne
neša, bet užtai M. Gedvilą, 
J. Paleckis, A. Sniečkus, 
Trofimovas ir iš viso 58 as
menys, gavusieji Lenino or- 
deną, aiškiai nieko nepra
laimėjo, nes prie šio orde-

šiukšlyną savo pažadus bal- 
parodė'suotojams. Balsuotojai pri- 

Amerikog karo pajėgų ne- tarė plieno pramonės suvi- 
pasiruošimą, bent pradžio
je, kada karo fronto prane
šimai buvo labai liūdni, ne
pasiruošimo faktas metėsi’ 
visiems į akis. “Kaltas” už 
tai visuomenės akyse buvo 
krašto gynimo sekretorius, 
Louis Johnson, kurs prieš 
tai ne kartą gyrėsi, kad jis 
ir pinigus taupo ir karišką 
krašto pasiruošimą gerina.

Visuomenės kritika ir 
privertė krašto gynimo sek
retorių trauktis iš savo vie
tos, o prezidentas jo pasi
traukimą priėmė ir į jo vie
tą paskyrė generolą Mar- 
shall’ą.

Gen. G. C. Marshall, ant
rojo pasaulinio karo vy
riausias planuotojas ir vė
liau valstybės sekretorius, 
yra didelio prestižo vyras 
ir yra gerbiamas visų gru
pių. Jo paskyrimui reikėjo 
pakeisti įstatymą, kuris 
draudžia į krašto gynimo 

(Sekretoriaus pareigas skirti 
[šiltiems maišams, kuriuose į profesionalą kariškį ir kon- 

PlunksnosĮgresas tą nedelsdamas pa
neš užima darė.

‘idiotu’ čr dar biaures- są žiemą, ir šviečiant sau
kei, kuri tenai nenusileidžia

Kol kas negirdėti, kad Pėr vasarą.
* I T"'k • * • • . •

kas nors butų pareiškęs ap-j ~ ..; 4. Reikalingas prietaisas
apgailestavimą dėl jų pa- pėdsakams naikinti, 
vartotų prezidento adresu 5. Reikalingas būdas 

greitai ir nebrangiai daryti 
I geriamąjį vandenį iš snie- 
Igo.
Į 6. Reikalingas prietaisas 
[motorams ir žmonėms šil-

šlykščių gatvės žodžių.

AMERIKOS KAREIVIS

Jei amerikiečiai nežino,;-------- :
kaip Maskvos rusai piešia dyL taip kad žmonėms ne- 
rusų tautai Amerikos karei- reikėtų labai sunkių drapa- 
vį, tai tą gali sužinoti iš so-įnŲ> kuriose sunku judėti ir 
vietų kariuomenės laikraš-Įveikti.
čio “Krasnaja Zvezda” ir| 7. Reikalinga lengvutė, 
patikrinti, ar jis tikrenybė-bet ne išpusta medžiaga 
je taip atrodo:
“. . . pas jį žvėriška veido 
išraiška, jis primena vokie
čių nacį. Moralės požiūriu 
sovietinis kareivis kur kas 
pranašesnis už amerikoną. 
MacArthuro kareiviai korė
jiečių kaimuose medžioja vnš- 
tas, veršiukus, prievartauja 
moteris ir žudo nekaltus vai
kus.”

Jei prisiminti, kaip ru
sai išžudė Rytprūsių gy
ventojus, be amžiaus ir ly
ties skirtumo, iš tikrųjų j 
Amerikos kareivis butų tik! 
kūdikėlis prieš “aukštos

I I 
i

! žmonės miega, 
[ir pūkai netinka, 
daug vietos.

Jei kas turėtų 
kalais praktiškų sumanymų, 
gali pranešti apie tai šiuo 
adresu: National Inventors 
Council, Defense Depart- 
ment, Washington, D. C.

'moralės” rusą.

Armija Prašo Išradimu Savo 

Veiksmams Šiaurėje
Amerika dabar pratina 

savo armiją veiksmams to
limoj šiaurėj, kur reikalingi 
tam tikri technikos pabūk
lai. Pavyzdžiui, reikalinga 
yra priemonė vežimų ir 
žmonių pėdsakams ant 
sniego užlyginti. Reikalin
gi prietaisai duobėms bei 
urvams kasti sušalusia
me sniege ir leduose, kur 
galėtų pasislėpti tankai ir 
kareiviai, kad plokščiame 
paviršy iš tolo nieko nesi
matytų.

Reikia ir daugiau daly
kų, pritaikytų armijos ope-

ŽUVO NELAIMĖJ

Amerikos International News 
S e r v ic e korespondentas, 
Frank Emery, žuvo orlaivio 
nelaimėje skrisdamas į Korė
ją iš Japonijos. Nesenai F. 
Emery buvo sužeistas Korė
jos fronte ir po gydymosi To
kio mieste grįžo vėl į Korėją, 
bet kelyje ištiko orlaivio ne
laimė ir jis žuvo.

racijoms dideliuose šalčiuo
se, bet kol kas jų dar ne
turima, ir dėl to Karo De
partamentas Washingtone 
labai susirūpinęs.

Prie šito departamento 
yra’ sudaryta Išradėjų Tary
ba, kuri susideda iš 18 
mokslininkų, inžinierių ir 
tyrinėtojų. Šita taryba da
bar išleido atsišaukimą į 
“pavienius išradėjus,” pra
šydama jų talkos. Kas gali 
sugalvoti reikalingą padar
gą, arba paduoti bent min
tį, kaip tokį pabūklą pada
ryti, prašomas apie tai pra
nešti tai Išradėjų Tarybai.

Tarp kitko atsišaukime 
minimi šitokie reikalingi 
prietaisai:

1. Reikalingas labai len
gvas, mažai į žemę spau
džiantis gazolinu varomas 
traukvežimis, kuris galėtų 
vilkti rogių traukinį ir da
ryti kelią per sniegą žmo
nėms eiti. Jo svoris turėtų 
būti apie 1,000 svarų.

2. Reikalingas prietaisas 
duobėms bei urvams leduo
se ir kietai susigulėjusiame 
sniege kasti, kur galėtų pa
sislėpti vežimai ir žmonės.

3. Reikalingas žmonėms 
ir medžiagai gabenti veži
mas, kuris galėtų veikti vi
sokiose šiaurės tereno sąly
gose ir įvairiais metų lai
kais. Jis turi būt toks, kad 
galėtų kopti į stačius ledo 
kalnus, važiuoti sniegu ir 
plaukti vandeniu; kad galė
tų veikti nakties tamsoj, 
kuri šiaurėj tęsiasi kone vi-

darė.
G. C. Marshall’o paskyri

mas atsilieps ir Amerikos 
politikoje Tolimuose Ry
tuose. Kinijos pralaimėji
mas labai ankštai siejasi su 
G. C. Marshall vardu ir, at
rodo, kad jo paskyrimas 
reiškia, jog gen. MacArthu
ro planai Azijoje bus at
mesti. Kinija bus bando- 

■ ma galutinai “nurašyti į 
> nuostolius.’’ ,

Caradin R. HoptonJ ><
Žinios Iš Korėjos

Korėjos frontų praneši- 
imai jau skamba kitaip. Po 
[traukimosi, po skaudžių 
j pralaimėjimų ir pažemini- 
imų, ateina žinios apie Ame
rikos pajėgų ofensyvą ir iš
kėlimą karo pajėgų toli bol
ševikų užfrontėje, prie Ko
rėjos sostinės Seoul. 260 
laivų, įvairių tautų—Ame
rikos, Anglijos, Olandijos, 
Prancūzijos, Kanados, Aus
tralijos ir Pietų Korėjos— 
iškėlė tūkstančius Ameri
kos kareivių į pačią Korė
jos širdį, prie sostinės, 150 
mylių 
Kartu 
jėgos 
riose

šitais rei-

Blaivininko Pažiūra
l Jaltos Biznį\

Dr. 1 ....
'metodistų blaivininkų są
jungos sekretorius, moterų 
blaivininkių suvažiavime 
Denv.er, Colo., sakė, kad 
Amerikos vadai Jaltoje, 
1945 metais, “Stalino krau- 
dės buvo taip nugirdyti, 
kad jie atsidūrė po stalu,” 
ir alkoholio įtakoje musų 
vadai “atsisakė nuo Ameri
kos teisių, išdavė pasitikė
jimą ir padarė susitarimus, 
kurie padalijo Korėją į 
šiaurinę ir pietinę dalis, o1 
visą Aziją perleido 
kams.”

Tas blaivininkas 
vadų girtumą už 
padarytas nuolaidas bolše
vikų imperializmui ir sako, 

j kad Washingtone “daugiau 
! valstybės paslapčių yra iš
duodama degtinės įtakoje, 
negu Maskva galėtų gauti 
per savo šnipus.”

bolšev-

kaltina 
Jaltoje

žinomas negru dainininkas, 
Josh White, liudija kongreso 
komisijoj ir sako, kad daini
ninkas Paul Robeson nega
li pretenduoti atstovauti vi
sus negrus ir jei jis kalba 
“visų rtegrų” vardu, tai tik 
dėl politinio nenusimanymo 
ir įsikinkęs į bolševikinę pro
pagandą.

NEGRŲ DAINININKAS

už priešo nugaros. 
Jungtinių Tautų pa
daro puolimus 
kitose Korėjos 

kraščių vietose.
Tikėkime, kad 

pradžia didžiosios 
vos, kuri nuvarys

įvai-
pa-

yra

suomeninimui ir vyriausybė 
pasirodytų neširdinga ir ap
sileidusi, jei ji to tautos pa
tvirtinto žygio nesiimtų.

Konservatoriai ir 
čios iniciatyvos” 
betgi žiuri kitaip, 
nymu, sunki Anglijos tarp
tautinė padėtis turėtų išgel
bėti privačių monopolistų ir 
stambiųjų kompanijų turtus 
nuo nacionalizacijos.

Matysime, kaip Anglijos 
parlamentas tą reikalą iš
spręs, o šiuo tarpu tenka tik 
pabrėžti Anglijos darbiečių 
ištikimybę savo skelbtajai 
programai ir jų drąsą tą 
programą vykdant prieš vi
so “senojo pasaulio” triukš
mingą opoziciją.

x
Japonijos Taika

Prezidentas Trumanas da
vė įsakymą valstybės sek
retoriui pradėti pasitarimus 
dėl surašymo taikos sutar
ties su Japonija. Ilgai ati
dėliojamos derybos greit 
prasidės.

Rusija per ištisus tris me
tus priešinosi Amerikos pa
siūlymui surašyti taikos su
tartį su Japonija ir dėl Ru
sijos opozicijos taikos suda
rymas buvo atidėliojamas. 
Dabar betgi Amerika su
prato, kad su Maskvos sa- 
botažninkais nepr o t i n g a 
yra skaitytis ir todėl dery
bos dėl taikos sutarties Ja
ponijai galės būti vedamos 
ir be Rusijos, jei Maskva 
teiksis 
tuoti,” 
rėš, ji galės lygiomis teisė
mis su kitomis 11 tautų da
lyvauti derybose, bet sabo
tažo ir “veto” biznio ru
sams nebus leidžiama va
ryti. ,

Kartu su taikos derybo
mis su Japonija praneša- 

■ ma, kad Japonijai bus leis
ta laikyti kariuomenę, kad 
ji galėtų ginti savo laisvę 

' nuo gresiančio rusiško im
perializmo. Tiek jau Sta
linas “laimėjo,” Japonijos 
armija atgimsta. . . .

Jungtinės Tautos
New Yorke pradeda po

sėdžiauti Jungtinių Tautų 
organizacijos visuotinas sei
mas. Rusų užvetuota ir už- 
plepėta Jungtinių Tautų or
ganizacija, dėka bolševikų 
boikotui, galėjo vieną lai
kotarpy pasįįrodyti gyva ir 
dabar ta organizacija veda 
net karą Korėjoj prieš ag
resorius. Bet rusai apsi
žiūrėjo, boikotą baigė ir JT 
saugumo taryba vėl virto 
veto ir nepabaigiamų kal
bų įstaiga.

Jungtinių Tautų organi
zacijos šalininkai mano, 
kad organizacijos svar
biausieji tarimai turėtų bū
ti daromi ne saugumo tary
boje, kurią Malikai ir Gro- 
mikai pavertė i plepalų bu-, 
dą, bet JT seimuose.

Perkėlimas “svorio” 
saugumo tarybos butų 
ras daiktas, jei nebūtų 
pakeičiamo čarterio, kuris 
aiškiai paveda saugumo ta
rybai prižiūrėti pasaulio 
tvarkos, o rusiškas “veto” 
tą nuostatą paverčia į 
puikų juoką. 1 Iš viso 
verta organizacija, kuri 
dėka rusiškam boikotui ga-

“priva- 
gynėjai 
Jų ma

tsts derybas “buiko--*- 
o jeigu Maskva no-

tai 
ofensy- 
bolševi- 

kiškus agresorius ne tik už 
nelemtos 38 paralelės, bet 
išmes juos visai iš Korėjos 
ir grąžins nuvargintai Ko
rėjai jos laisvę ir nepriklau
somybę.

x
Socializacija Anglijoj

Anglijos parlamentas, su
sirinkęs į nepaprastą posė
dį, vienbalsiai pritarė vy
riausybės pasiūlytai didžiu
lei ginklavimosi programai. 
Prieš ginklavimąsi nebalsa
vo nė vienas atstovas, visi 
supranta, kad nuo pasiruo
šimo gintis priklauso Ang
lijos išsilaikymas.

Kartu su ginklavimosi 
programa Anglijos darbie- 
čių vyriausybė paskelbė, 
kad ji vykins gyveniman 
parlamento priimtą įstaty
mą apie plieno pramonės 
nacionalizaciją. Balsavimas 
parlamente dėl to vyriausy
bės žygio bus rugsėjo 19 d.

Anglijos socialistai sako, 
kad gyventojų rinkta vy- Įėjo pasirodyti gyva? 
riausybė negali numesti į' —J. D.

iš
ge-
ne-

ne
ko 
tik
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KAS NIEKO NEVEIKIA i

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoj e

Atomines Bombos Baimė pasirodžius tos diskusijos 
padidėjo, pagyvėjo ir į jas

Chicagos^ lietuvių taipe įsitraukė ir tie, kurie į tas 
diskusijas iki šiol nesileis
davo.

Romos
ta, kad 
viešumon 
kuris jiems daro gėdą ir bė
dą. Bet pripažįsta, kad ge
rai, kad “Naujienos” sutei
kė vietos tam klausimui 
svarstyti. Iš girdėtų disku
sijų ypatingiausia išvada

yra tokių, kuriems atominė 
bomba ne juokais parų i. 
Mat apie tai nemažai rašo
ma laikraščiuose, neretai 
užsimenama per radio. Vie
na moteris pasakojo, kad 
išgirdusi per “Margučio” 
radio apie atominės bom
bos baisumus, negalėjusi il
giau klausyti ir uždariusi 
radiją.

Kai po Darbo Dienos pra- tokia: Pagaliau išmušė va- 
sidėjo mokslo metai, tai^nda atsisveikinti su 
chicagiečiai ■ išgirdo tą, ko miškomis parapijomis, 
daugelis iki šiol nežinojo, ginaujiųo senai gimęs Ame- 
Sužinota, kad mokyklose (iiR0S lietuviu tarpe tautinės 
įvestas naujas dalykas, pa-i bažnyčios kūrimo ' ’ 
vodinfac nivil rl afon lrnc? ' t->. i j - •

i

katalikai supran- 
tuomi išvelkamas 

toks reiškinys,

ro-
At-

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

vadintas civil defense, kas 
mūsiškai reiškia visuome
nės apsaugą. Pamokos apie 
tą dalyką yra privalomos 
bernaičiams ir mergaitėms. 
Yra skaitomas mokslo pro
gramoj pagrindiniu dalyku 
arba major subject. Vai
kai ir mergaitės mokomi, 
kaip elgtis ištikus oro ata
kai. Reikia spėti, kad pa
našios pamokos yra įvestos 
ir kitų didesniųjų miestų 
mokyklose.

Žinia apie tokių pamokų 
įvedimą mokyklose bailie
siems įvarė dar daugiau 
baimės. Jau tenka girdėti 
apie išvykimą į farmas gy
venti. Teiraujamasi apie 
farmas. Nelaimei suseka
ma, kad farmų kainos la
trai iškeltos. Aiškinama, 
kad taip įvyko dėl didelių 

tos 
dėl

klausi-
mas. Dabar atėjo geriau
sias laikas eiti prie masinio 
atsimetimo nuo Romos ir 
steigimo tautinių parapijų.

Tai jau ne vien Chicagos 
lietuviu vietinis reikalas.

UGNĮASVAIDIS FRONTE

Leitenantas Jobu Bergner iš Arlington, Mass., rodo Korėjos kariams, kaip naudoti 
fronte ugniasvaidį, kuris švirkščia karštą liepsną toli į priešo linijas. Paveiksle 
matyti, kaip liepsnos iš ugniasvaidžio pasiekia deganti sunkvežimi, kurį priešo ka
imeliu sviediniai buvo pirmiau padegę.

Cambridge Padangėj

paklausų farmoms. O 
paklausos padaugėjo 
baimės atominių atakų.
Neatominės Bombos 
Sprogimas

Chicagos lietuvių tarpe 
sprogo viena bomba, tik ne 
atominė. Kai kam ta bom
ba yra ašarinė, kai kam 
smirdanti, o dar kitiems ki
tokia. Dalykas tame.

“Naujienose” per tris nu
merius—rugsėjo 5, 6 ir 7 
d.— ėjo ilgi straipsniai ne
paprastai svarbiais ir opiais 
klausimais. Buvo tai lietu
vybės išlaikymo klausimas 
ryšium su ta negarbinga ro
le, kurią vaidina tame lie
tuvių Romos katalikų para
pijos. Bendra straipsniams 
antraštė buvo uždėta tokia: 
“Lietuvių Parapijos 
tuvybės Nykimas.” 
šo M. Sereikoms.

“Naujienoj” savo
ciniame prieraše pareiškė: 
“Paliestus šiame M. Serei- 
konio straipsnyje klausimus 
tenka neretai girdėti disku- 
suojant nesenai atvykusių iš 
tremties lietuvių tarpe, do
misi jais ir nemažas skai
čius senųjų ateivių.”

Prisieina pripažinti, kadmiai. 
M. Sereikonio straipsniams tuzinas dipukų kunigų.

ir Lie- 
Pasira-

redak-

pas juos pirmoj vietoj Ame
rikos išdavikų laikraštis 
“Laisvė,” klube platinami 
komunistiškų piknikų skel
bimai ir tt., o kiti tyli ir 
dedasi “neutralus.”

Visi žinome ir matome 
kokio plauko “piliečiai” yra 
užvaldę klubą, bet nesiryž
tame subrusti, susiprasti 
būtinai atvažiuoti į metinį 
susirinkimą ir apsivalyti 
nuo žmonių pučiančių Į 
Amerikai priešingą dūdą. 
Nejaugi mes patys negali
me išsivalyti savo kiemų 
nuo šiukšlių?

Nejaugi ir rytoj komu
nistai leis nuodus prisidengę 
visų musų vardu, o mes ty
lėsime tol kol jie visai su- 
biaurios musų gerą vardą 
Amerikos visuomenes aky
se?

Apsivalė tokios milioni- 
nės unijos, kaip CIO, apsi
valysime ir mes nuo Stalino 
agentų, tik reikia visiems 
subrusti.

Reikia mums patiems ap
sivalyti klubuose, įvairiose 
draugijose ir reikia iš visur 
šluoti maskvinį brudą ir 
“bendrakeleiviškas” šiukš
les visu griežtumu. Ne po
licija, bet mes patys turime 
žiūrėti, kad lietuviškose or
ganizacijose ir ypač jų va
dovybėse nesibaikotų neiš
tikimi, veidmainiški ir vi- 
s o k i e “bendrakeleiviški” 
niekšai.

Kviečiu ir kitus išsitarti 
šiuo svarbiu reikalu.

Senas Klubietis.

Apsivalykime Patys

Kožnas rimtai galvojan
tis šiandien mato, kad de
besys jau niaukiasi virš gal
vų visų Stalino ir jo kru
vinos tvarkos garbintojų ir 
pasekėjų. ,

| Kongresas jau priėmė 
l įstatymo projektą, kad ne 
tik komunistų partija, bet 
ir “pakeleivingos” organi
zacijos turėtų registruoti 
valdžios įstaigose savo na
rius.

Kiekvienam aišku, kad 
kas atsidavęs bolševikam, 
siekia jų laimėjimo, tai tuo 
pačiu siekia pražudyti Ame
riką, smurtu nuversti esa
mą, teisėtai žmonių išrink
tą valdžią, išžudyti keletą 
milionų “liaudies priešų,” 
darbininkus paversti parti
jos vergais, konfiskuoti 
žmonių sutaupąs, atimti au
tomobilius, namus, farmas 
ir kitokį turtą, kurį žmonės 
savo prakaitu per metų eilę 
užsidirbo ir sutaupė.

Dabar, kai Amerika pra
dėjo vadovauti žūtbūtinei 
kovai su komunizmu visa
me pasauly, ji negalės pa
likti nepalietus komunistų 
esančių šito krašto viduje, 
nes ir šitie galanda peilius 
taikydami smogti į nugarą 
pačiai Amerikai, kraštui 
kurio duoną jie valgo ir dėl 
kurio laisvės musų sūnus 
liejo ir tebelieja savo krau
ją-

Kalbant apie komunistus 
! kurie gimė lietuviais, o da- 
■bar pavirto ruskio agentais, 
bjauriausia yra tai, kad jie 
dangstosi visų lietuvių var
du. Tokia “pakeleivinga” 
radio valanda, duodama 
kožną sekmadienį, skelbia, 
kad ji yra “sponsored by 
Lithuanians of Massachu- 
setts.”

Paimkime dabar tokį 
Lithuanian-American Citi- 
zens Club, Cambridge. Na
rių jame yra apie 500. Dėl 
paprasto daugumos narių 
nerangumo, kad vieną die
ną per metus nepasiryžta 
atsilankyti į susirinkimą, 85 
“progresyvus” nariai suva
žiuoja iš visų Bostono apy
linkės miestų, net iš kitų 
valstijų, ir organizuotai iš 
anksto susitarę, kelių balsų 
dauguma išrenka neva “ko
alicinę’’ klubo valdybą ir 
direktorių boardą.

Tokia klubo vadovybė 
tvarko klubą, kaip tinka 
tiems 85 nariams, o ne kaip 
norėtų 425 likusieji nariai, 
kurie dėl įvairių priežasčių 
neatvažiuoja į rinkiminį su
sirinkimą. Klubo kai kurie 
vadovai akiplėšiškai boiko
tuoja visokią lietuvišką 
veiklą, laikraščių lentynoj

pasilinksminti ir niečiai, statydami Babelio 
. O jau apie musų 

)s tingą atidarė dipukas kuni-to susipažinti naujakuriam vaikų kalbą čia ir kalbėti 
p. gas, o jis vedėju pakvietė su senaisiais lietuviais ame- netenka.

'adv. A. Olį. Prakalbas pa- rikiečiais. į tiesos,
sakė konsulas P. Daužvar-j Visas pelnas bus sunau- ne pro 
Idis ir p. Sidzikauskas, dotas lietuviškiems i 
Aukų BALF’ui surinkta lams.
veik visa tūkstantinė. Stam-I Bilietus galima gauti pas 
biausią auką paklojo pats1 A. L. P. Klubo gaspadorių 
mitingo vedėjas, būtent Juozą Zakarauską, Antaną 
$50. Be to jo žmona savo!Ramanauską, Albertą Šukį, 
keliu aukojo $10. Aukavu- Ann Baniulis, Juozą Gla- 
sieji po penkinę ir daugiau veską, rengimo komisiją ir 
buvo garsinami. Tokių bu- pas kitus gerus lietuvius, 
vo > nemažai, bet jų tarpe' Kviečia rengimo komisi- 
nebuvo nei vieno kunigo, 'ja:

Masmitingas baigėsi gies-. 
me “Marija, Marija” ir tau-1 

stos himnu. Katalikiška gies-’ 
mė čia nebuvo vietoj. Tai 
nebuvo katalikiškas masmi- Siuvėjų 

lietuvių visokių i A. C. 
pažiūrų. Laisvamaniai čia.tuvių siuvėjų 54 skyriaus 

įgalėjo neatboti, bet juk pu- (mėnesinis narių susirinki- 
’sėtiną skaičių savo tarpe įvyksta rugsėjo (Septem- 
turime evangelikų ir refor- ber) 27 d., 8 vai. vak., uni-

Tai visos Amerikos lietuvių.kuniCT teko matyti proga 
reikalas. Daueelvie koloni- tlk vien4 marijoną. Masmi- smagiai laik ąpraleisti, prie bokštą, 
jų tokios tautinės parapijos, 
jau nuo senai gyvuoja ir 
veikia. 1 Tarpe tokių yra 
Lav/rence ir Scranton. Yra 
ir Chicagoj nepriklausoma, 
nuo Romos Tėvų Jonistų 
Centras adresu 4201 So. 
Maplewood St. , To centro 
vedėjas yra ark. S. Genio
mis ir kun. J. Liūtas.

Kodėl nedaryti tą revo
liucinį žingsnį? Kad tai 
butų erezija? Monai. Baž
nyčia nepriklausoma nuo 
Romos, atmetanti celibatą, 
pasninkus ir kitus išmistus, 
bet branginanti tautų lygy
bę, artimo meilę, Dievo 
garbinimą gimtąja kalba, I 
yra artimesnė Kristui, negu 
romiškoji, kuri leidžia ka-|tin£as’ 0 
talikiškoms tautoms viena' 
kitą skriausti, varyti nutau
tinimą ir daryti kitokias ne
teisybes.

Ką jus manote, kas atsi- matT 
tiktų, jei lietuvių tarpe ap- J- 
sireikštų žymus posūkis į.

Taip, gal čia yra 
Bet taip pat bus 
alį priminti, kad 

reika- mes seni ateiviai palikome 
■savo kraštą tada, kuomet 
viešpatavo jame tamsi ca
riškoji priespauda ir kuo
met apie 
gyvenimą 
kalbėjo.

Dabar r_____ ____ _
ateivių, kurie gyveno jau 
kitose sąlygose savame kra
šte, kaip jie į šį opų reika
lą žiuri ir kas dedasi su jų 
vaikais. Vaikai, bent kur 
susigrupavę, vienos ar kelių 
šeimų, tėvų akivaizdoj jau 
savo kalba nekalba aiškin
damiesi, kad ją pamiršo, 
arba kalbėt jiems sunku.

Čia netrūksta ir kurjozų. 
Kartais neatsilieka nuo vai
kų su 
kurių 
nios,” 
dystės 
džių kalboje prikergia de- 

i eolus, šiurus, diferensus, 
tantų, neįnėšikme į progra-l BALF’ui aukos skyrimas ir kreizius, baksus, naisus ir tt. 

kiti reikalai. Įgalvodamos, kad tokia ma-
Kviečiami visi skyriaus, da.

nariai kuo skaitlingiausiai i Jus naujai atvykę, kur 
dalyvauti ir tuo pačiu ne-‘galit šitą opų reikalą pa- 
užmiršti su savim atsinešti, tvarkyti, o mums seniems 
sočiai security ir unijos kor-1 ateiviams gal jau pervėlu. 
teles.
Lietuvių Siuvėjų 54 Skyr.

Pildomoji Taryba.

Jurgis’ Zerolis, 
Petras Montvilas, 
Frank Vaitukaitis

Dėmesiui
W. of A. unijos lie-

. O jiems katalikiška i jos patalpose, 11-27 Arion 
giesmė taip patinka, kaip PL, Brooklyne.

I katalikams patiktų protes-
kūrimą tautinių parapijų Jtantiška giesmė Todėl kadityta 
Nėra jokios abejonės, kad neatstumti brolių piotes- reik; 
nereikėtų ilgai 'laukti iki tanhh nemėsikme i progra-'BAI 
dabartiniu romišku naram- mas Jiems nepatinkamų ua- kiti

Dienotvarkėje yra numa- 
susirinkime svarbus 

a protes-j reikalai aptarti, kaip tai

lietuvių kulturinį 
krašte mažai kas

pažiūrėsim naujų

pamėgdžiojimais kai 
naujų ateivių “po- 
kurios be mielašir- 
prie lietuviškų žo-

VISI GALIME
MAŽLIETUVIUS REMTI

romiškų parapi- 
padarytų posūkį 
palaikymo link.

dabartinių 
jų vadai 
lietuvybės 
Lietuvių kalbai bažnyčiose 
greit atsirastų daugiau tei
sių ir daugiau jai pagarbos.
Ne Vietoj Giesmė

šeštadienį, rugsėjo 9 d. 
Chicagos kai kurie lietuviai 
minėjo ‘tautos šventę,” kar
tu atidarė BALF’o vajų ir 
padarė svarbų žingsnį pri
sirengime prie lietuvių Tag 
Day. Masmitingas įvyko 
didžiulės high schoolės au
ditorijoj. Žmonių buvo la
bai daug. Didelę minios 
dalį sudarė naujieji lietų

jų tarpe buvo apie
Iš

lykų. i

Laisvamanis.

BRODKLYN, N. Y.

Susipažinimo Vakarienė

Naujakurių ir senųjų 
Amerikos lietuvių susipaži
nimo vakarienė įvyks spa
lių (October) 14 d., Lietu
vių Amerikos Piliečių Klu
bo svetainėje, 280 Union 
Avė. Pradžia 8 vai. vaka
re, įžanga $3 ypatai.

Gerbiami tautiečiai, kvie
čiame visus ir visas įsigyti 
bilietus iš anksto ir daly- 
vaut šiame parengime; bus

BROCKTON, MASS.

Mes, seni šio krašto atei
viai, skaitydami čia įvairių ^omendacij 
pakraipų laikraščius kartais būtinas, 
užtinkame mums daromų1 
užmetimų, kad, girdi, seni 
ateiviai pamiršo savo kal
bą, anglų kalbos nemokam, 
o kalbam lyg seni babilio-

Senas Ateivis.

Reikalingas 
KALENDORIŲ 

Pardavinėtojas 
Perima visas senas sąskaitas. 
Nuošimčiai ir premijos. Turėti 

jas. Automobilis 
Atvykti asmeniškai.

LITHO CALENDAR & 
PRINTING COMPANY 

(Lithuanian Press)
199 New York Avenite, 

Newark 5, N. J. (39)

I

Kanadoje, Montrealyje, 
įsisteigė Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugija, tikslu 
remti medžiaginiai Mažo
sios Lietuvos lietuvius, pa
silikusius Vokietijoje. Ypa
tingai remtinos gausios šei
mos, kurių skaičius labai 
nemažas. Toliau norime 
supažindinti visuomenę su 
Mažosios Lietuvos reika
lais ir problemomis. Drau
gija gali kurtis visur, kur 
atsirastų bent dešimts na
rių, jie tad sudarytų drau
gijos skyrių, bet gali susi
daryti ir mažesni tos drau
gijos vienetai arba kas do
mėtųsi, gali tapti tos drau
gijos vietos įgaliotiniu.

Tos draugijos reikalais 
kreiptis:

B. Katilius,
435 St. Louis?, 

Montreal, Canada.
Pats laikas .susidomėti 

Mažosios Lietuvos reikalais 
ir pažinti jos problemas.

LENGVAS BUDAS . . .
Išmokti angliškai

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

ČIURLIONIES ANSAMBLIO DAINININKAI IR ŠOKĖJAI

Garsioji lietuvių dainininkų ir šokėjų grupė, čiurlionies Ansamblis, vadovybėje Alfon
so Mikulskio, duos puikų koncertų New Yo rko Carnegie Hali. Koncertas įvyksta spalių 
1 d., pradžia 5:30 vai. pavakarėj. .

LAIKAS UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje bus daug skai
tymų, informacijų, patarimų, eilių. Bus plati ka
lendorinė dalis su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 East Broadway South Boston 27, Mass.
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Įdomus Dalykai
Pusbrolis Nylono kad jis išrado šilčiausią me-

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Ar daugiau tėvas neži
nai ką pasakyti?

—Maike, aš atėjau pas 
tave, kad tu man ką nors 
pasakytum, 
man, kodėl 
parėtko ?

—Tėvas,

Vot, išvirozyk 
Amerikoj nėra

turbut, norėjai 
pasakyti, kad nėra tvarkos.

—Olrait, vaike, tegul bus 
ir taip, kaip tu nori. Saky
sim, kad nėra tvarkos.

—O kur tėvas matai ne
tvarką?

—Nagi, vot, paimkim 
kad ir tą komunistų lyderį 
Briedžių. Vienas sūdąs lie
pė uždaryti jį džėlon, o ki
tas liepė paleisti. Pasakyk, 
ar čia nėra gerų zokonų, ar 
kai kam razumo trūksta?

—Tėvas, matyt, turi gal
voj komunistą Bridges, ar 
taip? '■

—O koks čia diprensas, 
Maike? Briedžius ar Brid
žius, vis tiek tas pats penk- 
takojis.

—Skirtumas nemažas, tė
ve. Bet tiek to. Tėvui rupi 
klausimas, kodėl vienas tei
sėjas liepė tą komunistą lai
kyt kalėjime, o kitas liepė 
jį paleisti. Ar taip?

—Šiur, kad taip.
—Ir tėvas matai tame ne

tvarką?
—O ką tu, Maike, matai? 
—Aš matau gerą tvarką.
—Geriaut!
—Palauk, tėve, palauk. 

Reikia neužmiršti, kad 
Amerikije kožnas žmogus 
turi konstitucijos garantuo
tą asmens laisvę, todėl ne
galima jį uždaryti į kalėji
mą be reikalo.

—Nekalbėk niekų, Mai
ke. Tu pats žinai, kiek kar
tų policija buvo mane už
dariusi į lakupą be jokio 
reikalo.

—Jeigu policija be rei
kalo žmogų areštuoja, tėve, 
ją galima už tai traukti at
sakomybėn. Ji gerai tatai 
žino ir todėl be reikalo ne
siskubina žmogų areštuoti. 
Jei tėvas buvai kada užra
kintas, tai turėjo būti reika
las. Gal buvai perdaug išsi
gėręs, lindai po automobi- 
L’ais, o gal ir langą kai kam 
išdurei ... i

—Maike, tu čia nušnekė
jai nei šiaip, nei taip. Už 
komunistą užristoji, o mane 
atrandi kaltu. Į ką gi tai pa- parėtkas, 
dabna! . .šlėktas.

—Tėvas negerai mane 
supratai. Aš nieko neteisinu 
ir nieko nekaltinu; aš tik 
aiškinu, kad Amerikoje be 
reikalo žmogaus neareštuo
ja.

■ —Olrait, Maike, jei tu 
toks kytras, tai kodėl neat
sakai į mano klausimą? Aš 
tavęs klausiu, kodėl vienas 
sūdąs žmogų nusudija, o ki
tas atsudija? Jiegu buvo 
reikalas tą komunistą pa
tupdyti į šaltąją, tai kodėl 
kitas sudžia liepė jį palei
sti? Išeina, vadinas, kad 
reikėjo patupdyti ir reikėjo 
paleisti. Nu, tai dabar pa
sakyk, katras čia reikalas 
reikalingesnis?

—Demokratinė valstybė, 
tėve, nori tvarkytis teisin
gai, bet žmonės, kurie vyk
do tvarką, dažnai padaro 
klaidų. Tas teisėjas, kuris 
liepė laikyti komunistų va
dą kalėjime, matomai, pra
silenkė su teisingumu. Bet 
Amerikoje, tėve, gera tvar
ka. Jeigu vienas teisėjas 
padaro klaidą, nuteistasis 
žmogus gali kreiptis į kitą, 
aukštesnį teismą, kuris tą 
klaidą atitaiso. Taip buvo 
ir su to komunisto byla. Tai
gi tėvas klysti manydamas, 
kad čia nėra “parėtko.” 
Tvarka čia visai gera.

—Maike, aš ant to neso- 
glasnas. Jeigu tvarka butų 
gera, tai visi komunistai 
šiandien turėtų sėdėti džė- 
loje. O dabar net ir Bimba 
palaidas. Ne tik palaidas, 
ale dar savo “Laisvėj” pas
iūdija generolą Makartorą, 
kad tas nenori Kūrėjos bul- 
šiams pasiduoti. Na tai kur 
čia tavo geroji tvarka?

—Tėvas būtinai norėtum 
matyti visus komunistus ka
lėjime. Bet kaip tėvui pa
tiktų, jei Amerikos valdžia 
susodintų už grotų katali
kus?

—Katalikų, vaike, nega
li lyginti su bulšiais. Kata
likai niekam blogo nedaro.

—Kol kas, tėve, ir komu
nistai nieko blogo negalėjo 
padaryti, jie tik liežuviąjs 
mala. Bet jeigu jie pradės 

j triukšmauti, ar bus kraštui 
i pavojingi, juos bematant 
.suvarys į koncentracijos 
1 stovyklas. Kongresas jau 
ir tokį įstatymą išleido.

—Na, jeigu taip bus, 
Maike, bus

“Orlon”

Sintetinių medžiagų ga
myba smarkiu tempu žen
gia į priekį. Jau nebetoli 
tas laikas kai vyrui vieno 
kostiumo (suit) užteks vi
sam amžiui. Tas kostiu- 
,mas bus tinkamas dėvėti 
[vasarą ir žiemą, lietui ly
jant ir saulei šildant. Pal
tai bus pamiršti kaipo pa
senę, atgyvenę avo amžių 
drabužiai.

Žinoma, to negalima pa
sakyti apie musų moteris!
, Netrukus laukiama pasi
rodant rinkoje naujos me
džiagos, vadinamos “or
lon.” Net 10 metų moksli
ninkai šią medžiagą vystė 
vis pagerindami. Bet da
bar tas darbas jau baigtas 
ir Du Pont Company in
vestavo net $27,000,000 į 
šios medžiagos gamybą.

Orlon kaip rayon ir ny- 
lon yra daromas spaudžiant 
tirštą sirupinę masę per la
bai plonas skylutes. Tie 
siūleliai praėję chemišką 
mišinį sukietėja ir yra tin
kami verpti į siulus. Orlon 
košė yra bespalvė ir turi aš
trų nemalonų kvapą. Ji su
sideda daugiausia iš anglies 
(carbon), vandenylio (hy- 
drogen) ir azoto (nitro- 
gen). Šios medžiagos yra 
imamos iš žaliavos kaip an
glis, kalkės, žibalas, natū
ralinės dujos, vanduo ir 
oras.

Panašiai kaip ir
orlon siūlai, kurie yra 
našus į šilką, gali būti 
paverčiami į medžiagą, 
ri yra panaši į vilnonę 
džiagą.

Ši nauja medžiaga ypa
tingai pasižymi savo geru- 

Pavyzdžiui nylon, kai 
drėgnas yra ne tik šal- 
bet ir teikia drėgną, 
limpantį, pojūtį. Or- 
nors jis butų šlapias,

taip šilta, kaip 10 paprastų! 
antklodžių. Galimybės šią1 
medžiagą pavartoti yra be 
ribų.

V I

J. Suvis.džiagą.
Maždaug prieš metusi 

stambus fabrikantas papra
šė jį padaryti paltą, kuris 
butų panašiai padarytas 

(kaip elektrinė antklodė, ir 
šildomas elektros baterėjų; j^j jau atVyko apje 24

Lietuvos Piliečių 
Žiniai

Šio karo pasėkoje Į JAV

rayon, 
pa- 
net 
ku- 
m>

mu.
yra 
tas, 
lyg 
lon,
duoda malonų šiltą pojūtį. 
Ši medžiaga nebijo saulės, 
durnų, dujų ir net daugelio 
stiprių rukščių. Ji visiškai 
nesirukšlėja, išskalbus net 
nereikia prosyti. Iš orlon 
tinka gaminti baltiniai, liet
palčiai, lietsargiai, langų 
užuolaidos, palapinės, jach
toms burės ir net darbo pir
štinės, kurios nebijo rukš
čių ir nešvarumų. Buvo iš
bandyta, kad orlon marški
niai atlaiko net 100 skalbi
mų. Buvo padarytas ban
dymas. Išstatyta gabalas 
medžiagų lauke: orlon, šil
ko drobės, nylon, medvilnės 
ir viseose rayon. Po pus
antrų metų visos medžiagos 
supuvo išskyrus orlon, ku
ris dar turėjo 77% stipru
mo.

Iš šios medžiagos bus da
roma ne tik moterims balti
niai ir suknelės, bet ir kos
tiumai, paltai. Kostiumai 
padaryti iš šios medžiagos 
yra šilti, sausi ir atrodo 
kaip vilnoniai. Jie yra len
gvai valomi ir net skalbia
mi. - Maudymosi kostiumai 
padaryti iš šios medžiagos 
tuojau išdžiūsta vostik .iš
lipus iš vandens. Tai yra, 
kad orlon sugeria vandens 
mažiau negu 3*% savo svo
rio, kai pavyzdžiui rayon 
sugeria net 50 iki 125%..

Plona Medžiaga, Kuri Yra 
Šiltesnė Už Storą Žieminį 

Paltą
Tik ką nesenai žymus šių

laikomų kišenėse.
Rand’ui atrodė šis užsa

kymas nepraktiškas, bet jį 
viliojo mintis padaryti šil
tą paltą. Jis žinojo, kad 
žmogus maždaug 80% na
tūralios kūno šilimos pra
randa pagal spinduliavimo tapti JAV piliečiu. Tik po 
procesą. Jis pradėjo gal- tokios intencijos pareiški- 
voti kaip tą šilimą, tai yra, mo praėjus nemažiau dve- 
spinduliavimą eliminuoti jiems metams, bet išgyve- 
arba bent sumažinti. Jis nūs nemažiau kaip penke- 
rado, kad daugelis metalų, ris metus Jungtinėse Ame- 
įskaitant alumnijų, kaip’rikos Valstybėse, ir ne dau- 
tiktai stabdo šilimos spin
duliavimą. Taip galvoda
mas J. H. Rand paėmė alu- 
minijaus miltų, sumaišė 
juos su vinylito plastika. Šį 
skystį užpurkštęs ant rayon 
ir išdžiovinęs, gavo naują 
medžiagą, kurią pavadino 
“Fabric X.” Ji nepralei
džia šilimos spinduliavimo, 
yra minkšta ir stipri. Jeigu 
jus uždėsite šios medžiagos! 
mažą šmotelį ant jūsų dėl-j 
no, ranka tuojau pradėsi 
jausti šilimą, nes natūrali Yorke ir C 
kūno šilima negali išeiti, galėtų gauti 
Lengvas paltas (topcoat), šalies vizą, 
kuris turi pamušalą siosjKanadą užtenka turėti tik Declaration of Intention), 
medžiagos, yra šiltesnis už sugrįžimo liudijimą (perm-lkuri, " ’ 
žieminį paltą. Gabalas šios it to i---- TT---’r-1
medžiagos via daug leng- Statės), mes prašydamas ei jos įstaigos (District Of- 
vesnis uz toki pat didumo pasirinktos kelionei salies fice). Iš tos pat įstaigos 
gabalą medvilnės.. Antklo- vizos Lietuvos pilietis pri-j gaunami ir sugrįžimo leidi- 
dė is sios medžiagos yra valo gauti iš savo apygar- mai pristačius tris paso fo-

tūkstančiai lietuvių tremti
nių. Iš ieškančiųjų darbo, 
darbdaviai dažnai reikalau
ja bent taip vadinamuosius 
“pirmuosius popierius,” at
seit, kad darbo ieškantis 
butų pareiškęs intenciją

giau kaip septyneriems me
tams, galima daryti žy
giai gauti “antruosius po
pierius,” t. y., šios šalies pi
lietybę.

Gavę “pirmuosius popie-

tai
ne- laikų amerikietis išradėjas 

'James H. Rand paskelbė,'

ANTRAS ATSISVEIKINIMAS
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Mrs. Italph Wald, australietė (kairėj), ir Mrs. William 
Gatės, anglė, atsisveikina su savo vyrais Hong Kong 
uoste. Jų vyrai, antrojo karo veteranai, išvyksta į Ko
rėją kautis prieš bolševikų agresorius.

dos imigracijos ir natūrali-1 tograf i jas ir išpildžius rei- 
zacijos įstaigos (Immigra- kalingą anketą.

rius” ir toliau pasilieka Lie-[tion and NaturalizationI žemiau paduodame imi- 
tuvos piliečiais iki jie taps Service) leidimą nekliudo- gracijos įstaigų adresus, į 
JAV piliečiais. Todėl ir mai sugrįžti j JAV (permit kurias reikia kreiptis pilie- 
keliaudami į kurią kitą nors to re-enter the United tybės intencijos pareiškimo 

i valstybę jie privalo turėti Statės). , i ir sugrįžimo leidimų reika-
Igaliojantį Lietuvos užsienio; Intencijos pareiškimas lais: 
pasą, kuris gaunamas Lie- tapti piliečiu surašomas ant immigration 
tuvos konsulatuose New atitinkamos anketos (Form
--— i*' Chicagoje, kad N300—Application for a 

atitinkamos Certficate of Arrival and;
KeJiaujant į^reiiminary Form for a'Im> and Nat. Serviee>

70 Columbus Avė.,
New York 23, N. Y.

Im. and Nat. Service,
341 U. S. Post Office and 

Courthouse Bldg., 
Baltimore 2, Md.

Im. and Nat. Service,

no liudijimą (perm-lkuri, pareikalavus, gauna-! 
reenter^ the Unitedjma iš artimiausios imigra- 

Prieš prašydamas cijos įstaigos (District Of-

I

1

2

3

ROYAL UPRIGHT

su priedais

ROYAL UI’RIGHT 

su rankiniu valytojų

ROYAL TAT*
TYPO

su priedais

PASIRINKIT

Su jūsų senuoju 
valytojų 

Išsiniokėjimui

Sitas naujausas EASY Spindrier, 
patobulintu velėtoju ir skalautoji! 
daro visos savaitės darbą į mažiau, 
kaip valanną laiko. Išimtinas Spirala- 
torius skalbia švariau, balčiau ir daug 
greičiau . . . Spindrier skalauja 25% 
daugiau vandens, negu pirma . . . dvi
gubos statinės skalbia ir skalauja kar
tu! Sunki anonizuoto aliuminijaus 
statinė laiko 18 galionų vandens . . . 
Kranas vandens prileidžia . . . pompa 
išleidžia. Viedrų nereikia . . . lengva 
kontrolė, gražiai emaliuotas. Apžiūrėk 
Easy Spindrier šiandien pat!

BOSTON EDISON COMPANY

and Naturalčza-
tion Service,

45 Kingman St.,
St. Albans, Vt.

220 Delaware Avė.,
Buffalo 2, N. Y.

1 Ini. and -Nat. Service, •—•—
Post Office Bldg.,
Van Buren and Carial Sts., 
Chicago 7, III.

J m. and Nat. Service,
73 Tremont St.,
Boston 8, Mass.

. Im. and Nat. Service,
Lafayette Bldg.,
5th and Chestnut Sts.,
Philadelphia 6, Pa.

Im. and Nat. Service,
3915 Bisęayne Blvd.,
Miami, 37, Fla.

Im. and Nat. Service,
3770 E. Jefferson Avė.,
Detroit 7, Mich.

Im. and Nat. Service,
819 U. S. Courthouse,
811 Grand Avė.,
Kansas City 6, Mo.

Im. and Nat. Service,
1060 Broad St.,
Newark, N. J.

I Im. and Nat. Service,
815 Ąirport Way,
Seattle 4, Wash.

Im. and Nat. Service,
U. S. Courthouse,
P. O. Box 2539,
San Antonio 6, Texąs.

Im. and Nat. Service,
458 So. SprTng SI.,
Los Angeles 13; Galif.

z

Im. and Nat. Service,
Appraisers .g.,
630 Sansome St.,
San Francisco 11, Calif.

Im. and Nat. Service,
U. S. Courthouse,
P. O. Box 1650,
EI Paso, Texas.

Kitokiais reikalais, kaip 
tai giminių, sužadėtinių ar 
šeimos narių atsikvietimo 
reikalais kreipiamasi j cen- 
tralinę įstaigą:
Commissioner of Immgration 

and Naturalization, 
Philadelphia, Pa.

Liet. Generalinis Konsulatas
New Yorke.
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MYKOLAS BIRŽIŠKA:

Pranas Eidukevičius
Bolševikinamoje Lietuvos Istorijoje ir Tikrovėje

[“mirusios dūšios.” Net iš 
'Vilniaus organizacijos Ei
dukevičius nepakvietė nei 

i vieno iš tebeveikliųjų, pri
tyrusių jos darbuotojų, ku
rių tuo metu jai dar netru
ko. Nestebėtina, jog ne 
tik sprendimai, bet ir rin
kimai praėjo sklandžiai— 
Eidukevičius pasiliko Cen- 
itro Komitete, kuris suvažia- 

reikš- vimų vėliau jau nebešaukė 
nariams! ii’ tuo budu išliko LSDP

III
Šarmaičio žinią, jog Lie-. 

tuvos PPS susijungus su 
LSDP Eidukevičius tapo 
LSDP CK nariu ir juo išli
ko ligi pat 1918 m., ne pro 
šalį butų kiek patikslinti.

1907 m. rudenį krokuvi- 
niame LSDP suvažiavime 
jis buvo išrinktas Centro 
Komitetan, viena, 
mingiausiems CK 
tuo metu gaunant trauktis Centro Komitete ligi perė- 
iš partinio darbo, antra— 
suvažiavime paėmus viršų 
vadinamiems autonomis- 
tams, kuriems priklausė 
ypač buvę Lietuvos PPS 
nariai, jų tarpe ir Eiduke
vičius, trečia—esant gyvam 
reikalui Centro Komitetan 
rinkti ir iš buvusių pepesų, 
elesdiečiams labiausia buvo 
žinomas Eidukevičius, kaip 
jungtinių pasitarimų daly
vis, prityręs organizacinio 
darbo specas, lietuviškai su
sikalbąs ekspepet- is, pa
sireiškęs suvažiavime griež
tais pasisakymajs, pagaliau, 
nesikratęs ir net mielai ėjęs 
į CK narius. Taip bent vė-j 
liau aiškinosi kiti krokuvi-' 
nio suvažiavimo dalyviai,

- ilgainiui pasireiškus parti
jai nesveikam Eidukevi
čiaus vaidmeniui, puolami, 
kaip toks Eidukevičius ga
lėjo būti įvedamas Centro 
Komitetan.

1909 m. sausio mėnesį 
LSDP suvažiavime Vilniuje 
(mano bute ir kitur) Eidu
kevičius perrenkamas Cen- 

.11XL. Kornitetan..__ Suvažiavi
mas buvo sušauktas reakci
jai jau įsigalėjus ir LSDP, 
kaip ir kitoms socialisti
nėms organizacijoms, gero
kai esant nukentėjusiai ir 
apardytai. Tikriau tai bu
vo bene 17 dalyvių konfe
rencija, kurion Zigmas 
Aleksa (Mykolas, Bevardis, 
dar ne Angarietis) sukvietė 
sau patikimus žmones iš so
džiaus, o Pranas Eidukevi
čius (dabar jau drg. Ed
mundas) pristatė 8 žmo
nes (pats devintasis) iš 
Baltstogės, Gardino, Vil
niaus, gal ir Kauno. Kiek 
aleksininkai buvo kad ir 
švieži, partiškai neprityrę, 
suvažiavimo diskusijoms ir 
sprendimams nepriaugę, 
bet gyvi ir sumanus žaliu
kai, edmundiniai tebuvo 
bespalviai, šiuo reakcijos 
metu nebeveiklųs, o ir 
1905-1907 m. kuo nepasi- -------- ---------- --------------
žymėję, apie savo atstovau-pr jų vardu sakėsi partijoje 
jamas organizacijas nesu- ' ‘
gebėję suvažiavimui nieko kiuose. 
pranešti ir iš viso nepraši- arbitralumu 
tarę, tik “edmundiškai” 
balsavę nežinomieji—tikros nius partiečius, tuo pačiu

jo 1918 m. rugpiučio 14 d. 
įsteigton Lietuvos ir Balta
rusijos komunistų partijom

Aiškiai nepriaugęs CK 
darbui nei savo teorinėmis 
žiniomis, nei Lietuvos gyve
nimo ir vidujinių jos santy
kių rimtesniu pažinimu, nei 
stipresniu susirišimu su 
LSDP bendruomene ir tar- 
pusaviais jos narių santy
kiais, nei savo taktu ir ki
tomis budo savybėmis tam 
nepribrendęs, ambicingas, 
agresingas ir (nežiūrint il
gametės organizacinės tre
niruotės !) nedrausmingas, 
tik pats iš kitų reikalavęs 

[griežtos drausmės, tikriau 
partinio klusnumo ir ypa
čiai klusnumo jam pačiam, 
Eidukevičius nemažai prisi
dėjo prie to, jog Centro 
Komiteto darbas nebuvo 
darnus, kiekvienas jo narys 
dirbo kas sau kaip nusima
nė, savaime įsivyraudamas 
toje darbo 
buvo linkęs, apie kitų CK 
narių darbą ne ką bežino
damas. Tatai, žinoma, 
skaudžiai atsiliepė ir parti
jos darbo išdavoms.

Pats Eidukevičius paėmė 
savo globon LSDP Vilniaus 
organizaciją ir iš viso dar
bą Vilniaus darbininkų tar
pe, kam, atrodytų, dėl savo 
organizacinio patyrimo la
biausiai turėjo tikti. Čia 
neatsirėmęs senesniu vietos 
LSDP darbo patyrimu ir 
nesusipratęs, nesusiartinęs 
su organizaciniu, partiniu 
ir kitokiais atžvilgiais su
brendusiais ir patyrusiais, 
savaimingai pasireiškian
čiais ir turinčiais darbinin
kų bendruomenės pasitikė
jimą senais vietinės organi
zacijos veikėjais, kurie bu
tų sugebėję sekti gyvenimu, 
darbo minių reikalais ir 
nuotaikomis, tik siaurai, ša
bloniškai, autokratiškai len
kė jis sau organizacijos 
vardu pasyvesniuosius ir 
lanksteniuosius darbininkus

I

srityje, kuriai

ir tarpupartiniuose santy- 
Savo arogancija ir 

atstumdamas 
nuo savęs savarankiškes-

MES ATLIEKAM . . .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

o BIZNIO KORČIUKIŲ
O SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ*
O PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

*

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

T

LAIVAI IŠKELIA KAREIVIUS PRIE SEOULO

KELEIVIS, SO. BOSTON

260 tokiu laivu, kariškų laivų lydimi, iškeli tūkstančius kareivių prie Korėjos sosti
nės Seoulo. Iškelti kariai greitai išvadav » Inchon ir Seoul miestus iš bolševikiškų 
agresorių ir perkirto bolševikų susisiekim i su frontu.

Iš Pavergtos Lietuvos

JŽiait

B fe

stumė juos ir iš partijos m. mano redaguojamoje dėjimo” ir (3) kovą 
darbo, negudria savo takti- “Visuomenėje” straipsniu prisijungimą prie 
ka sukeldamas senų partie- “Amerikos Auksas ir Lie- kų.“ 
čių skaudžius jam įtarimus tuvos Išeiviai”; nepratęs 
ir nesveiką partijos darbui 
agentofobiją. Kartą net 
tam tikra partijos komisija, 
su Steponu Kairui prieky
je, gavo gilintis į supusius 
jo veikimą gandus ir pri
pažino juos nepagrįstus; 
vėliau paaiškėjo, 
laiku tikras provokatorius j 
klampino LSDP veikėjus—, 
Alfonsas Mickevičius nuo kiai prieškari„iam ]aikotar- 
Panevezio (dirbęs žandai- iuj tad ieš 1914 m_ 
merijai Inteligento slapy^ vilniaus darbininkų klubą. 
vaidziu). j čia supainiota du dalykai:

Vdmaus odininkų tarpe'(1) Pirmojo didžiojo kar0 
populiarios LSDP įstatytas met vokieči okupacijoje, 
jų profesines sąjungos sek-i^ ne anksčiau kai 1915 
letorium Eidukevičius čia Varnj istei t
pat atšaldė senų partiečių vilnjaus Darbininku Kluba 
santykius su organizacija, jr (2) ieš ; jį'k to
menkai tesionentuodamas aties Eidū^bViaaus> bet 
odų pramones darbo sąly-d su lenku demokratu 
gose ir ekonominėje kon-'sulenkėjusiu , liaudi. 
junkturoje be sekdamas | ninku zigmantu Nagrodz.

minios balsą t"™™ i
elementų nuotaikomis ir,1 
nebodamas prityrusių odi
ninkų partiečių įspėjimų, 
užsispyręs neapdairiai išve
dė darbininkus į silpnai te
paruoštą streiką prieš fabri
kantų paskelbtą gerai orga
nizuotą lokautą. Streikas 
buvo pralaimėtas, ir odi
ninkai tuo kaltino Eiduke
vičių (vieni nerimtumu, o 
kiti net provokacija), kuris 
ir šiaip, valdžios susektas 
streikui vadovavęs, gavo 
pasišalinti į užsienį.

Šio odininkų streiko ir 
Eidukevičiaus jam vadova
vimo neminėdamas, 
maitis terašo, jog 
metų pabaigoje, 
siunčiamas, P. E. 
į užsienį pas Amerikos lie
tuvius darbininkus išeivius 
rinkti aukų Lietuvos darbi
ninkų judėjimo reikalams, 
partinės spaudos atgaivini
mo reikalams, o taip pat 
politiniams kaliniams.”

Patikslinu: Eidukevičius 
po savo pralaimėto streiko 
bėgdamas į JAV paprašė iš 
manęs, kaip CK nario, tam 
tikro jam įgaliojimo (Šar
maičio 
lams) 
rinkti; 
baigoje 
man pakvituoti savo surink
tųjų aukų sąrašą, drauge ir 
savo pareiškimą, jog visą 
tą sumą išleidęs savo ke
lionės ten ir atgal ir važi
nėjimų po lietuvių koloni
jas reikalams. Mano ir ki
tų prašomas tiksliau pra
nešti apie savo kaip A. Ba
ranausko veiklą Amerikos 
lietuvių tarpe, jis vis žadė
jo, bet to nepadarė. Gavo
me pasitenkinti jo pradėtu 
ir nebaigtu spausdinti 1911

“už 
bolševi-

Kad visas šitas
__ v._7 __ ___ ____ taip mas Eidukevičiaus “kovas 
nevykusiai šį straipsnį su- aiškiau galėtume suprasti ir 
rašė, jog nemažai gavau'išryškinti, prisiminkime dar 
prakaituoti iki jis virto ga
limas spausdinti, bet auto
rius pats suprato, jog 
plunksna jam yra svetima, 

jog tuo ir savo rašinį nutraukė.
I Čia pat Šarmaitis lyg ir 
Eidukevičiui priskiria—aiš-

Išeiviai”;
rašyti, Eidukevičius

nurodo-
M

tamsesniuoju įsteigtą, Vilniaus Ama-

Šar-
“1909 
LSDP 

važiuoja

minėtiems reika- 
Amerikoje aukų 

kai kitų metų pa- 
jis grįžo, pristatė

tininkų Klubą, į kurį Eidu
kevičius pravedė ir kiek sa
vo žmonių, bet šiaip šiuo 
klubu daugiausia tepasi
naudota savo partiniams 
reikalams lenkų demokratų 
ir net atgyjančių pepeesų, 
dėl ko LSDP organizacija 
į šį Eidukevičiaus darbą la
bai skersavo.

1913 m. jis buvo suimtas 
ir pasmerktas ištremti į Ar
changelsko guberniją, kas 
betgi buvo pakeista leidimu 
jam išvykti į užsienį. 1913 
m. ir pusę 1914 m. jis iš
buvo JAV ir tik karui pra
sidedant, be kitų nuotykių, 
grįžo į Vilnių. Kuo jis šį 
kartą JAV buvo pasireiš
kęs (Šarmaitis rašo, jog Ei
dukevičius vykęs “tomis 
pačiomis partijos užduoti
mis, kaip ir 1909 m.,” tur
but įgaliojimų jau neberei
kalingas, tad tuo labiau at
skaitų niekam nedavęs), 
nežinau.

Šiaip reikia stebėtis Ei
dukevičiaus, PPS ir LSDP 
organizacijų, kuriose jis 
dirbo, sumanumu ir landu
mu, iš dalies gal ir jo pa
ties laime, jog tiek metų 
dirbęs nelegalų darbą ir be
ne 10 kartų suimtas, kelis 
kartus tremiamas, jis drau
ge nekalėjo nei dvejų me
tų ir nuo ištrėmimo vis išsi-' 
sukdavo, o ištrukti iš pa
vojingos padėties (pav. du 
kartu 1919 m.) jis buvo tik
ras meisteris.

IV
P. Eidukevičiaus veikloje 

kaip elesdiečio Šarmaitis 
ypačiai iškelia jo (1) kovą 
su “likvidatoriais,” (2) ko
vą “dėl LSDP prisijungimo 
prie Rusijos darbininkų ju-

kai ką iš LSDP istorijos. 
Savo 1947 metais Tiubin
gene paskelbtuose “Atsimi
nimuose ir Mintyse” “var
pininkas” Dr. Kazys Gri
nius primena mums, jog 
dar 1895 m. LSDP savo su
važiavime Vilniuje priėmė 
ir 1896 m. gegužės 1 d. da
ta paskelbė nepriklausomos 
Lietuvos respublikos, sufe- 
deruotos su kaimyninėmis 
nepriklausomomis tautomis, 
reikalavimą. Tiesa, viena
me partijos suvažiavime 
Lietuvos “liuosybė,” kuriuo 
žodžiu bene pradedant Jo
nu Šliupu ir kitais dar prieš 
LSDP užgimimą buvo vadi
nama tuo laiku laisvė, ne
priklausomybė (“neprigul- 
mybė”), keliama nebemi
nint jokių ryšių su bent ku
riuo kaimynu, bet partijos 
programoje (dar 1905 m.) 
ir partijos veikloje ligi pat 
pokrokuvinio jos suvažia
vimo 1907 m. federacija 
dar nebuvo savo amžiaus 
atgyvenusi, neprieštarau
janti niekeno nepriklauso
mybės siekimui ir tvirtai 
remianti partiją prieš bet- 
keno jos įtarinėjimus ar 
kaltinimus lietuviškuoju na
cionalizmu, imperializmu ir 
pan. Karščiausi 
deralistai tekalba 
vą, nepriverstiną 
nių tautų-kraštų 
lygiomis teisėmis, 
Lietuvos teisę federacijon 
dėtis ar nesidėti, su kuo ir 
kaip dėtis. LSDP steigėjas, 
įrašęs Lietuvos laisvę-nepri- 
klausomybę 1895 m. parti
jos programon, Dr. Andrius 
Domaševičius, dar dešimt- 
dvylika metų vis tebekelda- 
mas laisvos federacijos Šu
kį, savo oponentų iš kitų 
socialistinių ir nacionalisti
nių partijų dėl savo dažno 
diskusijose lenkų kalba jos 
laisvumo pabraukimo kiek 
net būdavo pajuokiamas 
esąs “na podstawie dobro- 
wolnej federacji.”

(Bus daugiau)

LSDP fe- 
apie lais- 
kaimyni- 

jungimąsi 
tad ir

Rusifikacijos Organas
(Tęsinys)

Jau kelinti metai Vilniu
je, greta “Tiesos,” leidžia
mas dienraštis vardu “So- 
vietskaja Litva,” rusų kal
ba, kaip Lietuvos komunis
tų (bolševikų) partijos 
LTSR aukščiausiosios tary
bos ir ministerių kabineto 
organas. Laikraštis įkur- 
dytas Komunarų gatvėje 
Nr. 3, kur turi savo didžiu
lę spaustuvę. Jį redaguo
ja A. I. Anuškin, drauge su 
kitais Lietuvos kolonistais 
rusais. Iš jo skilčių, daug 
daugiau kaip iš lietuvių 
kalba leidžiamų komunistų 
laikraščių, galima pažinti 
tikrąjį dabartinį Lietuvos, 
ypatingai Vilniaus miesto 
vaizdą. Vilnius gerokai su
rusintas, ir “Sovietskaja 
Litva” jokiu budu neslepia 
šio fakto.
Prieš Amerikoniškąjį 
“Rasizmą”

“Sovietskaja Litva” pas
taruoju metu daug vietos 
skiria Jungtinių Amerikos 
Valstybių vadam, ypač pre
zidentui Trumanui niekinti. 
Įvairiom progom neužmirš
ta pabrėžti jų “didėjantį 
imperializmą.” Nr. 73 drg. 
E. Grodzinski ilgam straip
snyje prikiša Jungtinėms 
Valstybėms ne tik didelį 
rasizmą negrų atžvilgiu, 
bet ypatingai iškelia JAV 
“rasinę politiką, nukreiptą 
prieš italus, žydus, airius, o 
ypatingai slavų tautų žmo
nes.” i
Trumpos Žinios iš Lietuvos

Vilniaus Universitete dir
ba mokslinį darbą šie pro
fesoriai : Zigmas žemaitis, 
Slavėnas, Brazdžiūnas, Ho- 
rodničius, Petras Katilius, 
Jucys, Matulis, Kaikaris, 
Daukša, Ivanauskas, Dalin- 
kevičius, Kaveckas, Sleže
vičius, Minkevičius, Snars- 
kis, prorektorius Stepas 
Jankauskas, Girdzijauskas, 
Kairiūkštis, Šopauskas, 
Laucevičius, Gulbinas, Ka- 
risla, Indrašius, Marcinke
vičius, Pakanaitis, Rimkevi
čius, Dzidas Budrys, rekto
rius Jonas Bučas, Petras 
Šalčius, Dagys, RageviČius, 
Šalkauskas, Konstantas Ja
blonskis, Bulavas, Žėruolis, 
Balčikonis, Žiugžda, Puti- 
nas-Mykolaitis, Vabalas- 
Gudaitis, Ignas Jonynas, 
Korsakas Radžvilas ir 'kt.

—Konservatorijoje dėsto 
šie profesoriai: stalininės 
premijos laureatas prof. 
Balys Dvarionas, Antanas 
Račiūnas, LTSR liaudies

Jonas Švedas, Konradas 
Kaveckas, Bieliūnas, Marti- 
nonis, Gaudrimas ir kt.

—Vilniaus valstybiniame 
dailės institute dėsto šie 
profesoriai: Vytautas Jur
kūnas, Antanas Gudaitis, 
Petras Aleksandravičius, 
Vytautas Palaima, Napo
leonas ir Algirdas Petru
liai, Mečys Bulaka, Jonas 
Kuzminskas, Liuda Vainei- 
kytė, prof. Galaunė ir kt.

—Kauno Universiteto 
profesūros eilėse yra šie dė
stytojai: akademikai—Pu
renąs, Lašas, Mažylis; na
riai korespondentai—Vasi
liauskas, Indriūnas; profe
soriai—Juodelė, Mošinskis, 
Kupčinskas ( jis ir univer
siteto rektorius), Baršaus
kas, Šiaulys, Janickis; ar
chitektai—Stulginskis, Sce- 
snulevičius, Verbickas, Be- 
linskas, Lukošaitis; docen
tai—Matulevičius, Januške
vičius, Jaržemskis, Kaula- 
kis, Vidmantas, Sližys ir kt.

—Kauno žemės Ūkio 
Akademijoje profesoriau
ja: akademijos rektorius 
Matas Mickis, akademikas 
Jonas Krikščiūnas, narys 
korespondentas Ruokis, 
prof. Kondratas; docentai 
—Šklėrius, Bulavas, Na- 
vardaitis, Mastauskis, Pet
raitis, Juozapavičius, Če- 
pinskas ir kt.

—III LTSR Veterinarijos 
Akademijai vadovauja do
centas Čygas.

—IV Kauno valstybinia
me taikomosios ir dekora
tyvines dailės institute dės
to: stalininės premijos lau
reatas Juozas Mikėnas, 
Žmuidzinavičius, Ušinskas, 
Strolis, Rimtas, Kalpokas, 
Tarabilda, Pundžius ir kt.

—V Valstybiniame Kūno 
Kultūros Institute pedago
gų tarpe pažymėtinis Žile
vičius, Kišonas, Klimas, 
Dzindziliauskas, Vietrinas, 
Anikionis.

1950 m. kovo 1 d. nusta
tytas rublio aukso turinys 
—0.222168 gramų
aukso. Valstybinio banko 
perkamoji galia auksui yra 
4 rubliai ir 45 kapeikos už 
vieną gramą aukso. Užsie
nio valiutų atžvilgiu: 4 rub
liai už vieną JAV dolerį; 
11 rublių 20 kapeikų už 
vieną svarą sterlingų.

—Sveikatos apsaugos mi- 
nisteris prof. B. Penkaus- 
kas praneša: ligoninėse yra 
9,600 lovų, 25 kartus padi
dėjo lopšelių skaičius, kiek
viename valsčiuje atidaryta 
ambulatorija, o - kaime— 
medicinos ir vaistinių punk- 

artistas Kipras Petrauskas, Į tai, gimdymo namai (TB: 
Kačanauskas, Vainiūnas, į49.12.10)); sergančius kai- 
Antanas Sodeika, Galkaus- muose žymus gydytojai ap- 
kas, Karnavičius (sūnūs), lanko tolimuose Lietuvos 
Smigaitė-Dvarionienė, sta- kampuose lėktuvais (1950. 
lininės premijos laureatas 1.30. TB). ELTA.

gryno

Buvusio Lietuvos Prezidento
DR. KAZIO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
Patikrinkit savo akis namuose 
su musų Namų Akių Tikrintoju. 
Matykit iš tolo ir iš arti. Pa
sitenkinimas garantuotas. Tau- 
pykit pinigus. Prisiųskit adre
sų ir amžių 30-čiai dienų nemo
kamam išbandymui.

SAVE
UP TO 
$15.00

GLASSES on 30 DAYTRIAL!

Tęst your eyes at bomo with our Rome Eye Testery 
See f ar and near. l’erfect satisfaction guarantecd. 
Savo monoy. Sčpęi name, address. ago for 30 Day 
■>■«■■■■■ Trlat Offer. Freo Eyo 
L įj L L I Tęst er. Latest Style Cat- 
rnrr! &log and full informa- 
1 tion. Wrlte todajl f

Clarlc Optical Co., Dept. FL
1148 Wc»t Chioago AYonue Chlcugo 22, III.

Agetfts 
Wantcd

Tai yra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rašto 
knyga apie lietuvių tautinį atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę.

Knyga labai įdomi, paduoda daug žinių iš musų 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.



Fsslapis Šeštas

Moterų Skyrius
ši SKYRIŲ TVARKO

l._ _______ M. MICHELSON1ĖNĖ —

Triukšmas Dėl Nuogų
Merginų Fotografavimo

Tūlas New Yorko dakta
ras, kuris sakosi esąs “mok
sliškų knygų rašytojas,’’ su
manė parašyti knygą apie 
“moterų sveikatą,” gausiai 
iliustruotą nuogų merginų 
nuotraukomis. Tokios me
džiagos sutiko jam prista
tyti University of Washing- 
ton iš Seattle miesto. Ir 
kai šj rudenį i tą universi
tetą pradėjo stoti naujos 
mokinės, joms buvo pasa
kyta, kad universiteto tvar
ka reikalaujanti naujų stu
denčių sveikatos patikrini
mo. Mergaitės sutiko.

Bet štai kas iš to išėjo:
Mergaitės buvo įleidžia-’ 

mos į tikrinimo kambarį po1 
vieną; tenai jos buvo išren
giamos, apžiūrimos ir nuo
gos nuo galvos iki kojų fo
tografuojamos po du kartu: 
viena poza iš priešakio, ki
ta iš šono. Šitos nuotrau
kos paskui buvo siunčiamos 
į New Yorką minėtajam 
daktarui. Jis ruošėsi paga
minti tokią knygą, iš kurios 
butų galima padaryti milio- 
ną dolerių.

Kai sužinojo apie tai fo
tografuojamų mergaičių tė
vai, kilo didžiausios furo
ras. Jie sukėlė tokią pro
testų audrą, kad universite
to vadovybė tuojau studen
čių fotografavimą sustab
dė. Bet protestai vistiek 
nesiliauja.

Jaunos studentės skun
džiasi visai nežinojusios, 
kokiam tikslui jas fotogra
favo. Jų tikėta, kad tos 
nuotraukos reikalingos svei
katos patikrinimui ir kad 
viešai niekas jų nematysiąs.

New Yorke yra “Sveika
tos Tyrimams Laboratori
ja,” kuriai vadovauja Dr. 
Sheldonas. Tos įstaigos ve
dėjas paaiškino spaudai, 
kąd mergaičių nuotraukos 
buvo daromos jam. Jam 
esančios reikalingos nuogų 
merginų fotografijos, kad 
galėtų “moksliškai išaiškin
ti,” kokį santykį moteriš
kės struktūra turi su jos bu- 
du. Kitaip pasakius, jo 
tikslas buvęs parodyti, kad 
pagal moteriškės kūno iš
vaizdą galima pažinti jos 
būdą ir elgesį.

Bet ar galima tokį aiški
nimą priimti už gryną pini
gą? Juk fotografija paro

GRAŽI BLIUSKELĖ

Stasys Santvaras.

Graži rudens bliuskelė nešioti po švarku, su gražiais 
išsiuvinėjimais.

do tiktai nufotografuoto as
mens formą, bet negali pa
rodyt, kaip tas asmuo atei
ty elgsis, kokių papročių jis 
galės įsigyti, ir taip toliau. 
O papročiai juk ir sudaro 
žmogaus būdą.

Taigi aišku, kad mokslo 
vardu čia norima pridengti 
visai kitas tų fotografijų 
tikslas.

Ir kai dėl tų fotografijų 
kilo triukšmas, tai dabar 
tas daktaras jau aiškina, 
kad dėdamas savo knygon 
nuogų merginų atvaizdus, 
jų veidus jisai butų užtepęs, 
taip kad niekas negalėtų jų 
pažinti.

Gi Dr. Leland Powers, 
kurio Health Service Cen
tre atvaizdai buvo daromi, 
teisinasi, kad jų fotografa
vimas nebuvęs privalomas, 
bet laisvo noro dalykas. Ji
sai kaltina universiteto tar
nautojus, kurie fotografavo 
mergaites nepaaiškindami, 
kokiam tikslui tai daroma.

Viena musų skaitytoja, 
Savickienė iš Beaver- 
111., prašo nurodymo, 
daryti lietuviškus su- 
ir kaip kepti ruginę

ALGIMANTUI

Atbėk tuo prieangio taku—
Atbėk, sunel! Atbėki—neregė

ta laimė tu!
Ku-ku! Ku-ku!—
Atbėk tuo prieangio taku!

Lai spindi žvaigždės iš dangaus 
langų,

Kad niekur nepaklystum tu!
Ku-ku! Ku-ku!
Lai spindi žvaigždės iš dangaus 

langų!

Ir saulė teapjuosia deimantų 
lanku,

Kad nematytum tų baisių nak
tų !

Ku-ku! Ku-ku!
Ir saulė teapjuosia deimantų 

lanku!

Toli, toli nuo Lietuvos laukų
Pradėjai žemės laiptais kopti 

tu!
Ku-ku! Ku-ku!
Toli, toli nuo Lietuvos laukų!

Kaip miela bus ir kaip puiku,
Kai bėgsi panerio dainuojančiu 

krantu!
Ku-ku! Ku-ku!
Kaip miela bus ir kaip puiku!

Lai spindi žvaigždės iš dangaus 
langų,

Kad niekur neprapultum tu! 
Ku-ku! Ku-ku!
Lai spindi žvaigždės iš dangaus 

langų!

AR JI BUS “MISS AMERICA”?

KELEIVIS, SO. BOffTON

Viena iš 54 kandidačių i “Miss America 1950 metams’’ 
Pennsylvanijos gražuolė, Ellie‘ Ann Longacre, nufotogra
fuota Atlantic City, raita.

Kaip Gaminti Lietuviškus Surius ir Duoną

žiemą darysiu kitą. Darbas 
eina greitai: sukarpai seną 
drabužį juostelėmis, susuki 
jas ir susiuvi.”

Musų Prierašas: Šio sky
riaus vedėja pati nėra lie
tuviškų sūrių ir duonos ga
minusi, todėl prašo šio sky
riaus skaitytojų, kurios 
apie tuos dalykus gerai nu
simano, kad jos malonėtų 
apie tai parašyti ir prisiųs
ti musų Moterų Skyriui. 
Mes manom, kad tai bus 
įdomu daugeliui musų mo
terų, ypač toms, kurios yra 
Amerikoje augusios.

Ona 
ville, 
kaip 
rius 
duoną. Ji rašo:

‘“Gerbiamoji p. Michel- 
soniene: Aš tamstos nepa
žįstu, bet aš labai mėgstu 
skaityti tamtos vedamą 
Moterų Skyrių ‘Keleivyje.’ 
Jame yra daug įdomių skai
tymų ir naudingų pamoki
nimų apie sveikatos užlai
kymą, apie valgių gamini
mą ir tt. Kaip tik ateina 
penktadienis, tai aš laukiu 
‘Keleivio’ kaip brangiausio 
svečio. Visus receptus ir 
pamokinimus aš visada iš
sikerpu ir susidedu į tam 
tikrą dėžutę, kad nenusi- 
mestų. Bet dvejų dalykų 
aš visgi pasigendu, tai pa
aiškinimo kaip daryti lietu
viškus surius ir kaip kepti l Neužkenksit jus idėjai, 
lietuvišką ruginę duoną.

“Jau ketvirti metai kaip i 
aš gyvenu ant farmos, kur 
mes tik trys lietuviai esam 
įsimaišę tarp prancūzų ir 
airių. Valgių gaminimo iš 
jų nepasimokinsi, nes lie
tuviškų valgių jie nevalgo 
ir nežino kaip juos gaminti. 
Taigi aš labai prašyčiau 
tamstos, ar negalėtumėt nu
rodyt Moterų Skyriuje, 
kaip padaromas lietuviškas 
suris, būtent, kaip pieną su
raugint!, kaip jį sutraukti 
ir tt. Aš to visai nemoku, 
o mano vyras labai mėgsta 
lietuvišką sūrį.

“Prašyčiau ir kito pata
rimo: kaip iškepti lietuviš
kos ruginės duonos. Vieni 
ją vadina ‘plikinta,’ kiti sa
ko ‘latviška’ duona. Kai 
gyvenau Chicagoj, tenai 
kasdien buvo galima gauti 
lietuviškos duonos krautu
vėse, bet čia, ant farmų, 
tokios nėra. Rugių užsiau
ginam, bet duonos išsikepti 
nemokam. Baltos ameriko
niškos duonos aš visada iš
sikepu, bet norisi lietuviš
kos.

“Tariu tamstai nuoširdų 
ačiū už tilpusį Moterų Sky
riuje pamokinimą kaip pa
dirbti iš senų drapanų ki
limą arba karpetą prie lo
vos patiesti. Pereitą žie
mą aš vieną tokį pasida
riau ir jis labai gražiai iš
rodo ir labai malonus, 
minkštas po kojomis. Šią

ŪŽKIT, VĖJAI

Ūžkit, kaukit,
Cypkit, staukit, 
šiurkštus šiaurės vėjai.
Spėkas junkit,
Raukit, dumkit—

Į Puls karaliai ir'povaliai
Romos popams reikės pulti—
Kas gyveno
Ir paseno >
Kapan turi gulti. . . .

I—as.

Iki 1960 metų Amerikoj bu
sią jau 15,000,000 žmonių, ku
riems reikės mokėti senatvės 
pensiją.

I

Daugiausia žmonių miršta 
Amerikoje nuo širdies ligų. 
Antrą vietą užima vėžys. 1900 
metais vėžys buvo penktoj vie 
toj.

SPORTO DOVANA

Graži 19 metų mergaitė iš 
Westfield, N. Y., Aili Teslof, 
gavo dovanų “McGovern Um- 
pire Award” už bešališkų ėji
mų teisėjos pareigas teniso 
rungtynėse.

VALGIAI

Tomeičių Kečiupas
4 kvortos nunokusių tomeičių. 
4 dideli svogūnai.
2 skliautelės česnako.
Pora lapelių. 
Raudonas pipiras be sėklų. 
Pusė puoduko rudo cukraus. 
Pusė šaukšto kvepiančių pipirų

(allspice).
Pusė šaukšto čielų gvazdikėlių. 
Pusė šaukšto salierių sėklų.
Pusė šaukšto čielų juodų pipi

rų.
Lazdelė cinamono. 
Puodukas uksuso. 
Druskos.

Nulupk ir supiaustyk to- 
meites, svogūnus, česnaką 
ir raudoną pipirą. Pavirink 
viską krūvoj iki tomeitės 
pasileis. Pertrink per sie
tą. Sudėk cukrų. Surišk 
šmotely reto audeklo visus 
sausus prieskonius ir įdėk 
į tomeites. Pavirink smar
kiai ir pasudyk pagal sko
nį. Pavirink dar 10 minu
lių. Išėmus pundelį su 
prieskoniais, kečiupą supilk 
į sterelizuotas bonkas.

Marmeladas iš Obuolių ir 
Grušių

2 kvortos supiaustytų obuolių. 
2 kvortos supiaustytų grušių.
4 lemonų sunka fir sutarkuota 

žievė.
2 orančių sunka ir sutarkuota 

žievė.
10 puodukų cukraus.

Viską gerai sumaišius už
virink. Nuolatos maišyk ir 
virink smarkiai iki sutirš- 
tės. Sukrėsk į stėrelizuotus 
stiklus ir gerai uždaryk, 
kad oras neįsigautų. Lai
kyk vėsioj vietoj.

Šis marmeladas labai tin
ka prie karštų blynų.

GIMTINĖ
Kokalny bujoję liepos, augę ąžuolai, 
Šalimais tekėjus Praviena raudona 
Ir akiraty numėlę tolimi šilai
Buvo man džiaugsmas ir kasdienė 

duona.
Kokalnin pakopus—mano buvo iš

minti
Net takeliai—matės: Nemunas žvil

gėjo, ,
O už jo Žigla melsvai nujuodus, ir 

viršuj šventi
Skliautai, apačioj gi—vieškelis kle

gėjo.
Dar ten buvo tėvo kalvė nuolatos 

žvangi
Ir vaikystės namo pražiūrėtas lan

gas,
Pro kurį stebėdavau pasaulio plotį...

Ten mano gimtinė ir vaikystė bran
gi—

Ir varpai kasdieną po senovei žvan
ga,

Lyg tada, kai mokiaus džiaugtis ir 
svajorti. . . .

JONAS AISTIS.
•

Jonas Aistis ((anksčiau vadinęsis 
Kossu-Aleksandravičium ir Kuosa- 
Aleksandriškiu) yra vienas pačių 
stipriausių nepriklausomos Lietuvos 
ir musų dienų poetų. Jis lemtingai 
yra prisidėjęs prie Lietuvos poezijos 
atgimimo, pasireiškusio apie 1930 
m. J. Aisčio kūryba yra turtinga 
tyros poezijos perlais. Jausmo šil
tumo, palyginimo galia, gamtos iš
gyvenimu ir tėvynės ilgesiu Jonas 
Aistis lietuviškąją poeziją yra iškė
lęs į jai prideramą lygį, kokio ir tu
ri tikėtis dainininkų—lyrikų šalis— 
Lietuva.

Kultūros Rėmėjų Draugijos Bosto- 
tone valdybos pakviestas dalyvauti 
rugsėjo 24 d. literatūros vakare, po
etas Jonas Aistis maloniai sutiko. 
Jis atvyks iš Conneęticut valstijos, 
kur šiuo metu gyvena. Literatūros 
vakare žinomasis rašytojas skaitys 
pluokštelį savo naujausiųjų kurinių.

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

S. Šimkaus Dainos
Ką tik išėjo iš spaudos 33 
liaudies dainos. Surinko ir 
spaudai parengė kompozi
toriaus sūnūs Algis Šimkūs. 
Su gaidomis ir tekstais, 64 
puslapiai.,. Kaina $2. Ra
šyti:

“Keleivis”
636 East Broadway

So. Boston, Mass.

Nepaprasta Byla Dėl Kūdikio
Houstono mieste, Texas 

valstijoj, anądien prasidėjo 
nepaprasta byla. Tūla Mrs. 

[ Bell patraukė teisman tūlą 
Hartmaną ir jo 25 metų 
amžiaus žmoną, reikalau
dama, kad jiedu atiduotų 
jai 13 mėnesių mergaitę, 
kurią ji palikusi pas Hart- 
manus tik iki susiras sau 
darbą. Darbą ji jau susi
radusi ir norinti savo mer
gaitę atsiimti, bet Hartma- 
nai nenorį jos atiduoti.

Teisėjas stato- Hartma- 
nams klausimą:

“Kodėl neatiduodat po
niai Bell jos dukrelės?”

Hartmanienė aiškinasi:
“Ta mergaitė priklauso 

man, ne poniai Bell. Aš 
ponios Bell visai nepažįstu. 
Aš ją pamačiau pirmu kar
tu tik tada, kai ji atėjo pas 
mus ir pradėjo kabintis 
prie kūdikio. Jeigu bus rei
kalas, aš galėsiu pristatyt 
teismui tikrąją mergaitės 
motiną.”

Teisėjas nustebo:
“Reiškia, tamsta prisipa

žįsti, kad nesi motina?”
Taip, prisipažįstu, sako 

Hartmanienė. Aš, sako, 
turėjau operaciją ir vaikų 
negaliu turėti, bet labai jų 
trokštu. Mano vyras taip 
pat nori vaikų. Taigi, sa
ko, aš sugalvojau paprašyti 
savo geros draugės, kad ji 
su mano vyru pagimdytų 
man kūdikį. Ji yra gera, 
padori mergina, ir mano 
pasiūlymą priėmė. Tuomet 
aš pasakiau apie tai savo 
vyrui. Iš pradžios jis nu
stebo, bet pagalvojęs pasa
kė: “Olrait!”

“Ir aš buvau laimingiau
sia moteris pasauly,” sako 
Hartmanienė, “kuomet ma
no draugė pasakė jau tu
rėsianti kūdikį su mano vy
ru. Mes apmokėjom jos 
ekspensus ir ji paliko kūdi
kį mums. Aš čia nenoriu 
sakyti tos merginos pavar
dės,. bet jeigu teismas rei
kalaus, aš galėsiu ją atsi
vesti kaip liudininkę.”

Nors ginčijamoji 13 mė
nesių mergaitė esanti “gyva 
Hartmano kopija,” teismas 
visgi tuo nepasitenkino. 
Kad išrišti ginčą moksliš
kai, valstijos laboratorijai

ITALŲ GRAŽUOLĖ

Jauna, 17 metų Romos mer
gaitė, Anna Maria Bugliari, 
buvo išrinkta “Miss Italia” 
1950 metams. Dabar ji var- 

Į žosi dėl titulo “Miss Europa.”
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tėvo kraują su kūdikio 
krauju, ir taip pat abiejų 
padų nuospaudas.
pavesta palyginti tariamojo

Vynas iš Vynuogių

Uogas reikia nuskinti nuo 
šakelių ir sutrinti, kad ne
liktų Čielų. Duot porą die
nų pastovėt, tada sunką ge
rai išspausti, žieves užpil
ti šaltu vandeniu, pamai- 
šyt, pamaigyt, ir vėl iš
spaust; tą vandenį supilt į 
pirmąją sunką.

Kožnam galionui van
dens reikia duoti apie pus
trečio svaro cukraus ir iš
maišyti, kad jis sutirptų. 
Dabar visą sunką supilti į 
švarią bačkutę. Bačkutė 
turi būt nevisai pilna, nes 
kai pradės rūgti, tai bėgs 
per viršų.

Bačkutę lengvai užkimš
ti, kad tik oras neįsigautų; 
bet kad rūgimo dujos galė
tų išeiti, špunkoj reikia iš- 
gręžt skylutę ir įstatyt gu
minę paipukę, bet neįleisti 
pergiliai, kad nesiektų vy
no; antrą jos galą įleisti į 
kokį stiklą ar pieno bonką 
su vandeniu.

Šitaip bačkutę užtaisius, 
oras jon neįsigaus, bet du
jos galės išeiti burbuliuoda- 
mos per vandenį.

Kol vynas rūgsta, bačku
tė turi būt šiltoj vietoj, vi
dutinėj kambario tempera
tūroj. Rūgimas tęsis apie 
porą savaičių. Kai dujos 
per paipukę jau visai ma
žai beburbuliuos, tik kada- 
ne-kada burbuliukas pasi
rodys, tai fermentacija bus 
jau pasibaigus. , Tada pai
pukę iš~špunkos“ ištraukti, 
špunką gerai įkalti, o sky
lutę, kur buvo- paipukė, už
kalti aklinai meduku.

Dabar bačkutę pastatyti 
vėsioj vietoj ir tegul ji sto
vi ramybėj iki kovo mėne
sio. Tada vyną nutraukti 
per paipukę į bonkas ir jas 
tuojau užkorkuoti. Bet rei
kia tai daryti atsargiai, kad 
bačkutės nesukrėsti ir ne
sujudinti, nes kitaip pakils 
nusistovėję tirščiai ir vynas 
bus drumzlinas.

Svarbu žinoti, kad oras 
greitai vyną sugadina, pa
verčia jį į uksusą. Todėl 
bonkos turi būt pilnos, iki 
pat viršaus, kad kuo ma
žiausia jose butų. oro.

Pirktinis vynas nesugen- 
da dėlto, kad jis yra sustip
rintas iki 20 procentų alko
holio. Pats per save vynas 
negali išvystyt daugiau 
kaip 14% alkoholio, nes 
pasiekęs tiek nuošimčių al
koholis užmuša fermento 
bakterijas ir fermentacija > 
sustoja.

PATARIA IMT
MOTERIS ARMIJON

Syracuse Universiteto vir
šininkas Tolley, kuris šio
mis dienomis sugrįžo iš Eu
ropos, sakosi labai nudžiu
gęs, kad Amerikoje tapo at
gaivintas rinktinis naujokų 
ėmimas. Bet butų geriau, 
jis sako, jeigu* karo tarny
bon butų., imamos ir mote
rys—ne kaip slaugės ar raš
tininkės, bet kaip kareiviai. 
Jas reikėtų mokyti šaudyt 
ir vartoti kitus ginklus.

Mes nemanom, kad prie 
to prieis.

Šių metų cenzas nustatė, kad 
Jungtinėse Valstybėse yra 150,- 
000,000 gyventojų.
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lįlš_ Plataus Pasaulio Į
Izraelis ir Jordanija

Izraelis ir Jordanija su-
Filipinų Vulkanas

Filipinų respublikoje, Ca-
miguin saloje, praeitą sa- siginčijo dėl sienų nustaty- 
vaitę pradėjo veikti vienas.mo ir net priėjo jau prie 

> eže
ro pietiniame krante. Iz
raelio vyriausybė įspėjo 
Jordaniją ir visas arabų 
valstybes, kad žydai esą pa
siruošę karui, jfei arabai no
ri muštis. Arabai irgi grą- 
sina imtis ginklų, jei žydai 
“vogs” jų teritoriją. . . .

vulkanas, kurio išsiveržusi j susišaudymo Galilė jos 
lava ir j orą išmetami ak
menys užmušė 84 žmones ir 
nemažai sužeidė. Filipinų 
vyriausybė paskubomis pa
siuntė pagalbą nelaimės iš
tiktos salos gyventojams.

, Sabotažas Anglijoj

Anglijos karo laivyno va
dovybė praneša, kad jau 
tryliktą kartą karo laivuose 
buvo padarytas sabotažas. 
Paskutinis atsitikimas buvo 
lengvajame orlaivių nešio
tojų laive, kuriame nežino
mi piktadariai įpylė smėlio 
į orlaivio aliejavimo siste
mą.

Graikijos Vyriausybė

Graikų parlamentas 153 
balsais prieš 43 patvirtino 
naująją Graikijos vyriausy
bę, kurios priešakyje stovi 
liberalų vadas, Sophokles 
Venizelos. Naujoji vyriau
sybė yra koalicinė, sudary
ta iš trijų stambiausiųjų 
parlamento grupių.

Seržantas Alfred B. Le Clair, Japonijos bazėje, įtaiso j 
varvklinį lėktuvų 50 milimetru kulkosvaidį. Lengvieji 
orlaiviai naikintuvai pakyla iš Japonijos ir lekia j Ko
rėjos frontą padėti Jungtiniu Tautų pajėgoms kautis 
prieš bolševikus.

Vokietijos Policija

Vakarinė Vokietija gavo 
iš aliantų leidimą didinti 
savo policininkų skaičių ir 
į policiją bus imami buvu
sieji kariškiai, kareiviai ir 
karininkai. Policija stipri
nama kaipo pirmas žings
nis sustiprinimui vakaru 's 
Vokietijos prieš galimą 
‘“korejietišką” puolimą iš 
bolševikiškos rytinės Vo
kietijos.

Anglų Karo Tarnyba

Anglijos parlamentas, pa 
gal vyriausybės siūlymą, 

, nutarė pratęsti priverstiną 
karo tarnybą jauniems an
glams nuo 18 iki 24 mėne- 
sių. Tą nutarimą dar turės 

I patvirtinti lordų rūmai. 
Karo tarnyba prailginama, 
kad padidinus karo pajėgas 
dabartinėj krizėj.

Austrijos Demonstracijos

Du šimtai bolševikų Aus
trijos sostinėj Vienoje de
monstravo prie viešbučio, 
kuriame sustojo Amerikos. 
generolas, Mark W. Clark, 
kuris dabar tikrina Vakarų 
kf,e£a pajėgų pasiruošimą 
gintis Europoje. Policija 
demonstrantus greitai išvai
kė.

Zeiss Ekspertai Rusijoj
Garsiųjų Zeiss optikos 

dirbtuvių Jenoje, Vokieti
joje, inžinieriai jau kelinti 
metai yra išvežti į Rusiją, 
kur jie dirba Rusijos opti
kos instrumentų dirbtuvėse. 
Rusai po okupavimo Tiu- 
ringijos, vokiečius eksper
tus išvežė prievarta į Rusi
ją, kad galėtų pasinaudoti 
jų žiniomis ir prityrimu.

KAS MUMS RAŠOMA
Vežimas žada Pajudėti

I
Pasaulio Lietuvių Bendruo-1 

menės JAV suorganizavimo 
reikalas priklauso nuo politinių 
grupių nusistatymo ir jų noro 
aktingai to darbo imtis. Kitų 
motyvų nėra. Pusantrų metų 
praėjo, o tų norų vis kaip nė
ra, taip nėra. Per tiek laiko 
galima buvo ištisas teorijas iš
narplioti, jas atmintinai išmok
ti ir pasiruošti vykdymui.

Tuo klausimu ir “Draugas” 
prabilo ir sako:

“Paskutiniuoju laiku yra daroma' 
didelio spaudimo lietuviams organi
zuotis j Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę. Jis daromas iš Europoj gy
venančių lietuvių puses ir Ameri
kon atvykusių tremtinių. Kai ku
riuose miestuose ir jų apylinkėse 
jau bandoma šį sąjūdį pradėti.”

Ši pastaroji aplinkybė ir pri
vertė Amerikos Lietuvių Tary
bų sudaryti studijų komitetų. 
Toliau laikraštis sako:

“Komitetas savo paruoštą planą ■

patieks ALT visam kolektyvui per
žiūrėti, po to pasisakys ALT suda- 

I rančios grupės ir organizacijų vir
šūnės.”

Šis kelias visai teisingas, tik 
jau tolimas ir ilgas, ilgas ir ne
paprastais vingiais vingiuotas. 
Ar tam klausimui greičiau 
spręsti grupės ir ALT neturė
tų pavartoti spartesnes ir mo- 
derniškesnes technikas, juk gy- 
venmas moderniškos technikos 
ir sparčių tempų Amerikoje.

Baigiant tenka apgailestauti, 
kad visi kiti “Draugo” pasitei
sinimai, nors labai įdomus, bet 
neįtikinantys. —K.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jot 
skyriai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVI!] 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.

Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th Su New York 1, N. Y,

Iš Urugvajaus Padangės
Urugvajaus respublika 

yra nedidelė, bet gana pro
gresyvi. Jos teritorija sie
kia 186,000 kvadratinių ki
lometrų, taigi, vis dėlto, bus 
didesnė už visas tris Pabal- 
tės valstybes. Gyventojų 
turi virš dviejų su puse mi- 
lionų. Veik miliopas gyve
na sostinėje Montevideo, li
kusioji dalis provincijoje ir 
apskričių miestuose ir kal
imuose.

Montevideo pasižymi sa
vo ypatingu gražumu ir yra 
garsus vasarotojų centras 
Pietų Amerikoje. Bus ma
žai pasaulyje tokių miestų, 
kaip Montevideo, kurie mo
kėjo panaudoti geografinę 
padėtį miesto puošnumui ir 
jo grožiui padidinti.

Pradedant nuo uosto 
veik į abi puses miestą puo
šia nepaprastai graži pajū
rio alėja, kuri pietų link 
tęsiasi kokius penkioliką 
kilometrų. Tai gražus ir 
didingas reginys. Į šią alė
ją iš vienos pusės atsiremia 
pajūris, kurį vasaros metu 
lanko įvairių kraštų vasa
rotojai ir miesto gyvento
jai, o antroje alėjos pusėje 
priaugę aukštų viešbučių, 
kuriuose apsistoja vasaroti 
atvykę iš kitų valstybių pi- 
niguoti svečiai. Montevi
deo gyventojų skaičius va
saros metu padidėja virš 
dvidešimts nuošimčių ir 
miesto gyvumas tada virte 
verda. Tai Pietų Ameri
kos Kalifornija.

Urugvajus 1 yra turizmo, 
gyvulininkystės ir prade
dančių kibti į žemę ūkinin
kų kraštas. Šiame krašte, 
kaip ir daugumoje kitų Pie
tų Amerikos valstybių, pi
liečiai kalba ispaniškai. 
Urugvajaus kaimynai yra 
Argentina, Paragvajus ir 
Brazilija. 1 ,

Urugvajus yra laisvės, 
žmoniškumo ir progreso 
kraštas. Urugvajiečiai, ly
giai . kaip ir lietuviai, yra 
pergyvenę nemaža sunku
mų, kol sukūrė savo laisvą, 
demokratinę respubliką. Iki 
Napoleono laikų Urugvajus 
buvo Ispanijos kolonija. Is
panų atsikračius, kraštą no
rėjo užvaldyti stipresnieji 
kaimynai Argentina ir Bra
zilija, bet urugvajiečiai su
gebėjo ir nuo jų apsiginti. 
Jų laisvės kovų didvyris 
Gervacio Artigas yra iškė
lęs net mums lietuviams įsi
dėmėtiną obalsį: “Siekda
mi laisvės nieko neįžeidžia-

me ir nebijome.” O kitas 
šio krašto valstybės vyras, 
J. O. Battle, demokratinės 
santvarkos konsoliduotojas, 
laimėjęs dešiniojo elemen
to išprovokuotą pilietinį 
karą, davė ne tik savo tau
tai, bet ir bendrai kitų kraš
tų valstybės vyrams pavyz
dį, kad norint tautai ir val
stybei gera, reikalinga va
dovautis žmoniškumo ir tei
sybės principu. Jis savo 
valstybinio darbo, pagrin- 
dan iškėlė visų urugvajie
čių sielą žavinantį pareiški
mą: “Mes norime teisėtu
mo visiems—mums ir musų 
vaikams, musų priešinin
kams ir musų priešininkų 

j vaikams.” Šis didis ir ener
gingas Urugvajaus demo
kratas išlaikė savo žodį: 
grąžino į vietas prieš jo vy
riausybę sukilusius kariš
kius, valdininkus; įvedė vi
suotinus, slaptus balsavi
mus ; pagerino darbininki
jos padėtį, įvesdamas 8 va
landų darbo dieną ir išleis
damas visą eilę darbininki
jai palankių įstatymų—dar
bo ir senatvės pensijas, ne
mokamą ligonių gydymą ir 
t. p. Pastebėtina, kad jis 
paėmė valstybės vairą ne 
“nakties didvyrių”' įprastu 
keliu, bet buvo išrinktas 
krašto piliečių daugumos, 
kaip kad Lietuvoje Dr. K. 
Grinius. Savo sumanumu 
ir energija jis ne tik apgy
nė Urugvajaus liaudyje 
pradėjusią bręsti demokra
tinių principų sąvoką, bet 
taip pat įskiepijo pačioje 
tautoje tradiciją, kad vy
riausybė ir parlamentas rū
pintųsi darbo žmonių rei
kalais ir savo veikimo pa- 
grindan dėtų piliečių lais
vės ir teisėtumo principus.

Tiesa, minint jo vardą 
dar ir dabar šnairuoja kle
rikalinis elementas, mat jis 
atskyrė bažnyčią nuo vals
tybės, bet jo žmoniškumas, 
tolerancija ir sumanus dar
bas valstybės reikaluose yra 
tiek prigiję piliečių sąmo
nėje, kad eiti atgal butų 
neįmanoma, šiais laikais 
net ir jo srovės buvusieji 
priešai, eidami į piliečių 
mases, ginkluojasi laisvės 
ir teisėtumo obalsiais. Vi
sa Urugvajaus tauta di
džiuojasi tuomi, kad Urug
vajus yra pagarsėjęs pasau
lyje savo laisva santvarka 
ir pasižymi žmoniškumu ir 
progresu.

Naujai atvykstantiems į

Urugvajų keistokai atrodo 
tradicinių partijų vardai: 
raudonoji partija, po ku
rios vėliava brendo ir dar
bavosi J. O. Battle (lietu
viškai Batže), ir baltoji 
partija. Raudonoji partija 
savo ideologija dabar bus 
artima Šiaurės Amerikos 
demokratams, o Balti j i— 
republikonams.

Be šių dviejų tradicinių 
partijų, kurios dabartiniu 
laiku yra susiskaldžiusios, 
tiek viena, tiek kita, į ma
žesnes šakas, yra ir kitų po
litinių srovių: katalikai turi 
Piliečių Susivienijimą, so
cialistai—Partido Socialis
tą, komunistai — Partido 
Comunista.

Urugvajuje gyvenančių 
lietuvių skaičius siekia ko
kius šešius tūkstančius. Di
džioji jų dauguma gyvena 
Montevideo mieste. Ypa
tingai daug lietuvių yra su
sispietusių priemiestyje 
Cerro, kuris yra garsus tri
mis moderniškai įrengtomis 
skerdyklomis, šiose trijo
se skerdyklose dirba virš 
penkiolikos tūkstančių dar
bininkų, jų tarpe bus kokie 
trys tūkstančiai lietuvių. 
Kiti lietuviai yra išsimėtę 
po visą miestą ir dirba įvai
riose dirbtuvėse ar verčiasi 
prekyba. Taip pat pasitai
ko lietuvių ir užmiestyje, 
kurie verčiasi žemės ukiu 
ir pradeda įsigyti po keletą 
hektarų nuosavos žemės. 
Kultūrinis ir visuomeninis 
Urugvajaus lietuvių susibū
rimas dar gana silpnokas, 
bet yra vilties, kad laikui 
bėgant jis sustiprės ir už
ims tinkamą vietą po pa
saulį išsimėčiusių lietuvių 
šeimoje. Dabartiniu laiku 
turi savo būstinę Montevi
deo mieste Lietuvos atsto
vas Pietų Amerikoje Dr. 
Kazys Graužinis.

Vietos žymiausioje spau
doje gana dažnai pasirodo 
palankių lietuvių tautai 
straipsnių, kur ginama Lie
tuvos laisvė ir smerkiamas 
jos okupantas bei keliami 
jo žiaurumai ir sistematin- 
gas musų tautos naikini
mas.

Tas labai nepatinka So
vietų Sąjungos ambasadai 
Pietų Amerikoje, kurios 
svarbiausias centras yra 
Urugvajaus sostinėje. Ji 
yra dėjusi didžiausių pa
stangų, kad Pietų Ameri
kos valstybės pritartų Lie
tuvos aneksavimui ir nebe
siskaitytų su nepriklauso
mos Lietuvos ministeriu 
Pietų Amerikoje. Tam sa
vo užsimojimui, komunis
tuojančio elemento padeda
mi, rusai labai smarkiai 
vartodavo argumentą, buk 
nepriklausomos Lietuvos 
ministeris atstovavęs sme
toninį režimą, o ne laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą. Bet 
Urugvajus ir kai kurios ki
tos Pietų Amerikos valsty
bės jiems davė suprasti, 
kad jų toks aiškinimas ne
turi pagrindo, nes vienos ar 
kitos valstybės atstovai už
sienyje atstovauja ne vi
daus tvarką, bet pačią vals
tybę. Šį faktą labai aty- 
džiai privalėtų įsidėmėti ne 
tik Urugvajaus, bet ir ki
tuose pasaulio kraštuose 
gyvenantieji lietuviai: Ne
priklausomos Lietuvos at
stovai užsieniuose atstovau
ja ne buvusią Lietuvoje vi
daus tvarką, bet pačią Lie
tuvą, kaipo valstybę, kuri 
smurto ir klastos priemonė
mis yra rusų okupuota. Jei
gu okupantas puola ir sten
giasi diskredituoti Lietuvos 
atstovybes užsieniuose, tai 
mes, kuriems rupi laisvos,

demokratinės ir nepriklau
somos Lietuvos atkūrimas, 
privalėtume jas ginti. . Jei
gu viena ar kita Lietuvos 
atstovybė ir neparodytų sa
vo sugebėjimo tinkamai lai
kytis tų pareigų, kurias jai

išė. Daugiausia nuo ledų 
'nukentėjo Sundre ir Brooks 
apylinkės. Kitų ūkininkų, 
žinoma, ir nepalietė. Da
bartiniu metu yra pati dar- 
bymetė, kūlimai. Bijūnas.

tenka atlikti šiuo nepapras
tu musų tautos gyvenimo 
periodu, tai eikime ne į 
spaudą, bet į VLIK’ą, kad 
šie musj tautos reikalų gy
nimo vyriausieji atstovai 
imtųsi atatinkamų žygių 
nepageidaujamų pasireiški
mų pašalinimui. Musų tau
tos dabartinė padėtis reika
lauja rimties ir susikaupi
mo, taigi norėdami jai gera 
bukime atsargus ir venkime 
klaidų.

Pranas Vikonis.

DRUMHELLER, CANADA

Pas mus plačioj Kana
doj buvo gelžkelių streikas 
nuo rųgpiučio 22 d. 6 vai. 
ryto iki rugpiučio 31 d., vi
so 9 dienas. Per tas 9 die
nas joks traukinys nejudė
jo. Paštą, per tą laikotar
pį, mes gaudavom tik laiš
kus, laikraščiai visai nėjo. 
Laikraščius tik dabar pra
dedam gauti. Laiškus iš 
mažesnių miestelių iki did
miesčių išveždavo ir atvež
davo sunkvežimiais, o iš 
didmiesčių oro paštu.

Po streiko traukiniai pra
dėjo judėti rugpiučio 31 d. 
Gelžkeliečiai laimėjo tik 4c 
valandai. Bet tolimesni 
pasitarimai unijos su gelž
kelių atstovais dar tęsis 30 
dienų. Nesusitaikius per 
30 dienų, valdžios komisija 
išneš sprendimą.

Streikui prasidėjus, pas 
mus anglių kasyklos dar 
dirbo dvi, o kai kurios tris 
dienas, o toliau ir visos ka
syklos apsistojo. Visi ne
dirbantieji angliakasiai per 
tą laiką gavo bedarbės ap- 
draudą.

Pas mus Drumheller apy
linkėj, nors jau rugsėjo mė
nesio pradžia, bet dar gana 
šilta ir sausa, ir taip išrodo, 
kaip liepos mėnesį. Dieną 
termometras rodo 70 iki

APSIVEDIMAI
Ieškau gyvenimo draugės iš 

tremtinių tarpo vedybų tikslu, 
tarp 20 iki 30 metų amžiaus. 
Esu 30 metų, rimtas, blaivus, 
turiu namus, automobilį ir gerą 
uždarbį. Atsakymą duosiu tik 
į rimtą laišką. Rašyti: K. 
T-tis, 7 Brewster St., lst floor,
(So. Boston, Mass. (38)
i------------------------------------------------

Paieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 40 iki 50 
metų amžiaus. Aš esu dar vaiki
nas, 57 metų amžiaus, laisvų pa
žiūrų, 5 pėdų ir 5 colių aukščio, 
sveriu 153 svarus, Amerikos pilie
tis. Aš dirbu dirbtuvėj, turiu nuo
savą namuką, 16 akrų žemės ir au
tomobilį — esu gerai pasiturintis. 
Prašau man rašyti žemiau paduotu 
adresu ir norėčiau, kad su laišku 
prisiųstumet savo fotografiją. (39) 

A. Bruzauskas,
Nelis Rock Rd„ R. F. D. 1, . 

Shelton, Conn.

Vedybų tikslu paieškau merginos 
arba našles, nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus. Aš esu 40 metų amžiaus 
vaikinas, gerai užsilaikau ir pasi
turintis. Adresas toks:: (38)

J. Chase,
108 Siegel St., Apt. 16, 

Brooklyn, N. Y.

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mestis, naujai sudaryta pagal vė
liausio mokslo supratimo, stebėtinai 
greitai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRI
MO, NIEŽĖJIMO, DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ, niežėjimo ausų, taip pat 
labai gelbsti nuo PILĖS raudonoji 
gysla (hemorrhojdai) ir dėl niežėji
mo kojų (athlete’s l’oot). Gal ban
dei visokius, tai dar išbandyk ge
riausius. Užtikrinam pasekmes, ar 
pinigus grąžinanti. Kaina $1.00 ir 
didelė dėžė $3.00. (38)

DEKEN’S PRODUCTS 
I*. O. Box 666, Newark 1, N. J. 
”BEGALINĖ~ŠAKNlŠ~

Begalinė Šaknis 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoje 
ją vadina “begalinė,” 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 200 me
tų atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokių 
karščiavimų, drugių,

nuo vidurių uždegijno ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių sąnarių. 
Begalinė gera nuo visokių nervų li
gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jūsų 
namus. Begalinės svaras $7.00. Už 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27. Mass.
NUO UžSISENfiJUSIŲ, ATVIRŲ 

Skaudžių Žaizdų 
IR ODOS LIGŲ

80 laipsnių, bet naktį nu
krinta iki 40 ar 50 laipsnių. 
Paskutinis lietus buvo rug
piučio 10 d. ir nuo to laiko 
lietaus nei lašo. Visoj Al- 
bertos provincijoj javai ge
rai užderėjo, bet vietomis 
ledai gerokai apdaužė, o 
nekuriu ūkininkų ir visai 
smarkiai javus ledai numu-

' PAIEŠKOJIMAI
Aš, Elzbieta Tutkaitė, ptiieškau 

savo dėdės Pranciškaus Tutkaus, ki
lusio iš Mastaičių kaimo, Gelgaudiš
kio apylinkės. Šakių apskričio. Jis 
gyvena Philadelphijoj ir turi nuosa
vą krautuvę drapanų ar valgomųjų 
daiktų, tikrai nežinau. Brangus dė
de, prašau atsiliepti; arba jį žinan- 
tieųi malones pranešti man jo ad
resą; busiu labai dėkinga. Mano 
adresas: (38) j

Alice Kunda,
4021—13th , Avė. So., 

Seattle, Wash.

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančio^ ii 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite monev 
orderį į: (11-li

LEGULO, l)ept. 2, 
4847 W. 14 th Street, 

CICERO 50, ILL.

suskilusios

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną rfuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broadūray, South Bo«ton 27, Mau,
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Vietinės Žinios
ŠĮ SEKMADIENI LITERA- ADV. F. J. BAGOČIAUS 

TUROS VAKARAS SVEIKATA GERĖJA

Nei rėkiančios reklamos,1 
nei akį aižantieji plakatai 
netrimituoja apie artėjantį 
literatūros vakarą. Jis įvyks 
šį sekmadienį, rugsėjo 24 
d., 3 vai. popiet, Municipal 
svetainėj, So. Bostone. Vis- 
vien tikimasi, jog susirinks 
pilnutėlė salė, kaip kad bu
vo ir per pirmąjį literatūros 
vakarą sausio 22 d. Kiek
vienas jausime didžiauią 
malonumą, džiaugsmą ir 
pareigą ateiti pasiklausyti 
gyvojo žodžio iš pačių kū
rėjų lupų. Ne trimito kvie
čiami, bet Šilto jausmo ve
dini, susirinksime žinoda
mi ir tikėdami, jog musų 
menininkų — rašytojų — 
kūryba yra tautos dvasios 
atskleidimas, o drauge ir 
musų tautos išsilaikymo lai
das. Bostoniečiai turi ypa
tingą privilegiją scenoje 
pamatyti gyvus rašytojus, 
kurie gyvena So. Bostone 
ar netoli Bostono. Gilią 
pagarbą skiriame rašyto
jams, sutikusiems dalyvauti 
literatūros vakare, nes jų 
daugumas šiuo metu sun
kiai dirba fabrikuose.

Antrajame literatūros va
kare savo kurinius skaitys 
So. Bostone gyvenantieji 
poetai Bernardas Brazdžio
nis, Antanas Gustaitis ir 
Stasys Santvaras. Iš Con- 
necticuv valstijos atvyks po
etas Jonas Aistis ir bele
tristas Stasys Budavas. Ak
torius Henrikas Kačinskas 
skaitys kitų rašytojų kuri
nius. Meninę programos 
pusę užpildys žinomas dai
nininkas Stasys Liepas, ly
dimas komp. Jeronimo Ka
činsko.

Literatūros popietės .pel
nas skiriamas lituanistinei 
mokyklai paremti. Įžanga 
$1.

Budingieji S. Santvaro ir 
J. Aisčio eilėraščiai yra’įdė
ti šios savaitės “Keleivio“ 
Moterų Skyriuje.

Adv. Fortūnato J. Bago- 
čiaus sveikata praeitą sa
vaitę šiek tiek pagerėjo po 
intensyvaus gydymo anks
čiau. Ligonis pradėjo jau 
ir atsikelti iš lovos, nors 
ir trumpam laikui. Ligonis 
gydosi rūpestingoje žmonos 
priežiūroje.

Ligonis gauna daug laiš
kų ir linkėjimų iš savo senų 
prietelių iš visų Amerikos 
kampų. Tarp kitų vysk. 
Vipartas 'prisiuntė gražių 
rožių buketą ir širdingą 
laišką.

Baltiečių Mitingas Bostone

Atsiliepdami į gen. D. 
Eisenhower ir geri. D. Clay 
kvietimą prisidėti prie “Na- 
tional Committee for a Free 
Europe” organizuojamos 
antibolševikinės propagan
dos akcijos “Crusade for 
Freedom,” pa b a 11 i e č i ų 
draugija Bostone (Ameri- 
can Baltic Society) šaukia 
lietuvių, latvių ir estų mi
tingą rugsėjo (Sept.) 23 d., 
8 vai, vakare Bostone, Girls 
Latin School (Huntington 
Avė. ir 
kampas). 
Park St. 
ton Avė.
grama ir kalbėtojai, 
trabasu griež estas L. Juht, 
Boston Symphony dalyvis; 
dainuos mišrus kvartetas, 
dalyvaus A. Tataronytė. 
Svečiai gaus atminimui 
Crusade for Freedom ženk
liukus. Jokių bilietų nerei
kia. Kviečiami senieji ir 
jaunieji Amerikos lietuviai 
atsilankyti.

Longwood Avė. 
Važiuoti nuo 

subway Hunting- 
Bus meninė pro- 

Kon-

Bostone Apsigyveno
Inž. V. Sirutavičius

Pašto Paaiškinimas dėl
Laikraščių Nepristatymo

* Praeitą savaitę daugelis 
musų skaitytojų negavo 
“Keleivio.”* Musų adminis
tratorius nuėjo dėl to skųs
tis pas pašto superinten
dentą. Superintendentas la
bai mandagus žmogus, at
siprašė ir paaiškino, kad 
prieš pat rinkimus politi
kieriai buvo užvertę paštą 
savo propagandos laiškais, 
kuriuos būtinai reikėjo iš
nešioti iki rinkimų. Gi paš
to tarnautojų skaičių Wash- 
ingtonas labai sumažino, 
daug paštininkų atleido, 
todėl nebuvę galima visų 
laikraščių žmonėms prista
tyti.

Bet po rinkimų paštas 
susitvarkysiąs ir superin
tendentas užtikrina, kad 
laikraščiai vėl bus pristato
mi laiku.

Praeitą savaitę iš Euro
pos į Bostoną atvyko inži
nierius Vladas Sirutavičius 
su žmona ir dukrele Irena 
ir keta čia apsigyventi.

Į Bostoną praeitą savaitę 
buvo atvykęs iš New Yorko 
Dr. D. Jasaitis, buvęs Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas. Daktaras tei
ravosi Bostone dėl darbo li
goninėje, bet dar nėra ap
sisprendęs kur apsigyventi.

Nominaciniai Balsavimai
Neįdomina Publiką

Šį antradienį Massachu
setts valstijoj eina balsavi
mai dėl nominavimo parti
jų kandidatų lapkričio pra
džios rinkimams. Nominuo
jama 352 kandidatai į kon
gresą, senatą, legislaturą, 
gubernatorius, apskričių ta
rybų ir kitas vietas. Pusiau
dienyje, baigiant laikraštį, 
buvo spėjama, kad tik 30% 
balsuotojų dalyvauja nomi- 
nacinėse varžytynėse.

Ieško Dr. Sander Sekretorę

Iš Hooksett, N. H., pra
neša, kad pagarsėjusio eu
tanazijas byloje Dr. Her- 
man Sander sekretorė ir 
slaugė, Helen Maciolek, 25 
metų mergaitė, kur tai din
go girioje. 7 
mynai jos ieško, 
pirmadienį po pietų.

ARTISTAS HENRIKAS KAČINSKAS
i

Dalyvauja §i sekmadieni, rugsėjo 24 d., 3 vai. po piety, 
Literatūros Vakare, Municipal svetainėj, So. Bostone. 
Literatūros Vakare dalyvauja rašytojai Jonas Aistis, 
Bernardas Brazdžionis, Stasys Budavas, Antanas Gustai
tis ir Stasys Santvaras. Dainuos S. Liepas.

i Lituanistikos Mokykla 
Pradėjo Antruosius 

Mokslo Metus

RADIO PROGRAMa

LIETUVIŲ KULTŪROS
RĖMĖJŲ ŠEIMA AUGA

Per vasarą Į Lietuvių Kul
tūros Rėmėjų Draugiją Įsto
jo 13 naujų narių. Visi jie 
yra pasižadėję remti litua
nistikos mokyklą, dramos 
studiją ir kitus draugijos 
darbus, mokėdami kas mė
nuo po $1.

Naujais nariais yra: S. 
Grabliauskas, I. Jurgelevi- 
čiutė-Griežė, V. Karosaitė, 
R. Karosas, A. Lapšys, S. 
Liepas, C. Mališauskas, E. 
Mališauskienė, E. Santva- 
rienė, A. Strockis, C. Šid
lauskaitė, J. Tričys, Z. Za
rankaitė.

Tačiau tenka apgailes
tauti, kad Lietuvių Kultū
ros Rėmėjų Draugija yra 
nustojusi beveik tiek pat 
savo narių dėl emigravimo 
į kitas kolonijas.

Lietuvių Skautų
Suvažiavimas Kanadoje

GREIT MATYSIME
BALETO KONCERTĄ

Pranešame gerb. visuo
menės žiniai, kad klasikinio 
baleto studija šių metų spa
lių 22 dieną, 3 vai. po pie
tų, South Boston High 
School (Thomas Park) sa
lėje ruošia klasikinio bale
to koncertą.

Prašome 
ganizacijų 
dieną kitų 
daryti.

Klasikinio baleto studijos 
vedėjai:

T. Babuškinaite ir 
A. Liepinas.

draugijų ir 
vadovybių 
parengimų

or
tą 

ne-

pirmomis 
Toron- 
skautų 

Daly- 
šimto 

Įvairių

Šio mėnesio 
dienomis Kanadoje, 
te, įvyko lietuvių 
vadų suvažiavimas, 
vavo apię suvirs 
skautų vadovų iš
vietovių. Iš Bostono suva
žiavime dalyvavo lietuvių 
skautų brolijos vyriausias 
skautininkas Dr. V. Čepas 
ir jurų skautų skyriaus ve
dėjas skautininkas V. Pe- 
tukauskas.,

Gražiai nusisekusiame su
važiavime buvo peržvelgti 
praeities darbai, numatyta 
ateities veikla, skautiškos 
spaudos padėtis ir kiti 
skautiški reikalai. “Skau
tų Aido’’ redakcija numa
tyta iš S. Kairio, Prancku- 
no ir P. Enskaičio.

Suvažiavimas įnešė gra
žų įnašą lietuviams skau
tams išeivijoje.

—L. K.

DORCHESTERIO'
KLUBO DOVANOS

Dorchesterio klubo laimė
jimo dovanas gavo: (1) 
Nancy Keri iš Jamaica 
Plain (3437); (2) Sandra 
Ivan iš Dorchesterio (4258); 
(3) Partners iš Dorcheste
rio (4628); (4) John G. 
Stonis (1330); (5) George 
Marcatty iš Hyde 
(516). Klubas taria

■r
TATARONIS, A.B., M.A. 

vėl atidaro
MUZIKOS STUDIJAS

Balso ir Piano Pamokos. 
Pamokos duodamos ir chorams. 
Lietuviams duodama nuolaida.

Studio 180 Boylston Street 
Boston, Mass.

Tel. KE 6-3571 arba AS 7-3303 
(42)

A.

f

Park 
ačiū

PARDUODAMAS NAMAS
South Bostone, 112 

parduodamas su
F St., 

visais Įrengi
mais ir su patalpomis krautu-

Škėma Laimėjo
♦ ■

Kazys Škėma laimėjo an
trą vietą New England 
Chess pirmenybėse, kurios 
įvyko Providenee, R. I., 
rugsėjo 1-4 d. Dalyvavo 
27 šachmatininkai iš šešių 
Naujosios Anglijos valsty
bių.

Škėma puikiai pasirodė, 
įveikdamas keturius prieši
ninkus, o su dviem baigė 
lygiom. Škėma laimėjo $50 
prizą.

Pirmenybės užsibaigė ši
taip : 1-—James Bolton, 
Conn., taškų. 2—
Kazys Škėma, Mass., 5 taš
kai. 3—Albert Martin, R. 
L, 4ĮA taškų. Ketvirtą vie
tą dalinosi Harlow Daly, 
Weaver Adams ir kt., turė
dami po 4 taškus; toliau 
sekė Lester, N. H. meiste
ris, Kazys Merkis, Gross- 
guth po 31/2, o kiti mažiau.

Rugsėjo 9 d. parapijos 
mokyklos patalpose, W. 5th 
St., So. Bostone, prasidėjo 
lietuviškosios šeštadienio 
pamokos. Lietuvių kalbos, 
Lietuvos istorijos, geografi
jos, dainų ir kt. mokosi apie 
70 vaikų. Veikia iš viso 
dešimts klasių, pradedant 
nuo pirmojo skyriaus ir bai
giant septintąja gimnazijos 
klase.. Šios mokyklos tiks
las yra palaikyti musų be
augančiame jaunime gim
tosios kalbos mokėjimą ir 
jį pagal galimybes tobulin
ti, duoti progos giliau pa
žinti savo kraštą iy jo pra
eitį.

Mokslas pradedamas 
kiekvieną šeštadienį 9 vai. 
iš ryto ir tęsiasi iki 1:10 
vai. Mokyklos vedėjas— 
Vladas Kulbokas; mokyto
jai—I. Giedraitis, M. Gim
butienė, Henrikas Kačins
kas, V. Kulbokienė ir S. 
Lizdenįenė.

Lietuvių Kultūros Rėmė
jai Bostone nuoširdžiai 
kreipiasi -į visus tėvus su 
prašymu nuo 'sekančio šeš
tadienio atsiųsti savo mo
kyklinio amžiaus jaunimą 
į lietuviškąją mokyklą. Į 
visus kitus Kultūros Rėmė
jus valdyba kreipiasi su pra
šymu, kad musų lietuviško
ji mokykla visados kiekvie
no lietuvio butų moraliai ir 
materialiai remiama (jos 
rėmimas vykdomas Lietu
vių Kultūros Rėmėjų Drau
gijos mėnesinių narių mo
kesčių sistema). Kiekvie
nam yra tikrai aišku, jog 
musų tėvynės ateitis pri
klausys nuo naujai augan
čios kartos. Ar ji lietuviš
kai bekalbės ir kiek ji bus 
sąmoninga, priklauso nuo 
musų pačių geros valios ir 
nuo musų pareigos šiandien 
žiauriai teriojamai tėvynei. 
Jei mes šiemet nemokysi
me vaikų lietuviškai, sekan
čiais metais ne taip sklan
džiai galėsime su savo pa
čių vaikais lietuviškai susi
kalbėti.

Lietuvių Kultūros Rėmė
jų Draugija valdyba veda 
visų lietuviškai kalbančiųjų 
mokyklinio amžiaus vaikų 
registraciją. Žinančių pa
vardes tėvų, kurių vaikai 
dėl kurių nors priežasčių 
nelanko lituanistinės mo
kyklos, prašome pranešti 
šiuo adresu: M. Gimbutas, 
250 Columbia Rd., Dor- 
chester, Mass.

Mokyklą 
mokinių, o 
reikia dar 
Šmitienę.

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Muzika.
2— Danininkė Amelia 

Rodd iš So. Bostono.
3— “Jonas Saikis” apsi

vedė.
4— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadvvay, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu

sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Ffoor San- 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės 

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadvay, So. Bostone 
Tel. SO 8-4148

Dr. Wm. Frankman
Skilvio ir žarnų Specialistas

736 Hancock Street 
Wollaston, Mass. 

Lankyti tik susitarus 
Telefonas: GR 2-3881

jau lanko 90 
mokytojų tarpe 
paminėti ponią

L. K. R. B.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
460 Broadvvay, South Boston

*

VIENINTELIS SUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE

Turtas per $35,000,000 Sutaupos per $31,000,000
■»

*

APSAUGOKIT SAVO DOKUMENTUS, BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

Paimkit Nuomon Safe Deposit Boxą, Tik $6 ir Taksai 
*

Mes niekada nemokėjome mažiau, v 
kaip 2:/2% už indėlius

*

Policija ir kai-;visiems šurum bv.rnm daly-'vei įviejų šeiraų namas. Kreip.
1 • Ji dingosiantis ir dovanų knygučių tis: J. Aukštikalnis, 55 Summer 

St., Middleboro, Mass. (39)

Apdraudžiam Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

I platintojams.

KAM REIKIA KAMBARIO?

Išnuomuojami atskiri meb
liuoti kambariai grasioje vieto
je, Dorchesteryje. Skambinti 
telefonu TA 5-7048 vakarais 
nuo 6 iki 10 vai. (39)

IEŠKO BUTO
Trejų suaugusių asmenų šei

ma ieško Bostone arba ne per-1 
toli butų. Gali būti furnišiuo- 
tas. Pasiūlymą prašome pa
tiekti “Keleivio” ofisui.

Išsinuomuoja Kambarys
Geras kambarys, tinka gyventi 

dviems, su virtuvės privilegija, išsi
nuomuoja tuoj įat. Kreiptis po 5 
vai. vak. į Mrs. M. Lapenas, 614 E. 
7-th str. So Bostone. (38)

PARSIDUODA KARAS
Buick 1949 m. super, 2 durų 

sedanas, tamsiai žalias, naujos 
padangos, radio, šildymas, lan
gų valytojas, visi extras, nauji 
kaveriai, nedaug važinėtas. Pri
einama kaina. Telefonuoti: 
SO 8-0036. (38)

Lietuviška A plieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON

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

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Laikas užsisakyti “Kelei
vio’’ kalendorių 1951 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nno 1 iki 4

ir nno 7 iki 8

546 BROADVVAY
BO. BOSTON, MASS.

Telefonas: SOUth Boston 11X0

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner 
DORCHESTER, MAS8.

A. j. NAMAKŠY~\

REAL ĖST ATE & INSURANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Rosbury, Mass.
Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St., Kfnibal Building 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO* 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraujo Patikrinimų Santuokai
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato tomiką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms Į namus ir sales. (-), 

Savininkas':
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141 

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8- 
2414.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į t< 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama

326 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOuth Boston 8-4618 ,
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