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Abejose Didžiosiose Partijose 
Eina Persigrupavimas

Gen. Eisenhovverio “Kapituliacija” Prieš Taftą Kelia' 
Nepasitenkinimo Republikonuose; Jaunieji Re

publikonai Oregone Žada Remti Steven
soną; Texas Demokratų Partija 

Persimeta pas Eisenbowerj

Pereitą savaitę gen. 
senhoweris susitarė su 
Taftų. Po pasitarimo 
Taftas paskelbė, kad 
nerolas Eisenho\veris 
sais vidaus politikos

. Ei- 
sen. 
šen. 
ge- 
vi- 

klau-
simais sutinka su juo. Gub. 
Stevenson šitą dvejų repub
likonų vadų susitarimą va
dina Eisenhovverio “šlykš 
čia kapituliacija” prieš de
šiniuosius republikonus.

Republikonų partijoj kai
riajame sparne Eisenhowe- 
rio ir Tafto vienybė sukėlė 
nepasitenkinimo. Senato
rius VVayne Morse iš Ore- 
gon, vienas iš pirmųjų gen. 
Eisenhovverio šalininkų re
publikonų partijoj, pasisa
kė, kad jis negali agituoti 
už generolo išrinkimą. Tos 
valstijos jaunųjų republiko
nų vadas Steve Anderson 
pasitraukė iš republikonų 
rinkiminės kampanijos ir 
žada remti Stevensono kan
didatūrą.

Pažangiųjų republikonų 
nepasitenkinimą kelia ne 
tik Eisenhovverio nusilenki
mas prieš šen. Taftą, bet ir 
tas faktas, kad gen. Eisen- 
hovveris remia rinkimuose 
senatorius Jenner ir Mc
Carthy. kurie abu republi
konų partijoj turi daug 
priešininkų.

Rinkimų kampanijai Įsi
siūbavus didėja nesusipra
timai ir demokratų partijoj. 
Pereitą savaitę Texas de
mokratų partija savo kon
vencijoj nutarė išstatyti gu
bernatorių Stevenson?, kai
po “demokratų partijos” 
kandidatą, bet toje pat 
konvencijoje nutarė, kad 
kiekvienas demokratas turi 
dirbti, kad butų išrinkti re
publikonų kandidatai, Ei- 
senhovver ir Nixon! Tex 
demokratų persimetimui 
vadovauja gub. Shivers. 
Jam ir jo šalininkams nepa
tinka, kad gub. Stevenson 
pasisakė prieš perleidimą 
aliejaus šaltinių po jura at
skiroms pakraščių valsti
joms. Partijai ištikimieji 
demokratai tuoj pradėjo 
burtis ir keta dirbti už Ste
vensono išrinkimą.

Rinkimų kampanijai ei
nant toliau tokių persimeti
mų ir persigrupavimų lau 
kiama daugiau.

Mašinistų Unija
Remia Stevensoną]
Mašinistų unijos konven 

cija Kansas City, Mo., nu
tarė rinkimuose remti de
mokratų kandidatą A. E. 
Stevensoną. 1,200 unijos 
delegatų sako, kad dabar 
ne laikas būti neutraliems. 
Savo nutarime unija pa 
smerkė “maccarthyzmą” ir 
sako, kad visi amerikiečiai 
turi pasmerkti “neameriko- 
niškus kovos budus,” ko 
kius praktikuoja senatorius 
Joseph McCarthy.

Mašinistų unija jungia 
virš 600,000 narių ir yra 
Amerikos Darbo Federaci
jos dalis. Rugsėjo 22 d. 
posėdžiaus visos Amerikos 
Darbo Federacijos konven 
cija ir išklausys abejų kan 
didatu kalbų.
kad

DIKTATORIUS KLAUSOSI PATRIARCHO

Egipto diktatorius gen. Naguib pasikalbėjime su koptų
.bažnyčios patriarchu, rodos, labai atsidėjęs klausosi, ką 
patriarchas jam kužda j ausį.

Acheson’as Gina 
Užsienių Politiką

Valstybės sekretorius2, »
Dean G. Acheson pereitos 

Laukiama, J savaitės gale kalbėjo maši- 
įr visa Darbo Federa-įnistų unijos konvencijoj ir 

cija indorsuos vieną iš kan- pasisakė dėl Amerikos už- 
didatų. pienių politikos. Jis sakė,

--------------------------- kad užsienių politika reikia
Mergaitės Alpo svarstyti nesikarščiuojant 

jr • m i- ir nesimėtant tuščiais paža- t\aip /WltSC<CSbiais Kalbėdamas apie bol- 
~~— ševizmo “sulaikymo” poli-

Pereitą šeštadieni Nat-hiką valstybės sekretorius 
chez, Miss., vyko futbolo klausč, ar vra kokia kitokia 
rungtynės tarp dvejų mo- pOiįtįka. kuri užtikrintų 
kyklų. Žiūrėtojų tarpe bu- muSų saugumą, mobilizuo- 
vo labai daug jaunimo, bų laisvojo pasaulio jėgas ir
Mergaitės tajp smarkiai duotų vilties išvengti krūvi 
žaidikams plojo ir taip gar- no pasaulinio karo? Jei to 
šiai rėkavo, kad “persidir- kia politika yra, jos niekas 
bo ir pradėjo alpti. 1651 dar nenurodė. Tuo tarpu 
mergaitės buvo apalpusioshajsvojo pasaulio jėgos stip- 
ir jas reikėjo gabenti Į ligo- rėja ir tos jėgos lems pa
ninę. šaulio likimą.

Iš ligoninės mergaitės bu- Savo kalbos pradžioje 
vo paleistos. Daktarai sa- Dean Acheson nurodė, 
ko. kad jos alpo iš persi- koks yra skirtumas tarp 
karščiavimo ir masinės is- Rusijos vergiškųjų unijų ir 
terijos. \ ienas to nepap- tarp laisvu Amerikos darbi- 
rasto Įvykio liudininkas sa- njnkų
ko, kad mergaitės alpo, _
kaipmuselės! | VOKIEČIŲ NACIŲ

PARTIJA UŽSIDARĖ
Belgai Protestuoja

Kautynės Korėjoj

K o r ėjos centraliniame 
cent: aliniame fronte šios 
savaitės, pradžioje ėjo smar
kios kautynės tarp pietinių 
korėjiečių vieno dalinio ir 
kiniečių. Karo aviacija tę
sia bolševikų užnugario 
daužymą.

unijų.

Trumanas Kalbės
24 Valstijose

Prezidentas Trumanas 
greit Įsitrauks Į rinkiminę 
<ovą ir aplankys 24 valsti- 

s. Prezidentas keliaus 
traukiniu ir sakys prakal
bas Įvairiose vietose, o did
miesčiuose pasakys eilę il
gesnių prakalbų. Preziden
to traukinys keliaus 8,500
mylių.

Prezidentas Trumanas pa
sižadėjo padėti išrinkti de
mokratų partijos paskirtąjį 
kandidatą, bet paliko pa
čiam kandidatui nustatyti 
kokia rolė rinkimuose ati
teks prezidentui.

“Socialistinė Vokiečių 
100,000 belgų karo vete-|?«ich° Partija.” arba nau- 

demonstravo Briuselio |Jal ‘atgimusi . hitlerininkų 
partija vakarinėj Vokieti
joj pereitą savaitę nutarė

ranų
gat v ė m i s protestuodami 
prieš vyriausybės padarytą 
malonę dviem nacių kolia- 
borantam, savo šalies išda
vikam.

Derybos Mainose

Derybos dėl darbo sutar
ties anglių kasyklose, pagal 
pranešimas, eina sėkmingai 
ir, gal bui, bus išvengta 
kasyklų streiko.

Atominiai Bandymai

Anglų atominių ginklų 
bandymas Įvyksta šiomis 
dienomis. Mokslininkai jau 
atvyko Į šiaurinės Austrai i 
jos salas bandymų daryti

užsidaryti. Hitlerininkai už
darė savo partiją todėl, kac 
jiems grėsė uždarymo pa
vojus.

Rusai Ne Viršžmogiai, Bet 
Melagiai, Sako Admirolas

Buvęs Amerikos ambasa
dorius Maskvoje, admirolas 
Kirk, kalbėdamas episko
palų bažnyčios konvencijoj 
Bostone sake, kad Krem
liaus diktatoriai nėra virš
žmogiai, bet tiktai apgavi
kai ir melagiai, kurie savo 
tikslų . i. kia nesiskaityda
mi su priemonėmis. Jie yra 
nuveikiami. Met ilgai tu
rėjime gyventi pasiruošę

Amerikos Darbo Federacija 
Išeina i Politiką

71-moji Metinė Konvencija Posėdžiauja New Yorke; 
Svarstys Už Kurį Kandidatą Pasisakyti; Vadai Sa

ko, kad Pirmą Kartą Federacija Indorsuos 
Kandidatą; Konvencija Posėdžiaus Virš 

Savaitės Laiko

i rumunas Smerkia
S pa u d os Šal iš kūmą |

Lr; zidentas Trumanas 
neitais žodžiais pasmerkė 

didžiosios spaudos šališku
mą Amerikoje. Jis sakė, 

acl 1948 metais tiktai 10% 
laikraščių rėmė demokratus! 
inkimuose, o visi kiti rėmė 
epubiikonus. Imant atski

romis vietomis spauda pa- i « « -
įrodė dar šaiiškesnė. New nuropos Valstybes 

Yorke tiktai 4 G spaudos RllOŠiū Federaciją 
rėmė demokratus; Pennsyl
vanijoj tiktai pusantro nuo-1 prancuzijos, Vokietijos, 
sim.cio laikraščių buvo už [talijos, Belgijos, Olandijos 
nemoki atus: Michigan vai-L. Liuksemburgo parlamen- 
stijoj iš 50 dienrašių nėbų delegatai 51 balsu prieš 

nerėmė demokratų; j balsus ir 4 susilaikiusius 
'^čoj tiktai 3^ su nutarė pradėti ruošti fede- 

nuosimčių laikraščių Į,wtos Europos konstituci 
ją. Prieš balsavo vokiečių

stijoj 
vienas 
Illinois 
puse 
rėmė demokratus; Ohio
aisti'oj tik 4' y 

mjfOj tiktai' apie o 
Prezidentas dar sakė, kadi^jgtįja turi 5uti sujungta ir 

didžioji spauda ypatingai Lįktai tada ji galės dėtis Į 
kenkia demokratų kandida-koj<[ą nors Europos federa- 
tams Į kongresą, nes prezi-l,jj»
dentinių kandidatų kalbas Europos federacija pra- 
ji visgi paduoda. džioje apimtų tiktai šešias

Prezidentas Trumanas Valstybes, kurios yra jau 
sakosi per 30 metų savo po- nutarusios sujungti savo 
litinės veiklos niekada ne-1 plieno jr anglies gamybą 
turėjęs Missouri valstijos vienoje vjršnacionalinėje 
didžiosios spaudos para- ‘Schumano plano” admini 
mos, bet visvien laimėjęs. Jstracijoje.
Žmonės neseka didžiosios
spaudos nurodymais, nes ialg - ^ Diktatorius 
pauda vra stambusis biz- » y j

nis, o ne bešališkas kelio-1 Vykdys Reformas 
dis.

Egipto diktatorius gene
rolas Naguib pereitą savai
tę pavarė iš valdžios minis
terių pirmininką Maher ir 
pats užėmė jo vietą. Dik 

Itatorius sako, kad jis yra 
pravesti didžią-

n Kalifor-150Cįaiįsty atstovai, kurie 
eikalauja, kad pirma Vo-

Sprogimas Vengrijoj

Amerikos Darbo Federa
cijos 71-moji metinė kon
vencija ŠĮ pirmadienį pra
dėjo posėdžiauti New Yor
ke. Konvencija pirmadie
nį išklausė gen. Eisenho\ve- 
rio kalbos, o ateinantį pir
madienį išklausys gub. Ste
vensono kalbos.

A. D. Federacijos pirmi
ninkas, Wm. Green, sako, 
kad konvencija indorsuos 
vieną iš kandidatų ir, tur 
but, indorsuos demokratų 
kandidatą, kuris pasisakė 
už atšaukimą Taft-Hartley 
biliaus.

Iki šiolei A. D. Federaci
ja tik vieną kaitą yra in- 
dorsavusi kandidatą prezi
dento vietai (1924 metais).

A. D. Federacija savo 
darbų tvarkoje aptars ne 
tik rinkimus ir unijinius 
reikalus, bet taip pat ir vi
sus svarbiausius šios dienos 
vidaus ir užsienių politikos 
klausimus. Svarbią vietą 
darbų tvarkoje užima rėmi
mas unijinio judėjimo už
sieniuose, Amerikos užsie
nių politika ir kiti aktualus 
klausimai.

SIŪLO NESIMĖTYTI 
IŠPUSTAIS PAŽADAIS

Indija Siūlo
Didžiųjų Derybas

Indijos “kongreso parti
jos” vadovybė priėmė nuta
rimą, kuriame siūlo didžio
sioms valstybėms susėsti 
prie stalo ir “draugiškoje 
dvasioje” pabandyti išsprę
sti ginčijamus klausimus, 
kurie,jei paliks neišspręsti, 
gresia sukelti naują pasau
lini karą.

Rezoliucija dėl didžiųjų 
derybų buvo surašyta mini
sterių pirmininko Nehru. 
Kongreso partija tame pat 
posėdyje griežtai pasmerkė 
rasinę diskriminaciją Pietų 
Afrikoj, kur 350,000 indų 
yra laikomi beteisėj padė
tyje, kaipo “spalvuoti žmo
nės.”

Pogrindžio žiniomis Ven
grijos viename amunicijos 
fabrike Įvyko sprogimas, 
kuris užmušė 200 žmonių. Į pasiryžęs 
Sprogimas Įvykęs Alay sias reformas krašte ir ypač
miestelyje, netoli Budapeš- svarbu esą pravesti žemės 
to. J reformą, išdalijant stam

biuosius dvarus bežemiams 
Kandidatai Keliauja Į ir mažažemiams.

Buvęs ministerių pirmi-
Gen. Eisenho\ver šią sa-įninkąs Maher, kuris Įkopė 

aitę išvyko prakalbų šaky- į valdžią su Naguib perver
ti Į Viduriniųjų Vakarų vai- smu,siūlė su reformomis ne- 
stijas. Jis aplankys 12 vai- skubėti, kad nesumažinus 
stijų. Gub. Stevensonas šį žemės ūkio gamybos. Kar- 
ketvirtadieni atvyksta i ry-|tu su Maher pavarymu dik-

Europoj 2,000,000 Kareivių

Valstybės departamentas 
skelbia, kad dabartiniu lai
ku vakarinės Europos vals
tybės turi savo armijose 2,- 
000,000 kareivių. Į tą skai-j 
čių neįeina Amerikos ka 
riuomenė Europoje, neįeina 
nė Ispanijos ir Jugoslavijos 
kariai. Rusija turi savo ar
mijose 4 milionus kareivių, 
bet Į Rusijos armijas nėra 
iškaityti rusu pavergtųjų 
tautų kareiviai, kaip lenkai, 
vengrai, cechai ir kt.

ines valstijas.

deportuos:

A.i.ei ih. > armijos* seržantas 
Bronislovas Marek buvo Ko
rėjoj. Iš ten Jis pargaben 
tas į Seat tie. Wash„ kur bus 
sprendžiama |<» byla del de 
portarijo*. Mat. 191* metais 
Marek nušoko nuo lenku lai
vo ir prašė čia prieglaudos, 
bet neišgavo reikalingu |>n- 
pieriu pasilikimui

Itatorius sukišo Į kalėjimus 
laug Įtakingų politikierių.

IGEN. EISENHOVVER 
PRIEŠ LIGONIŲ KASAS

Gen. Eisenhoweris išvyk- 
I damas šią savaitę rinkimi
nės kampanijos tęsti pada
rė pareiškimą, kad jis griež
tai atmeta prez. Trumano 
seniau siūlytą planą Įvesti 
Amerikoje priverstiną drau- 

Idimą ligoje (ligonių ka
bas). Eisenhovver sako, kad 

‘socializuota medicina” pa
blogintų šalies gyventojų
sveikatingumą.

| MALAJŲ FEDERACIJA 

IPILIETINO KINUS

Malajų Federacijos vals
tijose apie pusę gyventojų 
yra kiniečiai. Šią savaitę 
visiems Malajuose gimu
sioms kiniečiams pripažin
ta pilietybe. Iki šiolei ki
niečiams pilietybe nebuvo 
pripažinta, kas skatino jų 

I tarpe opoziciją.

Bostono arkivysk. Cush- 
ing pereitą sekmadienį 
kalbėjo apie rinkimus ir 
kvietė visus kandidatus su
silaikyti nuo užgauliojimų, 
Įtarinėjimų ir purvinimų 
savo priešininkų. Jis pa
tarė kandidatams mažiau 
mėtytis išpustais pažadais, 
kurie negali būti Įgyven
anti. Žodžiu, daugiau pa
dorumo rinkiminėj kampa
nijoj visiems išeitų i svei
katą.

TSAKO RUSAMS
ATŠAUKTI MISIJĄ

Amerikos karo vyresny- 
bė Vokietijoj Įsakė rusams 
ištraukti iš vakarinės Vo
kietijos savo karo misiją, 
kuri užsiima šnipinėjimu, 
įsakymas duotas atsilygi
nant rusams už amerikie
čių karo misijos panaikini
mą Potsdame. Rusų karo 
misija buvo Frankfurte.

Arabų Lygoje

Arabų Lygos valstybės 
šios savaitės pradžioje per
rinko savo pareigūnus. Sek
retorium išrinktas egiptietis 
Abdel Kalėk Masuna. bu
vęs Egipto užsienių reikalų 
ministeris. Arabų Lyga jun
gia septynias arabų valsty
bes.ginti
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BALF’o Vajus
Vokietijoj dar yra apie 8,000 lietuvių, iš kurių bent 

5,000 yra reikalingi paramos, nes tai yra seneliai, inva
lidai, ligoniai ir jaunimas. Šalpos darbą dirba musų 
bendroji organizacija. Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Fondas (BALF’as). Per ji eina musų aukos likusiems 
Vokietijoj lietuviams šelpti. Jis gaudavo paramos se
niau iš IRO, o kartais ir iš Amerikos vyriausybės Įvairių 
agentūrų.

Dabar parama iš IRO nutruko. To rezultate BALF 
tuoj pat turėjo sumažinti savo tarnautojų skaičių, o gal 
turės sumažinti ir savo šalpos darbą. Tas priklausys nuo 
Amerikos, lietuvių visuomenės, ar sudėsime užtenkamai 
aukų, kad musų tautiečiai Vokietijoj gautų nors šiokią 
tokią paramą.

Aukų rinkimas yra svarbiausias BALF’o klausimas. 
Be visuomenės jautrumo ir reikalo supratimo tas klau
simas nesiduos išsprendžiamas, šiais metais surinkta 
aukų tiktai $19,000, o reikėtų, būtinai reikėtų 100,000 
dolerių. Tą turėkime visi galvoje.

Girdisi kritikos, kad BALF’as padaręs patvarkymų 
Vokietijoj, kurie gali pakenkti ten gyvuojančiai Lietu
vių Bendruomenei. Esą iki šiolei BALF’as šelpė tik 
tuos reikalingus pašalpos lietuvius, kurie buvo Bendruo
menės nariai, o dabar patvarkyta, kad pagal išgalę butų 
šelpiami visi lietuviai, nesiteiraujant, ar jie yra Bendruo
menėje ar ne.

Šitoj kritikoj yra kas tai netvarkoj. Mums pasako
jama, kad visi lietuviai be jokio pareiškimo yra Bend
ruomenės nariai, o dabar pasirodo, kad tiktai mokantieji 
nario mokesti (tegu ir labai mažą) skaitomi nariais. 
“Naujienose” 213 Nr. skaitome, kad viena lietuvė nebu
vo priimta Į Bendruomenę todėl, kad ji “turėjo labai il
gą liežuvį, visiems kenkė . . . vertėsi negarbingu darbu. 
Jos vyras bolševikmetyje NKVD Įdavė bent 20 savų pi
liečių.’* '

‘ “Naujienų” pranešime nesakoma, kas nustatė tos 
moters negarbingumą ir'kas matavo jos liežuvio ilgumą, 
bet trumpai sakoma, kad ji nebuvo priimta i Bendruo
menę. Kitoje pranešimo vietoje sakoma, kad kai kurie 
Mažosios Lietuvos lietuviai sėdi ant dvejų kėdžių—pa
šalpų reikale jie lietuviai, o politikoj—vokiečiai. Bend- 
rtiomenė tokius sijojusi.

Iš to aišku, kad tarp pašalpų ir šelpiamųjų buvo 
Įterpta politiniai kultūrine lietuvių organizacija vadina
ma Bendruomenė. Dabar tas itarpas pašalintas ir šal
pos darbas nebebus siejamas su pašaliniais reikalais 
Dėlto, manome, nenukentės nei Bendruomenė, nei šalpos 
darbas. Šalpos dalintojai turėtų mokėti atskirti pašal
pos reikalingą lietuvi nuo pašalpos nereikalingo, neda 
lydami iš pašalpų kokio tai atpildo už tokias ar kitokias 
dorybes. * ** ' V WPHl

Musų visuomenės uždavinys yra duoti BALF’ui lėšų, 
kad jis galėtų tęsti šalpos darbą, paliekant pašalpų dali
jimą vykinti taip. kaip BALF’o Įstatuose yra aiškiai su 
rašyta.

Draugijos ar atskiri asmenys, norintieji sušelpti se
nelių prieglaudas, lietuviškas mokyklas, ligonius ir dargi 
atskirus asmenis gali nurodyti BALF’ui, kam surinktas 
aukas pasiųsti.

1MOGŽUDYS AIŠKINA žMOGžl’DYSTĘ

Leoną r d O. Freeman. 17 metu vaikinas, rodo policijai, 
kaip jis pasmaugęs Mrs. Josephine Brown, 29 metu nėš
čią moterį Jamaica, N. Y_ miesto viename tuščiame lote. 
Kriminalistas prisipažino daręs užpuolimu ant 20 moterų.

sta, palikdami tiktai ne
švankaus tvaiko, bet šiaip 
au nieko neįdėję i Lietu

vos laisvės kova.

TAFTO SĄLYGOS
Gen. Eisenhovver

A p žz v a 1 g *
APIE VLIK’o 

NESKLANDUMUS

Vyriausiame Lietuvos Iš
laisvinimo Komitete karts 
nuo karto kyla visokios au
drelės, kurios betgi aprims
ta ir lietuvių visuomenės 
atstovybė — VLIK’as—vei
kia toliau. Taip bus ir po 
paskutinės Lietuvių Fronto 
ir kitos grupelės pasitrauki
mo triukšmo.

“Drauge” dėl nesklandu
mų VLIK’e pasisako vysku
pas V. Brizgys. Jis rašo:

“Kalbant apie šiandienius 
VLIK’o nesklandumus, visuo
menė turėtų nusistatyti už be
sąlygini VLIK’o egzistencijos 
išlaikymą. Pasilikus prie prin
cipo yra visada galima surasti 
kelią išeiti iš keblumų. Tokio 
nusistatymo būtinumo ir aiš
kinti nereikia: už’ Tėvynės ir 
tautos laisvę kovai kas nors 
turi vadovauti, o turimą ir per 
metų eilę išbandytą kelią keis
ti nežinia kuo. butų pavojinga 
•rizika.”

Su ta nuomone tenka su
tikti. Ne9, iš tikrųjų, kuo 
gi reiktų pakeisti VLIK’ą? 
Vysk. Brizgys nurodo, kad 
jau ne pirmą kartą Įvai

rus “reformatoriai” bandė 
VLIK’ą pasmaugti. Tą da 
rė miręs Šveicarijoje Gab 
rys, tą bandė koks tai 
LAK’as, apie kuri šiandien 
visi užmiršo. fą bandė 
Švedijoj kilęs “rezistentų” 
burbulas, to siekia ir Zeno 
nas Ivinskis, kūlis pabėgo 
iš politinio VLIK’o nerim 
tai argumentuodamas.

Atsakingosios lietuvių vi
suomenės grupės neleido 
VLIK’o suardyti, nes su
pranta reikalą išlaikyti ben
drąją organizaciją, kuri va
dovautų būtinai kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą iš 
okupantiško režimo.

Lietuvos visuomenė iš se
no yra pasiskirsčiusi Į tam 
tikras politines grupes, ku
rios turi savo aiškius nusi
statymus. Jei tos grupės 
kartais ir barasi, nesutinka, 
tai visvien tos tradicinės 
gi-upės atstovauja visuome
nę, turi idėjas ir yra pasto
vios lietuviškos visuomenės 
oi-ganizacijos, kai tuo tar
pu visokie rezistenciniai 
burbulai iškyla ir vėl iš
nyksta, vėl susitelkia kokia
me pakampyje ir bėl sprog- 

i

pasisa
kė, kad jis rems visus re- 
)ublikonų kandidatus i se
natą ir atstovų ramus. 
Rems izoliacininkus ir “di- 
nozauriniuą” republikonus, 
rems tokius, kurie yra 
griežtai priešingi jo dabar 
skelbiamai programai, rems 

Re ViSOmiS ISgū 
lėmis kovojo prieš Eisen 
ho\verio skelbiamą progra
mą.

Generolo manymu reikia 
ne tik republikono prezi
dento, bet ir republikoniško 
kongreso, nes kitaip visvien 
tektų valdyti pasiremiant 
koalicija. Bet kokios pa
ramos jis gautų, jei butų 
išrinktas, iš izoliacininkų ir 
reakcininkų, tai lieka ne
aišku.

Šiomis dienomis gen. Ei- 
senho\ver derisi su senato
rių Taftų, kuri jis nuveikė 
konvencijoj. Generolas pra
šo. kad Taftas “pasiraitytų 
rankoves” ir Įsitrauktų Į 
rinkiminę kovą. Šen. Taf
tas yra pasisakęs, kad jis 
padės išrinkti generolą, bet 
iš to pasisakymo jis dar ne
padarė išvadų.

Pagal spaudos pranešimą 
senatorius Taftas sutiktų 
remti gen. Eisenhovveri rin
kiminėj kampanijoj, jei ge
nerolas priimtų jo sąlygas. 
O tos sąlygos esančios to
kios:

Gen. Eisenhoweris. jei bus 
išrinktas, neturi skirti valsty
bės sekretoriaus pareigoms 
trijų šen. Tafto nemėgiamų 
žmonių, kurių vardai neskel
biami. bet galima manyti, kad 
tai yra gub. Dewey, J. F. Dul- 
les ir gal P. Hoffman, visi trys 
Eeisenhowerio šalininkai.

Gen. Eisenhower turi pasi
žadėti paskirti užtenkamą skai
čių šen. Tafto šalininkų j aukš
tas vietas federalinės valdžios 
aparate ir turi aukščiau pami
nėtus pažadus duoti raštu, kad 
jokių abejonių ir išsisukinėji
mų vėliau negalėtų būti.

Jei tokias sąlygas gene
rolas Eisenhoweris priimtų, 
tai jis, dar prieš rinkimus, 
atsisakytų nuo svarbiausios 
prezidento prerogatyvos 
skirti pareigūnus pagal sa 
vo nuožiūrą. Jis perleistų 
tą teisę savo buvusiam ir 
nugalėtam konkurentui!

Gen. Eisenhowerio suti
kimas remti izoliacininkus 
rinkimuose nustebino dau
gelį žmonių. Jei jis dar 
priimtų ir Tafto sąlygas, tai 
tas. tur būt, dar didesni 
žmonių skaičių nustebintų 

atbaidytų. Su sąlygomis

vieną ar kitą šoną yra ne
išvengiamos. Rodos. Bet 
gyvenimas yar keistas ir ne 
visos išvados daromos taip, 
<aip jos, rodos, turėtų būti 
daromos.

Generolas Eisenhower gi
na generolo Marshall garbę 
ir kartu pasižadėjo remti 
išrinkimą jo šmeižikų i se
natą. Jis žadėjo padėti iš
rinkti šen. McCarthy ir per
eitą savaitę kvietė Indianos 
balsuotojus išrinkti senato
rių Jenneri.

Daugelis žmonių dabar 
klausia, kaip generolas Ei- 
senhower mano išvalyti 
“Washingtono t košę,” jei 
jis nepajėgia išvalyti Mc
Carthy ir Jenner “košę” sa
vo partijoj? Pagal gen. Ei 
senho\verio sakymą, gene
rolas Marshall yra geriau
sias patriotas, tai kaip ga
lima to patrioto niekintojus 
vilkti i senatą, kad jie ir to
liau virtų visokią “košę”?

Atsakymo Į tokius klau
simus balsuotojai iš gen. 
Eisenhowerio dar negirdė 
jo, bet iki rinkimų dauge
lis žmonių neabejojamai 
norės ta atsakvma išgirsti

—E. P.

TELEVIZIJA
IR RINKIMAI

ir
ar be sąlygų senatorius 
Taftas, jei republikonai lai
mės. bus stipriausia figūra 
senate, o senatas juk tvirti
na visų aukštųjų pareigūnų 
paskyrimus.

III VUF :ri.xv

AR VALGYMAS?
Vienas senatorius, Joseph 

R. McCarthv iš Wisconsin, 
kartą pavadino generolą 
George C. Marshallą par
daviau. Jis sakė, kad ge
nerolas yra priešakyje to
kio sąmokslo, kad sužinoję 
visą tiesą mes tversimes ir 
už galvų.

Kitas senatorius, irgi re- 
publikonas, William E. Jen
ner iš Indianos, tą pati ge
nerolą George C. Marshall 
vadino “vaikščiojančiu me
lu,” “išdavikų priedanga” 
(living lie, front man f oi 
traitors) ir panašiai.

Tokia yra dvejų žymių 
rėpublikonų nuomonė apie 
gen. Marshall. Trečias žy
mus republikonas, republi- 
konų kandidatas preziden
to vietai, generolas Eisen- 
hower, tą patį generolą G 
C. Marshall vadina “geriau
siu patriotizmo pavyzdžiu” 
(perfect example of patri 
otism).

Žmonėm gali būti labai 
Svarbu, kuri nuomonė yra 
teisinga ir kuri klaidinga 
Gen. Marshall vadovavo vi
soms Amerikos armijoms, 
karo ir oro laivynams ant 
rajame pasauliniame kare. 
Jis buvo vyriausias karo 
vadas ir stovėjo virš gen 
Eisenho'.verio ir virš gen 
MacArthuro. Jei jis buvo 
tiek blogas žmogus, kaip 
senatoriai McCarthy ir Jen 
nėr apie jį mano, tai žmo 
nės turėtų tikrai už galvos 
stvertis ir turėtų smerkti 
gen. Eisenhowerj, kuris ge
nerolą Marahall karštai gi
na. O jei gen. Marshall 
tikrai yra patriotas, tai kas 
neturėtų pasmerkti tuos du 
senatorius už gero generolo 
Marshallo vardo niekini 
mą?

Rodos tokios išvados Į

Kongresas yra nustatęs, 
kad politinė partija nepri
valo išleisti savo propa
gandai daugiau, kaip SL
OGO,000 per metus prezi
dento rinkimuose. Demo
kratų partijos pinigams 
kelti komitetas tačiau ma
no, kad tokios “menkos” 
sumos šiais metais negali 
užtekti. Ypač brangiai kai
nuoja propaganda per tel e 
viziją.

United Press žinių agen
tūra pasistengė sužinoti, 
dek tokia propaganda po
litikieriams kainuoja, li
tai kas pasirodė:

Vartojant televiziją to
kia valanda, kuomet dau
giausia publikos ją žiuri, 
pagrindinė kaina už 30 mi
nučių yra $30,000.

Jeigu tuo pačiu laiku 
transliuoti ir kandidato kal
bą per televiziją, reikia pri
mokėti dar $16,000 ekstra.

Be to, propagandos vedė
jai turi apmokėti televizijos 
laidus, inžinierius ir kitas 
“išlaidas,” kurios paprastai 
siekia tarp $3,000 ir $5,000 
per vieną pusvalandį.

Jeigu politinė partija no
ri “išvietinti” kokią komer
cinę programą ir paimti tą 
laiką savo propagandai, tai 
ji turi užmokėti už tai nuo 
$20,000 iki $45,000.

Bendrai imant, jeigu po
litinė partija gali gauti 30 
minučių laiko savo kandi
dato pasirodymui ir jo kal
bai už $75,000, tai skaito
ma labai žema kaina.

Ir šita kaina skaitoma 
samdant tiktai vieną televi
zijos tinklą.

Gcrf Fra ir
Žvaigždžių Generolų

Demokratų kandidatas 
A. E. Stevensonas, po gen. 
Ėisenhouerio pasimatymo 
su šen. Taftų, sakė, kad re- 
publikonų partijoj dešinysis 
sparnas užmovė apynasrį 
liberališkiems republiko- 
nams ir juos nutildė. Ste- 
venson stebisi, kas gi Chi- 
cagoj laimėjo, Taftas ar 
Eisenhovveris, ir sakosi ne
žinąs, ar jo oponentas rin
kimuose nėra tiktai šešių 
žvaigždžių generolas, sena
torius Taftas?

Kas Savaite
Visi Patenkinti

Maine valstija jau balsa
vo ir išrinko republikonus, 
kaip ir kitais metais. Dėl 
to yra patenkinti republi
konai, o demokratai irgi 
neslepia savo džiaugsmo. 
Žodžiu, Maine valstija pa
tenkino visus.

Reikalas tas, kad Maine 
valstija jau daug metų bal
suoja daugumoje už repub
likonus ir tos valstijos re- 
publikoniškumas yra fak
tas. Visas klausimas yra 
kokia dauguma? Šiais me
tais toji dauguma pasirodė 
mažesnė, kaip 1948 metais, 
o todėl demokratai ir daro 
sau palankias išvadas.

Seniau buvo sakoma: 
“Kaip eina Maine, taip ei
na ir visas kraštas.” Dabar 
sakoma, kaip eina Maine, 
taip eina ir Vermontas. Tai 
reiškia, kad iš Maine balsa
vimų galima tik spėti, jog 
ir Vermontas balsuos už 
republikonus. Bet dėl Ver- 
monto nėra reikalo nė spė
lioti, ten ir Gallupo “polste- 
riai” dar nėra suklydę.

J. McCarthy

Wisconsino republikonai 
vėl išstatė didele dauguma 
savo kandidatu senatorių 
Joseph McCarthy, kuris pa
garsėjo savotišku bolševikų 
medžiojimu valstybės de 
partamente. Gen. Eisen 
hower pasižadėjo ji remti 
lapkričio rinkimuose. Se
natorius tikisi ir vėl patekti 
Į senatą ir ten tęsti me
džioklę.

Republikonas L. Sehmitt, 
kuris griežtai kovojo prieš 
šen. McCarthy, žada betgi 
nenurimti ir tur būt bend
rai su demokratais bandys 
nuversti senatorių McCar
thy nuo patriotiškai išpusto 
didžio medžiotojo sosto. 
To tikisi ir toks dienraštis, 
kaip N. Y. “Times,” kuris 
remia gen. Eisenhowerį, bet 
neremia generolo remiamą 
senatorių. ...

Bijo “Ultimatumo”

uu atlyginimo už žydams 
nacių padarytus nuostolius.

mokamas kai- 
nacių išvary

tiems įs Vokietijos ir kitų 
Europos kraštų žydams Įsi
kurti Izraelyje.

Niekas, tur būt, negalėjo 
vokiečių priversti mokėti 
žydams už nacių padarytas 
skriaudas, bet Vokietijos 
vadai skaitė savo moraline 
prievole atsiteisti, kiek tai 
yra galima, už nacių žiau
rumus ir niekšybes. Izrae
lio užsienių reikalų ministe- 
ris Šaret pažymėjo, kad jo
kios kompensacijos negali 
grąžinti gyvybę nacių išžu
dytiems žydams, bet vokie
čių žestas ir žydų tarpe pri
imamas, kaipo tam tikra at
gaila už nacių žvėriškumus.

Izraelio respublikai, kuri 
iriėmė ir vis dar. priima 

daug naujų ateivių, vokie
čių mokama kompensacija 
jus nemaža pagalba plėsti 
ūki ir Įkurdinti ateivius.

Europos Federacija

Pereitą savaitę Strasbur- 
ge, Prancūzijos mieste prie 
Seino upės, susirinko pir
masis Europos parlamen
tas. Jame yra atstovauja
mos tik šešios Europos vals
tybės—Prancūzija, Vokieti- 
a, Italija, Belgija, Olandi

ja ir Liuksemburgas, arba 
taip vadinamos “Schumano 
jlano” šalys. Tas nepap
rastas parlamentas nutarė 
surašyti pirmą federuotos 
Europos konstituciją. Par- 
amento pirmininku išrink
tas belgų socialistų vadas 
Paul Henry Spaak.

Kokia ateitis laukia Eu
ropos Federacijos užuo
mazgą, parodys tiktai pats 
gyvenimas. Šiuo tarpu lai
svasis pasaulis gali tik pa
sidžiaugti, kad Europos 
tautos bando eiti vienijimo
si keliu, bandydamos už
miršti istorinius kivirčus, 
nepasitikėjimą ir skriaudas.

—J. D.

Atlyginimas 
po pagalba

Maskvos propagando 
laikraštis “Laisvė” piktai ii 
riebiai išplūdo “Keleivi,’ 
kodėl jame buvo paminėta 
kad “patogiu momentu” ru 
sus su ultimatumu reikia 
paprašyti lauk iš jų užka
riautų ir plėšiamų kraštų.

“Laisvė” mano, kad toks 
siūlymas yra skandalas, nes 
kaip gali kėsintis i rusų už
kariavimus?

Iš tiesų, tai “skandalas,” 
jei kas dargi pagalvoja, kac 
rusiškus vagius galima iš
prašyti iš jų pavogtų že
mių!

“Laisvei,” kaipo Rusijos 
propagandos laikraščiui 
rusų pavergti kraštai yra 

išvaduoti” kraštai, o tiems 
kraštams užkartos bolševi 
kiškos vyriausybės yra pa 
čių žmonių vyriausybė: 
Rusijos parazitų režimas 
pavergtuose kraštuose 
“Laisvei” atrodo “socializ
mas.”

Pas tuos žmones tikras 
Babelio bokštas, viskas su 
simaišė. Bet kitaip “Lais 
vė” ir nebūtų Maskvos pro 
pagandos laikraštis.

X
Vokiečiai Moka

Vakarinė Vokietija suti 
ko sumokėti Izraelio res 
publikai 882 milionus dole

Senatorius Taft
Palaikys “Ike”

Pereitą savaitę gen. Ei- 
senhovver turėjo dvejų va
landų pasimatymą su sena
torių Taftų. Jie tarėsi apie 
Tafto pagalbą generolui 
rinkimų kampanijoj.

Po pasitarimo šen. Taft 
paskelbė, kad jis rems gen. 
Eisenhowerio išrinkimą, bet 
tą darys neatsižadėdamas 
savo principų ir neišduoda
mas savo draugų, kurie ji 
iš trijų kartų bandė Įpiršti 
rėpublikonų partijai kaipo 
kandidatą prezidento vie
tai.

Šen. Taft sako, kad jis 
nesutinka su gen. Eisen- 
howeriu užsienių politikos 
klausimuose, bet skirtumai 
esą laipsnio, o ne esmės.

Šen. Tafto sąlyginė pa
galba rėpublikonų kandi
datui demokratų tarpe aiš
kinama, kad šen. Taftas 
bandys po rinkimų, jei gen. 
Eisenhower laimėtų, pri
mesti rėpublikonų prezi- 
zidentui savo politiką.

Pakalbink biznierius pa* 

•iskelbti "Keleivyje,” pa* 
garsinki savo biznį tarp lie- 
luvių.

r I
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TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Naujas Sezonas Prasidėjo

Vasarinis piknikų sezo
nas pasibaigė ir kartu jau 
prasidėjo naujo sezono vei
kimai. Pirmas naujo sezo
no pasirodymas tai Chica
gos Lietuvių Rašytojų Klu
bo susirinkimas, laikytas 
sekmadieni, rugsėjo 7 d., 
Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. Oras buvo giedras, 
šiltas, bet nekaistas. Ra
šytojų parengiman nebuvo 
laukta gausios publikos, bet 
šviesuomenė gerai pasiro
dė. Susirinkime buvo gvil
denamas naujas Jurgio 
Jankaus romanas “Paklydę 
Paukščiai.”

Pirmas sezono teatrali 
parengimas Įvyks rugsėjo 
27 ir 28 dienomis Interna
tional House salėje, 1414 
E. 59th St., kur bus vaidin 
ta Petro Vaičiūno komedi
ja “Naujieji žmonės.” Tas 
veikalas buvo vaidintas tris 
sykius praėjusi pavasari ir 
turėj onepaprastą pasiseki
mą. Galima spėti, kad ir 
dabar per abu parengimu 
bus gausios publikos. Kaip 
praėjusi pavasari taip ir da
bar vaidinimas bus artistui 
Stasiui Pilkai vadovaujant

Chicagos lietuvių choras 
Pirmyn, Kazio Steponavi
čiaus vadovaujamas, dabai 
labai “busv.” Ruošiasi vai
dinti “Linksmąją Našlę.” 
Atsilankiusieji i šio choro 
parengimą pamatyti “Link
smąją Našlę” bus sužavėti 
Vaidinime dalyvauja arti 
60 artistų. Chore dalyvau
ja trejopos meniškos jėgos: 
senesnėsės lietuvių kartos, 
čia augusios ir naujakurių. 
Choras su pirmu vaidinimu 
pasirodys ne Chicago j ir 
net ne Amerikoj, bet Kana
doj, Toronto mieste. Ten 
vyks ir vaidins rugsėjo 28 
d. Po to Chicagoj to cho
ro vaidinimas seks spalių 
5 d. Sokolų salėj. Iš ank
sto galima sakyti, kad Pir
myn Choro parengimas bus

Drauge” buvusi straipsni 
sporto ir religijos klausimu 

—Katalikų vadai turi di
deli palinkimą viską rišti 
su religija ir katalikybe.

-Panašiai daro bolševi 
kai. Jie rūpinasi viską nu 

bolševizmu.
—Ne visai taip. Yra sri

čių, kur bažnytiniai vadai 
nekiša religijos. Tiesa, baž
nytiniai vadai kiša religiją 
ir i mokyklas, ir Į teismus, 
ir Į,sportą, ir Į ūki. Bet 
kas girdėjo, kad tie bažnv- 
tinai vadai butų užsiminę 
apie tai, kad katalikiškų 
tautų santykiai butų remia
mi krikščioniškais princi- 

s? Va kame jų keistu
mas.

Tuo tarpu kažkas bar- 
bar i duris.

Tai vėl tas marijonas 
Teisingamanis,—tarė Justi
nas.

Taip ir buvo. Po pasi
sveikinimų marijonas tarė:

—Jus man prikišote ne
silaikymą etikos diskusijo
se. Ne aš, o jus to nesilai-jmlng°J0J 
kote. Jus mane vadinate*Lietuvos 
marijonu, o ne Teisingama- 
niu, t. y., ne mano tikru pa- 
sivadinimu.

—Ar marijono 
vra įžeidžiantis?

—Ne, 
das.

DARBININKAI BALSUOJA UŽ STREIKĄ

Milžiniškas darbininką mitingas, Lockhead aviacijos dirb
tuvėj. balsuoja išeiti i streiką dėl uždarbių pakėlimo ir dėl 
kitu reikalavimu.

tuviškoji visuomenė. Įėji
mas i minėjimą visiems ne-
mokamas.

Minėjimo programa susi 
dės iš dviejų dalių. Iškil 

daly girdėsime 
Universiteto pro

fesorių kalbas apie musų 
universiteto pasiektus lai 
mėjimus, o meninėj—akto- 

vardasp'iŲ H. Kačinską, Liubers- 
kio vadovaujamą Operetės

tai garbingas var-ĮChorą ir kt
Minėjimas prasidės punk- 

—Eikim prie reikalo,—Itualiai 3 vai. po pietų ir tę- 
tarė Justas. ‘žis iki 6 vaL vakaro.

—Tamsta atsimeni tai,. mnpnt/
ką esi pasakęs apie inkvizi- Į NEw JERSEY 
ciją= Tamsta sakei, kad j LIETUVIUS
norint teisingai inkviziciją
įvertinti, tai reikia į ją pa-Į Jau musų lietuviški laik- 
žiurėti anų laikų žmonių n aščiai paminėjo, kad New 
akimis. O mes sakome, kad Jersey Lietuvių Taryba sa- 
i inkviziciją reikia žiūrėti vo metiniame atstovų su- 
Kristaus mokslo šviesoje, važiavime nutarė New Jer- 
Iš to išeina, kad mes eina- sey ir kaimyninių valstybių 
me su Kristum, o tamsta su artimesnių vietų lietuviams 
tais, kurie degino gyvus įsigyti lietuvišką koloniją 
žmones ant laužo. Ką da-—ūkį—vasarvietę, 
bar pasakysi? New Jersey valstybėje

—Mano laikas ribotas, priskaitoma apie 50,000 
turiu skubintis išpažinčių lietuvių. Jie turi desėtką 
klausyti. ’ savų parapijų, turi savų re-

Tą taręs, Teisingumams liginių, pašalpinių ir bend- 
vienas is šauniausių šiame j;.(jurnį nej neatsisveikinęs. Įrojo pobūdžio organizacijų. 

Laisvamanis.sezone.
Sandaros metinis kon

certas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 19 d., Chicagos
Lietuvių Auditorijoj.

Taigi Chicagoj geri pa
rengimai seks vienas kita.
Iš po Justino Pastogės

Kai šiuo sykiu susirinko
me pas Justiną, tai užsi
mezgė šitoks pasikalbėji
mas:

—M a n patinka, kad 
“Naujienos” pradėjo vis 
dažniau dėti k r it i š k u s 
straipsnius tikybiniais klau
simais.

—Tas ir man patinka 
Be to, palankių atsiliepimų 
teko girdėti ir iš šalies.

-—Gerai buvo atsiliepta į bus kviečiama ir vietos

minden, w. va.
Mirė V. Aleknavičius

Pranešu tamstoms, kad 
rugpiučio 10 d. čia mirė 
mano vyras, senas “Kelei
vio” skaitytojas Vincas 
Aleknavičius, sulaukęs 78 
metų amžiaus. Velionis 58 
metus išgyveno Amerikoje, 
mvo mainieris, iš Lietuvos 
jaėjo iš Vilniaus krašto, 
frakų apskrities, Trakų
aiir.o.

Velionis paliko didelia
me nubudime žmoną Kat- 
yną, vieną dukterį ir tris 

sūnūs Amerikoje ir vieną 
unų ir vieną dukterį Lietu- 
roje. Liko 16 anūkų ir vie
ns proanukas.
Tebūnie jam lengva ilsė 

is šios šalies žemelėj.
K. Aleknavičienė.

LIETUVIU KARIŲ
KARTOTEKA

Lawrence Padangėje

5— įvairios organizacijos 
galėtų rengti sa.o pramo
gas—stovyklas, gegužines, 
įvažiavimus;

6— pavieniai lietuviai ar 
šeimos praleistų vasaros 
atostogas ar poilsio dienas, 
iškilas, suvažiavimus ir lt.;

Ryžtamės imtis didelio 
uždavinio. Tikimės, kad su 
pasiryžimu ir vienybėje už
simotą darbą įveiksime. 
Tačiau norime, kad šiame 
darbe dalyvautų kuo di
džiausias lietuvių skaičius, 
—visi. Nelaukime, kad biz
nieriai tai mums padalytų! 
Tarkimės, glauskimės prie 
vieni kitu ir sumėtė do ke-

Kiekvienas lietuvis taulietis 
kovojąs už laisvę tėvų žemei 
yra gerbiamas. O kuris net 
savo gyvybę paaukoja už kitus, 
negali likti nežinomas.

Šiandieną eina kova už tie
są ir laisvę. Visur pasiruoši
muose greta galingos armijo 
vyrų rikiuojasi musų gražusis 
žaliuojantis jaunimas kovai už 
žmonijos laisvę. Kiekvieną sa
vaitę mes išlydime po kelius 
Kiek iau išvyko? Tiksliai ne 
žinome, nes išlydėję nevisi su
teikia žinias karių kartotekai. 
Korėjoje eina mūšiai ir nema
žas skaičius dalyvauja Iietuvii 
karių. Yra žuvusių, sužeistų ii 
apdovanotų. Kas? Kiek? N 
turime žinių. Kodėl? Nejau
gi nejaučiate pareigos duot’ 
tautiečiams pagerbti, kuris dė * 
visu paaukoja net savo gyvybę 

to. ne
tikslias 
ir poli

tikai galės drąsiau tarti žodi 
atstatant nepriklausomą Lietu
vą.

Prašome visų. kurių išvykę 
sūnus, broliai ar pažįstami i 
karinę tarnybą, nežiūrint kui 
gimęs, bet jaučiąs širdyje esą.- 
lietuvis. tuojau suteikti šias ži 
nias: pavardė, vardas, gimimo 
data, gimimo vieta, kada išvy
ko j karinę tarnybą, savanoris 
ar pašauktas ir adresas. Be to 
pageidaujame kiekvieno foto 
grafito ir trumpo gyvenimo 
aprašymo istorijos albumui. 
Siuntinėti žinias apie išvykimą 

frontą, sužeidimus, apdovano-
j unus ir ypatingai žuvusius.

Siųsti žinias ir visais klausi
mais kreiptis: Lietuvių Karių 
Kartoteka. 2124 W. 23rd Place 
Chicago 8. 111.

A. TAMOŠIŪNAS.
L. Kariu Kartotekos Vedėjas

Pikniką įuošė ir sutarti
nai viską tvarkė klubo val
dyba su direktoriais, kaip 
jau buvo rašyta. Piknike 
dirbo, svečius priėmė, vai
šino ir visa kuom aptarna
vo: senukas Zalanskas, J. 
Jurčikonis, Ona Večkienė, 
Bronė , Juškienė, Marijona 
Steponavičienė, Nelė Pen- 
kus, Anna WenzeL, Ona 
Stanavičienė, J. Lapinskas, 
V. Akstinas, V. Baležantis, 
P. Zalanskas, J. Borisukas, 
A. Jukna ir J. Jurkštas.

Klubo prezidentas, Jonas 
Urbonas, valdybos ir visit 
direktorių vardu širdingai 
dėkoja visiems dalyviams 
ir užvis daugiausiai darbi
ninkams, kurie labai sun
kiai dirbo ir taip sumaniai 
svečius aptarnavo. Dėkui 
visiems.

Buvo Šaunus Klubo 
Piknikas

Rugsėjo 7 d. lietuvių tau
tiniam parke įvyko Piliečių 
Klubo šaunus piknikas, ku
riame dalyvavo apie 700 
svečių. Buvo ir iš kaimy
ninių kolonijų—Haverhill, 
Lovvell ir kitur.

Buvo pravesta trumpa 
žaismių programėlė—lenk
tyniavo maži vaikučiai, ber
niukai ir mergaitės: potam 
diedukai ir bobutės. Iš syk 
moterų nesirado, kurios uk- 
vatytų bėgti lenktynėse, pa- 
gaiau šešios susitarė:

—Eiva, mums nereik 
greit bėgti, kad ir iš lėto nu- 
limpysim, o vistiek bonką 
šnabės gausim, tai po tam 
nors smarkiai pabaliavo- 
sim.—Taip ir buvo.

Greičiausiai jų “bėgo” 
Kibirkštienė ir jinai gavo 
laimikį, bet jos visos mažu 
stikleliu dalinosi ir iš to pa
aiškėjo, kad čia butą dide
lės konspiracijos, ypač kai 
bonka išdžiuvo.

—Ot, nors sykį ir mes 
vyius prigavom, — viena 
prasitarė.

—Tylėk, kai sužinos, tai 
bus nei šis nei tas,—kita su
draudė.

—Tai ką, tegu žino, bon
ka jau tuščia, gali atsiimti, 
—pirmoji užakcentavo, ki
tos jai pritarė ir visos jau
tėsi, kad vyius apmovė. 
Bravo už tai.

Vyrai lenktynėse bėgo iš 
tikrų, bėgo ir pyolė, Kazys 
Vaitiškis laimėjo, bet kiti 
negavo nei pauostyt. Čia 
ir pasirodė, kad pas vyius 
tokio susitarimo nėra, kaip 
pas moteris. Nedyvai, kad 
moterys jau tariasi imti pa
saulį į savo rankas, jos sa
ro:

—Ana vyrai nušmugelia- 
vo Washingtoną, baigia jau 
nušmugeliuot ir State House 
Bostone. Viskas brangsta, 
ant visko kainos tik kyla ir 
kyla, žmoniškai nė pragy
vent jau negalima. Kibą 
rokim pačios valdžią-}'* sa 
vo rankas ir kai matai vis
kas bus sutvarkyta. O ki
ai p čia nebus gero,—jau 
dažnai girdisi šitokios tarp 
moterų kalbos, ir kas pasa
kys, kad taip negali įvykti? 
Joms ima laiko, kol įpyks- 
ta, bet po tam baikų jau 
įėra.

Piknike dalyvavo labai 
daug politikierių, per gar
siakalbį jie visą laiką gy
rėsi ir prašė, kad už juos 
balsuotų. Publikos buvo 
apsčiai, bet kalbėtojų klau
sėsi mažai, o jiems plojo 
dar mažiau, ir nemačiau nė 
vienos moters, kad ben 
viena kalbėtojui plotų. Tas 
jau reiškia, kad politikie
riai pas moteris loskos ne
turi.

Rugsėjo 20 d., sekantį 
šeštadienį, įvyks dar vie
nas ir jau bus paskutinis šį 
sezoną piknikas, kurį ren
gia tautinės bažnyčios pa
rapija ir moterų. Adoracijos 
draugija. Jis įvyks nuosa
vam parke ir tęsis iki vė
lyvos nakties.

Bus skanių užkandžių ir 
dar skanesnių gėrimų. 
Gros gera orkestrą visokius 
šokius, ypač lietuviškas pol
kas. Kviečia visus dalyvau- 

tautinės bažnyčios vardu 
Albinas Balkunas, 

Mike Pau Ku
taitis, parapijos preziden- 
as Baltrus Balevičius, vice

prezidentas Rapolas Miko- 
aitis, kasierius S. Pajars- 
cis ir sekretorė Kazlauskie
nė; direktoriai M, Jakavo- 
nis, V. Kazlauskaitė, J. 
Račkauskas, J. Saslavieius, 
J. Stulginskas ir kapų ma- 
nadžeris Juozas Bajorūnas

Adoracijos draugijos var
du kviečia: pirmininkė Na- 
alija Pajarskienė, vice-pir- 

mininkė Ona Veličkienė, 
finansų raštininkė Marijo
na Rudienė, užrašų sekre
torė Rožė Žoromskienė ir 
iždininkė Marijona Bara
nauskienė.

Busiu aš, bukit jus, bu
kim čia visi.

A. Jenkint.

PASAKA VAIKAMS

Kun.
lėta desėtkų dolerių atliksi-[pačiame žydėjime? Be 
me didelį darbą. Neveng- užmirškime, kad turint 
sime ir menecatų fundaci- žinias musų diplomatai 
ju.

New Jersey Lietuvių Ta
ryba šiam darbui studijuo
ti ir aiškinti išrinko šio są
stato komisiją: Stasys Jak
štas, Jonas Liudvinaitis ir 
Kazys Trečiokas. Darbui 
padidėjus ši komisija bus 
papildyta kitų vietovių at
stovais.

Komisija maloniai prašo 
organizacijas ir visus pa
vienius lietuvius kelti ir 

ivinti šią mintį savo tar
pe. Visus maloniai prašo
me teikti komisijai savo pa
siūlymus, nuomones ir viso
kias tuo reikalu informaci
jas adresu: 315 Walnut St.,
Nevvark 5, N. J.

Nevv Jersey Lietuvių Ta
rybos vardu

Stasys Jakštas,
Jonas Liudvinaitis ir 
Kazys Trečiokas.

kurios savo ruožtu, sutelku
sios šimtus tūkstančių dole
rių, atliko ir atlieka dide
lius uždavinius savo žmo- 

Lietuvos Universiteto jnėms palaikyti krūvoj.
Sukaktis Dabar keliame dar vieną

Šių metų pradžioje Nevv labai svarbų reikalą—buti- 
Yorke susidarė iš akademi- numą įsigyti visų vietovių 
nių organizacijų atstovų lietuviams savo žemės ga- 
Lietuvos Universiteto 30 balą savajai lietuviškajai 
metų sukakčiai paminėti kolonijai įsteigti. Dideliam 
komitetas, kuriam vado- žmonių skaičiui reikia ir 
vau ja Dr. Kanauka. nemažo žemės ploto su van-

Universiteto minėjimas deniu pasimaudyti, mišku 
įvyks rugsėjo 28 d. Wash- pasivaikščioti, aikštėmis pa- 
ington Irving Hish School žaisti, namais susirinkti pa- 
patalpose, netoli Union Sq., sitarti ir pailsėti. Tam ga- 
Manhattan. Komitetas pra- lėtų tikti stambesnis ūki: 
šo tą dieną neruošti jokių Į ar vasarvietė. Ko truktų— 
kitų lietuviškų parengimų, Į ateityje patys įsitaisytume, 
nes i universiteto minėjimą Numatoma, kad toje ko- 

lie-1 lonijoje:
1— galėtų vykti didesnės 

[lietuvių šventės ar suvažia- 
Ivimai;

2— vasaros metu galėtų 
[praleisti poilsio dienas mo
tinos su vaikais, kuriems 
butų sudarytos sąlygos pa
bendrauti lietuviškoje dva- 
|šioje;

3— ten butų organizuoja- 
Įmos vaikų mokyklos su lie 
tuviškąja (vaikų žaidimų, 

[vaidinimų, dainų ir kt.) 
į programa;

4— chorai ar sporto sam
būriai galėtų organizuoti 
savo šventes;

NEW YORK, N. Y.

LINDEN, N. J.

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvu lietuvišką žodi visais svarbiais klausi
mais, tas skaito 8-10 puslapiu savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva’’ turi daug rimtu bendradar 

biu visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviš
kosios bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Ame- 
rikose—5.50, Kanadoje—5 dol. Už laikraštį galima mokėti 

dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.
Naujai atvykę “Nepriklausomą Lietuvą” gauna bargan 

ligi jie gaur.a darbo ir užsidirba.
ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva,** 7722 George 

SL Vale Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

Chicagoje Mirė 
Dr. A. Graičiunas

BALF’o Parengimu>

Pranešame visuomenės 
žiniai, kad Lindeno BALF 
132 skyrius spalių 4 d., pu
sė po septynių vakare, ruo
šia Lindeno lietuvių svetai
nėje, 340 Mitchell Avenue, 
kortavimo vakaras su lai
mėjimais. Kviečiame visus 
lietuvius atsilankyti, jau
kiai praleisite laiką ir tuo 
pačiu paremsite BALF’o 
labdaros darbą. Įėjimas 
tik 50 centų.

Taip pat pranešame, kad, 
drabužių ir avalynės vajus 
vyksta visą laiką. Drabu
žiai ir avalynė renkama 
pas Juozą Prapuolenį, 1103 
Monmouth Avė., Lindene. 
Telefonas LInden 3-1186.

Valdyba.

Rugsėjo 16 d. Chicagoje 
mirė gydytojas Andriu? 
Graičiunas, sulaukęs 82 me
tų amžiaus.

Dr. Graičiunas buvo ki
lęs iš Kupiškio, mokėsi Lie
pojos gimnazijoj, paskui iš
vyko į Maskvą, kur mokėsi 
vaistininko mokslo, o atvy
kęs į Ameriką išėjo gydy
tojo mokslą.

Dr. Graičiunas buvo veik
lus visuomenininkas, bet be 
pastovaus nusistatymo. Jis 
buvo liberalas, paskui nuė
jo pas katalikus, vėliau nuo 
jų atsimetė ir grįžo pas li
berališkas grupes, o galop 
pasuko į bolševizmą ir buvo 
gana uolus bolševikų veikė
jas.

Savo laiku Dr. Graičiu
nas yra daug veikęs SLA 
organizacijoj, yra rašęs 
daug spau loję ir išleidęs 
knygą “Sveikata.”

šių metų pabaigoje mažu 
tiražu išleidžiama eiliuota 
pasaka vaikams “Žvirbliai 
Inkilėliuose”, 104 psL, kai
na $1.50. Norintieji ją įsi
gyti, prašomi iki spalių 15 
d. pranešti autoriui (Petrui 
Pilkai, 426 E. 5th St., South 
Boston 27, Mass.), ir ji bus 
rezervuota. Knygų rinkoje 
ii nebus platinama.

JURGIO JANKAUS naujasis romanas

r

k«į

yra šiuo metu įdomiausia ir plačiausiai skaitoma knyga.
I tomo kaina $2.20, n tomo—$2.60. Užsakymus su pi
nigais siusti: (41)

GABIJA
335 Union Avenne Brnektyu 11. N. T.

t
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—Alou, Maike! tiki. Sako. rąžančius nie-
—Heilo, helio, tėve! Iš ko nemačija, reikia kitokio 

kur taip apdulkėjęs eini? štofo.

Apie Rusijos Kompartiją
Stalinas šaukia 19-tąjĮ Rusi

jos komunistų partijos suva
žiavimą po 13 metų pertrau
kos. Ta proga verta pažiūrėti, 
kas yra Rusijos kompartija. 
Žemiau paduodama informaci
jų apie Rusijos valdančiąją 
partiją. Informacijos paimtos 
iš knygos “Tikra Teisybė Apie 
Sovietų Rusiją.”—Red.

Sovietų konstitucija va
dina valdančiąją komunis
tų partiją “vadovaujančiu 
branduoliu.“ Savo raštuose 
bolševikai savo partiją va
dina “proletariato avangar
du,“ “vairuojančia jėga,“

tarimo, negu Stalino reži
mas Rusijoj.

Leninas, Rusijos komu
nistu partijos kūrėjas ir va
das, stengėsi sukulti kovos 
partiją vadovaujamą iš cen
tro, susiklausančią, griežtai 
disciplinuotą. Stalinas 1937 
metais apie valdančiąją ko
munistų partiją taip sakė:

“Joje yra trys ar keturi tūk
stančiai vadovaujančių draugų. 
Tie. aš gaji u sakyti, yra musų 
generolai. »

"Joje yra 30 ar 40 tūkstan
čių vidutinių partijos valios vy
kintojų. Tie yra musų parti 

oficieriai.“priešakiniu buriu“ ir pana- Jos“Paskui joje yra vienas ar 
pusantro šimto tūkstančių na
riu žemesniame vadovavimo

—-Jie sako tiesą tėve. Jei
gu jie tik rąžančių kalbėtų, 
tai senai jau butų žuvę.

—Tai tu vokuoji, kad 
poizinas turi didesnę šylą,

—Buvau išėjęs ant far- 
mų, vaike. Sakau, visi ima 
vikeišinus, tai reikia ir man 
išeit Į užmiesti, kol agur
kai dar r.enušalo.

—Gerai padarei, tėve. i negu rąžančius?
—Tau išrodo gerai, o —Taip, tėve, aš taip sa-

man nepatiko. Kai farme- kau ir iš tikrųjų taip yra. 
riai sužinojo, kad aš atė- —Nu. tai pasakyk, kaip
jau, tai susirinko iš visos tas poizinas vadinasi? 
apielinkės ir pradėjo klau- —Medžiams purkšti, tė- 
sinėti visokių klausimų. Pa-, ve. yra visokių chemikalų, 

kadasakyk, sako, kada varna 
pasibaigs? Pasakyk, kas 
bus nekst prezidentas? Pa
sakyk, kodėl šiemet obuo
liai sukirmijo? Ir taip to
liau. Kai pasakiau, kad

ir visus juos reikia vartoti. 
Visų piima# kol dar lapai 
neišsprogę, medžius purkš- 
ia tam tikru aliejaus skie

diniu. Truputi vėliau, kai 
tik atsivožia rausvi pum-

nežinau, tai sako, pasi-i pūrai, purkščia sieros, kai 
klausk savo Maikio. tai jis!kių ir švino druskos misi- 
išaiškins. Nu, tai aš ir no- liu. Truputi vėliau, prie 
riu tavęs paklausti,x ar tu pat žiedų atsidarymą, purk 
žinai, kodėl obuoliai kir
mija, ar ne?

—Žinau, tėve.
—Nu, tai kodėl gi?
—Todėl, kad juose pri-

vista kirmėlių.
—Nebūk balamutas, Mai

ke. Visi žino, kad kirmė
lių privirta. Bet pasakyk, 
kaip jų tenai prisiveisia?
Rodos, iš lauko obuolys 
sveikas, bet atsikąsk, ir tuo
jau kirminas. Taigi pasa
kyk, kaip jis tenai atsira

scia tuo 
jau pi įdeda

pačiu

no.
kai

mišiniu, re 
prie jo nikoti- 

Poiai savaičių praėjus.

do?
—Kirmėlės atsiranda iš 

mažyčių kiaušinėlių, kurių 
Į obuolius prideda musės ir 
kitokie vabzdžiai, koi obuo
liai dar jauni.

—Ale pasakyk, kodėl 
storuose parduodami obuo
liai nesukirmija.

—Todėl, tėve, kad tuos 
obuolius augina specialis
tai, kurie žino kaip juos 
nuo tokių kenkėjų apsau
got. Jie purkščia medžius 
tam tikrais nuodais. Jie ir 
prietaisų tam tikslui turi.

—Tai sakai, reikia me
džius su poizinu aplaistyt?

—Aš sakau “nuodais,“ 
re “poizinu.”

—Tai pasakyk, kokius 
nuodus reikia juzyt?

—Ar tėvas rengiesi obuo
lius auginti?

—Ne aš, Maike. ale far- 
meriai nori žinoti. Aš jiems 
sakiau, kad tai gali būt 
Dievo koronė, kam neina 
1 ažnvčinn ir pėtnyčiomis

žiedai pradeda birėti. 
purkščia kalkių, sieros ii 
švino mišiniu. Kai tik žie
dai nubira, vėl reikia purk
šti mišiniu, i kuri deda sė 
menų aliejaus. nikotino, 
■viro druskos ir sieros. Pt 
LO dienų purkščia tuo pa 
iu mišiniu, išleisdami tii 

sėmenų aliejų ir nikotiną 
Apie 10 liepos vartoja šie 
ros ir švino druskos mišinį, 
ir porai savaičių praslinkus 

ėl tą pati purškalą varto
ja, Iš viso reikia medžius 
purkšti nemažiau kaip 8 
kartus. Jeigu nors viena 

praleisi, obuoliai gali•yki
uti sunaikinti, nes kiek

vieną sykį užeina vis kitc 
.ie kenkėjai.

—Bet pasakyk, Maike. 
š kur tas bradas imasi?

—O iš kur imasi visi kiti 
gyvi daiktai? Iš kur uo
dai. vapsvos, širšės, gyva 
tės?

—Šventraštis sako, Mai- 
kad visus gyvus daik

tus Dievas sutvėrė.
—Jeigu tėvas tam tiki, 

*ai turi tikėti, kad tuos ken
kėjus, kurie naikina obuo 
liūs, taip pat Dievas lei
džia. Dievas juos leidžia, 
o žmogus turi naikinti.

—Čia, Maike, nelabai 
gerai skamba, šventraštis 
sako. kad tik velnias naiki
na Dievo karalystę, o tu

ke.

šiai. Bolševikai sako, jų 
partija jungia “geriausius“ 
ir “tikriausius darbinin
kus.“

Stalinas savo rašte "Dėl 
Leninizmo Klausimų“ Le
nino žodžiais pripažįsta, 
kad: “Politinė partija te
gali suvienyti tik klasės ma
žumą. . . . Todėl mes pri
versti pripažinti, kad tik 
šioji susipratusi mažuma 
tegali vadovauti plačioms 
darbininkų masėms ir vesti 
jas paskui save.”

“Susipratusioji mažuma 
valdo diktatūros priemonė
mis, o diktatūra, pagal Le 
nir.o pasakymą, yra “nie
kuo neapribota valdžia, be
siremianti jėga, o ne Įstaty
mais“.

Diktatūra valdo “įtikini
mo“ keliu, per propagandą, 
ir prievartos keliu, pašalin
dama visus diktatūros prie- 
-ininkus, kaip “liaudies
niežus.” Propaganda turi
abai didelės svarbos bolše- 
.ikų režime. Visa spauda 
ra komunistų partijos run
ose. kitokios spaudos nė- 
a. Visos mokyklos, radio. 
isos visuomenės organiza- 
ijos ir visas milžiniškas 
prievartos aparatas, su po- 
;cija ir politine žandarme- 
ija yra tos partijos ranko- 
•e. Dar svarbesnis yra tas 
aktas, kad valdančioji ma- 

- urna turi savo rankose visą 
ikį ir todėl tarnybomis ga- 
i pavilioti, o nepaklus
tiems gali atimti duonos 
<ąsnį. Tai yra milžiniška
aiia sukoncentruota val
ančios partijos rankose.
O kas yra ta komunistų 

arti ja? Iš ko ji susideda' 
Tas yra tie
ę“ žmonė
dusi ją? Atsakymas skaro
ta šitaip: Virš pusės komu- 
įistų partijos narių Rusi
oj yra valstybės tarnauto
ai. Paskui seka darbinin- 
ai, kurie savo daugumoje 
rgi via valdančiojo apara- 
o tarnautojai. Paskutinėj 
ietoj eina valstiečiai. Ypa 
ingai daug komunistų pav
ijoj politinės policijos tar 
tautojų. Karo metu į kc- 
tunistų partiją buvo trau- 
iami raudonosios armijos 
alininkai ir visi pasižymė- 

:ę mūšiuose kareiviai.
Dabartiniu laiku Rusijos 

omunistu partija sakosi 
urinti šešius milionus na- 
ių. Palyginimui paduosi 

me, kad nacionalsocialistų 
partija Vokietijoj turėjo 
milionus narių. Žiūrint gy
ventojų skaičiaus ir lygi
nant diktatūrinių partijų 
narių skaičius, tektų paša 
kvti. kad Hitlerio režimas 
Vokietijoj turėjo bent tri 
kartus daugiau žmonių pri-

“tikrai susipra- 
. kurie valdo

laipsnyje. Tuos galima pava
dinti musų partijos unterofi-
cieriais.”

Generolai, karininkai ir 
puskarininkiai, tai pavadi
nimai imti iš kariuomenės 
organizacijos. Valdančioji 
partija čia perstatoma, kaip 
valdančioji armija, kuri su 
valstybės prievartos ir įtiki
nimo aparato pagalba val
do milžinišką šalį ir šimtus 
milionų žmonių.

Lenino laikais Rusijos 
komunistų partijoje vyravo 
“centralizuota demokrati
ja.” Partijos nariams ne
buvo draudžiama reikšti sa
vo nuomonę įvairiais klau
simais. jie galėjo nesutikti 
su savo partijos vadų nuo
mone dėl tų ar kitų klausi
mų. Kada partija priimda
vo nutarimą, tada diskusi
jos baigdavosi ir visiems 
buvo privaloma laikytis 
partijos nutarimo.

Su Lenino liga 1922 me- 
tais ir ypač su jo mirčia 
1924 metais Rusijos komu- 
tistų partijoj prasidėjo ko
va vadų tarpe. Įvairios 
grupės ir atskiri vadai pra
dėjo varžytis dėl vadovavi 
to partijoj. Kova tarp at
kilų vadų ir “frakcijų“ ėjo 

1922-27 metų laikotarpyje. 
Stalino frakcija su pačiu 
Talinu priešakyje iš tos ko- 

< s išėjo pergalėtoju. 1929 
metais Stalinas jau buvo 
arbinamas Rusijoj, kaipo 

rienintelis vadas.
Stalino Įsigalėjimas ko- 

nunistų j artijoj reiškė pa- 
dsukimą ' visose totalitari
nėse valstybėse pastebimą 
’vauizmą. ’ arba vieno va
lo liguista aukštinimą. Ru
sijoj vaiizmas reiškiasi 
patingai šlykščiai, daug 

-lykščiau. kaip fašistinė 
tai1'jo j. nacių Vokietijoj, ar 
’abar fab.ngistų Ispanijoj.

Leninas buvo komunistų 
adas ir galima sakyti dik- 
atorius. nors- jis to vardo 
ritėsi. Leninas savo išsi- 

avinimu. Iškalbingumu, sa- 
o gabu:v; is ir budu virši- 
o kitus munistų vadus ir 
risi pripažindavo jo vado
vavimą. Stalinas, paveržęs 
radžias rtijoj, neturėjo 
nei Len: - autoriteto, nei 
io iškalbi, ūmo, nei jo ži
nių, nei bumų. Leninas 
-uge’ ėdav. savo vienmin- 
tius įtikinti. Stalinas ki

mus, bet ne tokius didelius, 
kaip 1921 metais. Pavyz
džiui, 1928 metais apie 40,- 
000 narių buvo išmesta iš 
partijos. Tada partijoj jau 
vyravo Stalino frakcija.

Pats didžiausias ir reikš
mingiausias partijos apva
lymas įvyko 1935-1939 me
tų laikotarpyje. Tais me
tais 1,600,000 partijos na
rių ir kandidatų buvo iš
mesti iš partijos. Daugu
mas išmestųjų buvo ištrem
ti i koncentracijos stovyk
las arba išžudyti. Ypatin
gai žudymai palietė senuo
sius partijos narius. Daug 
partijos vadų, kurie kad;* 
nors buvo priešingi Stali
nui, buvo ne tik išžudyti, 
bet buvo priversti viešuose 
teismuose prisipažinti prie 
didžiausių prasikaltimų, 
prie šnipinėjimo Hitlerio ir 
Japonijos naudai, prie sa
botažo, teroro ir panašių 
prasikaltimų. Tais metais 
Stalinas išvalė partiją ne 
lik nuo visų savo priešinin
kų, bet ir nuo GALIMŲ 
priešininkų, kuriuos jis (ar 
jo slaptoji policija) įtarė, 
kad jie gali būti opozicio
nieriai.

Didysis partijos išvaly
mas galutinai padarė iš ko
munistų partijos paklusnų 
valdančios viršūnėlės įran
kį. Valdžia dar labiau su
sikoncentravo “vado" as
menyje, o partija liko jo 
aklas Įrankis.

Per didįjį valymąsi iš 
liaudi.es komisam tarybos 
(vyriausybės) liko tik ke
letas gyvų. Iš 138 partijos 
centro komiteto narių liko 
tik pora desėtkų gyvi, iš 
575 “CIK’o” narių tik ke
letas tuzinų. Kariuomenėj 
apie 30.000 karininkų buvo
išskersti, tame skaičiuje cacv

r-ėsą valgo; todėl sakau,'dabar 
įeikėtų nors namie rąžan
ti; zul’.albėti. Ale jie ne

kad ir mes, 
žmonės, turim tą daryti.

—Turim, tėve. Jei to ne-

sakai.

darysim, tai patys busim 
sunaikinti.

—Maike. užteks to. Aš 
noriu pamislyt, kaip tas ga
li būt.

LEONARDAS ZALl’TSKY VĖL Už GROTŲ

FBI agentai pagavo vieną iš daugiausiai ieškomu šalies 
kriminalistų. Leonardą J. Zalutsky. 3b metu amžiaus 
(kairėj). Kriminalistas 1951 metais pabėgo iš Floridos 
kalėjimo, kur jis buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos 
už vieno policininko nušovimą.

Vienpartinė Spauda?
Demokratų partijos kan-'gumoj yra republikonai ir 

didatas prezidento vietai J jie niekaip negali suprasti, 
A. E. Stevenson, kalbėda-'kodėl kraštas nenori juos 
mas Portland’e, Ore., iškė-i įkelti į vadovybę Baltajame 
lė įdomų reiškinį Amerikos
spaudoje. Ta spauda, 90'!
spaudos, remia republiko
nų kandidatą i prezidento 
vietą. Taip yra ne tik šiais 
rinkimais, bet taip buVo ir 
seniau. Adlai Stevenson 
ako, kad jis esąs stipriai 

susirūpinęs, matydamas iki 
kokio laipsnio mes priėjo
me "vienpartinės spaudos,“
-Įveju partijų sistemos kras-

nuošimčių visų pulkininkų. 
90 ruoš. visų generolų, iš 
penkių Rusijos maršalų trys 
buvo paskersti. Tai buvo 
kruvina pirtis ir visos tų 
skerdynių paslaptys dar nė- 
a paaiškėjusios.

Leonas Trockis dėl Sta
lino didžiojo ir kruvinojo 
“apsivalymo“ sakė taip:

“Iš Kristaus dvylikos 
apaštalų tiktai vienas Juda 
buvo išdavikas. Bet jei jis 
butų pasigavęs valdžią, jis 
butų apšaukęs kitus vienuo-:. 
liką apaštalų išdavikais ir

I fclz »•<! t:l_zviiivzn.i ovu L a n rl u 1 u t arvtti n «
y pač stebino tas faktas, 
spaudos leidėjai ir red;

kad
Mo

liai indorsavo republikonų 
kandidatą visai nežinoda
mi. kokį kandidatą išstatys 
demokratai, visai nežinoda
mi, kokias platformas par
tijos priims ir kokie klausi
mai iškils i pirma vieta rin-V I t *.i OVOJ.Kimnej

Ne be ironijos demokra
tų kandidatas sako: "Kaip 
tik laikraštis — aš kalbu 
apie didelę daugumą o ne 
apie 10' šviesesnės spau
dos— pamato demokratu 

taip pat butų padaręs «• kandidatą, jis tuoj pat lodo 
mažesniais apaštalais, ku
rių, pagal Luką evangelis
tą, buvo septynios dešim
tys.“

Kas Mums Rašoma
Apmąstymai

Kaip žinia- Šveicarijoje. Ge- 
nevos mieste, posėdžiauja Jung
tinių Tautu speciali karo belais
vių komisija, į kurią vokiečių į 
atstovas Hans D. Hirschfeid 
atsivežė 50 storų
riuose surašvta visu

Name. Jie jaučiasi ir pasi
ruošę ir sugebą valdyti pa
gal geriausią savo konser- 
vatyvišką išmanymą, bet ei
liniai žmonės, visokie pras
čiokai ir abejotino mėlynu
mo kraujo amei ikonai pasi
renka ne juos. Tas panie
kinimas kai kuriuos repub- 
likonus stumia i kraštutinu
mą ir dešiniajame tos par
tijos sparne girdisi nemažai 
balsu, kui ie nrimena politi

nenuveikiamą geidulį vytis 
jį gatve.” Daugumas spau
dos į demokratus žiuri, 
kaip šuva i katę, sako de
mokratų kandidatas.

Tas kaltinimas vargu pa
lenks didžiąją spaudą į de
mokratų pusę, bet kai ku
riems redaktoriams ir lei
dėjams tas gal duos progos 
pagalvoti, kodėl jau kelin
ti rinkimai iš eilės balsuoto 
jai neseka spaudos patari-

tomų. kuJ™* h.' *>¥ l-včia ūkuoja už 
vokiečiu ‘ kandidatus, kuriuos spau-

belaisvių vardai ir pavardės. j(,a pataria nennKti. Aiški- 
Tie sąrašai parodo, kad i Ru- Himasis jau prasidėjo. Kai 
siją buvo deportuota per 750.- kurie dienraščiai spėjo pa- 
000 civilių vokiečių ir pasi- gisakvti, kodėl jie, žinoma, 
gendama iš nelaisvės nesugrj-Į geriaU5iaįs sumetimais pa- 
žusių 1,320.990 karių. Įsisakė už viena kandidata,

Vokiečio atstovas, rodytis-; nežinodami koks bus 
ma, i tomus sarašų. .kan<]i(latas.

|kad juose yra surašyta cli-. ............. ,o«o, ,uose vra ____— — . ... .
aip manančius įtikinti _ ne-idžiausia žmonijos tragedija. ! burnai tarp demokra-
pajegta, ėl jis juos skei-j vokiečio Hirschfeldo pa-j1'^ ;1 b-*eiališkųjų įepubli 
dzia ir leiužia policininkui stabą reikia dar papildyti, kad kor.ų partijų nėra dideli, 
baigti "debatus.” (“didžiausią žmonijos tragedi-~.........

Karts i ,<) karto Rusijos .ią“ sudaro ne vien tik vokie- 
komunistų artija daro ap-Jčių belaisviai. “Žmonijos tra- 
sivalymus nuo
elementu.” pirmas dideli
apsivalyt;:a> buvo 1921 me
lais. kada 175,000 narių 
buvo išmesta iš partijos. 
Bet tada išmestieji nariai 
nebuvo ])«, sekiojanti. Vė
lesniais mcais partija vis 
darydavo Hnius apsivaly-

“netikusiu Rūdijos” sumą sudaro visų tau
tų žmonės, kuriuos bolševikai 
nukankino arba tebekankina. 
netgi neišskiriant ir tų milio
nų, iš jų bene per 6 milionus 
žydų. kuriuos naciai pro kace- 
tų krematoriumų kaminus du
rnais paleido.

Mąstytojas.
Chicago. 111.

Tikrieji skirtumai yra tarp 
demokratų didžiumos ir re
publikonų labai įtakingos 
“senosios gvardijos“ mažu
mos. Be tu skirtumu vra* C v

dar nuotaikos skirtumai. 
RepuMikopai yra “geresni 
žmonės,” kurie jaučiasi tu
rį daugiau svorio šalies gy
venime. Pramonės kapito
nai, biznio vadai, bankų pi
lioriai visi milžiniškoj dau-

ni beprotnami. Juo ilgiau
opozici'oj juo garsiau tokie 
“neurotiškieji” gaivalai pu
toja ir rėkauja.

Spauda Amerikoje nėra
didžiojo 
Didžioji spauda čia pati 
yra didelis biznis. Tai yra 
milioninės biznio Įstaigos, 
kurios prekiauja informaci
jomis, gerai patarnauja 
vartotojams ir tarp kitko 
siekia į vartotojų galvas 
įdiegti "savas idėjas,“ ku
rios yra didžiojo biznio idė
jos, o ne kas kita. Ta spau
da, kaų) ir didžiųjų biznio 
vadovybė, aišku, eina “ge
ruoju,“ renublikcnišku ke
liu ir tuo keliu norėtų vesti 
skaitytojus. Bet vartotojai, 
suvartoję sporto puslapį, 
“comics“ ir visokias žinias, 
balsuoja, kaip jie išmano, 
nedėdami į gaivą sunkiųjų 
editorialų argumentų. Spau
da informuoja, bet neveda. 
Spauda paduoda ii' demo
kratų kandidato pasisaky
mus, o todėl spaudos varto
tojai gali patys susidaryti 
nuomonę, neieškodami iš
minties redakcijų pasisaky
muose.

Savo informacijų visaša- 
iiškumu Amerikos didžioji 
spauda nėra “vienpartinė,” 
kokia yra totalitarinių kra
štų spauda. Tą pripažįsta 
ir demokratų kandidatas A. 
Stevenson. “Viepartišku- 
mas kyšo tiktai editorialų 
puslapiuose ir tie puslapiai, 
pasirodo, ne tokie jau ga
lingi. —S. S.

biznio tarnaitė.

Reikia Vyro ant
Rcikabncas

Parmos
pavienis darbininkas 

prie ž<'rnės ūkio darbu. Dirbame 
moderniškomis mašinomis. Turi mo
kėti mašinomis melžti ka-\- .s įr turj 
mylėti darbą prie gyvuliu. Geram 
darbln-nkui geras atlyginimą*. 
Kreipkitės laišku: ,

Frank Kikutis,
R. F. D. 3.

Biddefotd, Me.

liaudi.es
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Susidomėkim ne tik Senaisiais’
LSS suvažiavimo proga 

“Keleivio” 35 nr. atspaus
dinta net pora straipsnių 
Sąjungos veiklos sustiprini
mo ir išplėtimo reikalu. 
Vienas jų, “Suskaitykime 
Galvas,” yra J. V. Stilsono. 
Jis be ko kita sielojasi, 
kaip j Sąjungą Įtraukti 
tuos, kurie ir šiandien tebė
ra socialistinių Įsitikinimų, 
tebevadina save socialis 
tais, bet iš Sąjungos yra ar
ba pasitraukę arba ir visai 
nebuvo jon Įstoję.

Reikalas svarbus ir ne 
vien tik suvažiavimų proga 
svarstytinas. Gerai, kad 
drg. Stilsonas ji iškėlė. Ti
kiu, kad ir suvažiavimo tas 
klausimas buvo paliestas.

Minėtame straipsny drg. 
Stilsonas palietė ir kitą 
svarbų reikalą ir, mano su
pratimu, nevykusiai. Jis 
rašo:

“Aš čia neliesiu ‘vakar 
dienos socialistų,’ per me
tus kitus iškeptų Vokietijoj 
pabėgėlių stovyklose. šie 
pastareiji, su mažomis iš
imtimis, dar turės ilgokai 
lankyti čionykščio gyveni
mo mokyklą, pakol jie už- 
sigrudys socialistinėse idė
jose. Daug rimtesnis rei
kalas su senaisiais socialis
tais.”

Vadinasi, numoti Į tuos, 
kurie nesenai susidomėjo 
socialistine mintimi ir so
cialistine organizacija ii 
rado Į ją duris, kurios pra
eiviui gana sunkiai pašte 
bimos, o apie naujų bend
raminčių suradimą ir jų Į 
savo tarpą Įtraukimą—nė 
žodžio.

Taip šį reikalą spręsti, 
manau, yra didelė klaida, 
kurią daro ne vienas drg.

gerų norų. Ir tų “senųjų 
tarpe daugelis tebeturi ge
rų norų, bet juose nebėra 
energijos veikti. Ir jie dėl 
to nekalti — taip Dievas 
svietą sutvėrė. Ne visi gali 
būti Grigaičiai, Kaminskai, 
Bieliniai ir tt., kurie ir žilos 
senatvės sulaukę, nepalei
džia iš rankų socialistinės 
vėliavos net pašėlusiai aud
rai siaučiant.

Štai kodėl man atrodo 
klaidinga labai rūpintis 
“senaisiais” ir ranka numo
ti “naujiesiems,” kurie pas 
mus nesenai atėjo arba te 
beieško durų Įeiti arba te
beklaidžioja nežinodami, 
kur pritapti.

Man atrodo, kad Į tuos 
“naujuosius” reik kreipti 
didesni dėmesį ir dėl jų su
radimo reik daugiau sielo
tis. Iki šiol, man matos, 
buvo vadovautasi dėsniu: 
“Ateikite, kas norite, Į mu
sų eiles, patys kelią susira
dę”. Taip elgtis galima bu
zų tada, jei LSS butų visa 
/adovaujanti, visa lemianti 
organizacija, o šiandien pa
ti organizacija tun ieškoti 
pasekėjų.

Tik apsidairykime, kaip 
elgiasi kitos partijos! Jos 
su žvake ieško naujų šali
ninkų, jos nelaukia, kol 
nauji žmonės susiras kelius 

jas. Juk net Maskvos
‘patrubočiai” iš “Vilnies” 
r “Laisvės,” seniau paskel
bę visus naujuosius ateivius 
niekšais ir juos ilgokai ko- 
neveikę, šiandien jau be
keik visus gerais pripažino 
r visokiais budais rūpinasi

STREIKININKAI LAMDO “SKEBĄ”

Lockhead aviacijos dirbtuvėj 25,000 darbininku išėjo į 
streiką. Pikietininkai pagavo vieną “skebą,” kuris norėjo 
eiti dirbti ir visai nešvelniai moko jj solidarumo. Strei
kui vadovauja mašinistų unija (AFL).

Iš LSS Suvažiavimo
Jau minėjome, kad svar

biausieji suvažiavime ap
tarti klausimai buvo Lietu
vos vadavimo darbas, LSS 
statuto priėmimas, Bend
ruomenės ir spaudos klausi
mai ir organizacijos stipri
nimo reikalas.

Pranešimą apie Lietuvos 
bylos padėti padarė Dr. P. 
Grigaitis. Jis nurodė, kad 
po 1948 metų Amerikos po
litika žymiai pasikeitė. Per
silaužimas Įvyko po Čecho- 
slovakijos perversmo ir 
Įjungimo to krašto i rusų

. I V lCVlilCtiC X Vt I . "1 • , 1 • s • TTX y, - • I satelitu skaičių. Dabar ru- iu tarpe susirasti pasekėju. - , .

’ - 1 įsu pavergtųjųį,tų jų kraštų išva
davimas yra nebeslepiamas 
Amerikos užsienių politi-

Stilsonas
Socialistai—ateities žmo-|džiaga. nes jos dauguma yi

Tik mes vieni nekreipė
me Į tai tinkamo dėmesio.

Teisybė, naujųjų ateiviu
masė nėra tikroji LSS me-ĮLietuvių Tarybos veikla sie-

kos siekimas. Amerikos

:<ia visur ir visada priminti 
ateiti turi žiu-Jbuvę nedarbininkai, bet, bei Amerikos visuomenei ir 

jokios abejonės, tarpe jos [vyriausybei,
vra pakankamai daug, 

savo prigimtimi, taip

nės. Jie Į
rėti stačiu veidu, o aukš
čiau suminėtieji drg. Stilso
no žodžiai man daro ispu- 1 kurie

kad Lietuva ir 
<\iti Baltijos kraštai buvo 
pirmosios bolševikiško im-

džio, lyg jis i ateiti žiūrėtu sakant, mums skirti. O iš perializmo aukos ir jų išva- 
jai nugarą atsukęs. Iantros nusės, iuk daug kas,davimas

Jis didelės vilties deda
iš miego prikeltiesiems “se
niesiems socialistams.” Aš

antros pusės, juk daug kas 
remty tiek svieto pamatė, | jam 
visos miglos iš jų galvų iš
garavo ir šiandien jie pa

šutinki], kad tarp gerų, nu-Jįėgia sveikai i gyvenimą 
sipelniusių, bet pavargusių I žiūrėti ir jo Įvykius vertinti. | ^ataf
“-------j__ yfa| Taigi numoti Į juos ran-1

Są-lka vra didelė klaida. Prie-
’senųjų socialistų” dar 

tokių, kurie dar tinka
jungos darbui, bet, drg. Kingai, jų turime ieškoti, vi- hįetUviškos
Stilsonai, klysti, jei tamsta komis 
manai, kad jie žymiai su-įtraukti 
stiprins Sąjungos veiklą, visa 
Atsiprašau, bet invalidai | ir

priemonėmis juo?
Į savo sukuri ir jei 

Sąjunga (išimčių joje j

turi rūpėti laisva- 
pasauliui.

Kol Lietuvos vadavimo 
reikalas buvo veik užmirš
tas, tol ir Lietuvos diplo- 

kurių “klausimas” 
dabar kartais iškyla, buvo 
labai kuklus, džiaugdavosi 

visuomenės pa
rama ir jokio jų “klausimo” 
nebuvo. Tada musų visuo
menei reikėjo diplomatus

tvirtovių nešturmuoja. Ne-1taktingai, sumaniai ieškosi- 
jos

iandien via) atsidėjusi. I ^a(j jjemg nebutu at-

norėk sunkaus vežimo biau- naujų pasekėjų, tai jos ke
liu keliu patraukti sena. lias ateity bus saugesnis ii 
nukamuota, kad šiek tiek ir J jos vežimas judės greičiau 
gavusia avižų, kumele, ne-1 negu Į ji Įkinkius “senuo- 
sitikėk, kad šitie iš miego J sius.
prikeltieji galės paskubinti, Žemaitis.
Lietuvių Socialdemokratų
Sąjungos vežimo greiti. Į Bostono gyventojai kasdien 
Nereik pamiršti, kad ne vi-1suvartoja daugiau kaip 1.000.- 
si turi tiek energijos, kiek|ooo kvortų pieno.

MES ATLIEKAM .. . . 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

imtos diplomatų teisės, kas 
butų Įvykę, jei Lietuvos 
Įjungimas i Rusiją butų bu
vęs Amerikos ir Anglijos 
pripažintas. Dabar, kai yra 
daugiau vilties Lietuvai at
gauti laisvę, diplomatai at
kuto ir pradeda reikšti pre
tenzijas stovėti Lietuvos 
vadavimo pasimojimų prie
šakyje.

Pranešėjas palietė ir Lie
tuvos užsienyje esamo tur- 
o klausimą. Tą turtą tvar-

Dr. P. Grigaitis, N. Jonuž
iu, A. Jenkins ir kt.

*
LSS statuto pakeitimą 

eferavo drg. K. Bielinis, 
is skaitė dalimis perreda

guotus Įstatus ir jie buvo 
iriirnii su kai kuriais pakėl
imais ir papildymais. Nau- 
ai suvažiavimo priimtas 

statutas bus atspausdintas 
r tada \ isos organizacijos 
turės kuo vaduotis savo

ir be.

kauskas, S. Strazdas, P. 
Šveikauskas ir kt.

Diskusijose buvo pareik
šta nuomonė, kad diploma
tai ir Lietuvos turtas kelia 
visuomenėje visokių neaiš
kumų. Diplomatai dabar iš 
tautininkų partijos likučių 
bando sudaryti savo. visuo
meninį užnugarį ir tokia 
“rezistencinė santarvė” yra 
ne kas kitas, kaip tautinin- 
kiškas priedas prie diplo
matų pretenzijų.

Diplomatai ir VLIK’as 
šiuo metu yra atspindis vy
riausybės ir visuomenės 
santykių Lietuvoje, kaip jie 
buvo Smetonos diktatūros 
lakais. Musų pozicija turi 
būti aiški—paremti visuo
menės atstovybę VLIK’ą ir 
parodyti valdininkams jų 
vieta.

Dėl Lietuvos turto užsie
niuose svarbu yra, kad jis 
butu išsaugotas, kad jis ne 
butų netiksliai naudojama; 
ir kad jokių Įtarinėjimų ne
galėtų būti. Tam reikia, 
tad VLIK’as turėtų teisę 
tarti savo žodi to turto prie 
žiūroje ir naudojime. Į tą 

ietuvos turtą galėtų reikš 
pretenzijų tie Amerikos 

ietuviai, kurie yra pirkę
ietuvos valstybės bonų.
Po diskusijų ir drg. Gri

gaičio paaiškinimų buvo 
jriimta rezoliucija, kuri 
pereitame “Keleivyje” jau 
buvo paskelbta.

*
Spaudos klausimu pra

nešimą padarė “Keleivio” 
redaktorius J. Januškis. Bu
vo paaiškinta ne visos mu
sų spaudos, bet daugiausiai 
‘Keleivio” reikalai.

Bendruomenės klausimu 
piane? imą darė drg. K. 
mielinis. Jis nurodė, kad 
ALT pritarė bendruomenės 
oigan;za\imui, o LSS cen
to komitetas dauguma bal

sų jasisakė už bendruome 
nę. lodei lieka praktiškas 
darbas, Į kurį LSS nariai 
turi Įsitraukti. Nušvietė ko
kioj padėty yra bendruome
nės oiganizavimo darbas, 
koks Laikinojo Organizaci
jos Komiteto sąstatas ir 
kaip kuliamas organizaci
jos tinklas.

Diskusijose pasirodė bet
gi, kad bendruomenės klau
simo negalima skaityti iš
spręstu ir baigtu. Dr. P. 
Grigaitis nurodė, kad ALT 
pritarė bendruomenės orga
nizavimui tam tikromis są
lygomis, bet tų sąlygų ben
druomenės organizatoriai 
lyg ir nemato reikalo laiky 
tis. Todėl dar ne viskas 
yra baigta aiškintis tuo 
Gausimu.

Diskusijose pasirodė di
delis nuomonių skirtumas. 
Vieni kalbėtojai ėjo taip 
toli, kad sakė, jog “ėjimas 

bendruomenę ir yra ėji
mas Į visuomenę,” o kiti 
skaitė pačią bendruomenės 
idėją, kaip ji čia atnešta iš 
bėglių stovyklų Vokietijo
je, nepriimtiną.

Po pranešimo sekė ilgos 
diskusijos. Buvo pageida
vimų laikrašti gerinti, duo
si jam lyškesnį veidą, Įvesti 
naujų skyrių, telkti daugiau 
bendradarbiu. Ypatingai

ko diplomatai, ar vienas iš buvo aptartas reikalas laik 
jų, be visuomenės kontro
lės. Mes amerikiečiai lie
tuviai negalime reikalauti 
jokios kontrolės, bet Lietu
vos piliečiai ir jų atstovybė 
turėtų susirūpinti to turto 
tvarkymu, kad nebutu vi-

rasti platinti, nes ne geri 
žodžiai ir linkėjimai, bet 
skaitytojai yra spaudos pa
grindas. Taip pasisakyta 
r nutarime, kuris siekia 
priminti visiems pažangie
siems lietuviams būtiną

;UOTnerĄ,e įtarinėjimų ir kaI musų spaudą 
kad iš to turto maža klika - - - ’
nedarytu atramos savai po
litikai’.

Po išsamaus Dr. P. Gri
gaičio pranešimo buvo visa 
eilė paklausimų ir diskusi 
įų. Kalbėjo draugai J. Ci 
bulskis, A. Jenkins, J. Bim 
ša, P. Mankus, J. Macutke 
vičius, Y. Gervickas, J. Jan

platinti ir visada atsiminti, 
kad be spaudos liktume pa
laida masė.

Spaudos reikalu pasisakė 
draugai F. Lavinskas, M. 
Michelsonienė, J. Buivydas, 
K. Bielinis, V. Gervickas, J. 
Andrevvs, S. Michelsonas, 
B. Spudienė. J. Jankauskas.

LSS Suvažiavimo Tarimai
Organizacijos Veiklos 

Klausimu
LSS suvažiavimas, išklausęs 

drg. V. Gervicko pranešimo 
apie musų organizacijos ir na
rių veiklą Įvairiose visuomeni
nėse organizacijose ir išdisku- 
savęs tą klausimą, nutaria:

LŠS centro komitetas turi 
žiūrėti, kad musų organizaci
jos atstovybės įvairiose mišrio
se, bendro darbo organizacijose 
butų tinkamai parinktos ir kad 
jos atstovautų LSS nusistaty
mą, kaip jis išreikštas musų 
suvažiavimų ir centro komiteto 
tarimuose;

LSS organizacijos atstovybės 
bendrose organizacijose turi 
dirbti sutartinai, laikydamies 
organizacinės draumės, drau 
giškai bendradarbiaudamos sa
vitarpėje ir palaikydamos glau
džius santykius tiek su LSS 
centru, tiek ir su atskiromis 
LSS kuopomis, kur reikalas lie 
čia vietinio pobūdžio bendrąsias 
organizacijas;

LSS centras turi instruktuo
ti įvairias atstovybes aktualiais 
klausimais ir pats turi gauti iš 
tų delegacijų informacijų apie 
atstovybių veiklą įvairiose or
ganizacijose;

LSS centras, kaip ir vietinės 
kuopos, turi laiku išsiaiškinti ir 
susitarti su kitomis grupėmis 
dėl rinkimų įvairiose organiza

cijose ir laiku instruktuoti na
rius;

LSS suvažiavimas ypatingai 
pabrėžia reikalą visiems LSS 
nariams bet kokioje visuomeni
nėje veikloje veikti draugiškoj 
dvasioj, pasitarus savitarpėje 
ir susiklausant, nes tik toks 

J veikimas gali būti našus ir vi
sai visuomenei naudingas.

Tuo klausimu pasisakė 
draugai J. Buivydas, J. Ja
nuškis, J. Pakalka, J. V. 
Stilsonas, S. Michelsonas,
S. Strazdas, J. Jankauskas 
ir kt.

Po drg. Bielinio paaiški
nimų ir atsakymų suvažia
vimas pavedė LSS centro 
komitetui kartu su su važia 
vimo rinktąja rezoliucijų 
komisija surašyti pasisaky
mą tuo klausimu, imant dė
mesin ALT susitarimą su 
bendruomenės organizato
riais, pagal kuri bendruo
menė apsiriboja kultūrine 
veikla, iš savo pajamų re
mia ALT'os veiklą ir ne
reiškia pretenzijų atstovau
ti “visus Amerikos lietu- • * *VIUS.

*
Drg. V. Gervickas darė 

pranešimą apie organizaci
jos klausimą. Iškėlė pavyz
džių. kur organizacijos vei
kla šlubuoja, vietomis LSS 
nariai, dirbdami Įvairiose 
visuomeninėse organizaci
jose (klubuose, šalpos dar
be, unijose ir kitose orga
nizacijose) nesugeba susi
kalbėti savo tarpe, o todėl 
negali nė suderintai veikti. 
Tokių nesklandumų prie
žastis yra ta, kad nariai ne
palaiko glaudesnių santy
kių su organizacijos centru, 
o kai kur pasirodo ir drau
giško susitarimo stoka. Dir
bant su kitomis grupėmis 
bendrai tokie nesklandu
mai ypač yra nemalonus ir 
šalintini. Baigiant pasiūlo 
rezoliuciją organizacijos 
gyvini mo reikalu.

Aptarus gana trumpai 
drg. Gervicko pranešimą 
jo patiektoji rezoliucija 
priimama, pavedus rezoliu 
cijų komisijai ją vietomis 
perredaguoti.

Suvažiavimas išrinko 
LSS centro komitetą ir ki
tus pareigūnus. Į centro 
komitetą išrinkti: J. J. Dul- 
kis, K. Bielinis, J. Buivy 
das, J. Pakalka. B. Spudie
nė, P. Kriaučiukas, J. V. 
Stilsonas, V. Gervickas, P. 
Grigaitis, S. Michelsonas ir 
J. Januškis.

Alternatais išrinkti: J 
Rimavičius ir A. Mačionis.
Į revizijos komisiją išrink
ti: J. Valaitis, adv. S. Bre 
ries ir A. Šulaitis.

*
Suvažiavimą baigiant nu

tarta pasiųsti linkėjimų 
greit pasveikti drg. J. Ka
minskui, kurio visas suva
žiavimas labai pasigedo 
Drg. Kaminskas jau keletą 
mėnesių dėl ligos yra pasi
traukęs iš aktingos veiklos 
ir visi suvažiavimo dalyviai 
tą labai apgailestavo ii 
siuntė jam širdingiausių 
linkėjimų ligą nugalėti.

*
Baigiant suvažiavimą pir 

mininkas A. Jenkins prašė 
suvesti dvejų dienų darbų 
sąskaitas” ir pakvietė tų 

sąskaitų suvedimui draugus 
Dr. P. Grigaitį, V. Sirutavi 
čių, K. BielinĮ, N. Jonušką 
ir Dr. D. Pilką tarti žodi.

Užbaigiamasis kalbėtojų 
žodis priminė suvažiavimo 
dalyviams, kad po suvažia
vimo turi sekti darbas ir 
gyvesnis veikimas.

Rugpiučio 31 d., 7:30 vai. 
vakare pirmininkas A. Jen
kins jautriais žodžiais dve
jų dienų darbingą suvažia
vimą uždarė, linkėdamas 
delegatams sėkmingos vei-

Bendruotnenės Klausimu
Tuo klausimu suvažiavimas 

galutino pasisakymo nepriėmė. 
Pranešėjo buvo pasiūlyta pat
virtinti LSS centro komiteto 
daugumos priimtasis nutari
mas, bet tas nebuvo padaryta, 
nes bendruomenės organizavi
mo iniciatoriai nesilaikė nei 
LSS CK pastatytų sąlygų, nei 
laikėsi susitarimo su Amerikos 
Lietuvių Taryba.

LSS Centro Komiteto daugu
ma buvo pasisakiusi, kad LSS:

1. Remia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės organizavimą ir 
šia kryptimi daromas pastan
gas;
. 2 Skatina Lietuvių Bend
ruomenės organizavimą A. J. 
Valstybėse ir sudaromose 
bendruomenės užuomazgose 
dalyvaus su savo atstovais;

3. Bendruomenės užuomaz- 
giniai komitetais sudaromi tuo 
pačiu principu (grupių susita
rimu), kaip ir ALT;

4. Bendruomenės organizaci
jos pagrindan turi būti deda
mas demokratinis principas su 
proporcine rinkimų sistema į 
valdomuosius organus;

5. Bendruomenė nesikėsina
Amerikos Lietuvių Tarybos

pasiimtojo politinio darbo barą, 
bet įsipareigoja ALT’os darbą 
remti.

*
šitame pasisakyme yra aiš

kiai pasakyta, kad laikinieji 
>endruomenės komitetai turi 
būti sudaryti grupių atstovy
bių. o ne laisvai pasišovusių 
savanorių. To nesilaikoma ku
riant įvairius vietinius “LOK’- 
us.” Taip pat nesilaikoma ne 
jendruomenės organizatorių su
sitarimo su ALT’a, todėl I*SS 
suvažiavimas, po diskusijų, nu
tarė savo nusistatymą pareikš
ti sąlyginiai, atkreipiant bend
ruomenės organizatorių dėmesį 
į būtiną reikalą laikytis jų su
sitarimo su Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Audra Sugadino
107 Lėktuvus

Karo
praneša

aviacijos vadovybė 
kad smarki audra 

Texas valstijoj sugadino 
107 sunkiuosius bomberius, 
vadinamus B-36. Lėktuvai 
buvo sugadinti Carswell 
oro bazėje ir viename lėk
tuvų dirbtuvės lauke.

Nesenai buvo paskelbta, 
kad oro pajėgos iš viso turi 
tiktai 86 sunkiuosius B-36 
bomberius, o dabar pasiro
do, kad viena audra suga
dino jų daugiau, negu jų 
buvę.

Sugadintieji lėktuvai pa
skubomis taisomi. 37 lėk
tuvai jau pataisyti ir grą
žinti tarnybon, o kiti greit 

klos grįžus Į savo kolonijas, bus baigti taisyti.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 85 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pa*t/> 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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Senis Duoda Pavyzdį Jauniems
Hakansso-'Štai vienas jų: “Aš niekad 
butu kas-gyvenime nesijaučiau ge-
senatvėje 

visoj žve

jei Gustafui 
nui jaunystėje 
pranašavęs, kad 
jis bus žinomas 
dijoj, jis butų tik pasijuo
kęs. Bet taip Įvyko. Gus- 
taf Hakansson, paprastas 
sunkvežimio (troko) vai
ruotojas, dabar žinomas vi
soj Švedijoj ir jo barzdotas 
paveikslas matosi daugely
je skelbimų ir garsinimų. 
Gustafas nepadarė nieko 
nepaprasto. Jis tik išdrįso 
gyventi taip, kaip jis pano
rėjo, išdriso jaustis sveiku 
ir jaunu, būdamas 6d metų 
amžiaus ir todėl pelnytai 
susilaukė titulo “Švedijos 
Plieno Senelis.” Apie ji 
plačiai rašo šio mėnesio 
"Lifetime Living” žurnalas.

Gustaf Hakansson. sunk
vežimio vairuotojas, turėjo 
10 vaikų ir visą amžių sun
kiai dirbo, kad išmaitintų 
savo šeimą. Sulaukęs 40 
metų. kai jo vaikai jau bu
vo suaugę, jis vieną dieną 
pasakė savo žmonai, kad 
nori važiuoti i Laplandiją 
(šiaurės Švediją) pasižiūrė
ti vidurnakčio saulės (Lap- 
landijoj per kelis mėnesius 
saulė nenusileidžia). Nak
ties ten nėra beveik ištisus 
6 mėnesius. Žmona jam 
priminė, kad jis neturi .tam 
pinigų, bet Gustafas atsa
kė: Jeigu žmogus turi stip
rias kojas ir dvirati, jis ga
lį apkeliauti visą pasaulį. 
Pasakė—padarė. Gustafas
nusipirko dvirati ir, prisi
kabinęs prie jo butelį van
dens, kepalą duonos ir se
ną lietpaltį, išvyko i šiau
rę. Laplandijoj jis pralei
do kelis mėnesius dirbda 
mas lapių farmose, o kai 
artėjo žiema, grižo namo 
Kaimynai iš jo stebėjosi ir 
vadino jį truputį keistoku 
bet Gustafas į tai nekreipė 
dėmesio. Gal jis butų likęs 
nepagarsėjęs, jei praeitai 
metais nebūtų įvykusios 
dviratininkų lenktynės iši 
gai Švedijos (1,094 mylios 
Laimėtojui buvo žadama 
5,000 kronų (SI,000).

Gustafas, kuris jau buv 
sulaukęs 66 metų amžiaus, 
pasibalnojęs dviratį prisi
statė komisijai. Ši pasijuo
kė iš jo ir patarė grįžti prie 
savo supamos kėdės, nes į 
lenktynes priimami vyrai 
tik iki 40 metų amžiaus, ir 
tik tokie, kurie praeina 
pro griežtą daktarų komisi
ją. Gustafas nenusiminė. 
Kadangi jam komisija ne
davė net numerio, tai jis 
užsikabino ant nugaros di
delį “O” ir, išleidęs lenkty- 
niautojus. pasileido iš pas
kos. Važiuojant pro vieną, 
kaimą, vaikai pamatė senu
ką su plevėsuojančia barz
da ant dviračio ir sušuko: 
“Plieno Senis.” Laikrašti
ninkai ji taip pat pastebėjo 
ir per v ieną naktį Gustafo 
vardas pasidarė žinomas 
visai Švedijai. Visi su 
smalsumu sekė jo kelionę ir 
važiuojant pro miestelius, 
žiūrovai siūlydavo jam ka
vos, užkandžių ir kitokių 
gardumynų. Kadangi Gus
tafas labai mažai miegojo 
(per keturias dienas mie 
gojo vos 6 valandas), tai 
jis greit pralenkė dvirati
ninkus ir miesteliuose galė
davo atsisėsti ant žolės, pa
ilsėti ir užrašyti savo įspū
džius, kurie labai įdomus.

įau, kaip dabar. Ir kaip 
galima butų jaustis nuvar
iusiu, jei aplink tiek malo
nių, švelnių žmonių. Nuo
stabus žmonės visame kraš
te. Ir tokios gražios mer
gaitės. Iš tiesų miela į jas 
žiūrėti. Jos visos galėtų 
būti mano dukraitėm!”

Po 6 dienų, 14 valandų ir 
20 minučių Gustafas Ha- 
tansson pirmas pasiekė ke- 
io galą. Žinoma, jis pre

mijos negavo, nes nesiskai- 
lenktynių dalyviu. Ta

čiau per lenktynių laiką jis 
tiek pagarsėjo, kad dvira
čių, automobilių ir sunkve
žimių fabrikai mokėjo jam 
aukštas sumas, kad galėtų 
.o paveikslą dėti į savo gar
sinimus.

Žmonės siuntė jam įvai
riausias dovanas, y p a č 
daug matracų ir minkštu 
tėdžių, kad "Plieno Senis 
galėtų pailsėti. Bet Gusta- 
as nesijaučia senas ir nu 

vargęs. Jis pasidarė Šve
dijoj simbolis ’ patvarumo, 
aunatvės ir sveikatos. Jis 

gauna tūkstančius laiškų iš 
žmonių, kurie juo stebisi ir 
didžiuojas. Vienas senukas 
iš Uppsala jam taip rašo:

Mielas Gustafai, aš esu 
tavo amžiaus, ir visą laiką 
buvau negaluojantis, bejė
gis senukas. Tavo pavyz
dys padarė mane vėl jaunu, 
sveiku ir laimingu. Telai
mina tave Dievas.”

Seno švedo pavyzdys tik
rai yra įsidėmėtinas. Dau
gelis žmonių jaučiasi nuse
nę todėl, kad kiti juos va
dina senais ir nustumia į 
užpečkį. Kas nesiduoda 
“nusendinamas” ir gyvena 
jaunai, tas daug lengviau 
atsilaiko prieš senatvės įky
ru klabenima.

—M. P.

EKS-KARAL1VS LINKSMINASI

Buvęs Anglijos karalius. Windsoro hercogas, šoka su savo 
žmona Biarritz mieste, Prancūzijoj. Buvęs Edvardas Aš- 
tuiAasis nesenai buvo sunkiai susirgęs.
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Žydi varške apsikrovę 
Vyšnios ant kalnelio,
Bet jos žydi. bet jos stovi 
Ne prie mano kelio.
Mano kelias—pievų plynė. 
Ar krūmokšniais klojas— 
Vaigo dienos jį pramynė. 
Vargas dilgė kojas. . . .
Man šilkai galvos negobia, 
Toks man saikas lemtas.
Bet širdis dėl menko lobio 
Ne per skaudžiai kremtas
Sergi, puošia mano taką 
Daug ramunių, smilgų— 
Jos man lopšio sėkmę seka, 
kai, vienai, man ilgu. . . .
0 per ryto žydrą jurą 
Aukso gulbė plaukia, 
lr už krūmų žalio muro 
Paukščių giesmės laukia.
Man kukuodama gegutė 
Daug dienų priskaitė— 
Sužvangės ir mano piutė 
Ir sukraus man kraitį. . .

J. Baltrušaitis.

kad ji 
žiūrint.

ne

pereitą savaitę, rugsėjo 
9 d., Hartforde prasidėjo 
tabako festivalis. Jis tęsėsi 
visą savaitę, ir per ją žmo
nės turėjo progos ne tik gė
lai pasilinksminti, bet ir su
sipažinti su įvairių tautų šo
kiais, muzika ir menu. Mat, 
festivalyje dalyvauja Įvai
rios tautinės grupės, kurios, 
aišku, stengiasi kuo geriau 
pasirodyti.

Kaip Amerikoje pripras
ta, festivalis renka karalie
nę. Karalienės rinkimuose 
dalyvavo 13 tautų, kurios 
išstatė 30 kandidačių. Tuo
se rinkimuose dalyvavo i 
'ietuviai. Musų kandidatė 
buvo panelė Teresė Gela- 
žiunaitė, kuri nesenai atvy 
ko iš tremties. Visi linkę 
'ome, kad ji butų išrinkta 
karaliene ar bent jos paly 
dove.

Karalienės rinkimai įvy
ko rugsėjo 10 d., dideliame 
Bushnel Parke. Oras pasi
laikė gražus, todėl žiūrovų

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis Prisiminimų)

pinigus atgaus, 
kad pažistami er

žino ja dėl jos pasitikėjimo.I' 18?s aaiy<‘aates> gražiai
Tačiau ji neapsiriko. Rug- ?ailPu0s.USI0s- i?tl.?de t,k:;aI 
sėjo !. d. laiškanešvs atnešė ketumi, ir teisėjams teko 
jai voką. kuriame'buvo 30 "unk.us .uždavinys išrinkti 
doleriu ir paišeliu parašytas «'?zlausl« „1S Pagali
iaiška.s: Miss Bouffier, čia *?!met0Ja 18 grozio

.Jsuplaukė tūkstantinė minia. 
Visos kandidatės,

varžybų
yra su doleriu, kuriuos asl^J”, vokietaite, graži gei- 
'pasiskolir.au, kai man labai ;<»H>lauke mergaite, kuri, 
reikėjo pinigu sumokėti ka!l> Patl 8ako- ,VISai Ee81t!-

kambari. laimeil P.'™3 vlet«-
Kai valstijos gubernatonu- 
uždėjo jai karūną, mergai-

nuomą uz 
lakai gaila, kad aš negalė
jau jų grąžinti anksčiau 

Loft’o susijaudinimo vos ne- 
CVUapsiverkė. Karalienė gaus 

drau-r^’^^ kelionei į Europą.

Po karalienės rinkimu se-

tėTelaimina jus ir 
kompaniją Dievas, 
man pageli-ėjot. Jūsų 
gas.

Mrs. Romano _ visai Pa_|kė įvairių tautų pasirody-
tenkinta. kad pasitikėjo ne-i naj Gražiausiai pasirodė 
pažįstamu vyru ir laukė Ukrainiečiai ir lietuviai, 
grąžinau* paskolos. Tačiau J Ypač vietom r.atiu i
policija sentimentų nežino. 
Ji užsirašė anknotų nume
rius ir stengsis surasti, ka
me yra jų -lėtėjas. Mrs. 
Romano užgarino juos, kad 
vyras nėra banditas, bet 
policijos netikinsi. Ji per 
spėjo Mrs. Romano, 
butu atsargi. nes

visiem patiko lietuvi v 
autiniai šokiai. Gaila tik 
tad dėl laiko stokos nega
lėjom pašokti paskutinio 
šokio. Mat, kiekviena tau
tinė grupė pasirodytfnv 

ia 15 minučių. Kadan
gi choras sudainavo tr

Pirmutinis Jungtinių Valsti
jų prezidentas buvo ne VVash- 
ingtonas. kaip visi tiki. bet 
John Hanson iš Marylando. 
Marylandas buvo lotoji vals
tija prisidėjusi prie Konfedera
cijos 1781 metais. Hansonas 
tada pasirašė Konfederacijos 
konstituciją Marylando vardu 
ir kongresas tuojau išrinko ji 
pirmuoju prezidentu. (žiūrėk 
Fiske’s “Critical Periods of 
American Historv.“)

GRAŽIOS “PYCĖS“

Teisingas Banditas

kad si|(jainas> taj šokiams liko ma 
vietos. Mano many

mu, chorui butu užtekę
galimas|žlau

J
Gražios mergaitės pr i sik ro
vusios gražių pyČiy dalyvau
ja žemės ūkio produktų pa
rodoje. Los Angeles mieste.

Liepos 29 diena į vieną 
Loft’o saldainių krautuvę 
New Yorke įžengė gražiai 
apsirengęs vyras. Jis/ vie
ną ranką laikydamas kiše
nėje, tartum turėtų revol
verį, pasakė: “Aš esu ban
ditas. Prašau man duoti 
30 dolerių.” Pažiūrėjęs į 
malonią, jau pagyvenusią 
krautuvės vedėją, jis pridū
rė: “Ne, aš negaliu to da
ryti. Aš dar niekad neplė
šikavau.” Vyras pasisakė, 
kad jis neteko darbo ir kad 
jam būtinai reikia 30 dole
rių sumokėti nuomai už 
kambarį. Jis žadėjo pini
gus grąžinti už mėnesio. 
Krautuvės vedėja, Mrs. Ber- 
tha Bouffier Romano, kiek 
sumišusi ir išsigandusi, pa
ėmė iš kasos 30 dolerių ir 
atidavė banditui. Šis pa
klausė jos adreso, ir iš su
sijaudinimo ji jam davė 
mergautinę pavardę.

Kai Mrs. Romano papa
sakojo apie šį “apiplėšimą” 
savo draugams ir bosams, 
visi iš jos juokėsi, nes nie
kas netikėjo, kad banditas 
“paskolą” grąžins. Kadan
gi Mrs. Romano buvo iš
tarnavusi Loft’o kompani
jai 38 metus, tai bosai jos 
nespyrė dėl pinigų ir suti
ko laukti. Praėjo mėnuo, 
bet nė bandito nė pinigų 
nebuvo nė kvapo. Mrs. Ro
mano tačiau tvirtai tikėjo,

daiktas, kak ir kiti, kuriem
reikia pinigų. bandys užeiti Įfjv-ieju ar vienos dainelės 
į jos kraigavę ir trumpam |o šokiams reikėjo skirti
laikui “pa.-

ir
tolinti.”

Žmonės
todėl, kad 
užuot statė

auciasi vieniši 
e stato sienas,

tiltus.
J. F. Nevvton.—

žmogus, kurs neturėjo 
batų. dejav- , kol nesutiko 
žmogaus, sv s neturėjo ko
jų. —Arabų priežodis.

GIMNASTIKA

Tokia gimnast ■ka palaiko 
gražią figūrą, bent taip ma
no aktorė j.^ueline Pier- 
reux, prancūzaitė.

daugiau laiko. Tame pat 
parke po grupių pasirody
mo buvo šokiai. Kiekvie
na tautinė grupė turėjo sa
vo vežimą, muziką ir šoko. 
Buvo labai įdomu stebėti, 
kaip savo tarpe linksminosi 
negrai, žydai, lenkai. lietu
viai ir kiti. Per tą savaitę 
Hartfordas panešėjo į tarp
tautinę sceną, kurioje tikrai 
buvo ko pasižiūrėti ir pa
matyti.

A. Luckienė.
Hartford. Conn.

RIEBUS VEIDAS

(Tęsinys)
ko valandos, o gretų 

gretos vis jojo. Jau nusi- 
i gu i jas žiūrėti, o tų gre
tų galo vis nesimatė. Kaip 
tik tuo metu iš vienos Pa- 
iamos kooperacinės krautu
vės išėjo Lietuvos kariuo
menės karininkas. Jauni 
žydai jau buvo gerokai 
įkaitę nuo “pergalės” 
džiaugsmo. Jie nebijojo 
piktus žodžius drėbti lietu 
vių adresu, o čia lyg ty
čia pasipainiojo karininkas. 
Vienas jaunuolis, matyt no
rėdamas pasirodyti narsuo
liu. prišokęs sugriebė kari
ninko kepurę ir metė ją ant 
žemės, o kiti pradėjo ją 
trypti. • Dar keli bandė nu
plėšti karininko antpečius, 
rarvtum tuo įrodytų ištiki
mybę "sovietiškai tėvynei.” 
Karininkas, jau vyresnio 
rmžiaus žmogus, pasimetė, 
nežinodamas ką daryti: ar 
eisti save niekinti, ar gin

us,, kai gatve joja nesuskai- 
.omos gretos “laisvintojų.”

Iš gretų išjojo vienas rai- 
elis. Arklys šoko ant šali
gatvio, ir išgąsdinti žmonės 
spruko i šalis. Raitelio 
rankoje sužibėjo didelis 
naganas. Atrodė, kad tuoj 
žus padarytas galas "smeto
niniam karininkui.” bet ...

Suaidėjo keli šūviai ir 
žydelio rankos nusileido 
nuo antpečių bejėgės. Pa
sruvo kraujas, ir jis bump 
telėjo kaip maišas žemėn. 
Rusas liepė pakelti kepurę, 
ir jaunuoliai viens per kitą 
šoko tai padaryti. Šalia at
sistojo dar du rusai su auto
matais.

Raitelis, pagrasęs miniai 
ginklu, vikriai nujojo, žmo
nės nuščiuvo ir sustingo ne
žadėdami. Niekas nebemė
tė gėlių, nebešaukė “Vraa.’ 
Siauru ruoželiu iš nušauto
jo jaunuolio sruveno krau
jas ir raudonai nudažė visą 
šaligatvį.

*
Apie šeštą valandą ėjau 

Laisvės Alėja pro antrą nu
meri. kuriame buvo Sovietų 
pasiuntinybė. Susirinkę prie 
namo jauni žydai šukavo 
‘Uraaa krasnaja armija’” 
(Valio, raudonoji armija.) 
Ant balkono pasirodė pik 
tas pasiuntinio veidas.

—Piliečiai, ko jums čia 
reikia? Eikite namo ir leis
kite mums dirbti. Mes vis 
ką žinome ir viską sutvar 
kyšime!

—Paleisk mums kalėji 
mai—šaukė iš minios.

Sirik'
—Rytoj pamatysime !— 

rėkė nuo baikono pasiunti
nys.

Rėkdama ir murmėdama 
nepatenkinta triukšmada
rių gauja patraukė kalėjimo 
link. Jos tikslas buvo pa
leisti kalinius. Žingeidumo 
pagautas, nors ir geležinke
liečio • uniformoje, sekiau 
paskui minią, kuri žygiavo 
į Mickevičiaus gatvę.

Prisiartinęs iki Kęstučio 
gatvės kampo, pamačiau 
kalėjimą saugomą sovietų 
raitelių. Matyti, konsulas 
juos iššaukė apsaugai. Ne
mačiau gerai, kas priekyje 
vyko, tik išgirdau šūvius ir 
sora žmonių iš minios nu
vilto. Išgąsdinti žmonės 
jasipylė visomis kryptimis, 

o jų įkandin—raiteliai. Pa
gautas siaubo, kaip ir kiti. 
)ėgau neatsisukdamas ir 
neatgaudamas kvapo.

Buvo aišku, kad didelia
me mieste bus daugiau su
sikirtimų, tad skubėjau į 
stotį ir pirmu pasitaikiuri’i 
traukiniu išvykau i Kėctai-. 
sius. Pro langą mačiau, 
taip nuo Gaižiūnų, kelda
mi didelius dulkių debesis, 
slinko sovietu tankai. Vie-
tomis kelias ėjo šalia gele
žinkelio, tad gerai galėjau
juos matyli. Tankai šliaužė 
nedidelėmis grupelėmis, kai 
kurie sukabinti po 2. viens 
eitą vielomis traukdami. 
Vieni buvo su baltais keis
tais krvžiais atžymėti, kivi

--------V - -- 7

be nieko. Vėliau patyriau, 
kad tai Suomijos karo da
lyviai. Ginklai atrodė blo
gai* nespindėjo, kažin ka
da nudažyti tamsiai žalia 
spalva, kuri vietomis buvo 
nubirę jusi. Musų trauki
nys buvo tik vienas elektri- 
kinis vagonas, vadinamas 
automatrica.” Visur, kur 

tik sutikau tankus, jų kul
kosvaidžių vamzdžiai buvo 
atsukti tiesiai i musų lan
gus, tarytum laukė iš musų
pavojaus. Rusai 
nieku nepasitiki.

niekuomet

Kėdainių stotyje buvo 
ramu. Už parko, dvaro 
laukuose, stovėjo keli rusų 
daliniai, bet nė vienas iš
gyventojų
eiti.

nedrįso ten nu-

Kas turi riebią veido odą,
Į privalo bent du kartu plau
ti veidą su vandeniu ir mui
lu. Kuo dažniau veidą 
[plausi, tuo geriau. Rieba 
[lai užlipdo odos poras ir to
dėl apie nosį ir smakrą at
siranda daug juodų taške
lių. Kad jų išvengti, reikia 
rūpestingai odą išvalyti 

|Tam geriausia vartoti
‘Beauty Grains,” tam tik

iu® šiurkščius miltelius 
{pilti jų šiek tiek į delną, 
užlašinti porą lašų vandens 
ir labai gerai delnais ištrin
ti, kol pasidarys putos. Tuo
met jais švelniai ištrinti 
veidą, o paskui numazgoti 
vandeniu ir peskalauti su 
galimai šaltesniu vandeniu, 
Įkad (toros užsidarytų.

VĖL LAISVA

Aktorė Fifi D'Orsay. 42 me
tu. klausosi, kaip teismas Los 
Angeles mieste išneša spren
dimą jos byloje dėl laisvės 
atgavimo iš vyro nelaisvės. 
Divorsas jai duotas dėl vyro 
žiaurumo.

Po kelių dienų grįžau į 
Kauną. Rusų kariai vaikš
čiojo grupėmis, buvo atsar
gus. Iš pradžių maniau, 
kad kiekvienas rusas yra 
neblogas kalbėtojas, bet vė
liau pastebėjau, kad kiek
vienas vis tą patį mala, 
kaip kokią atmintinai iš
moktą dainelę. Vakarais 
buvo rengiami džiaugsmo 
ir pergalės šokiai, nors so
vietams nieks ir nebandė 
priešintis.

Jaunam žmogui rupi vi
sur dalyvauti, viską maty
ti. Kas šeštadienį buvo 
rengiami propagandiniai 
mitingai. Mėgdavau šok
ti, tad į tuos mitingus mie
lai nueidavau. Kiekvieną 
kartą atsirasdavo pora so
vietų karių, kurie šokius 
nutraukdavo ir pradėdavo 
pasakoti apie sovietišką ro
jų. Mes tuomet dar nebu
vom išmokę tylėti, todėl 
dažnai iš kalbėtojų minčių 
balsiai nusijuokdavom.

(Bus daugiau)

pasiskolir.au


KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Septintai
skyriaus (išstojau vasario 16 
d., kuri tokiems įvykiams nėra 
patogi!), įvykiai taip išsiplėtė, 
jog peržengė visas leistinas ri
bas: p. dr. inž. Jurgis Gimbu
tas vartodamas jam, kaip spau
dos korespondentui, Centro 
Valdybos patikėtą blanką (žiu-

(Takcijai, kad tuo budu geras kratiškų režimų kai kuriuo-1 lingai tvarkingai dirba ir
inžinieriaus vardas musu visuo
menėje butų tinkamai apsaugo
tas nuo sugadinimo.

Reiškiu pagarhą.

T. J. VIZGIRDA.

10,000 darbininkų ir tar
nautojų Urugvajaus sosti
nės susisiekimo priemonėse 
išėjo i streiką dėl uždarbių 
pakėlimo. Vyriausybės pa
skirta komisija pripažino 
mažesni algų pakėlimą ne
gu darbininkai reikalavo. 
Sostinės gyventojai pėsti ir 
dviračiais keliauja i darbą.

Japonų teisme pereitos rėk Centro Valdybos laišką 
savaitės gale buvo pradėta “Draugo” redakcijai), rašo ke- 
klausyti byla kelių dešimtų
žmonių, kaltinamų kursčius 
minią prieš amerikiečius.
Bolševikų gauja įsiveržė į 
teismą ir pradėjo triukš
mauti. Teismas nutraukė maį imant, i>anašių įvykiu or- 
bylos klausymą, nes jis grė
sė išsigimti į muštynes.

liems laikraščiams provokaci
nėje formoje suredaguotą ko
respondenciją, jog aš . . . esu 
išbrauktas iš organizacijos! 
(Žiūrėk “Darbininkas” Nr. 15.) 

Ir tai nenuostahu, nes apla-

Mirtis Žmogžudžiui

Anglijoj teismas nuteisė 
mirti lenkės Kristinos Gran- 
ville, pasižymėjusios po
grindžio veikėjos, užmušė
ją, tūlą Dennis G. Muldow- 
ney, kuris prisipažino ją už
mušęs, bet atsisakė aiškin
tis, kodėl tą padarė. Teis
mas išnešė sprendimą ji 
pakart’.

Arabų Išvietintieji

Arabų Lygos valstybės 
nutarė pasiūlyti Jungtinių 
Tautų seimui artimiausia
me posėdyje apsvarstyti 
arabų pabėgėlių likimą ara
bų kraštuose. Tų pabėgė
lių iš Palestinos yra 850,000 
žmonių ir visi jie gyvena 
laikinose palapinėse jau 
keturi metai.

Inžinierių Tarpe
Prieš kelis mėnesius “Kelei

vyje” buvo įdėta žinelė, kad 
inž. T. J. Vizgirda išbrauktas 
iš Inžinierių Sąjungos. Dabar 
p. Vizgirda gavo iš p. Vasi
liausko paaiškinimą dėl to iš
braukimo ir atsiliepia laišku, 
iš kurio ištraukas žemiau deda- 

•me.—RED.

Italų Belaisviai

Italijos vyriausybė vėl iš
kėlė Jungtinių Tautų belai
svių komisijoj klausimą, 
kur rusai padėjo 63,200 
italų belaisvių, kurie dar 
nėra grąžinti Italijai, nors 
karas pasibaigė jau 7 me
tai. Vokiečiai, japonai ir 
italai visi skundžiasi, kad 
šimtai tūkstančių jų belais
vių Rusijoj “dingo.”

Nerimas Izraelyje

Izraelio respublikoje opo 
zicija kelia dideli triukšmą 
prieš vyriausybės pasirašy
tą sutarti su Vokietija dėl 
atlyginimo už nacių pada
rytas žydams skriaudas. 
Vokiečiai sutiko Izraeliui 
sumokėti 882 milionus do
lerių Įvairiomis prekėmis.

Laiškas Dipl. Inž.
J. Vasiliauskui

Gerbiamas Collega,
Tamstos vertingą laišką 

ir Bostono Inžinierių Są
jungos skyriaus protokolo 
nuorašą iš š. m. vasario 16 
d., liečiantj mano išstojimą 
iš ALIAS Bostono sky
riaus gavau ir dėkoju.

Nežinau kokiu tikslu tam
sta siunti man prieš penkis 
mėnesius tendencingai su
redaguoto protokolo nuo
rašą, tačiau nesigilindamas 
i šio pavėlavimo priežastį, 
Į tamstos laišką atsakysiu.

Tamsta, Collega, atsime
ni, jog aš iš Bostono Inži
nierių Sąjungos skyriaus iš
stojau todėl, kad remontuo
jant vieną namą Bostone 
dailininkas p. Viktoras An
driušis nuplagijavo man 
priklausanti darbą ir kad 
tas klausimas neleistinu bu
du buvo perkeltas į. Inži
nierių Sąjungos susirinki
mą, kur dipl. inž. Juozas 
Dačinskas, palaikomas pla- 
gijato šalininkų ir bendra
darbio, labai nešvariu budu 
ši plagijatą gynė. Nelies
damas smulkmenų ir nega
lėdamas viešai pakartoti ei
lės išsireiškimų, pavartotų 
mano adresu tame susirin
kime, aš labai vertinu pla- 
gijato gynėju sugebėjimus 
asmenišką reikalą padaryti 
“visuomeniniu” ir perkelti 
Į organizacijos rėmus, kuri 
nieko bendra su plagijatu 
neturi. Suteikus gi plagia
tui “visuomenės balsą ir 
svori” susidaro gana pato
gi padėtis: jau nebe p. An
driušis nuplagijavo man 
priklausanti darbą, bet inž. 
Vizgirda kėsinasi Į vieno 
klubo garbę ir gali sukom
promituoti ne tik plagijato-

rių, bet ir . . . gerą inžinie
riaus vardą!

Dėja. nei organizacija, nei 
privatus asmuo ar net jų dau 
guma nėra kompetentingi sprę
sti plagijato klausimą, kuris 
priklauso Amerikos teismo 
kompetencijai. Jeigu aš iki 
šiol p. Andriušį į tokį teismą 
neatidaviau, tai yra mano pri 
vatus reikalas ir nuomonė.

Dėl šio įvykio išstojus man 
iš Bostono Inžinierių Sąjungos

ganizatoriai visais taikais pasi
žymėjo tam tikrais gabumais. 
Nepajėgdami savo darbu Įsigy
ti visuomenėje “pelningą vie
tą,” jie buriasi į grupes, dažnai 
net priešingas savo ideologijai, 
ir susimeta į organizacijas. 
Naudodamiesi savais kultūri
nės kronikos korespondentais ir 
remiami kurios nors partinės 
ideologijos.” jie pamažu for

muoja patys apie save visuo
menės opiniją ir atsargiai ko
pia į vadovaujamas vietas. įš
alus gi kokiam triukšmui vie
šumon, jie jau kalba ne patys, 
bet organizuota visuomenė juos 
gina. . . .

Jų veikla ypač buvo ryški 
nepriklausomoje Lietuvoje, kur 
prisidengę statybos “atlietuvi- 
nimo” ir kitais patriotiniais 
Šukiais, bei vienu ar kitu budu 
įsigiję priėjimą prie valdžios 
pinigų (nei darbo nei prakai
to!) galutinai rengėsi pakirsti 
laisvo Lietuvos statybos ūkio 
šaknis.

Tačiau nenc’-ėdamas nukryp
ti nuo temos ir nagrinėti stam 
besnių netolimos praeities įvy 
kių. kurie priklauso prokuratu 
rai, bei mažinti nuopelnus 
spausdinto žodžio mėgėjų, aš 
noriu Collega užtikrinti, kad 
perskaitęs tamstos prisiųstą 
laišką ir apgailestavimą dėl mi
nėto rašto, aš esu patenkintas, 
kad iš Bostono skyriaus išsto
jau. atsipalaiduodamas nuo ry
šio su nekuriais asmenimis.

Baigdamas šį raštą, prašau 
Collega ateityje visus man 
skirtus raštus siųsti ne man, 
bet tiesiog “Darbininko” re-

Nauji Leidiniai
LIETUVA, Politikos žurnalas, 

Nr. 1. liepos-rugsėjo mėn. 
1952, 96 pusi. Išeina kas 
trys mėnesiai, leidžia Pataria
moji Lietuvių Grupė. Kaina 
metams $2. Adresas: “Lie
tuva,” 16 W. 58th St., New 
York 19, N. Y
Prie Laisvosios Europos 

vomiteto sudaryta “Pata
riamoji Lietuvių Grupė’ 
pradėjo leisti politinį žur
nalą, kuris eis 4 kartus per 
metus. Žurnalą redaguoja 
J. Audėnas, Dr. B. Nemie
las, V. Rastenis ir V. Vai
tiekūnas.

Kaip Laisvosios Europos 
Komitete, taip ir Lietuvių 
Grupėje, Amerikos veiks
niams atitinkamai veikiant, 
jungiasi visos antibolševi- 
kiškos politinės grupės, o to
dėl tame junginyje galima 
užtikti ir tokius žmones, ku-

se Rytų Europos kraštuose, 
sėdėjo ar tai valdžioje ar 
talėjime. Dabar visi išvien 
iries bolševikišką tų kraštų 
okupaciją, bet tokio jungi
nio išlaisvinimo programa 
turi būti labai bendra. Tas) 
apsijungimas šios dienos 
reikalui atsispindi ir žurna
le “Lietuva,” kurio pirmą 
numeri gavome.

Sidzi-
“Tiesi

tausiai vartoja.” Tai “kon
stitucinis dėsnis,” kaip jį 
suprato amžinatilsį reži
mas. Žinoma, “Lietuva” 
paduoda tokias informaci
jas be komentarų, nes pa- 
klabenus tokius dalykus 
imtų gal skiedros lėkti, kas 
kenktų vienybei.

J. Lanskai onskis rašo il-

Žurnale įdėta V. 
kausko vedamasis 
Lietuviškomis Problemo
mis,” kuriame aiškinama, 
kad Lietuvos vadavimas 
yra dalis bendrosios laisvo
jo pasaulio kovos prieš ru 
siškąjį imperializmą.

Dr. V. Manelis rašo apie 
“Žemės Valdymą Išlaisvin
toje Lietuvoje.

Dr. J. Paplėnas duoda 
Lietuvos socialinės politi
kos bruožus, kur užtinka 
me, jog ir Chodokauskaičių 
išleistoj 1938 metų Lietu
vos “konstitucijoj” buvo 
nutiesta kokia tai “sociali
nė politika” išreikšta tokio 
mis plokštybėmis: “Valsty
bės ir piliečio gerovė pa-

rie seniau, prie nedemo- siekiama, kai pilietis tiks-

—IŠRINKIT—

JOHN J. “JOE'99

MOAKLE
Reprezentantą So. Bostono 

7-tai Wardai

2-i-ojo Karo Veteranas 
Daug balsų gavęs 1950

1952

Gerai Užtarnautas Antras Terminas

PER-RINKIT 

JOHN T.

TYN AN
Jūsų Reprezentantą 

6-tai WARDAI
So. Bostono Demokratas

100 Nuošimčių Darbo Rekordas 
100 Nuošimčių Veterano Rekordas

ALBERT GALINAS. 277 Silver St., So Boeton 
PAUL SATKEWICH. 659 Sixth St., So. Boston

Juozas Girnius, Juozas Kėkš
tas, Henrikas Nagys ir Alfon
sas Nykas-Niliunas. Anot jų, 

Literatūros Lankų” tikslui 
yra aiškus ir paprasti: grąžinti 
beveik totaliai prarastą litera
tūras, kaip estetinės kūrybos, 
nepriklausomybę, atstatyti nor
malią vertybių gradaciją, kuri 
paskutiniu metu periodinėje 
spaudoje infliacinės kritikos 
buvo visiškai sunaikinta, ir iš- 

J laikyti nuolatinį kontaktu su
gus ir nebaigtus samprota- vakarais.
vimUS apie dvejų milžinų! šiame numery rašo: Antanas 
varžytynes. [Škėma, Kazys Bradunas, Jonas

Jonas Puzinas straipsny- Mekas, Vladas šlaitas, Juozas 
je “Kalbotyra Apie Lietu- Kėkštas, Julius Kaupas, Albi- 
vių Protėvynę” įvairiais P1** M. Katiliškis, Czeslaw Mi- 
šaltiniais pasiremdamas ai-uosz’ Thornton Wilder, Carlos 
škina, kad lietuviu senovėje ??uson®’ I-an^ston 1*ug.^es’ 
gyventa Gudijoje L Stani,kis, Juozas Gįr

Žurnale yia skelbiami Henrikas Nagys, Vytau- 
įyairųs dokumentai, taip|tas Statkus, Coppelius, Andrius 
kitų paduodami įvairus lie-Jsietynas, Leonas Miškinas, 
tuvių pasisakymai dėl Lie- Juozas Lingis.
tuvos nepriklausomybės. Numeris iliustruotas Kazio 
Pradedama nuo 1905 metų Janulio. Isabelle Rimbaud, Joan 
Vilniaus seimo, visai užmir- Miro’ Archipenko, EdouarS 
štant, kad tas seimas buvo poerg, Marcel Gromaire ir Vic-
išdava ankstyvesniųjų pasi- tolL So,dattl darbais.

, o*-.__. • Pavienio Literatūros Lan-sakvmų. Bet šventoj vie- . „ . .
nybej susijungę redaktoriai dinio rejka|ais raJyti. Kazvs 
negi gali minėti 1896 metų Bradunas 1127 BaViird street 
vienos politinės grupes pa- Raltimore 23, Md.
sisakymą. . . . Žinoma, pa- ----------------------------------
duodamas Vasario 16 ak- IEŠKAU DARBO

Itas, bet apleidžiamas tos! prie šeimos arba pavienio asmens
pačios Tarvbos 1918 metų PP?™*’ automobilį, arba traktorių 
\ Į prie farmos. Del atlyginimo susi-liepos 11 aktas. Žodžiu, įtarsime. ' <3a>
redaktoriai parodo, kad ir 7218w*Avenue,
dokumentai ne visi yra už- _______chieago, m.______
tenkamai geri skelbti ar|MALD0JE PASAKOMA: 

I kartoti. —J. J. . „a v ,v I Ateik karalystė tavo, ir buk va-
lia tavo.” Jeigu Dievo bus kara-

| LITERA TURINĖ NAUJIENA jlystė, tai reiškia, kad Dievas bus 
[karaliumi? Bet kas dabar yra ka-

Neperiodinio poezijos, prozos rali ūmi ant žemės? Jeigu nežinai,
nr kritika žndžin “I it Pro t liros Ui Paraš>k man prisiųsdamas 3c |ir Kritikos zoazio Literatūros |paVeltui pasakau.

Alik Armin,
3444 Mass. St.,

Gary, Ind.

Lankų” pirmasis numeris jau I 
pasiekė Jungtines Amerikos 
Valstybes ir Kanadą. Leidinys 

Ispausdinamas Argentinoje. Jį 
redaguoja Kazys Bradunas, |

Niekuomet nevėlo užsisakyti 
daugelio mėgiamą iliustruotą 

žurnalą 

KARYS
Pageidaujantieji gaus ir pir
muosius šių metų numerius.

KARYS—lietuviškos pat
riotinės dvasios sparnuotas 
žodis, visų laikų lietuvių ka
rių gyvenimo, kovų ir darbo 
veidrodis; KARYS—tai mu
sų tradicinis vieningos kovos 
organas su visais Lietuvos 
priešais nuo 1919 metų.

KARYS—visiems musų 
kariams JAV armijoje! Žūt
būtinės kovos akivaizdoje— 
šiandieną visi esame Lietu
vos laisvės kariai.

KARIO metinė prenume
rata yra tik 4 dol., pusme
čiui—2 dol. 50 et. Nedels
damas siųsk užsakymą šiuo 
adresu: KARYS, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn 21, N.Y.

Šį žurnalą užsisakęs nė 
vienas neapsiriks, o kiekvie
nam naujam skaitytojui bus 
dėkingas (41)

KARYS
680 Bu»hwick Avenuc 

Brooklyn 21, N. Y.

(41)

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau mano brolį Antaną Ta- 

Imošėtį, kilusį iš Pušaloto parapijos, 
|Kirmelynės kaimo, paskutiniu laiku 
j(1933 metais) gyveno Ontario prO- 
ivincijoj, Kanadoj. Jis pats ar kas 
Ijį žino prašau parašyti man šiuo ad- 
Iresu: (38)

Martin Thomas,
5816 So. Sacramento Avė., 

Chicago 29, 111.

ATSIVEDIMAI
Vedybų tikslu paieškau rimtos 

I draugės, nuo 28 iki 40 metų am
žiaus. Aš esu nevedęs, rimtas ir 
pasiturintis vaikinas. Platesnių ži- 

Inių suteiksiu laišku. Su pirmu laiš- 
|ku prašau prisiųsti savo nuotrauką.

J. S. Karlonas,
280 Union Avė.

Brooklvn, N. Y.
(38)

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

Itaip galima valgyti kaip džiovintas 
[vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
[arbatos formoje. Palmiškos Uogos 
[vra labai maistingos, ir yra gerai 
[tas Uogas valgyti dėl viso kūno 
pagerinimo. $2.00 svaras. O jeigu 

[norite per C.O.I)., tai $2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27. Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lithuanian AlKance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija

{kurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420,359.00

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

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

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

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

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

J

t
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BOSTONE RUOŠIAMAS 
BALF’o SEIMAS

SOCIALDEMOKRATŲ
SUSIRINKIMAS

ŠELPS DIEPHOLZO
GIMNAZIJOS MOKINĮ

Pereitą savaitę buvo 
BALF’o skyriaus pasitari
mas apie busimą seimą ir 
kitus reikalus. Susirgus 
skyriaus pirmininkei p. Na- 
maksienei, skyriaus pirmi
ninku buvo paskirtas Jonas 
Jankauskas. Buvo sudary
ta komisija seimui ruošti, Į 
ją Įėjo: J. Jankauskas, M. 
Michelsonienė, F. Mučins- 
kas, J. Tuinila, J. Kasmau- 
skas, A. Juknevičius ir F. 
Razvadauskas.

.Michelsonienė pranešė, 
jog penktadieni, rugsėjo 19 
d., iš New Yorko atvyksta 
BALF’o viršininkai p. Min- 
kunas ir p. A. Devenienė, 
kad galutinai susitarus su 
vietiniu skyrium busimojo 
seimo reikalais. Todėl ši 
penktadieni yra šaukiamas 
kitas BALF’o skyriaus susi
rinkimas, jis Įvyks 8 vai. 
vakare tautininkų klube. 
484 E. Fourth St

Šį šeštadieni, rugsėjo 20 
d. Įvyks LSS 60 kuopos na- 
į ių susirinkimas. Susirinki
me bus išduota atskaita iš 
buvusio parengimo ir ap
tartas žiemos sezono veiki
mas. Susirinkimo pradžia 
6 vai., “Keleivio’’ patalpo
se. Visi nariai kviečiami 
laiku ateiti.

Valdyba.

* •31 Sekmadieni Muzikos
Ir Dainų Vakaras

RUGSĖJO 16 DIENOS 
NOMINACIJOMS 

KANDIDATAI
Lietuvių Teisininkų Drau 

John T. Tynan gija ėmėsi organizuoti bu-
Mr. Tynan yra demokratas irlreli žmonių, kurie kas mė- 

stato savo kandidatūra Į repre- nesi paskirtu bent mažą au- 
zentantus nuo 6-tos kardos. ‘ Oiepholzo. Vokietijoj,
^.-7ra_!?f?_?i?lera.na’Lir dau' lietuvių gimnazijos moki-į 

Jis'niui šelpti. Per porą dienų- 
surado 14 asmenų, ku-

organizacijų vadas.gelio
vra ir dabar reprezentantas, 
bet nori but išrinktas kitam H. IV 7 .
terminui. Jis sakosi stojas HM) Išsižadėjo kiekvieną
nuošimčių už darbininkų reika- Į mėnesį skilti po nedidelę 
lūs ir 100 nuošimčių už vetera- J auką ($1) gimnazijos mo- 
nus. kiniui išlaikyti. Dar trūks

ta kelių asmenų, kad butų 
užtikrintas bent vieno mo
kinio išlaikymas. Jei kas 
norėtų pi įsidėti prie moki- 

Įnių šelpimo, savo adresą 
prašoma pranešti ir auką 

[pasiųsti Dr. P. .Mickevičiui, 
[545 E. Broadvvay, Se. Bos
ton 27,

Lietuvių Radio Valanda, 
vedama p. A. Kneižio, šį 
sekmadieni rengia dainų ir 
muzikos vakarą Lietuvių 
Piliečių Draugijos svetai
nėje. Dainuos vyrų choras, 
vedamas muziko J. Gaide
lio. ir dainuos solistė Neli, 
Meškunas: bos orkestras ir 
akordiono muzika. Paren-

John “Joe” Moaklev

Mass

Kandidatas Suklydo

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių.

395 Broadway 
South Boston. Muks.

Tel. SO 8-2885

Tel. SO 8-2712 «rb» BI 4-SOU

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lieto via Gydytoju ir Chirurgu

Vartojo vėliausioe koostnikieijoa 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MA3S.

‘ Pire

317

L...

MARY H. GASTON Liability
Lietuviška Apdraudos Įstaiga

Virš 20 metų patyrimo 
Palisą pristatau į 10 minučių

E Street, arti Broadway —:— South Boston 
A V 2-8311—Telefonai—80 8-8793

(Oct. 8)

Adv. J. J. Grigalius
lšvyo Pennsylvanijon

Advokatas Jonas Griga
lius pereitą sekmadienį iš
važiavo i Wilkes-Barre, 

Į Pa., katalikų Susivienijimospaustuvininkų unija za
|da pikietuoti jos indorsuotą Į reikalais. bugrjz sios 

mdidatą, J. Kennedy, už vaitės pabaigoj.
[tai. kad jis savo atsišauki- 
Įn.us atspausdino su netik- 

i unijiniu “kibelių.”

sa-

RADIO PROGRAMA

1
DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: mo S M I 

Ir mo 7 Ui 8

546 BROADWAY 
•O. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1S8O

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

o-

girnas prasidės 5 vai. pava- 
So. Bos-1 karėj.

tone. Visi prašomi daly-1 ---------------------------
vauti. Taip pat ir visos 
draugijos, kurios priklauso 
prie BALF'o prašomos at-Į Pereitą pirmadieni musų 
siųsti savo atstovus. ištaigoje lankėsi senas “Ke-

Adv. Lembertas pranešė, leivio” skaitytojas Paul Ja- 
kad vienas tremtinių, bu- kas iš Chicagos. Svečias 
tent Povilas Virbickas, ku- sakėsi pirmą kartą atvykęs 
ris gyvena So. Bostone, 531 į Bostoną ir užėjo pasižiu- 
Eighth St., buvo sužeistas rėti “senojo tėvo” buveinės, 
darbe ir jam labai reikalin- Išvykdamas svečias paliko 
ga parama. Susirinkimas “tėvui” porą dolerių dova- 
nutarė paaukoti jam iš iždo nų ir atsinaujino laikraštį 
S25. Be to, keletą dolerių J dviems metams. Ačiū šir- 
sumetė atskiri nariai. | dingai.

Komisijos vardu.
M. Michelsonienė.

Svečias iš Chicagos

Mr. Moakley kandidatuoja i 
reprezentantus taip pat iš So. 
Bostono 7-tos wardos. Jisai 
•‘runijo’’ 1950 metais ir tik per 
truputi nebuvo išrinktas, šiais 
1952 metais jis sakosi tikrai 
laimėsiąs.

T. M. McNamara
Thomas M. McNamara yra 

demokratas ir nori but nomi 
nuotas kandidatu j senatą iš 
2-rojo Suffolk distrikto. Į tą 
distriktą Įeina Cambridge’iaus 
uardos 1 ir 2. ir Bostono war- 
dos 1. 2 ir 3. Nominacijos ši 
antradieni. Septemberio 16 d.

[BLYNŲ VAKARIENĖ 
| DORCHESTERIO KLUBE

Dorchesterio L. P. Klu- 
|bas ruošia bhnų vakarienę 
ši šeštadieni, rugsėjo 20 d. 
[savo patalpose 1810 Dor
chester Avė. Pradžia 7 v. 
vakare. Kviečiami malo
niai atsilankvti visi.•>

Komitetas.

Demokratai—Per-rinkit
Reprezentantą

JOHN J. 
TOOMEY

Pirmas Middlesex 
Distriktas

1— Falcons Radio Orke, 
tra.

2— Dainos
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 91 Bay State Rd., 
Boston, Mass., o biznio rei- 
nio reikalais rašykit ofiso 
adresu: 502 E. Broadvvay,

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS-

Cambridge Wardos 1, 2 ir 3 j So. Boston 27, Mass. 
Somerville Warda 2 Steponas Minkus.

Balsavimai: Antradieni 
Rugsėjo 16, 1952

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašukomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

NEPAPRASTAS TRIJŲ 
TAUTŲ KONCERTAS

SEIMELIS 
GINČUS

BAIGIA 
DĖL PENSIJŲ

Nepaprasta seimelio sesi
ja baigia svarstyti pensijų 
Jausimą ir, rodos, nutars 

koncertą, I panaikinti pensijų įstaty- 
Programą mą, kuriuo pripažįstama 

Gut-| pensijos įstatymų leidė-

ren-Siais metais latviai 
gia “trijų tautų’’
Baltic Concert. 
pildys latvių pianistės 
bergaitės; dainuos lietuviui jam
dainininkas Stasys Tiepasl Nepaprastai daug pasi 
ir dalyvaus estų virtuozas!piktinimo sukėlę seimelio 
L. Juht ir latvių smuikinin- nutarimai apie naujus dar
kąs A. Lindbergs. bus ir uždarbių pakėlimus,

Koncertas įvyks šeštadie- kurie buvo nubalsuoti pa- 
nį, rugsėjo 27 d., 8 vai. va-|-kubomis baigiant vasaro
kare, Jordan Hali, N. A.| 
Konservatorijoj, 290 Hunt- 
ington Avė., Bostone.

Koncerto organizatoriai j 
sako, kad kitais metais tokį] 
trijų Baltijos tautų koncer
tą rengs lietuviai, ar gal es
tai.

Senatorius LoPresti
Senatorius Michael LoPresti ] 

stato savo kandidatūrą į Kon
gresą. Jis yra geras lietuviu Į 
prietelius ir tikisi, kad lietuviai 
jo kandidatūrą parems. Bai- j 
savimai šį antradienį. Septem-1 
bėrio 16 d..

Thomas J. Belmonte
Mr. Belmonte yra So. Bosto

no 7-tos u ardos kandidatas. JĮ ] 
remia darbininkų ir fraterna-l 
lių organizacijų žmonės. Jis | 
yra neturtingas žmogus ir vi-1 
sada stoja už darbo žmonių 
reikalus. Jis tikisi, kad lietu
viai jo kandidatūrą rems.

7 WARDOS BALSUOTOJAI!
Parodykit savo pasitikėjimą

visuomenės tarnui
—IŠRINKU'—
Thomas J.

BELMONTE
ATSTOVU 

7-tai 'Vardai
* Užgirtas Darbo. Pilietinių ir 

Fraternalių Organizacijų.
* Nuoširdus vyras su konstrtik- 

tive programa.

PARDAVIMUI
Dorchester, St. Matthews parapi- 

Įjoj, 1 šeimos 6 kambarių namas, 
2 karų garažas, didelis lypus lotas, 
fronto porčiai, kietmedžio grindys, 
paranki vieta, karštas vanduo, alie- 

|jum šildomas, tile bath su šprica 
I moderni virtuvė, dideli saulėti kam
bariai. daug klazetų. namas puikiam 

1 stovy. Sll^iOO. Savininkas: 108 
ICapen St., Dorchester, telefonas 
|CU 6-3824, 140)

Lietuviška Aptieka
Savininkas H, CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON

DEMOKRATAI

GEO. COLL1NS 
555 Dorchester Avė.

NOMINUOKIT

sesija, vargu bus atšaukti. 
Seimelio daugumas narių

ų antradienį patirs balsuo
tojų ūpą nominacijose.

“Keleivyje” naudinga yre 
taryti visokiu* biznio tkel

ir r»a iirikni tm«,»

John J. Toomey
Mr. Toomey yra 1-mojo Mid- ] 

dlesex distrikto reprezentantas. 
Kaip demokratas, jis prašo kad 
demokratai jį paremtų. Jo dis
triktas apima Cambridge’iaus 
•.vardas 1. 2 ir 3. ir Somervillės 
wardą 2. Balsavimai šį antra
dieni. Sept. 16.

DĖMESIO! DĖMESIO!

MUZIKOS ir DAINŲ 
VAKARAS

—Įvyksta—
RUGSĖJO MĖN. 21 D., 1952 M.

5 vai. vakaro
LIETUVIŲ PILIEČiŲ DR-JOS AUDITORIJOJ 

368 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
PROGRAMOJE—

(1) Vyrų choras, vadovaujamas muz. .Juliaus 
Gaidelio:

(2) Solistė Nell Meškunas:
(3) Akordiono muzika.

Po programos pasilinksminimas prie gero orkestro. 
Vakaro metu veiks skanių šaltų ir šiltų valgių bufe
tas su europišku alum ir lietuvišku krupniku. Pel
nas skiriamas Lietuvių Radio Valandos programai, 
vadovaujamai ANTANO F. KNEIŽIO, paremti.

Auka tik vienas doleris.
Vertinga įžangos dovana ’

Lietuvių Radio Valandos Programos Rengėjai.

Piknikas Po Stogu
Rugsėjo 28 Dieną

Li; ivių Radio Korp. ruo
šia savo metini “pikniką po 

istoc-u” rugsėjo 28 d., sek-
jma» ■ nį, Brocktono paro-j Ilk
do ‘.,1

Buvusi Cambridge’iaus 
City Council Prezidentą

Thomas M.

McNAMARA
-I-

Senatorius
2-ram Suffolk Distriktui

Cambridge’iaus Wardos 1 ii 
Bostono \Y ardos 1, 2 ir 3

Č 50c į VALANDĄ TAM
kas nori išmokti siuvimo. Naujas 

| kursas vakarais nuo 7—10 po pietų 
| prasidės rugsėjo 23 d. Kursams 
vadovaus baigusi studijas ir turinti 
daug patyrimo. Gloria Kay. savo 

Istudijoj. Kreipkitės telefonu: SO > 
|«š02.

Gloria kay Studio.

APSIDRAUSK NUO 
UGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35'

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadwav 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

IŠNUOMUOJAMAS BUTAS
Išnuomuojamas naujai atre- 

Įmontuotas butas, 3 kambariai 
ir virtuvė. Kreiptis: 573 East 

ĮSecond St., So. Boston. (37)

NAUJA KEPYKLA
So. Bostone atsidarė nauja 

1 ruginės duonos kepykla. Jo? 
duonos galima gauti krautuvė
se arba pačioj kepykloj. Atda
ra nedėldieniais. Adresas: 178 

|\V. Eighth St., So. Boston.
(38)

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

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė

172 L St,, So, Boston
Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio. 
.Tusų daktarui bus smagų 
žinoti, kad savo receptų at
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

A. J. NAMAKSY
BKAL BSTATE A INSUKANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Km. S7 ORIOLB STRMBT 

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

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadaray

(Brockton 
rair Grounds). Piknike 
dainuos Bostono vyrų cho
ras. vedamas muz. J. Gai
delio, bus dalijamos dova
nos ir bus “jaunosios ir pa
mergių pašvaitų paroda.” 
Pp. Minkai sako, kad pik
nike bus ko pasižiūrėti ir 
pasiklausyti.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

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

Watkinso
pose

Produktai
agentams siulo-

Ištikima s Lietuvių 
Prietelius

Todėl Remkime

SENATORIŲ MICHAEL

LoPRESTI
KONGRESĄ

2-rojo Pasaulinio Karo Veteranas

Balsavimai Antradienį, Rugsėjo 16 d.

Kostumcriams ir 
|mi šie produktai:

VVatkinso mcntolinė kamparo mos
tis. Watkinso linimentas. VVatkin 
so coconut oil sbampoo. Rašyt šiuo

South Boston 27.
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Narnama 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

adresu:
842 Dorchester Avė., 

Dorchester. Mass. 
Telefonas TA 5-6623.

(38)

Tel. SO 8-2130
SAV-ON ROOFINC CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr., ir 

Alphonse Sterke
Dengiam Stogu* ir Sienas

Geriausiais “Rird" Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Eree Estimate)

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei 
vį.’* Kaina metams $3.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

no, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
2S5 Silver Street 

South Boston 27, Mass.




