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Rusijos ir Kinijos Diktatoriai 
Tariasi Maskvoje

Didelė Kinų Delegacija Atvyko į Maskvą; Spėjama, kad 
Kiniečiai Aiškinasi su Maskva ir dėl Korėjos Karo;

Po Derybų Laukiama Naujos “Taikos Ofenzy
vos” su Liežuviu; Diktatoriai Susitars ir

dėl Politikos Link Japonijos 

Šią savaitę Maskvoje ei- #. S. 7.

C. /. O. Nutarimų
kvą atvyko gausi kiniečių .. ,
delegacija, kurioje vra at- CI° uniJU vadovybe nu- 
stovaujama armija/ diplo-,tare linkimuose remti de- 
matai ir Įvairus ūkio eks- mokrat^ kandidatus, Adlai 
pertai. Kinus Maskvos ae- Stevensoną ii J. Spaikma- 
rodrome pasitiko bolševi- nj*;. Prezidentas Trumanas 
kiška diduomenė priešaky- priimdamas CIO unijų at-Į

PERTVARKĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ

I ® • • • •
Iždo sekretorius John W. Snyder (viduryje) įvesdina naujus mokesčių komisionie- 
rius po mokesčių inspekcijos pertvarkymo. Dabar mokesčių inspekcijų priešakyje 
stovės ne politikieriai, bet. profesionalai tarnautojai, skiriami Į tas vietas pagal išsila
vinimų ir užsitarnavimą. -s*

Liberalinės Grupės Indorsuoja 
Stevensono Kandidatūrą

Po Liberalų Partijos Už Demokratų Kandidatą Pasisakė 
CIO Unijos; Šią Savaitę ir ADA (Americans for 

Democratic Action) Indorsavo Demokratų
Kandididatus; CIO Grupė “Prieš Diskri

minaciją” Irgi Remia Stevensoną

Stevenson Lankėsi j Rinkiminė kampanija dar 
Pas Prezidentą

r. ., A m mokratų kandidatas Ste-Prezidentas Trumanas vensonas kalb4s Detroite ir
pereitą savaitę buvo pa- Trumanas Mihvau-
kvietęs į kabineto posėdi kee. Republikonų kandi- 
demokratų kandidatą A.datas Eisenhower atidarys 
Stevensoną, kad kandida- rjnkįmų kampaniją rugsėjo

je su Molotovu.
Vakaruose laukiama, kad

Maskvoje bus sutarta, ką 
daryti su Korėjos karu, ku
lio bolševikai iki šiolei ne
norėjo garbingai baigti. 
Korėjos karo tęsimas ar pa
liaubos priklausys nuo to, 
kiek pagalbos Kinijai su
tiks duoti Stalinas.

stovus Baltajame Name 
sveikino unijų aiškų pasi
sakymą ir sakė, jog 87% 
laikraščių Amerikoje remia 
republikonus, bet žmonės 
nesiduoda spaudos suve
džiojami ir pasirenka kan
didatus pagal savo išmany
mą, nesivaduodami repub- 
likoniškų redaktorių ir lei
dėjų patarimais.

Bronius Liogys Pietų Afrika [Maskva Nenori
Žuvo Korėjoj Areštuoja Negrus Trauktis iš Austrijos

Paskutiniame karo vyrės-' Hitleriška Pietų Afrikos Vakaių valstybės buvo
Dėl Korėjos karo vedi 

mo bolševiku tarpe vra ne- Prezidentas dar pridūrė, 
mažų nuomonių skirtumų. ■.kad jis tik viename laikraš- 
Toms nuomonėms išlvginti tyje matęs pranešimą pli

kinu bolševikai ir atvyko i mame puslapyje, kad CIO 
Maskvą. " ", unijos nutarė remti demo-

Kitas svarbus klausimas 'kratų kandidatą prezidento 
yra suderinimas politikos rinkimuose. Kiti tą žinią 
dėl Japonijos. Nei Kinija-įdėjo nežymioj vietoj, 
nei Rusija nėra pasirašiu
sios taikos sutarties su Ja
ponija. Po Maskvos pasi
tarimų laukiama didesnių 
bolševikų pastangų skverb
tis i Japoniją.

nybės pranešime apie žuvu-vyriausybė nutarė. padėti į' pasiūliusios Rusijai tuoj

Pekinas Grasina
Laimėti Karą

sius Korėjoj yra lietuvio kalėjimą negrų organizaci- 
Broniaus Liogio vardas.'jos vadus ir jau sukišo Į ka- 
Kapralas B. Liogys yra Jur- Įėjimus visos eilės organi- 
gio Liogio sūnūs. Jo tėvai zacijų vadovus. Bet areš- 
gyvena Brooklyne, 986 tai nesumažino “nepaklus- 
Glenmore Avė. j nybės akcijos,” kurią veda

Tame pačiame praneši- negrai prieš “neteisingus 
me suvedamas Korėjos ka- Įstatymus.” Jau virš 2,000 
ro aukų skaičius ir paduo- negrų padėta Į kalėjimus 
dama, kad Amerika tame už sąmoningą laužymą seg- 
kare jau neteko 18,079 vy- regacijos Įstatymo. Kuni-

Kinijos komunistų vy- 
Kinų bolševikai greitu jriausybė skelbia, kad Kore- 

laiku šaukia “Azijos tautų:jos karas busiąs laimėtas, 
taikos kongresą,” kurio tik-iTokį optimizmą kinų ko- 
slas bus mobilizuoti Azijos 'munistai rodo po to, kai 
tautas prieš Vakarus. 1 šiaurinės Korėjos bolševikų

-------------------------- i vadas Kim II Sung paskel-
LODOLCE IR ICARDI ‘bė’ įg. J501 ??'°s .ka

NEBUS IŠDUOTI ma baigt? Lv^om s’. _be 
i pergalės ir be pralaimeji- 
irno.

rų žuvusių kautynėse, 84,- 
020 karių buvo sužeisti mū
šiuose ir 12,586 dingę be 
žinois. Iš viso Korėjos ka
ro aukų skaičius jau siekia 
114,685.

ŽYDŲ VEIKĖJAS 
NUTEISTAS NUSIŽUDĖ

Vakarinės Vokietijos tei
smas iš penkių teisėjų (jų 
tarpe 3 buvę naciai) perei
tą savaitę nuteisė Philipp

go Malano vyriausybė žada 
Įvesti rykščių bausmes neg
rams, kurie laužys segrega
cijos Įstatymus.

Bausmės ir grasinimai 
negrų ir indų neatbaido ir 
nepaklusnybės akcija plin
ta po visą kraštą. Greitu 
laiku kunigo Malano vy
riausybė gal pritruks ir ka
lėjimų. Jei tokia “nelai
mė” ištiktų Pietų Afriką, 
kunigas Malanas gal su
galvotų ką nors kita prieš

pat pasirašyti “sutrumpin
tą” taikos sutartį su Austri 
ja ir grąžinti tam “išvaduo 
tam” kraštui visišką nepri 
klausomybę. Pereitos sa
vaitės gale Maskva atsisa
kė tokią sutarti pasirašyti 
ir siūlo derėtis dėl Austri
jos taikos problemos, nors 
derybos dėl taikos sutarties 
su Austrija eina jau keli 
metai, bet vis nepajuda iš 
vietos.

Maskvos atsakymas aiš
kiai rodo, kad rusai nenori 
trauktis iš Austrijos ir lai
kys ten savo kariuomenę ir 
toliau.

DAUGIAU IŠLEIDO
NEGU UŽDIRBO

tas susipažintų su vyriausy
bės darbu ir butų painfor
muotas apie užsienių poli
tiką. Kandidatas A. Ste- 
venson ta proga sutarė sui;aįt” įfo 
prezidentu, kaip geriau ves- indoreavo demokratų kan- 
ti linkimų kampaniją. didatus Stevensoną ir Spark. 

Prezidentas Trumanas to- Riek seniau New
kĮ pat pakvietimą pasiuntė Yorko valstijos liberalų 
ir republikonų kandidatuijpartija buv0 pasisakiusi už

bet r®" Stevensoną, o šios savaitės 
publikonų kandidatas atsi- džioje jtakinga pažan. 
sake atvykti pasimformuo- ; • inteiigentų „rganiza- 
ti, aiškindamas kad toks jo cija ADA (Americans for

4 d. Philadelphijoj.
Tuo tarpu Įvairios politi

nės organizacijos pasisako 
dėl kandidatų. Pereitą sa-

I ei eitą savaitę Buffalo,. B Ri boBevikų asi. ~ ~ .......
N. Y federalinis teisėjas sakvm0 spėjama, kad Kini. Auevbach?, žydu veikė^ nepaklusnius negrus.

nuspienae, Kad buvęs ser- į spaudimą j šiauri-

zantas ( ari LoDolce nega- J v A,.^,6 nes Korėjos bolševikus tęs-li būti šduotas Italijos teis
mui teisti už nužudymą 
1944 metais už vokiečiu nu-

atsilankymas Įneštų painia
vą Į žmonių galvoseną. 
Gen. Eisenhower sutiko, 
kad jam butų siunčiama 
kas savaitė Amerikos šnipų 
tinklo sulinktų žinių san
traukos.

Gen. Eisenhoįver 
Kalbės A. D. F.

Democratic Action) pasisa
kė už abu demokratų kan
didatu.

Taip pat ir CIO unijų su
daryta grupė prieš rasinę 
diskriminaciją pasisakė už 
gub. Stevensoną.

Kampanijai einant Ame
rikos Darbo Federacijos 
konvencija New Yorke iš
klausys abejų kandidatų 
pasisakymų ir, spėjama, in
dorsuos vieną iš kandidatų.Republikonų partijos kan

didatas prezidento vietai, 
gen. Eisenhower, keta su
tikti priimti Amerikos Dar
bo Federacijos pakvietimą 
atvykti Į unijų konvenciją 
ir pasakyti kalbą. Darbi
ninkų unijos aiškiai linksta 
pasisakyti už demokratų 
kandidatą, bet republiko- 
nai tikisi, kad jiems gali 
pasisekti dalį darbininkų 
patraukti į savo pusę. Bent 
republikonų kandidatas se
natorius Nixon sako, kad 
darbininkai nepaklausys sa
vo “kairiųjų” vadų ir bal
suosią už republikonų kan
didatus. , Pereitą savaitę viena

NERAMUMAI EGIPTE
Ri(|uer, pasiekė pačią kal
no viršūnę, bet jokių No
jaus arkos pėdsakų sakosi 
neužtikusi. 1949 metais 
amerikiečio Dr. Aaaron 
Smith vedama ekspedicija 
irgi jokių pėdsakų nerado.

Sovietų Rusija skelbia, 
kad Nojaus arkos ekspedi
cijos yra paprastas šnipinė
jimas, arba bandymas nuo 
Ararato kalno viršūnės pa
žvelgti Į sovietiškas paslap
tis Užkaukazyje.

Visą pereitą savaitę ki-
Septyni geriausieji Jugo- niečiai pakartotinai puolė

CHICAGOJ JVYKS
INŽINIERIŲ SEIMAS

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos centro valdyba šaukia 
savo skyrių atstovų suva
žiavimą Chicagoje, rugpiu
čio 30—rugsėjo 1 dienomis. 
Suvažiavimas Įvyks Lietu
vos Vyčių salėje, 2453 W. 
47th St.

NOJAUS ARKA
NEPALIKO PĖDSAKŲ

Darbo sekretorius M. To 
bin skelbia, kad didmies
čiuose Amerikos šeimos 
1950 metais vidutiniškai iš
leido po 400 dolerių dau
giau. negu jos turėjo paja
mų. Pajamos kiekvienos 
šeimos vidutiniškai sieku
sios tais metais 84,300, o 
išlaidos—$4,700. Skirtumą

buvusi nacių padarytų žy
dams nuostolių atlyginimo 
Įstaigos viršininką Bavari
joj, kalėti už sukčiavimus, 
neteisingus nuostolių išmo
kėjimus ir panašius prasi
žengimus.

P. Auerbach ir išnešus 
teismo sprendimą 
esąs nekaltas ir 
sprendimą vadino “teroru.” 
Pereitą šeštadienį P. Auer
bach nusižudė vienoj ligo
ninėj, kur jis buvo dėl li
gos. Jis paėmė miegamų
jų miltelių didelę dožą ir 
mirė.

P. Auerbach prie nacių 
cagą ir visą eilė kitų miestų buvo koncentracijos stovy-

ti karą. Korėjos bolševi
kams, kurie karą patyrė iš

KIEK GINKLŲ 
UŽSIENIAI JAU GAVO

ir‘u " labai arti ir per paklusnu- garos majoro W m. V. Ho- Maskvai £uteriojo visą 
Johano kiek seniau P.tts- • ka,.Q ,ai.
burgho teismas atsisakė iš- ... . G /• ,., .. . . .. , - metimas atrodo kiek kitaip,

duoti warantą suimti buvu-! J. , .. x * j t i- negu kinu bolševikams, ku
si leitenantą Ado Icardi, - . , • .-i,, , , T rA ,’.ne karą jaučia tik svetimojkaltinamą kartu su LoDol-G .. J
ce majoro nužudyme. j _________________________________

Amerikos maj'oro nužu- 21OGA, U2PUOLĖ
dymas, atrodo, liks nenu
baustas, nes pagal 1944 me- ______
tais veikusius įstatymus! Milionai žiogų> kurių, be. 
joks teismas nep.1. Įtaria-' niekag jtog
mų zmogzudysteje kanų ' . , už ,udo chi.

CHICAGOS DIDMIESTI

Angliakasiai Švenčia

Angliakasių unijos pir-

šiaurinėj Illinois valstijoj 
Žiogai kur tai keliauja, 
matomai ieškodami geres
nės ganyklos ir kelyje ras

mininkas John L. Lewis tus miestus jie negi gali ap- 
rugpiučio 16 d. paskelbė 10 lenkti, todėl keliauja mies- 
dienų darbo pertrauką vi- to gatvėmis visai neatsi- jimų. 
sose anglies kasyklose. Dar- žvelgdami Į policijos pat- 
bo pertrauka skelbiama pa- varkymus dėl susisiekimo 
minėjimui kasyklose žuvu- miesto gatvėse.
siu draugų. 475,000 mai- Kai kuriuose Illinois mie- 
nerių pertrauks darbą nuo stuose žmonės labai greit 
rugpiučio 23 iki rugsėjo 2 išpirko krautuvėse visus 
d vaistus žiogams naikinti.

Amerika jau yra pasiun
tusi įvairioms šalims kariš
kos pagalbos už dideles pi- tarp pajamų ir išlaidų pa 
nigų sumas. Iki šių metų 

sakėsi liepos Pėdžios užsieniams 
teisėjų. >’a^sta

.2,179 karo lėktuvai; 12,-

dengė sutaupos, nepapras
tos pajamos iš palikimų, 
apdraudos ir kitos pajamos.

kloj, o po karo jis buvo pa
skirtas nuostolių atlygini
mo Įstaigos vedėju ir eida
mas tas pareigas, pagal 
teismo sprendimą, padaręs 
visokių neteisingų išmokė-

Rugsėjo 23 d. Pbiladel- 
phijoj įvyks bokso rungty
nės tarp sunkaus svorio 
čempiono J. J. Walcott ir 
brocktoniškio Rocky Mar- 
ciano.

002 tankai; 58,973 motori
niai vežimai: 1,098,517 
šautuvų, kulkosvaidžių ir į 
kitų mažų šaunamų ginklų; 
13,594 kanuolės; 15,064 ra
dio ir RADAR aparatai. 
Šalia tų ginklų pasiųsta la
bai daug amunicijos

EISENHOWER LANKYS 
PIETINES VALSTIJAS

Gen. Eisenhouer planuo
ja aplankyti lėktuvu septy
nias pietines valstijas bėgy
je 2 ar 3 dienų ir pasakys 

ir kalbas žymesniuose mies-
Įvairiausių karo reikmenų. !tuose. Generolas kalbės Flo

rida, Virginia, Georgia,
AMERIKOJE 19.288,000 

KARC^VETERANŲ

Veteranų administracija 
skelbia, kad šių metų lie

Alabama, Louisiana. Texas 
ir Tennessee valstijose.

Knights of Columbus,
pos 1 d. Amerikoje buvo katalikiška organizacija, 
gyvų 19,288,000 karo vete- kuri dabar renkasi Į kon- 
ranų. Daugiausia yra ant- venciją Los Angeles mies-• i . * .« • i 1 • • • 1 7

Pereitą savaitę Egipte ka
riuomenė šūviais numalši
no streikuojančius darbi
ninkus audinyčiose prie 
Aleksandrijos. 12 darbi
ninkų buvo užmušta susirė
mime. Vėliau karo teismas 
pradėjo teisti suimtuosius 
riaušių vadus ar Įtariamus 
buvus vadais. Streikuojan- 
tie darbininkaii šdaužė 
daug dirbtuvių Įrengimų.

TITO SPORTININKAI 
PABĖGO I VAKARUS

vieną kalvą 5 mylios nuo 
“taikos paliaubų” kaimelio 
Panmunjom, bet buvo at
mušti su labai dideliais

nų yra 3,919,000 ir 921,000 partiją. Taip pareiškė tei- tininkai sako, kad ir dau- nuostoliais. Per savaitę lai- 
karo veteranų davė jau sėjas S\vift, vyriausias va- giau jugoslavų sportininkų ko kiniečiai turėję ten virš 
Korėjos karas. das. 'pasilikę Vakaruose. |3,000 vyrų nuostolių.

si a vi jos sportininkai iš 
Olimpiados nutarė negrįžti

rojo karo veteranų, net 15,- te, skelbia, kad ji reikalaus pas Tito, bet pasilieka Va- 
319, senesnių karų vetera- visai uždrausti komunistų karuose. Pabėgusieji spor- 
nn vra 5 010 000 zizkzv ......Tain naroiškp toi- lininkni sako. kad ir dan-
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mis kur tai labai palankiai 
tą jėzuitišką diktatūrą ap
rašė. Popiežius su diktatū
romis apsieina, kaip gera 
gaspadinė su kiaušiniais. 

Septyniasdešimt astuoni mie iabai atsargiai, kad neuž- 
pasmerkta sunaikinimui, Išimti jis padarė tik

Taip nutarta ir paskelbta vt- djkuturai us fak.
sam civilizuotam pasauliui. • , -

••Ir visas pasaulis sudrebėjo. tas mus« buv0 atžymėtas.

“ATSISTOKIME 
JŲ VIETOJE”

Bolševikų “Laisvė” 
Bimbos plunksna rašo:

štai

A.

Pranciškonai, 
popiežių visada

be
gite

abejo, 
ir ap-

Kur einama? Prie kokio gi 
baisaus barbarizmo pagaliau
priėjome? gins. Bet tie gynėjai ir pa-

“Mums, žinoma, ‘džiugu ir'tys sąmoningai melavo apie 
gerai,’ kad tie septyniasdešimt Ispanijos pilietinį karą ir 
aštuoni miestai nesiranda Ame- už ią karą kaltę vertė re- 
rikoje. Lengva kalbėti apie jų publikonams. Jie gina 

Dar lengviau, kad prank0, gjna popiežių, O tO-
. . dėl dedasi “demokratais.”tuvai, musų bombos, musų vy-______________ _____

rai! ,
“Bet patys atsistokime šiau- KUNIGAS KUNIGUI 

rinės Korėjos žmonių vietose. VILKAS YRA 
Įsivaizduokime, kad kas nors
pareiškė, jog sunaikins musų Brazilijoj lietuviai buvo 
78 miestus! Kaip mes jaustu- pasistatę bažnyčią Vilią 
mės? Ką mes galvotume? Zelina mieste. Bažnyčią 
Kaip mes žiūrėtume į tuos. ku- pastatė kun. Sugintas. Kai 
rie tą darbą žada atlikti?“ kuniga$ išvyko į LietU-

Šitaip verkšlena Mask- va> uį jį pavadavo kun. 
vos propagandos laikraštis. Ragažinskas. us pats. kurs 
Verkšlena dirbtinai, nešir- dabav prįe bažnyčios pa
pingai, kad tik pakutenus matęs “Keleivį,” * puola ir 
žmonių jausmus. Užtektų drasko jį.
juk pasakyti, kad Korėjoj Kun. Ragažinskas po me-

sunaikinimą. 
ta sunaikinimą atliks musu lek-

PROLETARIATO ATSTOVAS EINA PAS KARALIENĘ

.. . ... .._ J
Sovietų Rusijos ambasadorius Anglijoj, pasipuošęs kaip 
kapitalistiniai buržuazinė beždžionė. And rie j Gromyko 
(kairėj), eina pasveikinti Anglijos karalienę Elzbietą. 
Ką ką, o fasoną išlaikyti juk reikia!

Kandidatu Pažiūros

bankai bankrutuodami nu
nešdavo šuniui ant uodegos 
taupytojų indėlius. Pana
šiai yra su smulkiais namų 
savininkais, kurie atsimena 
“forklozavimų” gadynę,
kada jų gyvenimo sutaupos Ji* Turi Daug Švogerių!

Į nuėjo niekais. Panašiai yra 
su farmeriais, kūne atsime
na “laisvos rinkos” laikus, 
kai kviečių bušelį kartais 
negalėjai nei už 35 centus 
parduoti, o pieną galėjai 
pilti į griovius, nes jis var
gu užsimokėjo vežti į tur- 
gy-

Bolševikų “Vilnis,” rašy 
dama apie rinkimus pieti
nėj Korėjoj, sako, jog

“Už Syngman Rhee te- 
balsuos jo šeima, švogeriai 
ir maža grupelė jo viemin- 
čių. Kiti visi arba kalėji
me, arba veda

Republikonų partijos jus. 
krūtinėj” dabar matome 

dvi dūšias. Viena dūšia, 
konservatyvis partijos spar
nas, norėtų nušluoti viską, 
ką Roosevelto ir Trumano 
laikai atnešė nauja. Tie 
stambieji zubrai išpažįsta 
savo gryną principą, kad 
kiekvienas turi savimi rū
pintis, o gerasis Dievulis 
(arba kalėjimas) pasirū
pins visais. Toje pačioje 
partijoje skelbiasi ir kito
kia dūšia, pažangesnė, ar
ba liberališkesnė. Libera
liškasis partijos sparnas ži
no, kad 20 metų reformų 
negalima pašalinti, kad gy
venimas nuėjo toliau, negu 
riebieji zubrai įsivaizdina

karą prieš Rhee ir jo globė-

, durtuvais ir neberastų pa- 
Igrindo masių skurde.

x
Amerikos Darbo Federacija

Pereitą savaitę posėdžia
vo Amerikos Darbo Fede
racijos vykdomoji taryba ir 
nutarė ateinantį mėnesį į 

partizaninį sav0 konvenciją pakviestiiv m ' • i . m _ ___ • ..1--prezidentą Trumaną ir abu
du kandidatus pasakyti 

Rinkimuose Korėjos gy- prakalbas. Išklausę prezi- 
ventojai sudėjo už S. Rheeidento ir kandidatų prakal- 
apie 5,000,000 balsų. “Vii- bų ADp konvencijos dele- 
nies” redaktoriai dabar ste- gataį bus pakviesti indor-
bisi, iš kur tas senis Rhee

reikia daiyti paliaubas, nu
traukti kraujo liejimą ir vi
si Korėjos karo baisumai kupo nuosavybėn, 
butų baigti. Bet Maskvos geradėjystę išsiderėjo, kad 
propagandistas negi “pa- jam butu‘ užtikrinta vieta 
tars” Maskvai ir šiaurinės ir kad kun. Susintas nebe- 
Korejos lėlėms daiyti pa- grjžtų Į Braziliją, 
liaubas. Jis \ erkslena, kad “Argentinos Lietuvių Bal-
Amerika kare kariauja. Jis dabar delbia ištrau. 
atsistoja šiaurinės Koie- kas •- kun Suginto laiško,

tų klebonavimo 
'bažnyčią perleido

jos žmonių vietoje ir dejuo
ja kaip pilvą skaudamas. 
Bet kodėl neatsistoti musų 
karių vietoje, kurie žūsta 
nuo bolševikų kulipkų? i 

Korėjos karas tęsiasi virš 
dvejų metų. Virš metų lai
ko eina paliaubų “derybos” 
ir karo galo nesimato. Ne
simato todėl, kad bolševi-

net
riotc. laiškai

suoti vieną iš kandidatų.
ADF yra tik vieną kartą 

indorsavusi kandidatą į 
prezidento vietą. Tai bu
vo 1924 metais, kada pa
žangioji Amerika buvo su- 
sibaudusi parodyti nugarą 
didžiosiosm, asilo ir dram
blio partijoms, ii- buvo iš- 
stačiusi Robert M. La Fol- 
lette kandidatu į preziden
to vietą. Tada La Follette 
surinko 4,822,856 balsus 
(iš 29,000,000 paduotų bal
sų). -

Jei dabar ADF “užimtų 
poziciją,” tai butų atsisa
kymas nuo “neutralumo 
politikos,” kurią iki šiolei A. 
D. Federacija garsiai skelb
davo.

X

Tito ir Bėgliai
Dažnai girdime, kad iš 

Jugoslavijos pabėga anti-

atrado tiek daug savo “švo
gerių.” O gal tie redakto
riai iš viso nieko nemano? 
Jie parašo ii- užmiršta, rašo 
ir vėl užmiršta, ir taip, die
na iš dienos, “šviečia” skai
tytojus vis naujais melais 
ir prasimanymais.

x
Egipto Reformos

Egipto kariškoji dikta
tūra skelbia naujas refor
mas. Kariuomenės vado
vybė sakosi įteikusi vyriau
sybei pasiūlymą pravesti 
krašte žemės reformą, ap-

Besiartinant rinkimams Pagal gerą republikoniš- ir todėl tokie republikonai 
daug girdime apie kandi- ką pažiūrą kiekvienas už j norėtų priimti pravestas re- 

lietuvių datų pažiūras vienu ar kitu save. kiekvienas rūpinasi
klausimu. Kartais su to- savo ateitimi ir kiekvienas 
mis pažiūromis gaunasi ste- kaip pasikloja taip ir išsi- 
bėtinų dalykų. Paimkime, miega, o valstybė į žmonių 
pavyzdžiui, socialinį drau- saugumo reikalus neturėtų 
dimą. kišti savo nosies. Toks yra

Svarbiausias “new deal” “principas.”
laimėjimas Amerikoje be- Bet ateina rinkimai. 47,- 
ne bus senatvės apdrauda, 000,000 apdraustų žmonių
įvedimas senatvės pensijų, yra ir balsuotojai. Jiems ir jų kandidatas mano, kad 
Pagal Old Age and Surviv- nepasakysi, kad, vyrai, jei 
ors Insurance, Amerikoje norite saugumo, tai eikite

arkivys 
o už ta

paduodamas 
nufotografuotas. Kun.

Sugintas aiškina, kaip kun. dabar yra apdrausta 47,- į kalėjimą. Apdraustieji
Ragažinskas jį apstatė ir 
apmovė. Jis rašo:

“Kun. P. Ragažinskas užkir
to man kelią Įvažiuoti į Sao 
Paulo arkivyskupiją. Tai. be 
abejo, jo darbas.

“Labai esu pasipiktinęs bai-

000,000 žmonių. Keturi su moka savo įnašus į sociali- 
puse milionų apdraustųjų nio draudimo kasą ir tikisi 
ir jų šeimų narių gauna iš tų Įnašų žmoniškų pensi- 
mėnesines pensijas. Senat- jų senatvėje. Su tokiu ap-

kai nenori priimti teisingo Įsjomjs neteisybėmis iš kardino- 
ir protingo susitarimo dėl ]0 pusės, kuris mano kruvino- 
pasikeitimo belaisviais. Jie'mis pastangomis, paties auko-
nenori susitarti, nes Mask-mis ir Lietuvos 
vai yra kokie tai išskaičia- Amerikos lietuvių 
vimai karą Korėjoj tęsti.

A. Bimbos dejavimai 
ypač yra šlykštus, kad tas 
Maskvos propagandos bliu-

bei šiaurės 
aukomis pa

statytą vienintelę lietuvių baž
nytėlę išplėšia, lyg koks žiau
rus okupantas, iš Lietuvių šir
dies ir verčia senelius lietuvius

,, ... ... ... klausvti Dievo žodžio braziliš-dlaizis gerai zmo, jog siau- . - ■■ • -. . J .. . kai: ko jie \isai nesupranta.
nnes . Korėjos bolševikai g^ai tau ir katalikiška bažny- 
pradėjo karą užpuldami £ja» TUr j)U^ pasaulio galas 
pietinę Korėją. Pradėjo, Artinasi! Juk tokiu elgesiu kar- 
bet nelaimėjo, ir dabar dinolas atstumia nuo tikėjimo 
gelbsti savo “veidą” propa- geriausius katalikus! šiuo laiš- 
gandinėmis derybomis, o keliu nėra galimybės man visų 
tokie Maskvos bliudlaižiai, savo jausmų išreikšti. ČIA DI- 
kaip Bimba, verkšlena, ro- DŽIAUSIĄ KALTĖ KUN. RA- 
do, “žmoniškumą.” dejuo- i^AžINSKO. kuris bažnyčią be
ja del karo aukų nelaimių ,,__ <_....
ir vis taiko visą atsakomy
bę suversti Amerikai, 
via ponas Bimba. .

Toks

formas be veidmainiavimo i karP.vti stambiuosius dva- 
ir jas gal net kai kur tęsti. nustatant ūkių dydį 100 
Tie pažangesnieji net pasi- hektarų. Dvarai virš 100 
skelbė su savo pažadu, kad akrų) turi bu-
jie siūlys kongresui praves-išdalinti valstiečiams, 
ti “civilių teisių” vieną j Dvarų žemės butų ima- 
svarbų įstatymą prieš rasi-:mos prieškarinėmis žemės 
nę diskriminaciją. Siulė,! kainomis, 1937-1939 metų, 
bet, žinoma, nepraveš, nes

toks įstatymas nėra reika
lingas.

Dvi dūšias galima maty
ti ir demokratuose. Ir pas 
juos yra zubrų giminės 
žmonių, kurie visokią pa-

vės apdrauda jau įėjo į gy- draustųjų balsuotojų nusi- 
venimą ir pasiliks, dėlto statymu prisieina skaitytis, 
netenka abejoti.

1936 metais republikonai ; publikonų kandidatas, gen. 
dar priešinosi socialiniam Eisenhotver. paskelbė savo 
draudimui. Jų kandidatas i pažiūrą į skurdžią Ameri- 
prezidento vietai, guberna-ikos darbininkų padėtį. Jis 
torius Alf Landon. sociali-į apgailestauja, kad 14,000,- 
nį draudimą tada vadino 000 dirbančiųjų dar nėra 
“darbininkų apgavyste ir įtraukti i socialinį draudi- 
suvyliojimu.” Pagal savo mą ir jis dar daugiau ap- 
pagrindines pažiūras repu-,gailestauja, kad seni ap-. 
blikonai ir dabar atmeta drausti darbininkai gauna 
visokį socialinį draudimą, visai neužtenkamas senat- 
Jų kandidatas prezidento vės pensijas! Jau ne kalė- 
vietai, generolas Eisenhow-; jimas, bet geresnės senat- 
er. kada jis buvo Columbia vės pensijos!
Universiteto prezidentu,

arkivyskupui. Mano buvo 
pramanyta ir bažnyčia pasta
tyta kaip šv. Juozapo ir Val
džios legalizuota bendruomenės

jo Kauno arkivyskupo skirtas 
kunigas ir Sao Paulo arkivys
kupo patvirtintas. O čia sau 

Musų buvę kaimynai ^un- P- Ragažinskas visą šį 
pranciškonai šoko ginti po- turtą perleido

PRANCIŠKONIŠKAI
NENUKALBA

kada žeme 
negu dabar, 
gautą žemęOf) __ _per UV metų vaioi-ji/ci
valstybė dabar atlygintų kraštu žmonės bėga pas Ti- 
dvarininkams paskolos lak- t0 ir‘prašo jo duoti prie- 
štais. glaudos teisę.

Jei šitokia reforma pra- Jugoslavijos žinių agen- 
ir Įeitų, tai butų padarytas .turą, Tanjug, dabar

buvo pigesnė, komunistiniai žmones ir
Valstiečiai už prašo prieglaudos Vakarų 
turėtų mokėti j valstybėse. Bet mažiau gir-

H.cvų v«iovv^., o dime, kad is bolševikiškų

žangą norėtų pažaboti įr^icų, uuuų pauaiyuts turą, Tanjug, dabar prane-
pasilikti 19-tojo amžiaus į milžiniškas žingsnis į para- ša, kad į Jugoslaviją per 4

prisieina skaitytis, laikuose. Bet d emokratuo-ištiško dvarininkų luomo metus, nuo Tito atsimetimo
Ir štai pereitą savaitę re- se atgaleiviai yra uodego- • įtakos sumažinimą. Ta re- nuo Maskvos, yra atbėgę

je, tuo tarpu kai republiko-i forma nebūtų radikališka, į virš 7,000 žmonių. Dau-
nuose liberalai velkasi uo-1, bet palyginus su tuo, kas giausiai bėglių buvo iš Al-
degoje, o galvoje sėdi kon-'dabar yra, tai butų neginči- 
servatoriai. jama pažanga. Maždaug

Protinga, rodos, butų, 
kad liberališki žmonės susi
spiestų vienoje partijoje, o 
konservatoriai kitoje. Tada 
balsuotojai turėtų aiškų pa
sirinkimą be dviprasmišku-jukoje pasirodys vėliau, 
mų, be veidmainiavimų ir 
be guminio liežuvio gimna
stikos. Bet abidvi partijos

banijos—3,900, iš Bulgari
jos—1,063, iš Rumunijos—* 

pusė miliono hektarų žemės; 1,310, iš Vengrijos—978 ir
pereitų iš dvarininkų į vals 
tiečių rankas.

Kol kas žemės reformos 
sumanymas tebėra projek
tas. Kaip jis atrodys prak-

Ir Iranas
><

is kitu satelitiniu kraštu— 
200.

Tito žinių agentūra pa
bėgėlių gausumą Jugoslavi
joj skelbia pasauliui, kaip 
savo “pakantrumo” Įrody
mą. To pakrantumo Tito 
šalyje nėra daug, bet visgi 
daugiau, negu Maskvos val
domuose bolševikiškuose 
kraštuose.

x
CIO Pasisakė

CIO unijų vykdomoji ko
misija paskelbė savo indor- 
savimą demokratų kandi
datų prezidento ir vice
prezidento vietoms. CIO 
unijų vadovybė ragina ir 
savo organizacijų narius ir 
visus amerikiečius balsuoti 
už A. E. Stevenson ir John 
Sparkman.

Savo nutarimą unijų va
dai pagrindžia didžiųjų 
partijų platformų palygini
mu ir taip pat palyginimu 

niekas, tokia išstatytųjų kandidatų ir 
nemažas įvy- abiems žvilgsniais prieina

sulipdė “vienybę” ir atsiri
bojimas paliktas ateičiai.

P.

Verkiantis Irano premje
ras, Dr. Mossadegh, gavęs 
diktatoriškus įgaliojimus, 
nutarė pravesti pii-mą šio
kią tokią reformą. Jis iš
leido patvarkymą, kad Ira
no dvarininkai, kuriems 
priklauso didžioji Irano že
mės dalis, turi duoti žemę 
dirbantiems valstiečiams 
penktą dalį derliaus dau
giau, negu jie duodavo iki 
šiolei. 10rr derliaus eitų 
tiesiai valstiečiams, o 10% 
butų skiriama specialinei 
kasai, kuri skirstytų tą der
lių tarpe valstiečių.

Iranui, kur dvarininkai 
yra viskas, o žemę dirban
tis valstietis
reforma yia
kis. Reikia manyti, kari tai išvados, kad reikia eiti su

karta rtinriai naritvčioio iš' Reikia 5utikti’ kad toks kaitą stipt iai pautyciojo r kandidalfj ažiuru pasikei- 
zmonių noro turėti saugu- * ti
mą — saugumą
saugumą ligoje ir saugumą 
senatvėje. Jis sakė:

“Jei viskas ko . .... . ,-. . . ____ veno ir republikonai nebe-.ciai non vra saugumas, jie , . . .. ,• 'V *1 'r— drįsta ju apmesti. 1,0gali eiti 1 kalėjimą. Ten jie

darbuose, pažanga Tas pa
sikeitimas odo, kad Roose
velto ir Trumano laikais 

amerikie- Prave?tieT Įstatymai įsigy-

nuosavybė, kurią tvarkyti ture- turės užtenkamai valgyti, 
lovą ir stogą ant galvos.”

retų visus “new
Jie

deal”
no- vį."

nors 1 vyskupui.
Sao Paulo arki- 

Jei butų norėję išpiežių prieš “Keleivi musu atsjimt. ba?
popiežiui is musų laikracio nv{ią brazilų katalik„ reika. 
didelio pavojaus n, nėra. kirn? butų turėję atpirkti 
Bet paslaugus pranciškonai bažnyčią. O dabar padaryta j 
visada gatavi patarnauti. dangų šaukianti vagystė!!!“ 

Reikalas yra toks: popie-! Kun. Ragažinskas yra 
žius šaukė Rusijos žmones. Tautos Fondo atstovas Sao 
priešintis bedieviškai dikta- ^Paulo mieste, bet Fondui iš 
turai. Bet tas pats gerasis tokio atstovo, sako, nesą 
popiežius užmiršo šaukti didelės naudos. Jis renka 
Ispanijos žmones priešintis pinigus klebonijos staty- 
kruvinai Franko diktatūrai.'mui, o ta klebonija, žino- 
Tas pats popiežius nešaukė ma, priklausys ne lietu- 
Italijos žmonių priešintis viams, bet tai pačiai arki- 
Mussolinio laikų fašistinei‘vyskupijai, kuriai Ragažin- 
diktaturai. Tas pats popie- skas padovanojo tą, kas 
žius nieko nesako apie ka-‘jam visai nepriklausė. Ge- 
talikišką Salazaro diktatu- 'raširdis Ragažinskas apie 
rą Portugalijoje, o vysku-jkun. Sugintą visai neužsi- 
pas Brizgys šiomis dieno-^mena.

GRĮŽTA NAMO

šypsodamasi suomė A r m i 
Kuusela grįžta namo iš tarp
tautinių grožio varžybų, kur 
ji laimėjo “Miss Universe“ 
titulą.

ir
“fair deal” įstatymus pa-( 
naikinti, bet to nepadarys,! 
nes tai butų braukymas’ 
balsuotojų prieš plauką. į 
Republikonų konvencijoj’ 
girdėjau vieną smarkų kal-^ 
bėtoją, kuris sakė, kad re
publikonai iššluos “new 
deal, fair deal and little 
dealers.” Po tokio griežto 
pažado apmokami plojikai 
plojo, kad net konvencijos 
sienos drebėjo. Bet prak
tikoje reikalas taip neina. 
Neina todėl, kad dargi “di- 
nozauriniai” republikonai 
negali gyvenimo nuvaryti 
20 metų atgal. Negali, jei 
dargi ir labai norėtų.

Pavyzdžiui, taupytojų in
dėliai Amerikoje yra ap
drausti iki $5,000. Tokių 
taupytojų vra daug ir jie 
visai nenori, kad grįžtų 

įhooveriniai laikai, kada

Pakalbinkime kaimynu* ir 

draugu* užsisakyti “Kelei- 

$3.
IŠGELBĖJO KARŽYGĮ

Marinų pulkininkas Robert 
E. Galer antrajame pasaaN- 
niame kare laimėjo kongreso 
medalį už narsumą, šiomis 
dienomis jo lėktuvas buvo 
numuštas už bolševikų fron
to, bet helikopteriai lakūną 
išgelbėjo iš bolševikų nelais
vės.

yra tiktai pradžia
Ir Egiptas ir Iranas lyg

ir pradeda suprasti, kad su 
eiliniu žemės dirbėju reikia

demokratų partija ir jos 
kandidatais.

Savo pasisakyme CIO va
dai griežtai kritikuoja re-

skaitytis ir kad Į jį nebega- publikonų platformą ypač 
Įima žiūrėti, kaip į žemės už tai, kad toje platformo- 
dulkę. je giriamas 80-sis kongre-

Jei tokių reformų butų sas, kuriame republikonai 
daugiau, bolševizmo pavo- vyravo ir pravedė eilę ne
jus ir Viduriniesiems Ry
tams greitu laiku žymiai 
sumažėtų. Bolševizmas ten 
begalėtų remtis tik rusų

populiarių įstatymų, jų tar
pe ir garsuji Taft-Hartley 
bilių.

—J. D.

I
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KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Brocktono Padangėje

—
Kur Padėti Pinigai? lios buvo per ji siunčiamos i 

Amerikos Lietuvių Tary- Lietuvos laisvinimo reika-į 
bos Vykdomasis Komitetas lams- Jei tos aukos butų 
paskelbė spaudoje pusme- pasiekusios ALT centrą, į 
tinę vykdomo Lietuvos rei- la* Brocktono kolonija jau 
kalams vajaus apyskaitą. butų išpildžiusi jai paskii- 
Labai geras dalykas, nėra normą. Reikia manyti, 
ko sakyti. Paėmei laikrašti kad jos dar atsiras. Bet 
i rankas ir matai visų kolo- Jos neteko nei parapijai,. 
nijų Įnašus laisvinimo rei-ne/ federaeija1, nei ALT,, 
kalams. Dar geriau, kad iš i.keV° rankas galėjo jos 
apyskaitos matyti, kas tuos pakliūti? Įdomus klausi- 
pinigus Lietuvos reikalams mas- Dar Įdomesnis busi 
sukėlė ir Įnešė. Tokia apy- atsakymas. O jis turės bu- 
skaita suteikia ne tik infor- • Aukojęs,
macija, bet dar duoda žmo- (>~
nėms ‘ galimybę patikrinti/ Mokyklos Rėmėjai 
ar jų suaukoti pinigai pa- Vasario 16' d. gimnazi- 
siekė tikslą. jos Vokietijoje atsišauki-

Toje apyskaitoje pažy- mas į laisvojo pasaulio be
mėtą, kad iš Brocktono tuvius rado atgarsi ir čia., 
gauta $1,250, kuriuos at- per trumpą laiką jau ęuor- 
siuntė ALT skyrius, kaip ganizuota pašalpa trijų tos 
\ asario 16 d. aukas. Bet gimnazijos mokinių išlaikv- 
joje nieko nepaminėta apie mui Galimas daiktas, kad 
tas aukas, kurias surinko ^ar vienam mokiniui atsi- 
parapija su federacija Lie
tuvos laisvinimo rei
atskirai savo suruoštame 0 kaj yra organizatoriai, tai 
nepriklausomybės minėji- atsiranda ir pagalbininkai 
me. Tame minėjime aš

KANDIDATAS MOKOSI AUSTI

Republikonų kandidatas prezidento vietai, gen. Eisen- 
houer, atydžiai žiuri, kaip Navajo giminės indėnė audžia 
gražu audinį. Kandidatas lankė indėnus ir, tur būt, indė
nai rengiasi už jį balsuoti, nes dabar indėnai turi teisę 
balsuoti, kaip ir visi kiti piliečiai.

kas sKAilto. Kaso 
TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagojemusų klubo piknike, kartu 
atnaujinsime senas ir suei
sim Į naujas pažintis su ki
tų kolonijų mus broliais lie- '
tuviais. Skaniu užkandžiu K,ta,p- negu P’P'"*** .patys būti, o ir savo drau-

—Klausimas iškeltas la-vauti Klubo gaspadonus rų neturime. Lietaus už- 
Paul Alex, pirmininkas Jo- tektinai. Todėl mieste pie-< ~
na< Tbbnnus vino ni.™ i- vi . • bai svarbus. Jusu pastabos

l i oonas, vice-pirmi- vėlės aplink namus, parkai „ d * »• iįlinka* Rannlaą Milrnlaitie • f 1 - • *1 geros. Bet negalima saky-i.niKas napoias MiKoiaitis, ir farmos uz miesto gra- f: ».« dsiva ait
iždininkas Andrius Tato-žiai tebežaliuoja. i1 ’ k d BALF’o aiba ALT
liūnas, sekretorius Augus-!
tas Večkys ir komisijos na- Toj Pačioj Vietoj
liai~P.etia.s. PeRkus, Anta- Tradicinis “Draugo” pik- juk naraoiios ir vienuolv- 
nas Misevičius, "Vincas Ba- ik b Darbo Dieno ie • paiapijos ir vienuoly
ležanrk AnH.-ii,- ęiuntu ni as ouna vai oo uienoje nai remiasi idėjiniais pa- lezantis n Andno, Slauta. (Labol. pay) Vytauto Par- g|.;ndais. Idėjiniais pagrin- 

Paplukdė Visus Klubus ke. Ir šiemet tas piknikas dais remiasi ir “Naujienos,” 
Rugpiučio 10 d. turėjo* Į'^ks tą pat dieną toje pa- jr “Draugas,” ir “Margu- 

Įvykti visų Lavvrence gy- čioje vietoje. Reiškia, tas tis,” ir “Sandara.” Idėji- 
vuojančių, iš viso 18, klubų piknikas turės būti blaivas, njo pagrindo tuvi ir Sophie 
metinis piknikas irgi musų nres Bytauto Parkas yra šv. Barčus. Ir visi susilaukia 
tautiniame parke, bet nela- Kazimiero kapinių dalis ir visuomenės paramos dau- 
basis lietus, anot to posa- kaipo tokia priklauso arki- gįau? negu, sakysime, 
kio. pylė kaip iš viedro: vi- diecezijai. O arkidiecezi- RALF’as. Kodėl? Todėl, 
ską paplukdė, paplukdė vi- n®se nuosavybėse pagal ka<j jr parapijos, ir vienuo- 

‘ sus klubus ir piknikas ne- kardinolo patvarkymą pa- lynai, ir laikraščiai nuo se-
P. Radzevičius, P. Urba, A. uoliai skleidė darbininkiš- galėjo Įvykti. Todėl atidė- ren§Irnai privalo būti be ^r metų metus išsidir-

. . . . {Urbienė, J. Baškauskas, J. kos krypties knygas ir laik-ta ir Įvyks sekanti sekma- svaigalų. Kitais metais, kol bo jr atsidavusių talkinin-
Lbpv ras globėjai. Yra žmonių, Kazlauskas, F. Šmitas, A. rašcius. Skilus LSS, jis pa- dieni po musų klubo pikni- kardinolo patvarkymo svai- kų jr rėmėjų. Musų visuo-
nštamp kU,^ ̂ pinasi šiuo reikalu, Aukštuolis, A. Keršulis, V. linko prie bolševikų bet vė- ko rugsėjo 14 d., ten pat galų reikale nebuvo, tai pa-menės veikloje susidarė dvi

..  »--- §enuta, j jurgutis, S. Pus- liau išėjo i opoziciją ir Įsto- lietuvių tautiniam parke, japijos minėtam parke lai- nelaimingos spragos—per-
telninkas, M. Tubis, J. Ka- jo i LDD. Kai nuo šios or- Nepamirškite, čia dalyvaus kydavo po du pikniku. Šie- menkas BALF’o ir ALT’os

riaivvavun maėian ,....................marauskas, A. Gedutis ir S. ganizacijos pasitraukė Pru- visi Lawrence’o ir Metbue- ,metj staĮ vasara jau baigia- rėmimas. Vadų dalykas tą
, PJrmąji IRaudys. seika ir grįžo pas bolševi- no politikieriai, nes jie žinoneii viena parapija nei spragą stengtis užtaisyti.

pXn ktd tn ?1?.b°tl ", K nUT° bn‘ Vienintelės lietuvių gim- kus, velionis Joneikis irgi ® ko duoną valgo, tai daly- vieno pikniko nerenge. Tai- Vadų dalykas surasti toms
.. “ .T-___zek° 1 d- taryba. Ji jauinazijos pasaulyje rėmimas pasitraukė iš LDD, bet, ro-vaukime ir mes. [gi parapijoms tik biznis te- organizacijoms atsidavusių

• veikėjų ir talkininkų.
kojo, rodos, $25. Vėliau^*1.....Pa^a? * gimnazijos;01 °?K™™eciai LaiP sapnai siaejo. ramiausiaislaikais; ' Jubilėjau* Pralotas Nesveikuoja -Justino išvedžiojimus
parapijos biuletenyje skai- vadovvbės apskaičiavimą ir Mažiausioms * kolonT- įo U priklausė prie "bot , meįais’ ^ės ?<>! Pralotas B. Urba, šv. jurJ papildydamas aš pasakysiu,
ciau, kad ten sulinkta nurodymus mėnesiui skirta 1om<! o „a] iac npt nralpn «#>vikn valdnmn t Uintri c’’ sukanka lygiai oO jo parapijos kleboną* re- kad musų visuomenes auk-
$256.30. Bet Paskiau dar t0 mo'kinio išlaikymui $20. Jkia. ’ Pavyzdžiui, dar nete'- Darbhunku Susivienijimo me'U p“ k? ’^š“' tai parapijonams tesii’odo. lėj™as nuo senų laikų eina
fe” Taip irviso'kiį kie^ąnksdiau ji? „m p^Lat £

bonas pr,eme L.etuvos .e.- §is nl,tarimas padarytas ry-!kinį ėmę ]obotL jei Ve„ « b J ,ence. Pas.ruoamas tmka-! ijonai kofe noravo artimo menes jsaKy-
kalams $281.30 Tad kyla šium su biržeIio !vyklų mi. rapi„'amės lfetuvvbės palai- maitijos, regis SedS para- mal- atZ™ m metUt S- lotas praleidžia vasarna- m9- Ro.mos katallkP \ada* 
klausimas, kodėl tie pinigai nėiimu iv?™,, 't.,; •• J j para vavlmo ir veiklos sukakti • per amžius rūpinosi zmo-nepaminėti apyskaitoj, kur " į™ . . .. !k?m“' ‘a’ ^užtenka vien p.jos M.rdamas turėjo jau jau pradėtas. Tam tikslu. 53 nes įpratinti gausiai aukoti
•• j* 9 I dviems moki- fizines j^vvjbe^ up^su^os, virs <0 metu. Prie** ou^e i • i ... dai r* • • ijie dingo? ! . _ , , . ;51 ♦ a -i- 11-> • a •• p - paskirta komisija iš 40 vpa- BALF o Piknikas bažnyčioms ir vienuoly-* • * i „ •• „ niams globoti ir įslaikyti.bet dar reikia auklėti ir ug- metu lis. sakoma dėl auk^- 1 J ... » ... .f.Apie tas aukas parapijos - j j - —, /, ;,■• • , . m r , 7 J ’. auK- tu j ja ieina daue jaunimo e , ,. . • nams, mišioms uzpirkmeti,biuleteni* vasario 24 d ši- yra sudarytl du ren?ejų bu-'dyti jaunąją kartą. Tad is to kraujo spaudimo, tapo - r’ ‘ J* * veikėiu Sekmadieni, rugpiučio 10 - ak? llžd«rioti o artb
t • oč- -‘T uito ParunBn- reBai, i kurių kiekvieną Įei-ibrocktoniečių pavyzdžio suparaližuotas ir dėl «ios •" -r cl "• ^*’'d., Liberty darže Įvyko 2 . , . • rv
taip rase: Laike Parapijos _ ,i.™ T.Je "z“:,./L kaip Tarnas Skusevicius ir R^Lr pfknikas Pašilai-™0 ^P1™0 reikalai liko

1 fu paskutinėje vietoje. Tą rei-
kalą, kui i Kristus pastatė Į

šeųna palaidojo ji su baž--‘ V - rai palijo. Todėl nebuvo katali-
ų jį 4.u oaz men0 spektakliais ir daino- , f **•••-!- kų vadai padėjo i paskuti-nvtmemis aneis-omi* : : , i , • dulkiu. Atgijusi žole, me- -- . , . į k galės dalyvauti vi-,,.. .*. , J , nę vieta. Parapijonai zva-Anskntai imant tai bu- . \ , t / • • dziai ir krūmai gražiai za- . : ...inidiiL, iai uu Lavrence o lietuviai, vi-' . ... ® , .. kiu uzdegiojimui daug dau-vo pasilavine* ir rimta* žp-1 ... , , • liavo ir gardžiai kvepėjo.; . . ® J ... .... &uięs n įimtas ze pasiruošimo darbas ei- T. ... 6. .. *.K -• giau pinigu išleidžia, negumaltis. Lai bu* iam leno- ' . .. . . j u- Kas tik atvažiavo, turėjo r , -uu. jam įeng nnpy.inroje ir vadovybe- , . . . < sai pos darbams. Ar tai ne-

piknikai nėra prideramai 
sėkmingi dėl to, kad tos or
ganizacijos yra idėjinės.

įr rėmėjai.

V- A A v. » • VV* * » • v * J

įteikė aukas dauguma daly- r>a*iuntė to mokinio i*laikv- • , • • . . , . . .
vin Franklin Klnhas au- pa\ 1U. .10 moK.im° hiai*y vra nauja sritis, kurioje dos, prie komunistų nepri

imu pinigus ligi ateinančių brocktoniečiai taip stipriai sidėjo. Paskiausiais laikais 
—A- Pagal ---------------

ta ooi. zoo.ov tnaiiiiiieiu . _. , _ _
klubas $25 tada dar nebu- ’^K bureh« Pa!rae 
vo keikęs; jo auka paskelb-!?lobon m°k',n! nu0 nlekad-
ta kovo 9 d. biuletenyje).;1’^0?.1 o k.tas-nuo 
Musu neprieteliai spaudoje1 ,d' Uz pirmuo- 
pagarsino, kad tie pinigai ... 16 *
eis Parapijai ir Federacijai. issrųs b •- -1 --------
Tai aiškus ir nedovanotinas! .^u0 hep?s. ld‘ ap?ie™e SLA 7-to Apskričio Metinis 
melas. Klausymas kyla,lvienJ* mok^ £laikytl...sie Išvažiavimas
KUR JIE PADĖS SAVOĮa?mJn?r B- Bl^keviciUb,

J. Kučmas. Z. Kucimene, 
iV. Grybauskas, E. Lileikai

Rėmėjas.

WILKES-BARRE, PA.

PADUOTAS AUKAS???
Dėl Kazimiero klubo au-įtė. S. Grušas, A. Pribašaus- 

kos parapijos biuletenis ko-[kas, S. Vaitkienė, R. Sa-

Sekmadieni, rugpiučio 24 
d., Rocky Glen Parke, SLA 
7-tas apskritis rengia meti
ni išvažiavimą su menine 

i programa.

va šios šalies žemelė.
Koresp.

LAWRENCE, MASS.

Ruošia Didelį Pikniką

Lietuvių Piliečių Klubai
vo 9 d. skelbė: “PADĖKOS mauskienė, V. Vaičiūnai, J. Kalbės naujas SLA pre-ruošiasi Pr’e savo metinio 
ŽODĮ tariame Brocktono činčiai, A. Dilbai, M. Go- [zj(]enĮa<; ĮJ. g Assistant Pikniko, kuris Įvyks rugsėjo
Šv. Kazimiero Draugijai už fensai, P. Duobai, A. Baru- ........................... ‘ •
suteiktą dol. 25 auką i Lie-[lis, J. Venčkauskai, K. Jur-
tuvos Nepriklausomybės su- geliunas, P. Mažeika, A. 
kakties paminėjimą . . .'Strumskis ir P. Viščiniai.
Draugijai ir nariams esame šių asmenų tarpe yra • net 
dėkingi už Tautišką ir Lie- trys vietiniai patriotai—K. 
tuvišką susipratimą.” [Jurgeliunas, A. Strumskis ir

Taigi, reikalas visai diš- A. Pribašauskas. Sveikin- 
kus, tik neaišku kur padėti tina!
surinkti pinigai? Klebo- Rėmėjų būreli, kuris nuo 
nas sielojosi, kur kiti “pa- rugpiučio 1 d. išlaikys rie
dės savo paduotas aukas,” ną mokini, sudaro: J. Plau- 
o dabar nežinia, kas atsiti- šinaitis, J. Sisas, S. Eitavi- 
ko

na pneziutujv .. .....y..- .. d tjme „ Prisiejna pri_
ie urelato Prano M. J ui o, .. .. , , . . ?L J Aibini Pažint!, kad žmonių pnva-lam gelbsti kun. Albinas...jam gc Jziavo nelabai gausiai. Pa-Jamunas ir kun. Vaclovas; 6
Faulauskas.

ra aiškus paklydimas? Ir 
niekas iš katalikų nenori tą 
paklydimą pripažinti ir 
“pasiprovvti” neskaito rei-

District Attorney Kazys z d‘» Sėtuvių tautiniam par- 
Kalinauskas iš Bostono.; > Methuene. šis parengi-
Dainuos Tauru Klubo vvirn ™as ous vienas iš didžiau- 
glee club choras. ' pokylių ir skaitlingiau-

Žymus Wyoming klonio ,sia . Betuviskos visuomenės 
solistas Paul Porter palink-isVei^a‘ Nevien kad kiek-, 
smins publiką savo gražiu vienam nariui čia privalo-1 
ba]SU- ‘ dalyvauti, bet taip jau[

Publikos tikimasi iš visų yra kviečiami ir dalyvaus 
artimesniu ir tolimesniu ko- J®. kaimyninių apielin- 
Lonijy. ‘ ;kių lietuviški klubai ir kar-

Tat kviečiame visus. Su-.tu,įds* Betų viai.
, . , , sipažinsit su SLA preziden-' Musų klubas nėra kurios

su tomis aukomis, ku- čius, J. Asmutis, J. Šuopys, tu ir praieįsjt sma^iai laiką. no.rs religinės sektos ar po-[
“ SLA 7-to Apskr. Valdyba. H.tinės grupės savastis, bet 

visų lietuvių kultūros cen-
Mirė Liudvika* Joneikis Las, kurio pastogėje sutel

pa ir gražiausioj nuotaikoj 
Rugpiučio 6 d. mirė, o sugyvena visi lietuviai.' 

8 d. buvo palaidotas St.'Kiekvienas doras lietuvis 
Mary’s kapinėse Liudvikas'skaito už garbę būti klubo 
Joneikis, savo laiku buvęs nariu ir dalyvauti jo veik-'

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų bendradar

bių 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 lakraštj galima mokėti 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

Naujai atvykę “Nepriklausomą Lietuvą” gauna bargan 
ligi jie gauna darbo ir užsidirba.

ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva,” 7722 George 
St^ Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

veiklus laisvamanių ir so
cialistų literatūros platinto
jas. Jis gyveno su žmona 
savo namuose Wilkes-Ba- 
rių priemiestyje Lee Park.

Kas svarbiau-•;.itaikė taip, kad piknike 
, • buvo ir jau visiems žinomas,, šia, tai ruošiama spaudm bemaž ^ kalinga

stambi \ietos lietuvių įs o !draugai kurie pag justįna Buvo ir daugiau Įvairių
rinė knyga, unoje a .pm renkasj diskusijoms. Nuo- minčių. Galop sutarėme ir
dė* nusės amžiaus Lawren-i. ... . r . .i . • salioj, patogioj vietoj poce o lietuviu gyvenimo,, 1 . , <ce u i vt .. medžiu susiradome stalą.į^rnrnsi < • * *Atsmesėme iš bufeto gar- 

džių užkandžių, “baltosios 
meškos” ir pradėjome pik- 
nikauti. Kadangi tas pasi
kalbėjimas buvo apie vi-

veiklos ir kovų istorija.

Reporteris

TURTl’OLĖ

EmmaMiss
mirė Detroite sulaukusi 76 
metų amžiaus. Po jos mir
ties jos bute rasta apie pusę 
miliono dolerių sutaupą. Se- 

seno-
na-

įsuomeniškus reikalus, tai 
įtinka ji visuomenei perduo
ti. Va kaip ten viskas dė- 
j josi:

—Kaip suprasti ir išaiš
kinti tą reiškinį, kad 

įBALF’as, turįs tokį prakil
nų, tikslą, o visgi, kaip ma
tome, nesulaukia pridera- 

įmos visuomenės paramos? 
{Ar tai tik tiek šiandien te
turėjo suvažiuoti Į toki gra
žų pikniką?

—Tai nemaloni tiesa. Ar

sekantį sekmadieni būti to
je pat vietoje, kur bus 
“Naujienų” piknikas, ir tu
rėti čia diskusijas. Vienas 
iš draugų pažadėjo pakišti 
labai svarbią, gyvą n- Įdo
mią temą arba klausimą.

Laisvamanis.

Mirė E. Petrauskas
Birželio 9 d. čia mirė Ed

vardas Petrauskas, senas 
“Keleivio” skaitytojas. Jis 
paliko dideliame nubudi
me žmoną Domicėlę, po tė
vais Raižiukę, dukterį Ge
novaitę, žentą Joną ir du 
anuku Paukštaičius. Taip
gi paliko sesuo Ona Petrai- 
tienė Chicagoje ir viena 
sesuo ir du broliai Lietu-

l°je> ypač parengimuose, j 
Mes dalyvaujam visuose 
lietuvybės darbuose, mora
liškai ir finansiniai remiam 
musų tėviškės Lietuvos iš-1 

Velionis L. Joneikis svei-[laisvinimo reikalą, 
kas būdamas dirbo angliui Todėl sekmadienį, rugsė- na pana turtą krovė ir s 
kasyklose. Atliekamu nuo,jo 7 d., visi pasimatysime sr dėžėse ir visuose savo 

i darbo laiku jis ilgus metus ir smagiai laiką praleisime užkampiuose.

ne tą pat galima pasakyti j voje.
ir apie ALT’ą? Juk ir ALTĮ Velionis palaidotas be
tiksiąs lygiai gražus, o ALT želio 14 d.' Tebūnie jam

! piknikas irgi nebuvo toks, 
Sehuhknecht I koks turėjo būti.

lengva ilsėtis Amerikos že
melėj. —J. B.

—Visi idėjiniai veikimai 
nesulaukia prideramos vi
suomenės paramos. Kas ki
ta. sakysime, su pašalinė
mis organizacijomis, 
riai čia Įpareigojami ne tik tuvht

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa- 

I garsinti tavo biznį tarp lie-
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ST. STEPONAITIS:

Atsidūrus ‘Naujam Pasaulyje’
Vargonininko Vargai

Liūdnai akimis jis mane 
lydėjo, išvykstant iš niūrių 
Vokietijos “kempių’ į Nau-

mino išsitraukęs kaulinę 
manišką, su bet kuo nebesu
stodavo pasikalbėti “ati
daryti dusios,” kaip šaky-' 

atsirado trečiame, dar leng- da\o seniau ir kad “bran-
vesniame skyriuje. Neži-.'ginusias žmogus yra juodas 
nau, kiek skyrių jis dar pa- darbininkas” — nebeleis- 
keitė,

ATSIVĖRĖ ŽEMĖ PRARIJO MAŠINAS

Mest Philadelphijoj vienoje vietoje atsivėrė 35 pėdu 
krateris ir prarijo vieną sunkvežimį ir keleivinę mašiną, 
žemės {griuvimas įvyko dėl to, kad upeliukas paplovė po
žemi.

kaip vieną gražią
jąjį Pasaulj, žadėdamas ir!^en^ atradau ji koridoriu- 
pats greit čia atvažiuoti *',a’ dai?ar dirbu—
“raumenų pamankštinti, ”,su plunksna,’ ir švitėdamas
kaip jis tada sau į rankovę džiaugsmu jis pakėlė virš 
šaipėsi, nepaisydamas įspė- ga^vos didelę, dvieilę sluo- 
jimų, kad reikės dirbti ir ta- *’Ar as nesakiau, kad 
tai dirbti sunkiai. i karališkam krašte turi būti

Man buvo gaiia to varg- lenSva razumnam žmogui, 
šo vadinamo “Dievo muzi- užbaigė jis, pasiuodamas 
kanto,” savo gyvenime jo- n.uo žemės saują popierga- 
kio, nei mažiausio, fizinio J kelintą dieną ir čia 
darbelio neturėjusio, išsile-,nus?^°^°’ skundėsi, kad ne- 
pinusio, nutukusio iki 200 Sa;^a prisėsti, visą laiką 
svarų ir dabar ant senatvės, re*kją stovėti ant kojų. O 
pusšimtį metų sulaukus, no-,m*vd>ta. koks brangus žmo- 
rinčio pradėti laimę visai darbininkas, be jo visi 
jam “naujoje šakoje”—dir- karaliai ir kunigaikščiai ba- 
bant fizinį darbą “šapose.” du pastiptų. Aš iki šiol tai 

Nepaisydamas įspėjimų nežinojau, nė į galvą neatė- 
! pasukti savo laimę į Dėdės j° ta puntis. . As manyda- 
Samo žeme, mano kūmas vau- kad darbininkas—ark

lys: duok jam avižų ir bo
tago—viskas eis, kaip svie- 

patepta.”

davo nė iš tolo prisiminti.
Bet, sakoma, nežinomi yra 
žmogaus keliai, kaip gul
sim ar kelsimės. Juoda ka-' 
tė dar kartą rengėsi peršok
ti jam kelią.

Sykį per bažnytinio cho
ro repeticijas jis nervingai 
susiraukė: “Kas gi čia taip 
užtęsdamas karkia, kaip 
padvėsusi višta?” “Panelė 
Apolinara,” šaipydamiesi į 
rankoves net prasiskyrė iš 
nustebimo jaunesni giedo- j 
riai, laukdami kokia audra 
gali iš to išeiti, nes ši gerų 
40 metų senmergė ėjo kle-j
bono ^aspadinės padėjėjos T p j • v > * \ 7 * 1 1 •

Lbb Lietuviškoj Veikloj
balsą. Ponas Riešena net

Lietuviu orgamzaci-zemę, mano kūmas sudejavo iš skausmo, mat Socialdemokra- nutarė, kad tą
spiove į respublikas, anot kvs: duok jam avižų ir bo- sakoma, padaro liežuvis^ Sąjungos suvažiavimas, ją reikia remti. Nuo to nu- 
jo, “latrų ir žydbemių išpe- tago—viskas eis, kaip svie- _žmOgų pakaria ir palei-ikuris Pyksta rugpiučio 30 tarimo irgi praėjo ilgas lai- 
rėtus naujądaras” ir movė, stu PatePta'” Idžia! Laukdamas audrin-iir 31 dienomis Bostone,; kas, bet bendruomenė vis
nosies tiesumu, į karališką-1 po trumpo laiko mano &os ateities, jis betgi rami- svarbiausiai svarstys musų dar kūrimosi stadijoj, 
ją Kanadą, primenančią draugas gavo atleidima. Jis nasi> kad nėra padėties be ‘organizacijos klausimus

-------- ‘ štai. kad ir in bn-dietuviskąją veiklą.
reikalas, 

išmanymu, visadair tt.

iš vardo gerus karalių, mane įsįundė nueiti į rašti- išeities. Štai, kad ir jo bu-,?eH
laikus, su keptais kar- nę pasiteirauti gal tik!'^ verslo draugas Puple- „1_gan;ĮzaciJ°?

'juokais, ar
rei_ negali gi visai

pagąsdinti, juk sis> nerasdamas kito darbo, mano .... ... , .
išleidžia dipukų laikraštį, Paklausė ir dabar pnklau-! rodo

kokia ten gazieta: 50 nuo ar 
veiklių žmonių,

—Alou, Maike! Kaip tau pinigus, ale prie svietkų, 
einasi? kad nebūtų apgavystės. Už Trumpai einant prie

—Neblogai, tėve. pusės adynos farmerys at- 'kalo, jei laimė gerai šypso- darbo. tai—nekrikščionis- ne kokia ten gazieta:
—Bet kodėl aš tavęs ne- vežė i Uoką Įsivertęs seną'si, nereikia nei pusmečio, ka. jį ko jįš gyvens, juk dar šiandien parašo, ryt atitai- 

mačiau ant pikniko pereitą ožką. Ve. sako, ta mašina, kad išprakaituoti visas emi- nįeko nespėjo susitaupyti.
nedėldienį? —O ką komunistai paša- grantų kalvarijas ir^persi- Bet raštinėse juokdariai ne- mo

—Aš piknikų
tėve.

išmesti iš

nemėgstujkė? [risti Atlanto balą. Po tri- sėdi. pasakė trumpai ir aiš-
—Jie, Maike, pakėlė ler- jų-devynerių ir kitų maga- kiai, nors dėl mandagumo

—O man piknikai patin-jmą. Sako, čia gyvulys, ne 
ka, vaike. Žmogus susitin- mašina. Pradėjo reikalaut 
ki su senais frentais, gauni pinigų atgal. Ale farmerys
už dyką išsigert ir pamatai 
visokių šposų. Pereitą ne-

kytras. Sako, mašinų yra 
visokių. Sako. daktarai ir

dėldienį turėjom daug juo- žmogų vadina mašina. Ir 
ko, kaip vienas farmeris į nesvarbu, sako, kaip maši- 
pardavė komunistams seną na išrodo: svarbu tik tas, 
ožką už $50. ar ji dirba taip, kaip paša-

kaip tas atsitiko? jkyta. Kad nebūtų sporo, 
—Nugi matai, kad butum sako’ P^apkim liaudies 

ant pikniko buvęs, tai pats teism3- Pakueskim, sako,

ryčių, užtrukusių “vos" pridėjo, kad atleistas “dėl 
dvi savaiti, man atsirado darbu sumažinimo.” Tai 
drąsos priminti, ar nelaikąs gaj gieįt įr man ateis eilė 
butų jau “pamankštinti _SUsirupinau ir aš. “O ne, 
raumenis,” kaip kad jis bu- tamsta eik atgal ir dirbk, 
vo žadėjęs, nes nusibodo Bet jis negali dirbti, nes 
žiūrėti, kaip jis gėrisi visko ‘nelaikina’ darbo—vis jam 
pilnais krautuvių langais ir | ersunku, mes duodavom 
lūžtančiom lentynom, anot kaskart vis lengviau ir štai 
jo, karališku darbininko nebeturim lengvesnio dar- 
gyvenimu čia. “Sakote,” bo. kaip šlavikas, kur jis 
dirbti reikia, ’ atlaidžiai įrCrį neeaii ištverti.” Po to

vadi-

ir Organizacinė idėja, nuo 
kurios pradėjimo iki įgy
vendinimo išeina keli me
tai laiko, jau tuo pačiu pa-

savo ne praktiškumą, 
vietose yra j Toks “nėštumo laikas” 
kurie orga-;man sako, kad iš to pasi-

skirti savo jė- 
tokių dar- 

turime

so, bet žmonės iš nuobodu- nizacijai nori 
perka, kad ir vadinda- *r laiko. Kur

mi visokiais keistais var- buotojų nėra, ten 
dais. Vis, mat, ant orą- tik pritarėjų, bet neturime

mojimo nieko neišeis ir, jei 
busiu suvažiavime, siūlysiu, 
kad visas suvažiavimas 
LSS centro nutarimą pers-

dėl

butum viską mate* Bet iei dvidešimt vyrų ir moteių ir šypsojosi kūmas ir, matyt, ponas Riešena (taip 
tn ripkavac tai aš taiJ:e?ul >Pe nubalsuoja, ar aš norėdamas mane padrąsin- nosį man, kūmas) išnyko Daiktu kalubuvo ™la'a’J- ar ne- kad šita li d?1 savo jėgų’ šposauda-iš

-R-aŽu !‘raįir-a «ali žol« l,iauti ir mas pridėj?: -"Bene bi’
pieną daryti. Jau darbo, žąsienos pasival- nėję, žydams laiptus plovė

—Na, ir kuo tas pasibai- gęs. galima pradėti, kad ir įr vįs trumpai, po kelias

mano akių ir “mankštino 
raumenis" Kepykloje, plyti-

gyvenimo išeina, reikia tik gyvesnių organizacijų. Su- varstytų ir pasisakytų 
vikriai susimėtyti, ir ne- va^^av*me .galėsime patik- bendruomenės kitaip. Siu- 
reikės žydams laiptų plau- r^ntk ar 9ėtos viltys i nau-Jyčiau palikti kiekvienam 
rij juosius ateivius, kad jie pa- LSS organizacijos nariui

pilniausią laisvę prisidėti 
prie bendruomenės, arba 
stovėti visai nuošaliai.

Kiekviena organizacija, 
maža ar didesnė, tiek yra 
naši savo veikloje, kiek jos 
narių tarpe vyrauja nuošir-

Nauji Leidiniai

|juosius ateivius, kad jie pa
gyvins organizacijos darbą, 
išsipildė, ar gal taip ir liko 
nepagristomis viltimis, 

i Lietuviškoje veikloje šian- 
a.-JHipn visų uždaviniu nirmo-

—Žinai, komunistai myli 
diskusijas ir vis giria Rusi
ją. Taip buvo ir čia. Vie
nas jų pradėjo peikti Ame
riką, kad Čia nėra nieko ge
ro. Ot, sako, Sovietuose, 
tai kas kita. Tenai esą vi
sokių išradimų. Mašinomis 
tenai laukus sėja, mašino
mis ir šieną piauna. Tada 
vienas farmerys pasiprašė 
balso ir sako, kad Ameri
koj yra daug geresnių ma
šinų. Vot, sako, aš turiu 
nusipirkę? tokią mašiną, ką 
vienu galu žolę piauna, o 
kitu galu pieną daro. Jei 
norit, sako, aš galiu jums 
parduot ią. Sako. galėsit 
nusiųsti Stalinui gerą pre- 
zentą. Komunistai pasiro- 
davojo tarp savęs ir sako: 
“Okei, mes tą mašiną pirk
sim, jeigu nebus jokia ap
gavystė. Ar gali duot 
mums garantiją, kad ta ta
vo mašina nėra pagedusi? 
Ar gali garantuot, kad ji 
tikrai vienu galu žolę piaus, 
o kitu pieną darys?” Far
merys atsakė, kari jis vis
ką garantuoja. Sako, jai 
nereikia nei žolės: gali pa
leisti į bušius, tai ji prisi- 
skins šakų ir iš to padarys 
pieno. “O kiek tu nori už 
tą mašiną?” klausia komu
nistai. Kaip jus geri žmo
nės, sako farmerys, aš par
duosiu jums nebrangiai. 
Sako, duokit 50 dolerių ir 
vežkitės. Mano farma nuo 
čia netoli. Duokit šen pi
nigus, aš tuoj nuvažiuosiu 
ir atvešiu su savo troku.

—Ir nupirko?
• -Jes, Maike. Sumokėjo

~ė9i®I —Buvo fonių, Maike. 
Į Komunistai pradėjo rėkti, 
kad liaudies teismo jie ne
pripažįsta. Sako, ožką tu 
gali sau vežtis atgal, o mes 
apskųsim tave Į valdžios 
teismą. O farmerys sako, 
valdžios teismas jūsų keiso

rytoj." J dienas, nei .giau poros sa-
Ant rytojaus as jį nutem- vaičių. Kiekvieną sekma-

piau į asbesto fabriką, kur dieni susitikdavom lietuvių nlz^clJas?’ 
pats dirbau ir, vargais ne- gegužinėje ir aš rupestin-'narannaS 
galais, buvau išrūpinęs jam gaį pasiteiraudavau, kaip 
vietelę iš anksto. Kadangi jam kloja-: “karaliaus že- 
užmiršau įspėti, kūmas at- mėje" ii kaskart išgirsda- 
ėjo juodom, prosytom kel-'vau
nėm, su kauline maniška, darbo."

‘išmetė—vėl neturiu

nepriims, ba biznis buvo net kaklaraištį pasirišęs. Jis, Xenorėdamas

CHiCAGUS valhjvas, įsielao
Lithuanian Chamber of Com- je vietoje stovi Lietuvos va- 
merce of Illinois, 1952 me- davimo rūpesčiai. Tie lu
tais, 246 puslapiai, su Chi- pėsčiai dar 1940 metais pa- durnas ir kultūringas sugy- 
cajros miesto planu. Kaina skatino Amerikos lietuvius venimas. Nebūtina, kad 
nepažymėta. Įkurti bendrą politinę orga- kiekvienas LSS narys butų
“Chicagos Vadovas” yra nizacija, Amerikos Lietu- širdingas bičiulis kiekvie-

didelio pasimojimo knyga, vių Tarybą, kuri veikia “ly- 
Jis pateikia informacijų irigybės pagrindu,” arba susi- 
apie Chicagos miestą ir tarimo pagiindu. LSS i 
apie lietuviškąją Chicagą,;bendrąjį darbą įeina lygio- 
apie lietuvių įstaigas, orga- mis teisėmis ir neapsiriksiu 

sporto klubus, i pasakęs, kad savąją darbo 
parapijas, laikraščius pro-idalį atlieka irgi lygia dali- 
fesionalus, biznierius ir k. Imi. Ir per spaudą ir per 

savo organizacijas ir per 
paskirų organizacijos narių 
ir pritarėjų aukas neatsilie- 
kame
nių.

Daugelį žmonių stebina.

nam kitam organizacijos 
nariui, bet tam tikras soli
darumas ir draugiškumas, 
yra butini dalykai. Deja, 
kai kur tos nuoširdžios dva
sios nėra ir organizacijos 
nariai pradeda daiiytis, kur 
kam patinka.

Kas tinka LSS organiza
cijos nariams, tas pats tin- 

,ka ir santykiuose su Lietu-
nuo kitų srovių žmo-Į vių Darbininkų' Draugijos 

nariais. Dirbame esmėje

Bendros žinios apie Cha- 
cagos miestą užima 72 pus
lapiu, o lietuviškoji dalis 
užima likusiąją knygos da
lį. Sunku pasakyti, kieksugadinti 

jo nuotaiką, 
bandydavau atit a i s y t i— 
gal tik ča ė neapmokamų 
atostogų. gal tamsta pats 
atsistatydi’ai? “Ne, ne, 
jie išmetė — išpašolvonijo 
mane," atrėždavo jis, kone 
su pasididžiavimu. “E, ką 
ia bekalbėti, kūmai, aš— 

protingas rmogus, argi aš

gavo iš anksto numatytą' 
darbą, cemento transportą 

jus tą ožką'iškrauti. “Juk tie lyg cuk- 
tikslu nusiųsti; raus maišiukai tik po 50

padarytas nedėlioj, vadina 
si, nelegališkas. O kitas 
dalykas
pirkot su

dar labiau

sako.

Stalinui prezentą. Taigi 
jus prisi pažinsit, kad jus 
esat Stalino podriačikai ir 
busit deportuoti kaip penk- 
takojai. Taigi, sako, su ož
ka galit daryti kaip norit: 
galit ją imti arba ne, bet pi
nigų atgal negausit.

—Ir negavo?
—Ne, Maike. Farmerys 

paliko jiems ožką, o pats 
išvažiavo iš pikniko. Ko
munistai susirinko į krū
mus ant rodos ir ilgai gin
čijosi. Ką jie nutarė da
ryt, aš jau nemačiau, ba 
mano furmanka važiavo 
jau namo ir aš turėjau pik
niką apleisti.

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

“KELEIVIS”
636 Ea»t Broadtray 
So. Boston 27, Mam.

svarų, džiaugėsi kūmas, 
pasiraitydamas ligi pažastų 
rankoves, nors buvo vėly
vas lapkritis. “Ligi pietų 
aš lengvai galiu vienas va
goną išmėtyti!”

Tylėdamas aš sekiau, 
kaip jis, išmetęs porą mai
šelių, jau atsisėdo ant krū
vos, sunkiai alsuodamas, ir 
paskiau, kas pusvalandi, 
visas prakaito išmuštas, bė
giojo tai į išvietę, tai van
dens atsigerti. Po pietų 
bosas, šnairuodamas, pa*- 
skolino jį į kitą, lengvesnį 
skyrių ir kūmas iki ausų 
šaipėsi, išsisukęs: “Ot, kur 
radau, tai bent gyvenimas, 
galiu čia iki smerčio dirb
ti.” Po kelių dienų ir ten 
nebepatiko, girdėjau jį ran
kom ir akim bandantį for-

patiekiamos apie lietuvis- kad politinės gnipės susidė 
jo į bendrą darbą “lygybės 
pagrindu,” nes. girdi, yra 

[stiprių ir silpnų srovių, yra

kąjį Chicagą žinios yra iš 
samios, bet pavarčius “Va
dovą” matome margą musų 
tautiečių organizacijų ir 
Įstaigų tinklą Chicagos did
miestyje. “Vadovas” pa-

ganizacijas, bet ir apie jų 
vadovybes, patiekia valdy-

ga’iu pati ;:i visiems dūme- bų narių pavardes ir adre
sus, kas palengvins visiems 
norintiems užmegsti santy
kius su Chicagos lietuvių 
organizacijų veikėjais.

“Chicagos Vadovas” yra 
iliustruotas. jame įdėta 
daug nuotraukų iš Chica-

liams. kad ir karaliaus že
mėje.” I’..- laimė jam šyp
sojosi ii ji- vis lengvai gau
davo nau j' darbo, nors ka
raliaus z- -je būdavo tūk
stančiai darbių—jaunes
nių ir stipresnių už jį. Pa
galiau kartą saulė jam visai 
nušvito. ; a<avo jis didelę 
žuvį. koki - jis pats nesiti
kėjo—giliai užmiesty, vie
noj “dipu: parapijoj, at
sitiktinai. atsirado ir jam 
vietos—va -onuoti mišeles, 
iššluoti baž: yčią ir $35 į sa
vaitę. "Zi: < um, tapau baž-

manui išaiškinti, kad karei- nyčios (ii ktorium, pats 
vis, tiesa, galįs pusantros klebonas Įeina į vidų be 
mylios lėkti, kaip arklys, manęs," švitėdamas 
bet kvailys butų tas, kas džiaugsmu is išsitraukė iš 
reikalautų, kad jis ir 100
mylių lėktų, be sustojimo, 
tuo pačiu greičiu. Kaip pa
sėka to, mano kūmas jau

kišenės raktą ir parodė 
man, pri; olamai sutikęs 
gatvėje. Ir vėl atgijo senas 
unaras, ėmė nešioti iš laga-

tą patį darbą, gyvename to
mis pačiomis idėjomis, tai 
ir santykiai visur turėtų bū
ti ko draugiškiausi. Jei 
kur to nėra. suvažiavimas

didelių ir mažų organizaci-i turėtų atkreipti organizaci
jų, tai kokia čia gali būti įjos narių dėmesį, kad rei- 
“b'gybė.” Bet dvylikos me- kia to dalyko neužmiršti.

duoda žinių ne tik apie or- tų fiarbas parodė, kad toks
grupių susitarimas buvo la
bai praktiškas, nes per visą 
tą tuziną metų neiškilo di
desnių nesusipratimų ir 
dargi pabėgę iš ALT žmo
nės vėliau į ją sugrįžo, nes 
įsitikino, kad taip dirbti 
yra naudingiausia bendram 
reikalui. Bent aš manau, 
kad jie grįžo tokio persitik-

gos ir ypač is lietuviškosios rinimo vedami, o ne todėl, 
Chicagos.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

K. Kygui, Sudbury, Onl.
—Gavome aprašymą “ka
lendoriaus su lošimais,” bet 
jo skelbti negalėsime. Lo
šimai, nors juos ir vadinsi
te neloterija, betgi loterija, 
o loterijos JAV yra drau
džiamos. Garsinimas drau
džiamo daikto yra neleisti
nas.

pasiro-kad jų eitas kelias 
dė užžėlęs takas.

Suvažiavime, manau, vi
si pritars musų organizaci
jos veiklai ALT’oje. Bet, 
rodos, kiek kitaip bus dėl
kitos “bendrosios” organi-'yra 
zacijos, vadinamos bend-Jos, 
ruomenės. Tokia organi-

Musų jėga visuomenėje 
remiasi musų spauda. Kiek 
atskiri organizacijos nariai 
ir pačios organizacijos de- 

prie laikraščių platini-laikraščių
moY Suvažiavimas turėtų 
pakedenti tą reikalą. Or
ganizacijos turėtų būti 
spaudos platininio agentai, 
o visi organizacijų nariai 
turėtų būti spaudos platini
mo pirmieji darbininkai. 
LSS naiys, kuris per metus 
negali surasti kelių nauju 
skaitytojų savai spaudai, 
yra apsileidęs narys. Or
ganizacijos, kurios spaudos 
platinimui neskiria laiko, 

užmigusios organizaci- 
nors jos rengtų ir po

dasi 
o

zacija kuriasi ir jau kai kur 
išeina viešumon.

Dėl bendruomenės nie
kada nėra tekę pasisakyti 
ir nemaniau, kad dėl jos
teks aiškintis. Bet LSS cen- reikalus 
tras, rodos, dauguma balsų,1

tris balius per sezoną.
Aš galėčiau gerų darbų 

ir sumanymų litaniją dar
ilgiau tęsti, bet baigsiu. No- 
rėč pasimatyti suvažiavime 
ir gyvu žodžiu čia paliestus 

plačiau paaiškinti.
—J. R-».
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Iš Pavergtos Lietuvos,
Idėjiniame Fronte raturos lygis pakilo, bet 

visgi ne tiek, kiek partijaBirželio mėnesio pradžio 
je Vilniuje komunistų par
tija sušaukė miesto inteli- Po VKP(b) Centro Komite- 
gentijos pasitarimą, kuris |to nutarimų ideologiniais klau- 
UŽsitęsė dvi dienas. PatSs*ma*s *r vadovaudamiesi Lie- 
paęitarimas tikrumoje buvo *uvos KP(b) Centro Komiteto’ 
pamokslininkavimas. pa_ j nurodymais, Tarybų Lietuvos
mokslus sakė komunistiniai ,ras>t0'a‘ suku" “P‘e 20 ............... .... . r, • ’i pjesių, kurios buvo pastatytosmisionienai, kaip Sniečkus,' blikos teatrų eilę‘
K. Karsokas, J.. Markovą, trumpų dramos kurinių meni- 
J. Žiugžda, Gedvilas ir kiti. neį saviveiklai. Busimajai lie- 
Inteligentai klausėsi. tuvių literatūros meno dekadai

Tame “pasitarime” vadai rašytojas A. Gricius kuria pje- 
atsidėję mokė vedamuo-sę apie inteligentiją “Musų Ra
sius, kaip reikia Lietuvos jone.” Rašytojas Jonas Pauk- 
inteligentus pagreitintu bu-Įštelis rašo PJes? kolūkine te-į 
du stalinizuoti, kaip reikia matika

reikalavo. Jis sakė:

visą musų istoriją “nušvies
ti” partijos linijos dvasioje, 
kaip reikia rašyti dramas ir 
kitokius literatūrinius vei
kalus pagal Stalino mokslą 
“giliai ir teisingai.”

Mečys Gedvilas tarp kit
ko sakė:

Bet visa tai nepatenkina dar
bo žmonių vis auugančių po
reikių. Nuo 1950 metų res- i 
publikos teatrai nepastatė nė 
vienos originalios pjesės aktu 
ale tema.

ŽiugždaJ 
iš penkių'

Profesorius J. 
lapė, kuri moka

Auklėjimo darbo procese 
reikia ugdyti vaikų meilę kny
goms, literatūrinius gabumus, 
reikia atkakliai ir sumaniai 
siekti, kad butų įveikti religi-j 
niai prietarai, ugdyti vaikų šir-i 
dyse neapykantą bei panieką Stadno 
Wall Streeto banditams ir bar
barams, amerikiniams-angliš- 
kicsiems karo kurstytojams.

Drg. Gedvilas kritikuoja 
daugelio gydymo įstaigų darbo 

sukeliančius nema-

bliudų srėbti, kalbėjo apie 
genialiojo Stalino “pagal-! 
bą” Lietuvos istorikams. 
Jis nurodo

tą milžinišką pagalbą, kurią 
teikia istorikams draugo J. V.

veikalas “Marksizmas 
ir Kalbos Mokslo Klausimai” 
šalinant klaidas, padarytas pir
majame darbo etape, periodi
zuojant Lietuvos istoriją, nu
šviečiant feodalinių-baudžiavi- 
niu santykių vystymąsi. šis

trukumus, suariančius : veikalas idėjiškai apginklavo,
ža teisingų skundų ir prie ais- istorikus ir įgalinotų -

klausimus, susijusius su
s kokybės «r įjuos teisingai iškelti bei spręsti

kankamai atidus pacientų ap- kausimus, susijusius su lietu- 
tarnavimas daugeliu atžvilgių . tautybės ir lietuviu nacijos 
priklauso nuo pačių gydytojų. įsusiformavimu, su Lietuvos 

išsivada-Laikraščio “Literatūra ir liaudies kova dėl
su
savo

PREZIDENTAS IR SEKRETORIUS

Prezidentas Trumanas pasitinka valstybės sekretonų 
De&n Aeheson sostinės aerodrome, kada sekretorius grįžo 
iš Pacifiko konferencijos, kur jis aptarė su Australija ir 
Naująja Zelandija Pacifiko gynimo klausimą.

ŽINIOS Iš PIETŲ AMERIKOS

j
Spauda Pas Mus daryti pilno tos organizaci 
Urugvajų daugiausiai vadovybės sąstato.

pirs ir paliks marijonams 
su jėzuitais sudaryti visą 
tą kermošėlį.

Generolo Grigaliuno- 
Glovackio linijos klerika- 
liskas “Laikas,” leidžiamas 
Buenos Aires mieste, šitaip 
aiškina bružikinės bend
ruomenės susidarymą Uru
gvajuje :

“Birželio 29 <1. Kultūros Dr- 
jos patalpose Įvyko URB pa
stovių organų rinkimai. Daly
vavo beveik visi pilnateisiai na
riai. ir susirinkimas, pirminin
kaujant A. Kaušiniui, praėjo 
labai pakilia nuotaika. Orga
nizacinio komiteto vardu ap
žvalgas padarė V. Dorelis ir 
pirm. kun. St. Grigaliūnas.

"Paaiškėjo, kad tie. kurie į 
visas puses šaukė apie "Bend
ruomenės sugriovimą.” buvo 
vieninteliai bebandą Bendruo
menę griauti, jos organizavimą 
sabotuoti ir šmeižtus fabrikuo
ti. Kad rimtas vieningas dar
bas vadinamųjų kairiųjų atsto
vams nerūpėjo, parodo" ir tas 
faktas, jog nei jie patys, nei 
vienas iš jų šalininkų nesusi
mokėjo tautinio solidarumo 
mokesčio. Nebūdami pilnatei
siai nariai, tie keli ‘kairieji,’ 
žinoma, neg; Įėjo ir rinkimuose 

. dalyvauti.”

Naujienos is Kanados
(Vaikų nenori ................A
Vieną vaiką ...................... 1%

Rugpiučio 10 d. A. V. Du vaikus ........................ 20%
parapijoje pamokslą sakė Tris vaikus ....................... 20%
kun. Kulbis. Pamokslas Keturis vaikus ................29%
tuo įdomus, kad kun. Kui-Penkis ar daugiau ?...7.20%
bis yra “skrajojantis” ku-Kiek galima .......... 7%
nigas po visą Kanadą ir Nepareiškė nuomonės ... 2% 
dar priedo skautų dvasios šie daviniai visai Kana- 
vadas. Jis sakė: dai yra bendri. Atskiromis

“Lietuva laisvę atgavo provincijomis jie žymiai 
tik musų tėvų maldomis ir skiriasi. Britų Kolumbijoj 
dabar laisvę jai suteiks tik tik 7% pasisakė už 4 ar 
musų maldos, o ne kas ki- daugiau vaikų šeimą, Onta-

Na ir Nusakė 1%

ta. rio tik 12% , o Quebec 41%
Komentarų nereikia. Bu- pasisakė už penkių ar dau- 

vę pamaldose savanoriai giau vaikų šeimą. 
kūrėjai, kurie tėvynei lais-į Vawio 16 Gimniliio,
vę parnešė iš sunkių kovos 
laukų, pasijuto nei šiaip, 
nei taip. Visi gerai žino
me, kad laisvė buvo iškovo-

Pa-
ateina šie demokratinės ^ar neužimtų
minties laikraščiai: iš JAV ^nes tam narių.
“Naujienos,” “Keleivis” ir Taip kun. Grigaliūnas su 
Bostono “Darbas”; iš Ka- &avo kolega Mikalausku sa- 
nados “Nepriklausoma Lie- vo užsispyrimą įvykdė ir 
tuva” ir iš Argentinos “Ar- suvaidino klerikalinę ko- 
gentinos Lietuvių Balsas.” mediją. Matydami tą visa, 

Labiausiai Urugvajaus lie- nežiūrint į kiekvieną sek- 
tuvių vra mėgiamas ir skai- madienį per radio kun. Gri- 
tomas' Bostono “Keleivis.” galiūno verkšlenimus ir ra- 
Gal dėl to, kad jis yra re- ginimus stoti į Bendruome-Į 
daguojamas aiškia, visiems Urugvajaus lietuviai

vietų, Waterburis Jau
Išpildė Savo Kvotą
ALT Vykdomasis Komi 

tetas, paskelbęs šių metų 
pinigini vajų—§100,000,— 
Lietuvos laisvinimo reika-į? 
lams VVaterburio lietuvių 
kolonijai buvo 
kvotą §3,000.

Per Vasario

Rėmėjai

Trumpu laiku Montrea- 
lyje jau atsirado 60 rėmė- 

ta prie Radviliškio, Daug-'jų. Girdėti, kad rėmėjų 
pilio, Širvintų-Giedraičių ir verbavimas bus sustiprintas, 
kitur. i Reikia tikėtis, kad ir jų

Tokią mintį skelbia ne skaičius žymiai paaugs, 
vienas kun. Kulbis, bet, gal
su retomis išimtimis, visi' 
kunigai, o jie atstovauja ir 
yra vadai krikdemų parti-' 
jos.

Pasirašė Darbo Sutartį
Kanados skerdyklų dar

bininkai, vadovaujami CIO 
unijos, priėmė sutarties

Gimnazija turi gyvuoti!
Pagiria.
/

Kas Mums Rašoma
Prezidentas Kalėjime

Prezidentiniai rinkimai jau 
artėja, laikas ir lietuviams pa- 

projektą sutartą su kompa- galvoti, kad nepadarius klaidą, 
inijomis, k. t., Canada Pack-j
jers, Wilson ir Swift, kurį! 
i šiomis dienomis abi pusės 
ir pasirašė. Nauja sutarti

nus atę.> mj mjngtų skerdyklų darbi-

Lietuviškai 
gazieta jau

kalbančių 
senai rašė,

rusų
kad

niekad nesulauksime rusiško
rojaus, jei 
progresyvių

nebalsuosime už 
partiją, kurios

Menas” atsakingasis redak- vimo “ išnaudotojų jungo, 
torius V. Radaitis susirinki- Taip per ištisas dvi die- 
me darė išpažinį, kodėl jo nas bolševikai darė savo 
atsakomybėje vedamas laik- rekolekcijas ir “auklėjo” >eni- 
rastis yra toks skystas. Jis eilinius inteligentus butijsavo 
sakė, jog
šis laikraštis teisingai kritikuo
jamas už tai. kad jis blogai nu
šviečia literatūrinio palikimo 
klausimus, ne visada laiku ir 
kvalifikuotai atsiliepia į svar
biausius įvykius, ne laiku įver
tina naujas rašytojų knygas.
Iki šiol senoji rašytojų karta, 
prityrę literatai beveik nieko 
nepadarė laikraščiui pagerinti.
Dabar redakcijoje dirba jauni 
kadrai. Jiems reikalinga pri
tyrusių rašytojų pagalba, ta
čiau ši pagalba jiems nepakan
kamai teikiama. Iki šiol ne
išspausdinta rimtų straipsnių 
apie tokius kurinius, kaip T.
Tilvyčio “Usnynę.” naują J.
Dovydaičio romaną. A. Venclo
vos “Rinktinę.”

Dar pilnutinai nėra išgyven
dintos buržuazinės-nacionalisti- 
nės atrugos literatūroje ir me
ne. Apie tai reikėtų pakalbėti.
Prašėme dailininkus parašyti 
mums apie Čiurlionį, tačiau iki 
šiol niekas tokio straipsnio ne
davė.

Rašo Pagal Nutarimus
Rašytojas J. Baltušis aiš

kino, kad kompartijai nu
tarus staiga Lietuvos lite-

Savo Pakėlimą algų prezidentinis kandidatas Vin-
____  _____ 7 ______ minėiima kuri organizavo nuo centų valandai. cent Hallinan sėdi kalėjime.

suprantama lietuvių kalba, nesiskubina ir nestoja. Ne- . * buvo surinkta ^a,^° vaJandos sumažintos Bet jo balsas ir iš kalėjimo
o taipgi gana stambiomis stoja ! Bendruomenę net ir j. ob 500 Truko dar nuo * savaitę. pasiekia plačias darbininkųraidėmis, 'taip kad jį ga,i rimtesnieji Kultūros Drau-J™°kyX* kompanijos duos nemoka-mases." Tauri, boiševka, kad 

skaityti ne tik jauni, bet ir IRU06 nanai, neziunnt,
Be to jis turi aiškų 

demokratini nusištaty-
gerais bolševikais, gerais imą ir krypti ir jokiai vnn lr_I uan-

cijai nei diktatūrai, nei sve
timai nei savajai, nepatai
kauja. Jis turi gana gerų 
pasiskaitymų, beletristikos, 

. . žinių, o taipgi gražaus ju-
dą, arba kad sugriebusi po-,mofo }Įaįkį0 su Tėvu pasi-
licija netemptų aiškintis e_____ _ i.„~
dėl “idėjinių” nukrypimų.

tarybiniais patriotais, o tie 
inteligentai klausėsi ir dė
josi į galvą, kaip čia geriau 
pataikius į tašką, kad ne
imtu kas valkioti po spau-

Trys Generolai 
Republikonų Viršūnėse

Vice-prezidentas A. Bar- 
kley, kalbėdamas Illinois 
demokratams sakė, kad re
publikonų partijos konven
cijoj vyravo trys generolai: 
generolas MacAarthur, ge
nerolas Eisenhovver ir Gen
eral Motors. Vienas gene
rolas, MacArthur, dabar 
nuėjo tarnauti Remington- 
Rand kompanijai. Po rin- 
gimų General Motors turės 
parūpinti tarnybą ir gene- 
roliui Eisenhovveriui, o de
mokratai ir toliau rūpinsis 
“general public” interesais.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel 

ir oaiieikoiimus.

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.

vnus,
§2,500. 
kuriuos

ta draugija dabartiniu lai- su,inko Per. Birželio įvykių
randasi klerikalu itako- ku™me dal>'va-

- - vo ir iš Lietuvos pernai pa
bėgę žvejai Lionginas Kub- 

Susipešė liekas ir Juozas Grimašaus-
Lietuviškieji Kremliaus ir kas- Taigi, surinkta lygiai 

Vatikano garbintojai Uru- $3,000 ir tuo kvota išpildy- 
gvajuj paskutiniu laiku -a- Tai pirmoji didesniųjų 
pradėjo bartis dėl tikybos, lietuvių kolonijų Ameriko- 
Prasidėjo barniai Dievo Je, kuri savo šių metų va- 
Kuno procesijoj. Staiga ei- Jaus kv°tą jau išpildė, 
senos metu iš kur tai lietu- isiems aukotojams ir 
vių katalikų tarpe atsirado ALT skyriaus veikėjams 
keletas vietos lietuviškų ko- ALT Vykdomasis Komite- 
munistėlių. Jie pradėjo tas reiškia nuoširdžią padė- 
dalinti iš anksto tam tiks- ka
lui paruoštus, su kanaunin
ko Stankevičiaus paveikslu.
Stalino “taikos” propagan
dinius lapelius, kuriuos lie- 

katalikai noriai pri
ėmė ir kai kuris dar ir ačiū 
už tai komunistams pasa
kė, nes išsyk nesuprato, ka- 
me čia dalykas.

ku
je.

kalbėjimų formoje, kas 
daugeliui labai patinka. Jo 
skaitytojai sako, kad “tai 
tikras lietuviškas laikraš
tis” ir dėl to jo skaitytojų 
šeima Urugvajuje vis didė
ja-

Jų Bendruomenė
Klerikalams Įsigalėjus P.

L. B. laikinam organizaci
niam komitete ir neįsilei- tuviai 
dus i tą komitetą kairiosios 
srovės lietuvių, iš to komi
teto buvo atšaukti P. Viko- 
rris ir A. Gumbaragis, kurie 
atstovavo socialdemokratus 
ir valstiečius liaudininkus.
Jie pasitraukdami viešai 
spaudoje pareiškė, kad ne
skaitys P. L. Bendruomenės 
Urugvajuj teisėta organiza
cija, jeigu joje nebus visų 
srovių lietuvių, kovojančių 
už Lietuvos nepriklausomy
bę.

Bet, kaip ir galima buvo 
laukti, klerikalai su kun. 
Grigaliūnu ir jėzuitu Mika
lausku priešakyje, birželio 
mėnesio pabaigoje sušaukė 
Bendruomenės susirinkimą 
ir neva išrinko ir sudarė vi
sus reikalingus tai organi
zacijai organus, kaip tai 
valdybas, tarybas, garbės 
teismus ir tt.

Kaip teko patirti, kun. S. 
Grigaliūnas su jėzuitu V. 
Mikalausku sudarymui virš- 
minėtos organizacijos orga
nų sušaukė visus čia savo 

' laiku buvusius juozapie-

ALT Vykd. Komitetas.

Maikio ir Tėvo Kraičiui

ompanijos duos nemoka- mases.” Taigi, 
mai darbininkams peilius ir balsuos, tai balsuos, valio V in- 
galąstuvus. Be to mokės cent Hallinan!
pusę mokesčių už apdrau
dimą darbininkų
IKI SIUI invrkCAio v O

nuo
filr Hgy-
Virk ▼viena---

trečdali. Dabar, Quebec’o 
provincijoje, vidutinis sker
dyklos darbininko atlygini
mas bus $1.31 valandai.

Ideali Kanadiečių Šeima
Pagal instituto 

nės opinijai
visuome-

tirti davinius,'g-į prašau 
kanadiečiai skaito 4-5 vai- tytojų, ar 
kų šeimą idealia. Štai da
vimai:

Musų skaitytojai, atsinaujin
dami laikraštį, prisiuntė Mai
kiui su Tėvu dovanų.

M. Raugas, Chicago, Ilk, pri- 
iuntė $3.

Po $2 prisiuntė: J. Bareikis. 
Mattapan. Mass.. M. Preikšai-! 
tis. Omaha. Nebr., ir P. Motie- 
čius. VVaterbury, Conn.

Po $1.50 prisiuntė: A. Že
maitis. Montreal. Can., Mrs. D. 
Petrauskas. Belleville, N. J., ir

Tik vėliau jėzuitui Mika
lauskui pradėjus šaukti 
“Kas jums čia pavelijo tą 
propagandą platinti?” ir 
policija pagrąsinus, komu
nistėliai prasišalino, o kata- Alex 
likai ir jėzuito Mikalausko Conn. 
šalininkai suprato, kad Po $1 prisiuntė: v 
“taikos” lapelių platintojai ra- Coral GaWes« Ela 
nėra Bružiko ir Mikniaus- nauskas- Cleveland. 
ko draugai. T Salasevich. Newark. N. J..

Sekantį sekmadienį te- jjrs ą Gulbin. Seattle, Wash.. 
ai Bružikas su Mikalaus- l. Kirevicz, So. Boston,

ku per radio pusvalandi ir \t Kishkis. SioUX

Misaitis, Collinsville,

Daugno-
P. Vis- 

Ohio, Mrs.

Mrs
Mrs. E. Firevicz,

per radio pusvalandi Mass.. ir M. Kishkis, 
aiškino tikintiesiems dviejų City. Ia.
bažnyčių skirtumą, kurių Po 50 centų prisiuntė:
viena priklauso nuo Romos. Martinkaitis. Chicago. III.,
kita nuo Maskvos. Baig
damas savo tą kalbą Bruži- 
kas pareiškė, kad tas ne ka
talikas, kuris nuo Romos 
nepriklauso.

M. Krasinskas.

cius, vincentiečius, paulie- 
čius, o taipgi prie Dievo at
sivertusius komunistus su 
visom jų šeimynom ir vai-

Klerikalų “Žodis”

Jėzuitų, marijonų ir jų 
pri e p 1 a k ų bendruomenė 

1 Urugvajuje Įsikūrė ir lai
mingai gyvuoja be kairiųjų 
lietuvių dalyvavimo. Kai-

kais, ir vis tik nepajėgė su- rieji į bendruomenę nesi-

J. 
P.

Yankeliunas, Lyons, N. J., M. 
Getty. Algonac, Mich.. K. Rač- 
kaitis, Rochester. N. Y., P. Si- 
manauskas. Rhinelander. Wis., 
D. Urbonas. So. Boston. Mass.. 
Joe Matulavich. Elm Grove. W. 
Va- Peter Stočkus. Spokane. 
Wash.. M. Remeškevičienė, 
Steiil>enville. Ohio. S. Musle- 
vich. KecJnghton. Va.. A. An- 
drison. \Vaukegan. III., ir M. j 
Eurgel. Chicago. III.

Visiems, parėmusiems Iaik-1 
rast į savo aukomis, tariame 
nuoširdų ačiū.

Laikraščio Administracija.

Nors mums ir siūloma yra 
generolai ir gubernatoriai, bet 
tie kapitalistai rusiško rojaus 
mums nesugebės sukurti.

Man betgi labai neaišku kas 
bus, kaip bus išrinktas prezi
dentas V. H., o valdžia jo ne
paleis iš kalėjimo? Kas tada 
bus. kas musų šalį valdys ir 

! tvarkys? Mano galva nesuge
ba šio klausimo išspręsti. Tai- 

ar “Keleivio” skai- 
lietuviškai kalban

čių rusų man plačiau paaiškin-
ti. DĖDĖ JUOZAS.

APIPLĖŠĖ 12 VIEŠBUČIŲ

Du policininkai saugo John Clark, kuris prisipažino apiplė 
šęs 12 viešbučiu bėgyje dvejų mėnesių. Banditas aiškino 
policijai, kad viskas brangu ir sunku yra iš teisingo darbo 
išlaikyti žmoną ir du vaikus, todėl jis nutaręs uždarbiauti 
duoną su revolveriu, iki policija pastojo kelią.

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 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.



Puslapis šeštas KELEIVI*. -O BOSTON
ARGENTINA LAIDOJA IEVUTĘ PERONIENĘ J. JAZMINAS:

Moterų Skyrius Diktatoriaus Duktė

Laiškas iš Anglijos
Gerbiama Redakcija: kad berniukas drįso už-

Skaitau “Keleivi” ir esu kviesti draugą. Nepasaky- 
juo labai patenkinta. Kiek- siu, kad kambarys blogas, 
vieną kartą laukiu jo ne- Turiu jame tris lovas, po 
kantriai ir perskaitau visus atskirą lovą sau ir vaikams, 
straipsnius nuo pradžios iki Mano berniukai dar nedi- 
galo, kitus net po kelis kar- deli, vienas astuonių, o ki
tus. Į Maikio Tėvą beveik tas trylikos metų. Kaip tu- 
įsimylėjau, galit jam tai riu vargti, kad tik jiem bu- 
pasakyti, bet apie tai kitą tų geriau, bet esu silpnos 
kartą, šiandien noriu pa- sveikatos ir bijau, kad jos 
rašyti kitu reikalu. visai neteksiu. Kas tuomet

Skaičiau per kelias savai- su vaikais butų, baisu pu
tes ėjusias diskusijas dėl galvoti, 
prezidentės moters, kaip Mano ponia yra daktarė, 
moterys viena už kitos reis- 70 metų senmergė. Turi 
kė savo nuomonę. Tikrai, trijų aukštų namą ir sodą. 
gal kad moteris butų buvu- Dabar valgom šviežias bul- 
si prezidentė, ir mums čia ves, kurias kasam is savo 
nereiktų taip vargti, bet'daržo. Gauname tik po ke-

Argentina su dideie^pom'pa^pahiidoio diktatoriaus prezidento Perono žmoną levą. p-a 
Įgarsėjusia labdare, politikiere ir buvusia aktorka. kuri mirė sulaukusi 33 metu am

tiek to. * Skaitant tuos mo- lias bulves. Jeigu bulvės 
terų straipsnius mano gal- didelės, tai po vieną, o jei 
voje buvo tik viena mintis:

iiaus vėžio liga.

“Tur but tos motervs vra
gu mažesnės, tai po dvi. 
Vieną kartą, kažin ko sku-

laimingos, kad svajoja apie'bedama, nepamačiau, kaip 
tokias aukštas vietas. Joms, man liko dvi bulvės, o turė- 
tur but nerupi rytojus ir;jo likti viena. Atsisėdau

I kad vergų stovyklos sėk-
Diktatorius kėlė balių su-'mingai papildytos, kad kai 

kilimo sukakčiai paminėti.1 kurie diktatoriaus nemalo- 
- ries kelioliką metų liaudis nėn patekę asmenys mtr.ii-

senuosius val-'rė staigia bet natūralia mir- 
ir jų rėmėjus timi, jis šyptelėjo ir tarė:

—Yra dar mažas reika
liukas, liečiąs jūsų šeimą.

—Sakyk, ką tas niekailė- 
jas dar padarė?—diktato
rius susiraukė, manydamas, 
kad reikalas liečia jo sūnų 
—generolą, žinomą padau-

ukilo 
•Jovus,
išgaiabijo, o valdžią paėmė 
sukilėlių vadai. Bet su jais 
visais vienas gudriausias ir 
žiauriausias, pasivadinęs 
Plieniniu, paskui pamažu 
apsidirbo.

Ralius vyko buvusių val
dovų didinguose rūmuose ir žą ir girtuokli, 
jame dalyvavo visa jaunoji’ —Ne, reikalas 
diduomenė. Salėje
jo blizgą mundirai, ordi
nais apsagstyti civilių švar
kai ir puošnios diduomenės 
damų suknios.

—šiame baliuje turėsi
me siurpryzą,—vieno dik
tatoriui artimo didiko 
:ia tarė jaunam poetui, 

j —Koki siurpryzą?—pa- man Planestl- 
klausė poetas. * i ~°> aš tJl senai žinav”

—Tamsta netrukus i«wJtlk nenorėjau smulkmeno

Į.'nes
juos

šį kartą 
šviesuolę. — atsakė 

viršininkas.-—Intymus rei
kalas. Aš manau, kad 
tamsta pats jau ši tą žinai.

—Aš nieko nežinau,— 
sušuko supykęs diktatorius. 

fmoJ—Tai tavo ir tavo šnipų 
Ireikalas viską sužinoti ir

mirgė- liečia

tą rupesnį, kuri vyrai joms o šeimoje to neturėtų buti. 45 minutes arba ilgiau, kol 
parodo. Mes, moterys, daž-Per ilgą laiką visokios mėsa pasidarys minkšta, 
nai esam egoistės ir matom smulkmenos, kur vyras ir Stalan duoti su žirniais ir 
tik
džia ir užgauna, bet savo viršų," taip įsipyksta,

si
na

įsvy-
ji.—atsakė didiko žmo-

Staiga ’ pasigirdo maršo 
gaisai, svečiai nutilo ir su- 

į duris, pro kurias iė-

: mis varginti jūsų,, bet da- 
atrodo, pasi-

tuos, kurie mus skriau- žmona nori parodyti “savo bulvėm grybų padaže, kuris f
i . . kad daromas taip: , , - - - rluti

1 1 jo diktatorius, savo artimų- u‘

bar reikalas, 
darė rimtas. ’

—Sakyk tiesiai, kas yra? 
—tarė susirūpinęs diktato-

duonos kąsnis, jos turi savo J valgyti, nagi prieina mano klaidų nepastebim. Mes abu pradeda viens kito ne- 2 puodeliai šviežiu
-- ~ V.-4-__ ---- riAm’o noimo ie muro loLro- • > t ___ • __ i z* o__ - •ponia, paima iš mano lėks 

tės bulvę, dar apžiurėjo 
katra didesnė, ir sako: “Tu 
pasilaikei sau vieną bulvę 
daugiau, aš žinau, aš su
skaičiau, kiek jų ten buvo.” 
Paėmė mano bulvę ir nuė
jo prie savo stalo. Man ir 
kąsnis gerklėje sustojo, ir 
tos pačios bulvės negalėjau 
nuryti.

Per savaite sraunu ketvir- 
ti svaro cukraus, kurio turi 
užtekti man ir vaikam. Ir 
ką gi, užtenka ’ Nenoriu 

’s, bet jeigu surašy- 
nu kambarį, jeigu jį galima clau> ka Per tuos du metus

namus ir savo butus, ir vy
rus, kurie jomis rūpinasi, ir 
niekas negali jom pasakyti:
‘Čia mano sodas, tu neturi 
teisės į jį įeiti,’ arba ’nesu- 
gadykit ko nors virtuvėj, 
nes jus išvarysiu.’ ” Mes 
čia gyvename visai kitaip.

Birželio 3 dieną suėjo ly
giai du metai, kaip gyvenu 
Oxforde ir dirbu pas vieną 
seną daktarę. v algom už 
musų “kuponus,’’ laimė dar 
kad vaikai gauna pietus 
mokykloje, bet už juos rei
kia mokėti 5 šilingus. Gau-

patyriau, kiek visokių daly 
kėlių ir skriaudų, kurios at 
rodo yra tik smulkmenos, o 

kaip adatos bado, 
draugas atėjo tik prie ~vir-Įtai nė popieros neužtektų, 
tuvės durų kokios tai kny-j Taigi, beskaitant man 
gos pasiskolinti, tai mum moterų straipsnius, ir kilo 
pasakė, kad jeigu dar kar- mintis, kad tos moteiys tū
tą kas nors užeis, tai mes ri buti laimingos. Jos turi 
turėsim išeiti. Jums sunku vyrus, ir joms nereikia taip 
įsivaizduoti, kaip skaudu vargti kaip mums, kurios 
motinai tokius žodžius gir- jų netekom. Bet norėčiau 
dėti, bet nieko nepadarysi, žinoti, ar jos moka vyrus 
Tylėjau, ir dar atsiprašiau, įvertinti ir buti dėkingos už

pavadinti kambariu. Ver
čiau tiktų sakyti kalėjimas, 
nes niekas neturi teisės 
užeiti. Viena kaita

3 į ji 10 
vaiko!vlstiek

DAUGIAVEDIS MILIONIERIUS ŽIURI Į DEŠIMTĄJA

Dvylika kariu vedęs ir liek pat kartu persiskyręs milio* 
nierius Tommy Manville nužiūrėjo naują paną ir sako, 
kad ši kartą vedybos bus tikrai rimtos, nes jam patinka 
dešimtoj; pana. kaip seniau patiko ir kitos devynios. Tas 
milioniei sus du kartu vedė savo buvusias žmonas, todėl 
jo vedybų buhalterija atrodo šitaip: 11 karty vedė 9 
žmonas. Jo naujausia širdies patieka yra brooklyniiė 
Uorrine Daly. 21 metu, o Tommy turi jau netoli 60 mėty.

žirniu
norim, kad vyrai mus gerb- kęsti. Jeigu mes mokėtu- 6-8 nedidelės šviežios nslv's 
tų, bet pačios ar mokam me atleisti, užmiršti dides- 
juos gerbti. Aš žinau daug nius ir mažesnius užgavi- 
moterų, kurios pačios ken- mus. kuriuos vyrai padaro, 
čia ir vyrus kankina, ir dėl tai daugelis šeimų butų lai
to, kad turi tą nelaimingą mingos. nes be atleidimo ir atskirai.,

joks gyveni-kondensuoto
vienas ne- mas neįmanomas, 
kiekvienas St. Eidukienė.

žiuri, kad butų “jo viršus,’’ Oxford. England.

gyvenimą. Nei 
nori nusileisti,

SVETIMAME KRAŠTE
Saulutei užsnudus, išbėgau akyvas 
Į vakaro gražną ramingą žiūrėt.
Vėjelis nutilo, sodely alyvos 
Su juodbruviu mėnesiu taikos šnekėt.
O žmonėSj betriusdami ištisą dieną,
Jau grįžta namo: vabalėliai maži 
Lakiodami garbina vakarą miela:
0 štai devynbalsė dainelė graži
Po orą nutilusį greitai lakioja
Ir lenda į širdį tokioj tylumoj.
Ir aš juk gėrėjaus, bet kita dur au—
Ir mintys jau buvo vienoj Lietuvoj. . . .
Ar žinot, tėvynėje kur kas gražesnės 
Lakštingalos dainos: saldesnė gaida.
Ir vakaras, rodos, kur kas meilesnis. . . . 
Krašte svetimam aš kaip gulbė balta,
Kur juroj pagauta, į kūdrą įleista.
Nors viską jai duoki ir maistą : įdėk,— 
Sparnus tik atrišk—ji nieko nekeistų,
Tik maistą palikus į juras nulėk*.
Ir man svetimoj šaly, rodos, vertėtų 
Nurimti, nes visko tam sykiui turiu;

Bet vis tik nerimstu, nors dar tie;; pridėtų. 
Nes savo tėvynės čionai neturiu.

PR. VAIČAITIS.

ŠEIMININKE)!

jų lydimas.
—Siurpryzas yra

pakuždėjo poetui 
žmona.

ten,— 
didiko

—Jūsų duktė turi slaptą 
romaną su kažkokiu neži
nomu poetu. Ji turi su juo 
pasimatymus ir pasikeičia

kenuką “cream of mushroom 
soup’’

Vį puodelio pieno
Išvirkit žirnius ir bulves , . ... , ,

Paimkit kenuką,ak^ neatitraukdamas į jau 
i:na mergaitę, žengiančią sa

of lia diktatoriaus. Ji buvo .paskutiniame _ laiške

Bet poetas jau žiurėjo koiesP°ndencija.
yra tiek toli nuėjęs, kad 

į tas pamišęs jaunuolis savo

Reikalu.-

mushroom
' Lr i f ei i 1

soup,
cream
n sumaisy- 

kit su ’ j- puodelio pieno ir 
pakaitinkit. Įpilkit žirnius, 

i pamaišyki! ir tą viską už- 
'pilkit ant bulvių.

Padėka A. Liutkuvienei

Labai pavėluotai gavęs 
“Keleivio” Nr. 21, sužino
jau iš jo, kad Tamsta užra
šei mar. metams ''Keleivį" 
į Vokietiją. Esu labai jum 
už tai dėkingas ir, nežino
damas jūsų adreso, reiškiu 
savo padėka per laikraštį. 
Musų skurdžiame gyveni
me laikraštis yra vienas iš 
tų nedaugelio džiaugsmų, 

! kuriuos čia dar turime.
Pranas Bagdonavičius.
Ulm Donaū,
\Vilhelmsburg, Germany.

Kiekviena šeimininkė mo- Paprašyt mėsininko, kad 
ka iškepti “pork chops.” (kiekvienam “porkchope” 
Lietuvės juos duoda stalan išpjautų iki kaulo lyg kiše- 
daugiausiai su bulvių koše nę. Paimti dubenėlį, su- 
ir daržovių salotėm. Ame- pjaustyti jame salierus, pet- 
rikonai turi visokių “pork- reles ir svogūną, pridėti 
chopams” paruošti būdų. spanguole-;, vėl supiausyti 
Vienas jų yra—prikimšti ir sumaišyti, pridėti sviesto 
mėsą spanguolių kemšalu. ir pakepinti keletą minučių.
Čia duodame receptą. 

Reikia paimti:
6 riekes lieso “pork chop“
2 salieru kotelius 

,1 mažą svogūną
1 Truputį petreliu

puodelio spanguolių (iš ke- 
| nuko) [cranberries]
2 šaukštai sviesto
1 puodelis duonos džiūvėsių 

(bread crumbs)
Vi puodelio vandens 
Druskos, pipirų. įvairių mėsos 

I prieskonių

Po to piiu žit duonos džiu 
vėsius, druskos, pipirų, i 
prieskonių ; gerai sumaišy
ki!, kad pasidarytų tiršta 
košė. šitą kemšalą pridė
kit į “porketiopo” “kišenes” 
ir persmeik it plonu šaka
lėliu. Skauradoj iš abiejų 
pusių greit “porkchopus” 
pakepinki!. >x) to pridėkit

UŽŠALDĖ MEILĘ

Vengrijos plaukikė čempio
nė, Katalin Szoka, dalyvavo 
Helsinkyje Olimpiados var
žytynėse ir ten įsižiūrėjo i 
vieną amerikieti sportininką. 
Užsimezgusi meilė nepatiko

rašo, 
ir pakibiau-i® ateis i ruTnus

j0< t prašys jūsų dukters rankos. 
Diktatoriaus veidas, klau-

jauna ir graži, bet 
šiai iš visų ją išskyrė 
švpsantis veidas.
‘ —Kas ji?—paklausė po- 83111 Panešimo, rus labiau 

t... < niaukėsi. Jo duktė Šviesuo-
Plieninio duktė Švie-ij® bu.vo vienintelis asmuo, 

suole,—atsakė didiko žmo-ikuD J1S 
na.—Tai yra jos pirmas
riešas pasirodymas.

Po to poetas nebepalei
do Šviesuolės iš akių. Kai 

J salėje prasidėjo šokiai, jis 
pastebėjo, kad niekas ne
drįsta baisiojo diktatoriaus 
dukters pakviesti. Jis drą
siai priėjo prie jos ir 
lenkė.

—Galima jus pakviesti 
šokiui?

Šviesuolė nusišypsojo jam 
ir pasakė:

—Ačiū.
Diktatorius iš karto jau

nuolio nepastebėjo, bet kai 
jis Šviesuolę pakvietė ant
rą ir trečią kartą, Plieninis, 
galų gale, atkreipė dėmesį 

i ir paklausė dukters:
—Kas yra tas jaunuolis? 

i . —O, jis yra poetas,—at
siduso Šviesuolė.

—Poetų musų krašte ne
bėra,—atsakė diktatorius, 
yra tik propagandistai.

—Bet jis yra poetas,— 
šviesuolė papūtė luputes.

Ji buvo vienintelis asmuo 
krašte, kuris drįso savo 
nuomonę turėti ir ją pa
reikšti.

Tą naktį, kai jaunuoliai 
skyrėsi po paskutinio šokio, 
poetas—kurios vardas bu
vo Aleksas—paklausė:

—Kada aš jus vėl pama
tysiu. Šviesuole?

—Aš busiu rytoj Didžia
jame Teatre,—atsakė Švie
suolė.

Taip tapo sutartas pir
mas pasimatymas, po kurio 
'sekė kiti—teatruose, kinuo
se. muzėjuose ir, pagaliau, 
kukliame poeto kambarėly
je-

II
Kai policijos viršininkas,

, - , bolševikams ir jie mergaitę ;kuils SU gausybe agentų 11*
p ę puof elio vandens, uz-| įgabeno paskubomis atgral j -?nipu tikrumoje valdė kraš- 
denkit ir kepldt ant viduti
nės ugnies (350 laipsnių)

Vengriją. Tik atsiradusi mei
lė buvo ir šaltojo karo auka.

tikrai mylėjo. Kai 
policijos viršininkas prane
šimą padarė, ilgą laiką 
viešpatavo tyla.

Policijos viršininkas klau
siamai pažvelgė į diktato
rių.

—Grynas oras, griežta 
dieta ir sunkus darbas ste- 

_ buklus daro. Priverstinų 
darbų stovykla gali jam pa
dėti.

III
Šviesuolė, atvykusi į su

tartą pasimatymą, veltui 
laukė .Alekso. Galų gale, 
keletą dienų negaudama 
jokios žinios iš mylimojo, 
vieną vakarą nuėjo i jo 
kambarį, bet kambaryje ra
do visai nepažįstamus žmo
nes.

—Kur yra Aleksas?—su
sirūpinusi paklausė Švie
suolė.

—Nieko nežinome apie 
jokį Aleksą,—jai atsakė.

Kai ji susirupinusi ėjo 
gatve, kažkoks nepažįsta
mas priėjo prie jos.

—Jus ieškote Alekso?
—Taip,—Šviesuolė nu

džiugo.—Ar jus žinote, kur 
jis y»a?

—Kodėl jus nepaklausia- 
te, kur jis yra, jūsų tėvo, 
drauge Plienine?—iškošė 
nepažįstamasis, nusisuko ir 
dingo.

Tą pat nakti Šviesuolė 
įėjo į diktatoriaus darbo 
kambarį, kur ji tik viena 
kiekvienu metu galėjo įei
ti. Ji atsistojo prieš jo sta
lą, įsmeigė i jį akis, iš ku
rių senai dingo visa meilė, 
ir tiesiog paklausė:

—Kur yra Aleksas?
—Diktatorius susiraukė

ir tarė:
—Tavo Aleksas yra liau

dies priešas!
—Liaudies priešas, ar 

tavo ir tavo klikos priešas?
j tą, pabaigė savo eilinį pra-----atšovė Šviesuolė.
nešimą diktatoriui apie tai,l (Nukelta į 7 pusi.)
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Pagalba Jugoslavijai Šveicaru Laikrodžiai

Amerika, Anglija ir Pran- į Prezidentas Truman at- 
cuzija sutarė ir ateinančiais metė tarifų komisijos pada 
metais duoti ekonominę pa- rytą pasiūlymą pakelti mui-
galbą Jugoslavijai. Iš viso 
Tito režimas gaus apie 99,- 
000,000 dolerių ūkiškos pa
galbos. šalia to bus duo
dama ir kariškoji pagalba, 
kad Jugoslavijos armiją su
stiprinus.

Derybos su Ispanija

Amerikos derybos su Is
panija dėl kariškų bazių 
užkliuvo ir nejuda iš vie
tos. Dei-ybos nesiseka to
dėl, kad Ispanija užsipra
šė Įierdaug aukštą kainą už 
savo bazes. Vienas Wash- 
ingtono valdininkas sako, 
kad “Franko reikalauja 
mėnulio.”

tą iš Šveicarijos Įveža
miems laikrodžiams. Pre
zidentas aiškina, kad muitų 
pakėlimas sumažintų Ame-j 
likos ir Šveicarijos prekių 
mainus ir butų priešingas 
Amerikos politikai, kuri 
siekia pagyvinti prekių 
mainus.

Vengrijos Bosas

Vengrijos bolševikiškas 
parlamentas paskyrė Veng
rijos ministerių pirmininku 
Matyas Pakosi, 60 metų 
bolševikų vadą, kuris anks
čiau buvo vice-premjeru ir 
yra skaitomas ištikimiau
sias Maskvos bolševikas 
Vengrijoje. Rakosi yra bu
vęs Maskvoje nužudytojo 
Belą Kun padėjėju 1919 
metais.

Muštynės Indijoj

Vienas indų laikraštis Al- 
lahabad mieste pasityčiojo 
iš mahometonų tikybos. 
Dėlto mahometonų minia 
tuoj pradėjo demonstruoti 
ir kilo muštynės, kurias po
licija užbaigė lazdomis. 
200 žmonių buvo areštuoti. 
Laikraščiui keliama krimi
nalinė byla už vienos reli
gijos Įžeidimą.

Užsakymai Japonijoj

Japonijos pramonė gavo 
iš Amerikos kariškos vado
vybės Tolimuose Rytuose 
Įvairių užsakymų per liepos 
mėnesj sumoje $94,784,- 
006. Tai yra aukščiausia 
užsakymų suma duota bet- 
kurį mėnesi japonų dirbtu-! 
vėms.

Jordanijos Karalius

KALNŲ STIRNA ŽIURI NEPATENKINTA

Kalnu stirna (lama) žiuri nevisai patenkinta, kaip Londo
no zoologinio sodo riebulė kiaulė su savo 15 vaiku ryja 
pietus. Stirna šitaip maisto neglemžia ir, rodos, visai 
nepritaria kiauliškoms manieroms prie geldos.

persigėrimo.” šalyse bus viena rinka, vie-
Atrodo, kad tomeitės ei- nos kainos ir bus stengia- 

giasi, kaip kai kurie gir- masi, kad darbininkų už- 
tuokliai, kurie geria dau- darbiai butų sulyginti. Virš-

REIKIA 2 DARBININKŲ 
FARMAI

Farmai reikalingi du singeliai dar
bininkai, kurie galėtų karves melžti. 
Mokestis didelė ir gyvenimo sąlygos 

giau negu gali pakelti ir tautinės direkcijos priešą- g*ros. Kreipkitės asmeniškai, iaiš- 

jeigu neplyšta, tai visgi kyje stovi prancūzas, Mo- Amanas niekis,
dažnai nugriuva nuo kojų. net, kuris buvo Schumano^ Temviiie, conn.

Įplyšusias tomeites darži- plano tikrasis sumanytojas^
ninkai skina ir meta lauk, Js- sako, kad suderinimas TIKINTIEJI TIKI VISAIP 
nes jos negali ilgai laikytis plieno ir anglių vakarinėj 
ir pūva. —F. V. Europoj bus pirmas žings-

" niS i E-UrOpOS tHUtU įdėdami 3c paštu ženkleli atsaky-

ciją. ' “ui- ............ (S4)

Tel.: Terriville 25113.

Vieni tiki, kad dusia miršta; kiti 
tiki, kad dūšia nemirtina. Aš pa
sakysiu veltui, tik parašykit man

Valys Unijas
Nuo Gengsterių

Aiik Annin,
3444 Mass. St., Gary, Ind.

GERAS PIRKINYS
City Point’e, 2 šeimynų namas su 

garažais. Aliejum apšildomas. At
neša $117 per mėnesj. j mokėt

_________ Į $2,000. Kitkas kaip renda. Rašyk;
į Mrs. A. J. Lee,Amerikos Darbo Federa- hm womp. Rd., h ingham, Mass.

‘Belaisvis’ Neprašo 
CAKE Paketų

Demokratų kandidatas
Adlai E. Stevenson pereitą 
savaitę kalbėjo Illinois val-
tsijos parodoje “demokratų cijos vadovybė susirūpino, 
dienoje” ir pasityčiojo iš kad i kai kurias unijas pra- 
republikonų, kurie šaukia, dėjo lysti įvairus raketie-
kad jis esąs “belaisvis.” Jis liai, buvę kaliniai ir žmo- Su Iaisniu ir su namu> arba
sakė: nės SU gengsterių rekordu, namo. Biznis išdirbtus per 85 me-

T. , , .. : •, . . , . tus. Kaina neaukšta ir nedaug rei-Jie (republikonai) sa- Svetimi elementai, kurie kia įnešti. Arba galima paimti nie
ko, kad aš esu miestų bosų su darbininkų judėjimu ne-tmon- P°Usi'
belaisvis ir kad aš esu CIO turi nieko bendra, dažnai Kreiptis: (35)
unijų belaisvis, paskui, kad ieško unijose prieglaudos, i----------------------------------------------------------------------------------

aš esu diksikratų belaisvis, kad galėtų savo raketierių 
ir vėl, kad aš esu preziden- ir sukčių darbą tęsti. A. D.
to Truman o belaivis, paga- Federacijos centras seniau1 ------ ~
liau jie sako, kad aš esu be- visai nesikišdavo Į unijų^liTrisS- 
laisvis organizacijos, kuri tvarkymąsi, bet dabai- cen- ^»vo. “Keleivį” Lietuvon, bet. . - _ , , i karui kilus mudviejų susirasinejimas
vadinasi ADA. As neture- tras pradeda pnziureti, kad nutruko. Dabar man esant Ameri-
jau supratimo, kad aš esu atskiros unijos ir jų skyriai į?.
tiek populiarus ir aš tikiu, aiškiai atsiribotų nuo įtar-»»s-. Taigi kreipiuos į -Keleivio”r ’ -= t skaitytojus, jei kas zmo ką nors

apie Andrių Lazauską, kad malo
nėtų man pranešti šiuo adresu: 

Anelė Arbataitis,
3239 So. Lowe Avenue, 

Chicago 16, III.

PARSIDUODA
BARAS-RESTORANAS

PAIEŠKOJIMAI

KorespondencijoSJordanijos parlamentas! 
pašalino nuo sosto savo ka
ralių Talal’ą ir Į jo vietą 
paskyrė 17 metų jo sūnų
Hussein. Senasis karalius! Xorwood BALF skyrius pp. Clarence ir Onai Mish- 
pa\arvtas nuo sosto tode , į rengįasį suruošti Vokietijo-kun iš Hartford, Conn.. ku-

NORWOOD, MASS. tai Kams Novickaitei, o 
'taip pat padėka priklauso

kad jis yra nepilnaprotis iit ,je jj^usjy įr vargstančių lie- 
bekaraliaudamas pndaie tuvjy naudai bendrus pie- 
visokių keistų sposų.

Brazilijos Finansierius

rie atvyko pas mus iš Los 
Angeles, Calif., ir musų pa

tus, kurie Įvyks rugpiučio, rengime mielu noru talki- 
(Aug.) 24 d., 3 vai. po pie- ninkavo, kad svečius palai- 
tų, gražiame Gasparo Paz-,kius gerame upe. Taip pat

Iš Brazilijos sostinės Rio nioko sode, Heaton Avė.,'vertas padėkos p. Petras 
de Janeiro kur tai dingo Nonvoode. Maloniai yraBukis, kuris uoliai pasidar- 
pagarsėjęs finansierius Luis kviečiami visi į ŠĮ jaukų ,bavo parengime.
Felipe dė Albuųuerąue, ku- kampeli pasilsėti, pasilink-' I§ pobūvio pajamų bus 
ris paliko paskleidęs tarp sminti ir lietuviškoje nuo- nupirktas vienas šėras Lie- 
Įvairių žmonių už $5,000,- taikoje praleisti sekmadie- tuvių Piliečių 'Klubo namui 
000 paskolos raščiukų. Fi- nio popietę. .statyti. Tam pritarė ir
nansierius dingo, kaip van- BALF skyrius su visų gerb. kun. A. Tamoliunas. 
deny, bet paliko pažadą, • norwoodiečių parama ren- p. L. Bendruomenės Mi- 
kad visiems kreditoriams gįasi šį pobūvi kuo gražiau- ami apielinkės 8-to sky- 
jis užmokės iki cento. šiai suruošti ir tikisi, kad riaus valdybą sudaro: Ani-
________________________ visi atsilankiusieji skirsty- u Novickaitė-Karns, pir-

sis patenkinti, o nebuvę mininkė; Zigmas Kaulakis, 
sekretorius, ir Edvardas 
Lapinskas, iždininkas. Ben-Maineriams Nereikia Nusiminti

------------7----- . . _ jsios šios lietuvių kolonijos druomenės vardu tariu ačiū
Tūli žmonės mano, kad mikalus. šiandien iš ang-,šeimininkės žada svečius

anglies kasimas jau atgy- lies gaminama tūkstančius 
veno savo dienas, nes alie-'visokių dalykų, apie kū
jus, kaip kuras, yra ir pi-'riuos pirmiau niekas neži- 
gesnis, ir švaresnis. Varto- nojo
jant aliejų, nereikia kilnoti

skaniai pavaišinti.
Nepraleiskime patogios

progos susirinkti, pasilinks
minti ir atlikti gražų labda-

Taigi anglis, kaip žalia- ros darbą, 
va, negali išeiti iš mados. Gasparas ir Uršulė Paz- 
Is jos gaminami net vaistai niokai savo gražų sodą 
ir kvepalai. Ir toliau tokiųjgiam tikslui užleidžia ne- 
produktų iš anglies bus ga-i mokamai ir pažadėjo viso- 
minama vis daugiau ir dau- keriopą paramą. Jie tai

sunkių bačkų su pelenais, 
namuose nėra dulkių ir, kas 
svarbiausia, aliejum kūre
nami pečiai kontroliuojami 
automatiškai, jų nereikia 
prižiūrėti. Kai šaltas, pe
čius užsidega: kai prišyla 
kiek reikia, jis prigęsta.

Visa tai yra tiesa; alie
jus yra praktiškesnis kuras 
visais žvilgsniais. Ir todėl 
apšildomuose namuose šian
dien jau retai kur anglys 
yra vartojamos. Jų vietą 
užėmė aliejus.

Tas tačiau nereiškia, kad 
anglių kasyklos turės užsi
daryti ir kad maineriai ne
teks darbo.

Washingtoniškė Materials 
Policy Commission, kuri 
renka valdžiai žinias apie 
žaliavų gamybą ir jų suvar
tojimą, vėliausiame savo 
raporte kalba apie anglies 
pramonę. Iš surinktų žinių 
ji daro išvadą, kad per at
einančius 25 metus anglies 
gamyba Amerikoje pasieks 
800,000,000 tonų Į metus 
Dabar per metus iškasama 
apie 500,000,000 tonų

Šita komisija nurodo, 
kad daugely pramonių alie
jus visai negali anglinio 
kuro pavaduoti. Viena to
kių pramonių yra plieno ir 
kitų metalų tirpyklos. Be Laikas užsisakyti “Kelei- 
to, chemija išmoko iš ang-ivio” kalendorių 1953 me

giau.
Taigi, maineriams 

ko nusiminti.
nėra

kad galėsiu tokias gausias tinų tipų. 
piršlybas ir nelaisvę pakel
ti su reikiamu kuklumu. O 
kitą savaitę aš, tur but, 
skaitysiu, kad aš esu belais
vis ir mergaitės Ada var
du. Tik aš jos.dar nesusi
tikau.

Diktatoriaus Duktė
Paieškau mano brolį Antaną Ta-

ZAfL-olto ič G micl 1 ’mošėtį, kilusį iš Pušaloto parapijos,
\Alhcil4 lo ĮJU0I.7 .Kii mėlynės kaimo, paskutiniu laiko,

—Na, jų Įtaka aiškiai .m*£ais), syve’}? ?n?ari” ET0;’ 4 . tvincnoi. Kanadoj. Jis pats ar kas
man šiuo ad

resu : ( 38 )

a-**, ivincijoj, Kanadoj. Jis pats ar kas
matoma,---iškošė Plieninis, 'ji Žino prašau parašyti m:

Kandidatas prašė, kad ~Policija išaiškino .-ąmok- 
jam, nors ir “belaisviui,” knip liaudies priešai
nieks nesiųstų CARE pake- Per taxe norėjo pasiekti 
tų ir pastebėjo, kad ir jau-.man^
ni amžiumi republikonai Kur ^ra

Martin Thomas,
5816 So. Sacramento Avė., 

Chicago 29, 111.
Paieškau Juozo Morkausko, kuris 

i kitąsyk gyveno Lewiston’e, Me., o
Aleksas?__ SU dabar girdėjau jį esant Bostone. Jis

— -------------- —r------------------ * iyra mano geras draugas ir norėčiau
Valha k-ain nuopnp nnliti .kylančia neapykanta pa- su juo susirašinėti. Kas apie jį ži- Kama, kaip nusenę ponu- šviesuolė no’ praSau pran*ėti man š,uo adre'

kienai Hooveno pavyzdžiu,
kuris laukia Amerikos ga- rbktatoltus pašoko ir jo
k), o pas demokratus, girdi. ' a. iškreipė pyktis, 
ir 74 metų žmonės, kaip A. —Aleknas yra !e.n,'l.
Barklev, kalba kaip jau- iškošė,-kur yra visi bau- 

dies priešai. Gali būti tik
ra, kad tu jo niekad nebe
pamatysi. O tavo ateitimi 
pasirūpinsiu aš.

Kiek žinoma, Šviesuolė 
po to buvo išvežta Į nuoša-

nuoliai, pilni optimizmo.

Pradėjo Veikti 
‘Schumano Planas’

su: (34)
224 Bay St., Jersey City, N. J.

Pąįęškau Lėnos Hufaitės, kilusios 
S iš Vilkaviškio apskrities, Bartininkų 

valsčiaus, Kamičių kaimo. Žinančių 
apie ją prašau man pranešti šiuo 
adresu: (34)

K K.
1334 Daniel Street,

Longueil Annex, P. Q., Canada

APSIVEDIMAI
lia vietą ir ten išlaikyta ii- Vedybų tikslu paieškau draugo,

------------- -------- - --------- Pereitą savaitę Luksem- ‘ i Vėliau kai ioc,jaunesni°, kaip r>o metų. aš esu
visiems pobūvio svečiams ir|K,iro.p nradėio uo«ėdžiauti ai , . \enaY’ Kai r,™’l ’?trukau- ne.^.r'“t• . . i . į DUI pi <*CICJO CGZltiucl iv vi^m (linksmo budo ir dirbu. \ aikai jauvisiems pasidarbavusiems. Ir o atmenu sudai-vta “virš- \ -Px ? e.® !v«i. vedę ir gyvena atskirai. pį»-

S. J. Swolkin.

Ir Tomeitės
Gali Persigerti

..[visi vedę ir gyvena atskirai.
tesnių informacij'ų suteiksiu per laiš
ką. Bet gyvanašliai nerašykit, ir iš 
Kanados nerašykit. Mano adresas: 

Mrs. M. E.,

6.36 Broadvvav, So. Boston, Mass.
(36)

iš 9 asmenų sudaryta virš- gyventojų, tapo palaužta, ji 
tautinė direkcija, kun bė- buvo ištekinta už vieno 
gyje kelių mėnesių perims diktatoriaus artimo bendra- 
i savo rankas Prancūzijos, darbio sunaus—jaunuolio
Vokietijos, Belgijos, Olan- bedvasio ir bevalio, 
dijos, Luksemburgo ir Ita- ya prOga buvo surengtos 
Įjos plieno pramonę ir ang- vestuvės, kokių šie rūmai 
lių kasyklas, pagal taip va- senaj nematė. Stalus puo- 
dinamą Schumano planą. buvusių valdovų auksas 

Plienui ir anglims visose jr krištolas, o pati Šviesuo- 
— “Schumano plano” lė dė vėjo balto šilko rubus, 

nusagstytus deimantais. Bet 
jaunosios išbalusiame veide 

šypsenos, jos

Didelės sausros stipriai 
pakenkė daržams. Ypač 
nukentėjo tokios daržovės,

. . , .........................kurios mėgsta daug van- «e«iose
tini kartą. U z tai jiems iSj(jens gerti, kaip, pavyz

džiui, tomeitės. Jei paim
sime tomeitės vaisių, tai vi
sas tas vaisius yra beveik

daro ne pirmą ir ne pasku-

t anksto nuoširdus lietuvis 
kas ačiū. —K.

Mainerių Fondas
Išmokėjo S126 Mii.
Amerikos angliakasių uni

jos labdaros fondas 1951- 
52 fiskaliniais metais išmo
kėjo maineriams senatvės 
pensijų 126,338,269 dole
rius. Maždaug tiek pat ir 
pajamų tas fondas turėjo 
per metus laiko ir šių metų 
liepos 1 d. fonde buvo 99,- 
505,895 doleriai pinigų.

Mainerių unija gauna po 
30 centų nuo tonos iškasa
mų anglių ir renka tas' duo
kles nuo 88 iškasamų an
glių. Likusieji 12G anglių 
yra iškasami prie unijos ne- 
prisidėjusių mainerių, or
ganizuotų Į progresyvę 
mainerių uniją Illinois vals
tijoj. Pernai metais mai
nerių unija gavo po 30 cen
tų duoklių nuo 419,116,060 
tonų anglių.

HOLLYWOOD, FLA.

Liepos 27 d. Įvyko kortų 
parė, kurią rengė P. L. Ben
druomenės 8-tas skyrius p. 
O. Navickienės puošniuose 
ir erdviuose namuose, 1777 
Meridian Avenue, Miami 
Beach. Iš Miami ir apielin- 
kių buvo pusėtinas būrys 
svečių, o gausiausią repre
zentaciją tame linksmame 
pobūvyje turėjo Hollywood 
lietuviai, kaip tai pp. Že
maičiai, Yesauskas, Swol- 
kin, A. Aušrienė, Skupei- 
kai su šeima.

Malonu buvo matyti po
būvyje latvių ir estų veikė
jų, kaip tai p. Mik, Mrs. 
Sepp, Ramaat šeima iš es
tų klubo ir svečių iš latvių 
klubo.

Išdalijus laimėjimo dova
nas visi svečiai buvo pavai-

155 AKRŲ FARMA
Apie 1% mylios nuo Ulsterio nphpsimatė 

miestelio. Pennsylvanijoj, farma tu- " , . .
, , . , ,ri 1(KJ akru dirbamos žemės, yra 2 lUBOS buVO kietai SUCiaUO-

grynas vanduo SU kai ku- darlio arkliai ir 18 galvijų, tų tarpe akvsp švipfp neanv
12 melžiamų karvių, masinos ir tro- LUa, (J dKy&V tsvlfle litJdpy-
besiai. Su visu uždėjimu $7.500; be kanta
uždėjimo. $5,000. Kas norėtų atva 
žiuoti šventadieniais aš visada na 
mie.

Walter Serepinas,
Rt. 2, Ulster, Pa.

nais priemaišais. Jei žemė 
išdžiūsta, tai tomeitės ne
gali išaugti didelės ir lieka 
mažytės.

Bet kada po sausrų už
pylė daug vandens, tomei- 
čių derlius visai nepagerė
jo. Priešingai, derlius gali; I
visai sunykti ir tai dėl van 
dens gausumo.

Sausrose tomeičių vaisiai 
buvo mažiukai, o kai atsi
rado vandens, tai tomeitės 
ptadėjo jį gerti “be mie- 
ros” ir labai daug tomeičių1 
vaisių pradėjo plyšti nuo 
perdaug vandens. Naujo
joj Anglijoj apie pusę to
meičių derliaus nueis nie
kais dėl vaisių susproginė- 
jimo. Kai tomeitė įplyšta, 
ji tuoj pradeda puti ir toks 
vaisius yra dingęs.

Rhode Island Universite-

PRANESIMAS
Šiuo pranešu, kad aš, žemiau pa

sirašiusi Anna įkinkė, esu ištekėjusi 
už vyro, kurio atvaizdas čia yra pa
rodytas

su.
Tai buvo veidas, kaip vi

(Copyright by the Author)

NAUJA GYDUOLE
Alezander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų, 
uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys)

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for
moje. Svaras $8.000. pusė svaro 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 
čiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 W«st Broadawy 

South Boston 27. Mass.

sinti lietuviška dešra ir py-,to pavyzdiniame darže, kur 
ragu. Už gardaus maisto auginama nemažai tomei- 
parupinimą kreditas pri-'čių, nuo 50 iki 100 nuošim-
klauso ponioms Onai No- čių visų tomeičių sugedo

lies gaminti visokius che-'lamt. Kaina 50 centų. !vicki, A. Aušrienei ir Ani- dėl susproginėjimo nuo gegužės mėnesio

ir kuris vadinasi keleriopais var
dais. tokiais kaip Alex Borke, Earl 
White, Mike Leon ir A. Leink. Ji
sai važinėjasi po valstijas ieškoda
mas moterų ir sakosi esąs nevedęs. 
Kaip tik mudu susituokėm, jis pra
dėjo klausinėti apie mano pajamas 
ir norėjo, kad aš jam užrašyčiau , 
vavo turtą. Paskui jis išvažiavo j l 
Vermonta. As sutinku duoti jam I 
divorsą. jeigu jis nori, bet nenoriu. Į 
kad jis krėstų iš manės juokus. 

Pasirašau:
Tavo žmona,

Mrs. Anna Leinke,
636 Broaduay, '

So. Boston, Mass.
(Paliudyta ir prisiekta pas nota

rą Noah Gullett’a. šių 1952 metų 
<re«užės mėnesio 22 dieną.) (35)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija

Įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420,339.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $;>.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki C0 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 j centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We»t 30th Street New York 1, N. Y.
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kuopų vietose, paskiria vie
nų ir vis tą pati miestą su
važiavimui.

Komisijos Narys.

BOSTONIEČIAI RUOŠIAS 
LSS SUVAŽIAVIMUI

IŠTVIRKĘ BERNIOKAI 
IŠNIEKINO MERGAITĘ

Sekmadieni policija suė- 
jmė penkius paauglius, ku
ine šešiese prieš

mas atrodo visai tvarkoje.
Valstybės skelbia savo biu-

--------- Idžetus, parlamentai ar kas
Lietuvių Sočialdemokra- kitas tuos biudžetus tikri- d , -

tų Sąjungos kuopų atstovų na. o visuomenė visur žino, Lodge, Baltųjų Kalnų poil- 
mė- kiek pinigų surenkama ir šio vietą. banditai Wal- 

kam jie išleidžiami. Lietu- -ace ernon Charette
suvažiavimas Įvyks šio 
nėšio gale, rugpiučio 30 ir
31 dienomis, Strand Hali, vos valstybės likučiai, kurie

Kire Liability

BROLIAI BANDITAI i rie šešiese prieš 5 dienas.*
UŽPUOLĖ VIEŠBUTĮ pagrobė Cambridge nuo sa- •»«• • • 1 Z* I

MARY H. GASTON 
Lietuviška Apdraudos įstaiga

Virš 20 metų patyrimo 
Palisą pristatau į 10 minučių

317 E Street, arti Broadvvay —:— South Boston 
AV 2-8344—Telefonai—SO 8-8793 

(Oct. 8)

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DOKCHEKTER, MASS.

ligatvio vienų 16 metų mer- •______
Du broliai banditai iš gaitę, nusigabeno ją i nuo- 

Lincoln. N. H., pirmadieni i šalių vietų ir keturi bernio- 
rytą užpuolė Indian Headįkai mergaitę išniekino.

Mergaitė taip buvo Įbaidy- 
ta grasinimų, kad ji 4 die
nas tylėjo ir tik paskui pa
siskundė policijai.peršovė savininkų Joseph

virs p. Tautvaišos restora- naudojasi Lietuvos iždo pi- Hudon, bet savininko 
no, 374 W. Broadvvay. Sve- nigais, niekam apyskaitų' švogeris George Lang 
tainė yra šalia lietuvių klu- neduoda ir nežinia, kokie na suv:u nudėjo banditų 
bo, pačiame So. Bostono reikalai ir algos Lietuvos }^a;‘ace Chaiette. Kitas 
lietuviškame centre. iždo pinigais yra aprupina-

Į suvažiavimą laukiama mi. Amerikos lietuvių vi-jtas? . 
delegatų iš tolimesnių vie- suomenė, kuri renka aukas Lioliai landitai atvyko 
tų, ypač gausus būrys dele- Lietuvos vadavimo reika- autom°bdiu, mašinų paslė
gtų keta atvykti iš Brook- lams, turėtų žinoti, kaip Pę netoli girioje ir Įėjo ank- 
lyno, o drg. N. Jonuška ap- yra tvarkomi tie pinigai, sli t}tą į viešbuti, kui Į jie 
siėmė savo stuboje apnak- kurie priklauso nepriklau- geia* žinojo, nes patys 
vinti net aštuonius delega- somai Lietuvai. xo Jame dnbę.
tus! Iš Chicagos atvyks1 Chicagos LSS
drg. P. Grigaitis, “Naujie- Raįp įr ‘-Keleivio’

T 1 • A T »-r» x

AREŠTAVO ADVOKATĄ 
JOHN R. McVEY

PASIGĖRĘ VAIKAI
NORI “ŽENYTIS’

Policija areštavo Bosto
no miesto Housing Author- 
ity pareigūnų, teisininkų 
John R. McVey Jr. Jis jtar- 

ir tas pasisavinęs iš tos įstai-
is

Vle_ Policija suėmė penkis
ieško šešto kaltininko. Su-jgos nemažai pinigų. Poli- 

berniokaiimti trys 18
Jbanditas buvo nuginkluo-( eu J1
lt.JC Valente, ir du 1< metų, D.

Valente ir J. Teschano.

me- cija skelbia, kad jau susek
ta jo visokių suktybių 5,- 
788.92 dolerių sumoje, bet 
tyrinėjimas tęsiamas ir lau-

Bostono kauntės klerkas 
praneša, kad viena dienų 
jisai atmetęs 14 aplikacijų 
santuokai. Visa 14 porų 
buvę nepilnamečiai jaunuo
liai ir neturėję tėvų sutiki
mo tuoktis. Negana to, 
dvi šitų “porų” buvusios vi
sai girtos.

Vienas jaunuolis, kareivis iš kiama, kad jam ir daugiau
Ft. Banks, 
komas.

policijos dar ieš- Sirena Prabilo Nelaiku

kuopa, 
bendra-

nų redaktorius ir ALT darbis J. R-is, siūlo “visa- 
centro sekretorius. Kitų pusiškai” apsvarstyti “ben-! 
vietų delegatai dar nepasi- druomenės klausimų.” Tas ■ 
skelbė, bet jau girdėjome, klausimas teks išsiaiškinti.; 
kad Norvvoodas, Lavvrence, nes kai kurie lietuviai, dar-l^u 
Hahervill, Lovvell ir kitos
kolonijos pasiųs savo 
vus.

Šeštadieni,

vo
buvo maskuoti.

bu 
Banditai

policijai

TAURINSKIENĖ
GYDOSI NAMUOSE

Mergaitė 
pasakyti tik tiek, 

^berniukai buvę 
džiuojami. vienas 
o kitas "Scoop.”

alėjo 
kad du 
pravar- 

“Babe,” 
Bet to

visokių dalykų bus prikerg
ta. —

SekmadienĮ anksti rytų 
nuimtasis teisininkas bu--viena oro apsaugos sirena 

vo padėtas i kalėjimų, bet

Veronika Taurinskienė, 
kuris laikas grįžusi iš 

| ligoninės, vis dar nesvei- 
gydosi namuose, 

įmount PI., So. Bos- 
Lankytojai prašomi 

“.V eiti i vidų nesibelsdami, nes 
ligone tik per vargų gali 
prie durų prieiti, o durys 
nėra uždaros.

užteko.
ėmus.

kad kaltininkus su-

apsaugos
virš Corey Hill, Brookline, 

užstačius $5,000 kaucija jis pakėlė tokį lermų, kad 
buvo paleistas. Broookline ir Brightono

- daugelis piliečių buvo pa- 
Kruvinas Savaitgalis žadinti ii nežinojo, kas čia

Naujos Anglijos Keliuose J ,Sir«n1a Padėjo
kliokti dėl elektros laidų 
“klaidos,” ji rėkė 15 minu-

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupir&tėms 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 
2t>5 Silver Street

South Boston 27,

gi bendruomenės organiza- , . -
atsto-vimo šalininkai, vargu bus L- -T -

pradžiuginti, kad jiems jau , 
rugpiučio 30 Vra paskirtas “bendruome-. 

d., rengiama delegatams *nės dvasios vadas,” ai 
pasitikti vakarienė, kuri ne vysk. Brizgys, o tokių 
Įvyks Strand svetainėje. nukr^pimų nuo nešališku- 
Pakviestos patyrusios sei- mo įr visuotinumo yra 
mininkės svečius pavaišin- daug, ypač kituose kraštuo
ti, o ši šeštadieni, rugpiučio se. jei bendruomenė nesu- 
23 d., posėdžiauja vakarie- randa darnaus, visiems lie-. 
nės rengimo komisija ir tuviams priimtino tvarky-' Norvvoodo Helio Air- 
šeimininkės, kad bendrai mosi budo. tai koks reika-;crąft Corporation skelbia į 
aptarus vakarienės ruošimo ias i jų dėtis-ir joje arba gavusi užsakymų padirbti, 
reikalą. Vakarienėje turė- “rietis,” arba nuolankiai 260 arklių jėgos lėktuvų, 
sime ir meno programų. klausyti “dvasios vadų” ^uris galės lėkti nepapras- 

LSS 4 kuopa Chicagoje pamokslų, kurie jau yra tai lėtai, po 35 mylias per 
jau priėmė eilę Įdomių pa- Įgryšę iki ausų. Į valandą. Toks lėktuvas ga-
siulymų suvažiavimui. Įdo- Kai kurie bostoniškiai Jės nusileisti 100 jardų il- 
miausias pasiūlymas yra iš- reiškė nusistebėjimų, kad 'gurno lauke. Lėktuvas ga- 
kelti viešai klausimų, kaip LSS suvažiavimai jau ke- lės skraidyti nuo 35 iki 150 
yra tvarkomi iš Lietuvos iš- lintų karta iš eilės rengiami mylių per valandų, 
vežtieji Lietuvos valstybės Bostone. Tie bostoniškiai 
iždo pinigai, kas juos tvar- tuo didžiuojasi, bet kartu 
ko, keno priežiūroje jie sako, kad toks vieno mies- 
randasi ir kas jais šeiminin- to parinkimas suvažiavi- 
kauja. Tokie klausimai, mams yra netikslus ir tik 
pagal chicagiškių socialistų rodo, kad LSS centras tin-

Norwoode Dirba
Nepaprastą Lėktuvą

Lankėsi Svečias

Sako, ‘Senatorius Meluoja’ Pereitas savaitgalis buvo
--------  i labai kruvinas Naujosios

Anglijos keliuose. Iki šio 
pirmadienio priešpiečio ne-; 
laiminguose atsitikimuose 
žuvo 14 žmonių ir daug

bažnyčios
Graebel,

bažnyčioj

čių, bet klausiusieji sakė, 
kad ji daug ilgiau staugusi.

Presbiterionų 
kunigas. R. P.
Springfield, Ilk,
pereitų sekmadieni sakė. į jaugiau buvo sužeistų
kad senatorius Dirksen is i ‘ Lietuvių Radio Korp. pro-
Illinois “garsiai meluoja.” j Ypatingai šiurpi nelaimė grama per stotį WBMS, 
kai jis tvirtina, jog Illinois atsitiko Braintree, kur vie- 1090 kilocycles, 9:30 iki 
valstija šiame šimtmetyje na mašina Įvažiavo į einan-io:3O vai. ryte sekmadienį, 
nėra turėjusi tokio blogo čius keturius žmones ir du bus sekanti:
gubernatoriaus, kaip Adlai iš jų užmušė. Mašinos vai- 
E. Stevenson. Kunigas nu- ruotojas pabėgo ir policijos 
rodė ir daugiau senatoriaus ieškomas, o užmuštieji yra 
melų ir sakė, kad melas yra A. McCartney ir Mrs.
smerktinas dargi politikoje. Louise Dalton. Kiti du

žmonės buvo sunkiai sužei-

RADIO PROGRAMA

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Jaunametės skautės.
3— Magdutės Pasaka.

Sandariečiu Piknikas*
Rengiamas Framinghame

,sti.

pirmo 
i vyks 
Y d.

Pereitos savaitės gale 
musų Įstaigoje lankėsi se
nas musų laikraščio skai
tytojas, Aleksas Misaitis iš 

manymą, turėtų rūpėti vi- karnai reikalo neapsvarstė. Collinsville, Conn. Svečias

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės j: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

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

Po programos prašome 
parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 91 Bay State Rd., 
'Boston, Mass., o biznio rei- 

Lietuvių Radio Korp. ren-in^° reikalais rašykit ofiso

RADIO ŽINIOS

A. L. T. Sandaros 
apskričio piknikas
rugsėjo (September) i a.,po stoguy kuris
Framinghame, netoli Bos- Brockton Fair Grounds sek- 
tono, Workmen’s Circie; macj jen j

giasi pne metinio
DR. D. PILKApikniko adresu: 502 E. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.
Steponas Minkus.

(Mko Valandom: m t M 9 
Ir m T Bt I

S46 BROADWAY 
•O. BO8TON. MAS*.

Talafooaa: »OUth

, „ . ., o . ---------„ rugsėjo (Septem-darže (Golden R i n g 
Camp). Piknike bus orkes
trą ir dainų- s choras. Į pik-i Piknike dalyvaus pagar-
_-1  _ _ * T _ • y. 1 T. _ ■— A 7 T? z\visuomenei, ypač svar- Geriausiai butų. kad pats atsinaujino laikraštį, užsisa- nikų reikia važiuoti keliu sėjęs Bostono lietuvių vyrųsai 

bu 
kiek
naudojasi

Tas chicagiškių pasiuly- trui.

u visuomenei žinoti, kas ir suvažiavimas paskirtų atei- kė kalendorių ateinantiems į Nr. 9 į Framingham mies- choras, vadovaujamas mu- 
iek tais pinigais dabar nančio suvažiavimo vieta metams ir paliko laikraščio telį, o ten bus iškaba, kuriziko Juliaus Gaidelio, 
audojasi. lir nepaliktų to reikalo cen- paramai $1.50, sakė tebus reikia pasukti į Workmen’s v

kuris, neatsiklausęs “Maiklui ant knygų.’ Circie Camp

REIKALINGA MOTERIS
Reikalinga moteris prie leng

vo namų ruošos ir vaikų prie
žiūros darbo. Kreiptis telefo
nu: CO 5-9761. (36)BANK TAS A. J. NAMAKST

BBAL BSTATE A IN8UBAHCB

409 W. Bro*4wsr 
SOUTH BO8T0N. MA88
Office TeL SOboston 8-0948
Bes. 87 ORIOLB STBBBT

Produktai -
agentams siūlo-

Watkinso
Kostumeriams ir 

mi šie produktai:
VVatkinso mcntolinė kamparo mos

tis. Watkinso linimentas. VVatkin
so coconut oil shampoo. Rašyt šiuo 
adresu: (38)

842 Dorchester Avė., 
Dorchester, Mass.

Telefonas TA 5-6623.

NAMAS PARDAVIMUI
So. Bostone 2 šeimynų, lt 

kambarių. 3 piazos, 3 virtuvės, 
elektrinis pečius, 2 vonios, alie- 

Darbo f’ederacijos 66-toji Jum šildomas, pentrės, kloze- 
indor- ta* ’r Tinka didelei šeimy- 

Tuoj galima isikraustyti. 
Kaina $7.500. Savininko tele
fonas: SO 8-2532. Be tarpi-

Komitetas ruošia smagių 
ir Įdomių programų. Pik- 

įnikas tęsis iki vėlumos. Fal- 
’cons Radio Orkestrą pra
dės groti nuo trečios valan
dos. Rep.

Darbininkai Indorsavo
Septynius Kandidatus

---- Musų valstijos Amerikos

Amerikos Lietuviu Socialdemokratu
w i

Suvažiavimo ProgaAugusto 30 vakaro 7 valandą ■ konvencija nutarė 
suoti septynius demokratų naL 

'partijos kandidatus Įvai
rioms pareigoms. Indorsuo-

Tel. PArkvray ’^-0402-lL

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 Kast Broad»ay 
South Boston 27, Masa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiaihs

Visokie Geležies DaiktaiSTRAND
374 Broadway

SVETAINĖJE
South BostoneRuošiamas šaunus banketas

Rengėjai kviečia visus. Bilietu galima iš anksto 
pirkti Keleivio’ Ofise. - LSS 60 Kuopa

tųjų skaičiuje yra gubema 
torius Paul A. Dever, kon- 
gresmonas John G. Kenne- 
'dy Į senatų, kongresmonas 
Foster Furcolo Į valstijos 
iždininko vietų, kongres- 
monai John W. McCor- 
mack, Thomas J. Lane, 
Philip J. Philbin ir Harold 
D. Donohue, visi pastarieji 
vėl stato savo kandidatūras 
Į atstovų rumus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariikos 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.

ninku. (34)

r

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

409 W. Broadwav 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul lapenas. Jr., ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Starus ir Sienas

Geriausiais “Bird" Kompanijos 
Šinpcliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnig
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dUnų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė

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

S!

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LAND8IUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrokieijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.




