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47 METAI

Rusai Turi Grįžti į Savo Sienas 
Sako Eisenhoweris

Amerika Turi Galutinai Įspėti Rusiją, kad Mes Nenu* 
rimsime, Kol Murzina Sovietų Agresija Negrįš į Sa* 

vo Sienas; Repubiikonų Kandidatas Kalbėjo
Madison Sq. Gardene, New Yorke, Legio

nierių Suvažiavime

Gen. Eisenhouer šį pir- Rusų PiatiUetkoS
madieni kalbėjo legionierių M J#] i T ii-eini
suvažiavime Madison Sq. Uiueil I IKSIOI
Garden’e New Yorke. Jis ~ ~ ,
pasakė “nepolitinę” kalbą, Sovlet^ ^J03 komums- 
bet joje iškėlė visą eilę kai- partija saukia ^a\o kon- 
tinimų prieš dabartinę ad- ^res4; P° 13 metų pertrau- 
ministraciją ir palietė už- k°s, ir ta proga skelbia pa
sienių politiką. .skutinės piatilietkos (pen-

Užsienių politikos klausi- kl^ met^ Plano> užsibrėž- 
mu gen. Eisenhower sakė, tus_ us* . ,
kad Amerika turi “šaltai ir! Jeišu *a Piatilietka butųj 
galutinai” įspėti Rusiją, Pr.a v e s 1 a gyvenime, tai! 
kad ji turi grįžti į savo šie- metais Rusija gamins
nas, o kol murzina Sovietų aP\e V1S^
agresija neatslugs į sava- kie^ Amerika gamina da
rias sienas, Amerika nenG-’bar* Kadangi Rusija turi
rims ir negalės skaityti sa
ve saugia.

Gen. Eisenhower dar sa
kė, kad Rusija nėra pasi
ruošusi pradėti trečią pa
saulinį karą, o todėl mes
dar turime laiko taip susi- k*a atsiminti, kad Rusija 
stiprinti, kad Rusija neiį. tokius aukstustikslus dartik 
drįs musų pulti. Turėdami ,?a^a Pasle^ti, o Amerika 
stiprią jėgą, musų ir sąjun-'Jau u*u3i gamina. to, 
pininkų, mes jau dabar ga-IAmerikos gamyba iki 1955 
lime sakyti Rusijai, kad metll "Stovės vietoje 
niekada nepripažinsime Ru-

daugiau gyventojų, tai i 
1955 metais kiekvienai gy
ventojo galvai Rusijoj teks
trečdalis visų išdirbinių, Amerikoje įsikūrė 
kaip dabar tenka Amerikos i<r . - • r . r
vienam gyventojui. Bet rei- LaiSVUlimo Centras

EGIPTE TEISIAMI RIAUŠININKŲ VADAI

Egipto kariška diktatūrai 
teisia tekstiles darbininkų I 
riaušių vadus, kurių pa- 
paveikslas irjitosi viršuje. 
Apačioje kairėj Mustafa 
Khamis. kuris pirmasis bu
vo teisiamas. Jam kariš
kas prokuroras reikalavo 
mirties bausmės kartuvėse. 
Riaušininkai streiko metu 
išdaužė audyklų įrengimus 
Ke.fr EI Dawar mieste.

Tarptautinis Aliejaus Trestas 
Melžia Vartotojus

Penkios Amerikiečių, Viens Anglų ir Viena Olandų
Aliejaus Kompanijos Valdo Pasaulio Aliejaus Rin

kas, Diktuoja Kainas, Pasidalija Šaltiniais; Ra
portas Apie Aliejau* Trusto Veiklą Du

Metus Buvo Slepiamas

Kalifornijoj ir Gelžkeliečių Unija 
Vėl Žemė Drebėjo Už A. E. Stevensoną

New Yorke įsikūrė “Ame, Rugpiučio 22 d. Ka.lifor- Traukinių palydovų uni- 
rican Liberation Center”, nijoj vėl buvo jaučiamas ja (Tiainmen) pereitą šeš-

Miegligė Siaučia
Kalifornijoje

sijos užkariavimų Rytų Eu 
ropoję ir Tolimuose Rytuo
se.

Gen. Eisenhower sako, 
kad Amerika niekada savo 
istorijoje nebuvo tokiame 
pavojuje kokiame yra da-

New Yorke Posėdžiauja 
Amerikos Legiono Seimas

Virš 100,000 legionierių 
iš visų Amerikos kampų su
važiavo į New Yorką, kur
šią savaitę vyksta Ameri- 

bar, dėl Rusijos imperializ-Įkos Legiono suvažiavimas.
mo sustiprėjimo ir agresin- 
gumo.

Kandidatai Atsako 
Keno Aliejus?

Gub. A. Stevenson, de- ,St!vJ^s?nas’ 
mokratų kandidatas, pasi
sakė, kad jis negali remti 
Texas, Kalifornijos ir Loui- 
sianos reikalavimo, kad 
toms valstijoms butų pripa
žintas aliejus po juros van
denimis tų valstijų pakraš
čiuose. Dėl tokio kandida
to pasisakymo republikonai 
tikisi patraukti daug Texas 
balsuotojų į savo pusę, nes 
repubiikonų kandidatas lyg 
ir pažadėjo remti valstijų 
pretenzijas į aliejų po van
deniu.

Demokratų kandidatas 
pabrėžė, kad jis savo pa
žiūros į tą reikalą nekeis 
dėl balsų gaudymo. Alie
jus jurose tų trijų valstijų 
pakraščiuose apskaičiuoja
mas 40 bilionų dolerių ver
tas. Aukščiausias teismas 
tą aliejų pripažino federa- 
linei vyriausybei.
ALBANŲ BOLŠEVIKAI 

VIS SAUVALIAUJA

Legionierių suvažiavime 
kalba abejų didžiųjų parti
jų kandidatai. Gen. Eisen- 
hower pasakė kalbą pirma
dienį, o trečiadienį 1 vai. 
15 min. kalba gub. A. E.

demokratų
kandidatas

organizacija, kuri siekia pa stiprus žemės drebėjimas, tadienį pasiuntė gub. A. E 
dėti išsilaisvinti rusų bolše- Tai jau antras stiprus are- Stevensonui savo pareiški- 
vikų pavergtoms tautoms, bėjimas bėgyje 32 dienų, mą, kad unija nutarė rinki- 
Tos organizacijos priešaky- Nuo žemės drebėjimo gana muose remti d e m o kratų 
je stovi Robert Vogeler, ži- skaudžiai nukentėjo Ba-i kandidatus. Unijos pirmi- 
nomas amerikietis biznie- kersfield miestas ir apielin- ninkas, W. P. Kennedy, sa- 
rius, kurį Vengrijos bolše- kės. Tas miestas ir per pir- ko, kad 250,000 unijos na
vikai kalino 17 mėnesių “už mąjį žemės drebėjimą pa- rių ir balsuotojų ne tik pa

• I Koldinc 11*7 fl O TY1 n V f 1šnipinėjimą .

R. Vogeler sako, kad jo
vedama organizacija padės 
v i s okiomis priemonėmis 
pavergtoms tautoms siekti 
laisvės ir ji rems pabėgėlius 
iš bolševikiškų kraštų.

Keli kongresmonai jau 
pritarė naujos organizaci
jos tikslams ir keta remti 
jos veiklą.

kėlė daug nuostolių ir žmo- tys balsuos už demokratų 
nių aukų. Pereitos savai- kandidatus, bet įsitrauks į 
tės drebėjime Bakersfield rinkimų kovą, kad demo- 
mieste žuvo 5 žmonės ir vi-i kratų kandidatai butų iš- 
sa eilė namų buvo apardy- rinkti.
ti. Unijos nutarimas pada

rytas vadovybės pasitari
me, aptarus abejų didžiųjų 

v į partijų kandidatus ir par-
Pnes Kepublikonus kijų piatformass.
Dienraštis ‘Tribūne’

Šios savaitės pradžioje 
Amerikos vyriausybė pa
skelbė šiek tiek sutrumpin-

„ ............ tą Federal Trade Commis-
. Kahformjoj sl3 vasaią sįon prjeg du metus patiek

siančia miego liga, kuri jau raportą apie septynių 
nuvarė j kapus virs 30 zmo- ajį ejaus kompanįjų šeimi
nių, o sergančių žmonių yra ninkavimą pasaulinėj alie- 
virs 500. jaus rinkoj. Sutrumpintas

Miego ligą (encephalitis) raportas apima 378 pusla- 
platina uodai. Todėl ima- pjus rašto.
masi priemonių išnaikinti Penkios amerikiečių kom- 
Uodus. Pereitą savaitę Cen- panijos, kartu su viena ang- 
tral Valley buvo apipurkšta jų jr viena olandų kompa- 
uodus naikinančiais vais- nija, per savo įvairias pa
tais. galbines ir jų finansuoja-

Miego liga užsikrečia vi- mas. kompanijas faktiškai
si žmonės, bet ypatingai ji vald,° vls« al,eJa^ Kamybą 
yra pavojinga seniems žmo- “z A™enį°s ir Rusijos n- 

r bų. Tos kompanijos valdo
aliejaus šaltinius, kontro
liuoja aliejaus valyklas, lai
ko savo kontrolėje aliejaus 
transportą ir diktuoja kai
nas.

Amerikoje tos pačios 
aliejaus kompanijos siekė 
palaikyti aukštas aliejaus 
kainas aliejaus šaltinių 
konservavimu, gaminant 
mažiau aliejaus krašte, kad 
šaltiniai neišsisemtų, bet 
faktiškai todėl, kad aliejus 
iš Vidurinių Rytų (Irako ir 
Arabijos) kompanijoms 
duoda daug daugiau pelno.

Raportas atidengia tarp
tautinio kapitalo artimą bi
čiulystę, kur reikalas eina 
apie pelnų padidinimą. 
Kokių nors pasekmių iš to 
raporto paskelbimo nelau
kiama, nors grand jury 
Nevv Yorke rugsėjo 23 d. 
pradeda tyrinėjimą dėl mo
nopolinio susibaudimo pa
laikyti aukštas kainas, kas 
įstatymais yra draudžiama.

nėms ir mažiems vaikams. 
Pirmoji mirtis nuo miegli- 
gės Kalifornijoj įvyko lie
pos 2 d. ir nuo to laiko virs 
30 žmonių jau mirė. Virš 
200 žmonių yra laikomi li
goninėse dėl stebėjimo, nes 
yra įtarimo, kad jie yra už
sikrėtę ta liga, o 500 ligo
nių gydosi ligoninėse.

TRUMANO DUKTĖ
LANKOSI EUROPOJE

Miss Margaret Truman 
pereitą savaitę lankėsi Šve
dijoje. Ten spauda pakėlė 
didelį triukšmą dėl jos pa
lydovų, kurie buk tai užga
vę vieną žurnalistą, kuris 
norėjęs Amerikos preziden
to dukterį nufotografuoti 
be sargybinių leidimo. Spau
da klausia, kokia teise gin
kluoti sargybiniai galėjo 
įvažiuoti į Švediją negavę 
leidimo iš policijos ginklą 
nešioti ?

MOKA IR SYPSOSI

Chicagos -Tribūne” įei- stevenson Tariasi 
dejas, pulk. Robert R. Mc- 
Cormick, atsišaukė į to re
pu b 1 i k oniško dienraščio 
skaitytojus, kad jie nėrėm

Su Tautų Grupėmis“Labai Laimingas 
Šen. McCarthy Demokratų kandidatas,

Senatorius Joseph Mc-linkimuose gėn. Ėisen- Adlai E. Stevenson, šį ket- 
Carthy iš Wisconsin skel- boweno kandidatūros. Mc- |virtadienĮ, rugpiučio 28 d. 
bia, kad jis esąs “labai lai-jComnck sako, kad tiek re-jturi platų pasitanmą Nevv 

publikonų tiek ir demokra- T o1 ke su demokiatų parti- 
tų kandidatai yra negeri ir įjos tautinių grupių pirmi- 
balsuotojai turėtų j u o d u ninkais. Pasitarime daly- 
abudu boikotuoti, o 1956 vauja ir lietuvių demokratų 
metams McCormick žada tautinės grupės pirmininkas 
gerą “American Party” kan Bostono advokatas John J. 
didatą. Grigalus.

Kartu McCormick ragina Demokratų kandidatas 
visus eiti ir balsuoti už de- pietaus su tautinių grupių 
šiniausius repubiikonų kan-

Iš savo pusės šen. Mc-!didatus. j ?ena.^ il'į atstov^
Carthy žada visomis išgalė-:'umu? 11 JJ* aidya kelias .. nravedima to
mis remti generolo Ei«*en-!des,mtls toklų kandidatų, kampanijos pravedimą to
, . ve- " r J kurie esą verti paramos kiu budu, kad į ją įtraukushoweno ir šen Nixono is- _į______ paramos. Ri
cT-plTziden^“ 'r V“ NUO ^^CIŲ H ik-ius'

P MIRĖ » ŽMONIŲ Ala5koje Ako. SUU,“

Aliuminijaus Dirbtuvę

SVEČIAS Iš IRAKO

mingas”, kad generolas Ei- 
senhower ir šen. Dixon pa
sižadėjo jį remti rinkimų 
kampanijoj. Senatorius sa
ko, kad jis neabejojąs, jog 
bus išstatytas kandidatu 
į senatą Wisconsine ir ti
kisi, kad su gen. Eisenho- 
verio pagalba laimės rinki
mus. pirmininkais, paskui foto- 

grafuosis spaudai ir turės 
pasitarimą apie rinkiminės

LĖKTUVAS SU Texas valstijoj nepapras-
50 ŽMONIŲ JUROJE įti šios vasaros karščiai tę- Amerikos Aliuminijaus

--------  įsiasi. Iš ten praneša, kad Kompanija (Alcoa) pro-
Anglų keleivinis lėktuvas jau 18 žmonių mirė dėl jektuoja Alaskoje pastatyti

su 50 keleivių šį pirmadienį karščių. Farmeriams karš- 400,000,000 dolerių vertės
įkrito į jurą netoli Sicilijos, tas oras pridarė apie 70 mi- aliuminijaus tirpdymo dirb-

uniformose, įsiveržė į Jugo- Irako karalius, jaunas Kaišai Keleivius išgelbėjo žuvinin- lionų dolerių nuostolių. Iš- tuvę. Dirbtuvė pradžioje
slavijos teritoriją ir nušovė II, lankosi Amerikoje ir uo- kų laivukai, bet trys žmo- degintos ganyklos verčia galės gaminti po 200,000
vieną jugoslavų pasienio liai fotografuoja įdomesnius nės žuvo, o keturi žmonės,gyvulių augintojus mažinti tonu aliuminijaus per me-
Si»rgybinį. ___ 1 vaizdus. dingo ir dar nesurasti. 'savo gyvulių bandas. i tus.

J ug ošia v i jos vyri ausy bė 
skelbia, kad Albanijos ban
ditai, jugoslavų armijos

12 metu Larry Aiken iš Ter- 
re Haute. Ind.. sumokėjo iž-

Amerikos vyriausybė per
eitą savaitę iškėlė bylą ke
turioms didžiosioms alie
jaus kompanijoms ir sep
tynioms kompanijoms pri
klausomoms nuo tų didžių
jų kompanijų dėl perdaug 
aukštų kainų skaitymo už 
aliejų ir jo gabenimą į Eu
ropą. Vyriausybė reikalau
ja iš kompanijų grąžinti 
67,000,000 dolerių.
Aliejaus kompanijos 

trumpai ir aiškiai nuneigia 
visus kaltinimus. Du me
tus slepiamas dokumentas 
paskelbtas senatoriui J. 
Sparkman’ui reikalaujant.

STEVENSON TARIASI
SU FARMERIAIS

Gub. Stevenson tariasi 
įsu unijų vadais ir su farme- 
irių atstovais. Automobilių 
įdarbininkų unijos pirmi-

. . .... . . . . I; .ninkas W. Reuther jau lan-dui 22 centus ir visai neliūdi. •................
Tai mokeatiM > pi™., Jas jį, o Farmenų Lm-

uždarbio, kada jis suorgani- vadai aiškinasi SU. JUO
zavo vaikų cirką savo kieme dėl kandidato pažiurti į že- 
ir turėjo virš dolerio pelno, mės ūkio politiką.

Ke.fr
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PO 13 METŲ
Rusijos komunistų parti

ja šaukia savo kongresą! 
Tokia žinia nuskambėjo po 
viso pasaulio spaudą. Pa
saulis nustebo todėl, kad 
jau 13 metų Sovietijos kom
partija jokio kongreso ne
turėjo ir niekas ten dėlto 
neverkė. Jei Stalinas ne
šaukia kongreso, tai ir ne
reikia, o jei Stalinas norės, 
tai ir sušauks. Tokia buvo 
Rusijos valdančiosios parti
jos pažiūra į kongresą.

Dabar, matomai, Stalinui 
prireikė kompartijos

peš. suardyti partijos vieny
bę. arba prie bandymu su
skaldyti partiją, kas sukrės
tu socialistinės sistemos jė
gą ir pastovumą.”

Po to aiškinama, kokiose 
sąlygose diskusijos “visasą
junginiu maštabu’’ yra ga
limos ir pasirodo, kad jos 
bus galimos tik tada, jei 
valdančioji viršūnėlė, kurt 
sakosi atstovaujanti “dau
gumą,” leis jas daryti.

Naujo nieko. Bet faktas,
kad po 13 metų tylos ir
“perauklėjimo” Stalinas

kon šaukia savo bebalsius biu-
. . k - j m-o rokratus i kongresą, liudi- greso, tai spaliu o d. 19o2 . ..r^„

, f • ja, jog partijos narių per
metu, toks kongresas ir su-■. . T auklėjimas ir paruosimassinnks. • į . . D ;tz , „ , i. vra baigtas. Po karo įKongresas nebetoli, bet *
iki rugpiučio 20 d. jokių 
diskusijų kongreso reikalu 
nebuvo. Skelbiant apie 
komunistų kongreso sušau
kimą kartu skelbiama, ko- , . , . . - ,__ • . (
kia bus jo dienotvarke. ... . . . ’.f-x»- u • - i j i _  rinejami, sijojami ir aukle-Nera abejones, kad kongre- . f j v •• ___ . ’ ... • - jami, o dabar ne jau vrasas visiems partijos vwsu- J
neles oasiulvmams vienu

priimta 
Tie na-

kompaitiją buvo 
daug naujų nartų, 
riai buvo bebalsiai, nes kur 
jiems buvo pasisakyti? 
Nauji nariai per eilę metų

ANGLŲ VADAS ŠYPSOSI KRIKŠTYNOSE

Anglijos premjeras Winston Churchill susilaukė naujo 
anūko. Beroard Jeremy. Vaiko motina yra Churchillio 
duktė Mary.

“savanoriu” ir

ir kol Vakarai nesuteikia 
stiprios jėgos Vokietijoje, 
kad Vokietijai negrėstų ni
šų užpludimo pavojus ir su
naikinimas.

Dr. Schumacherio pasisa-,
kymuose dažnai girdėdavo- Rusų Teisingumas j nelaimingų
si nacionalistinė dvasia, bet! 1945 metu vi(J je rasa; P^ųsti juos
kartu JIS buvo bekompro- D,.esd Vokietijoj, areš- ?ut,r?,n‘° 
mtsmis demokratas. Savo tavQ vien’ amel.ikJieJti irk. bombose
kalboje pirmame pokari-Noble, kuris1,, k31? .k,n« . . 
mame socialdemokratų par- į’ įjo fotografi. z.ur. , jų kepimui,

| įjos suvažiavime 1946 me- . ^reA_
tais Dr. Sehumacher sake, ; •••;„.

ikad vokiečiu buržuazini tav0 J1 ir Jo sunų’ tka(i vokiečių buizuazines, Daba po 7 metu rasai 
partijos knksc.on^kos ir, uido 1 naturalizuotą 
maz.au knse.on.skos savo įmerikietj ?. paleisdami pa- 
demokratiskum, surado tik- R j 1 ..^ik kk
tai tada, kada anglų ir
amerikiečių ginklai suplie- , ,
kė vokiečių ginklus. “O a< me> 
mes,” sakė Sehumacher, 

i “butume demokratai jeigu

'savo amerikiečiams bosams,
dabar esame stip

rus ir nieko nebijome.”
Gal rusai nieko ir nebijo,

i Korėją svilti 
gazo degamose

“savanoriai”

anglai ir amerikiečiai 
darytų fašistai.”

Apie komunistus 
pačiame suvažiavime 
Sehumacher sakė:

laiky-
iti 7 metus kalėjimuose? 

tame Kodėl nepaleisti ir jo sūnų 
Dr. kuris ' ■

pasi- .bet visgi kam žmogų

kartu su tėvu buvo

Netiesa yra, ką gerašir-. jimuose?
suimtas ir kur tai dingo ka-

džiai optimistai pasakoja, 
kad tarp musų (socialde
mokratų) ir komunistų esąs tuo^a>

Reikia atsiminti, kad
Charles Noble buvo areš- 

tada, kada “musų
geriausias

jie jau
pribrendę sakyti “taip.” | 
Todėl ir matysime Rusijos 
komunistų partijos kongre
są.

pasiūlymams
balsu pritars ir neišdrįs nie- 
no kito pasiūlyti.

Iš paskelbtos kongreso 
darbų tvarkos aišku yra, j 
kad Stalinas nori tik su- TRIUKŠMAS DĖL 
stiprinti diktaturtšką Rusi- REIKALINGO ĮVYKIO
jos valdymo sistemą. Par- Nesenai buvo pranešta, 
tijos valdžia paliekama ir kad susįdarė “Vykdomoji 
bus net sustiprinta. Taip Tarvba,” kurios priešakyje 
pat palieka valdančios kli-;stO5d Karolis žalkauskas. 
kos diktatūra pačioje parti- Prie to pat pianešimo buvo 
joje ir naujasis statutas net prikergta, kad kviečiamas i
numato, kad diskusijos par- Vykdomąja Taivba p. Z.
tijoj turi būti taip vedamos, 'Ivjnskas ne tik i ją neiėjo, 
kad “nežymi mažuma” ne-:^ jis ir p. L Prapuolenis 
galėtų turėti pagundos ban-jvi?ai pasįtraukė iš VLIK’o, 
dyti primesti savo valią kartu ištraukdami iš VLIK 
daugumai! Taip ir pasa-dr ju atstovaujamas grupes 
kyla. O kas yra “nežymi ,_“Lietuvių Frontą” ir 
mažuma, tą nustato v ai- “Lietuviu Vienybės Sal
dančioji viršūnėlė.

Naujas partijos statutas

fronte 
belais- 
20,000

belaisvių 13,000 pasisakė, 
kad jie priešinsis visomis 
priemonėmis jų grąžinimui 
bolševikams. Gal didieji 
kinų ir rusų diktatoriai pa
galvos ir apie tą jiems ne
malonų faktą, kuris jų vei
dą gerokai numurzina.

Kaip Antano Laikais
“Draugas” praneša Įdo

mią žinią apie musų diduo
menės vasarines išdaigas. 
Štai:

“Grįžta atgal M. Žadei- 
kienė su dukra Mirga Ža- 
deikvte, apleidžia Europą 

ir grįžta Wa-

matome iš kiniečių 
viu pasisakymo. Iš

sąjungininkas” Liberty laivu 
i __ • •__  shino'tnnsn. . , ................. « .,. .. - . *. . 'tik pasirinktojo kelio ..Tįa vuv^šntįni iau«_'shingtonan. Lankymosi me

žygi. bet šiaip jau jos buvo sveikintinas žygis Šiaip tuma,, o tikslas e^s tas ™ lu Europoje jos buvo pil
tų pačių krikščionių deme- jau jis daro nerimt, įspūdy pats. Bendro tikslo visai m?, Amenkaį Jis Dino sLo,alioie nndienci-
kratų filijėlčs, įėjusios į Pp. Ivinskas ir Prapuolė- „ėra. Ten (pas bolševikus) areštuotas ir be jokio teis- ".tos -peciaiioje auinenc. 
\ LIK ą todėl, kad knkde- ms dedasi dideliais rėžis- yra forma, kūną vadina so- . °
mams reikėjo padauginti jų tentais. Gal jie ir buvo, ’cializmu, kuri betgi tikre-Jos J-'TT'raiti- Tr
atstovybę. Tik dėka toms mes nespręsime. Bet šian- nybėje yra ne kas kita, kaip kaltės ir be jokio dargi kai- 
fiktyvioms organizacijoms dien jie yra tokie pat rėžis- pavaldinių kvailinimas, tinimo.

i krikdemai VLIK’e turėjo 5 tentai, kaip ir visi kiti Lie- Mums gi socializmas reiš- ,Poks 
ir 5 lygsvarą, kuri trukdė tuvos laisve besisieloją lie- kia moralinės ir politinės teisingumas, 
darbą. Kas nors kada nors tuviai, atsidūrę už Lietuvos asmenybės ekonominį išsi

stovyklose be jokios XII. Jas lydėjo St. Lozo-

Kas nors kada nors tuviai, atsidūrę už 
turėjo ta lygsvarą parauti ribų. Jų “ryšiai” 
ir grąžinti YLIK'ui jo dar- tenciniu judėjimu 
bingumą ir pajėgumą dary- tokie, kaip ir visų kitų. 
ti nutarimus. Lietuvių visuomenė gerai

Pp. Ivinsko ir Prapuolė- padalytų, jei jų pareiškimą 
nio pasitraukimas, jei jis užmirštų, o jiemdviem už 
nebūtų susietas su tokiu pasitraukimą iš VLIK’o pa-i 
piktu pasiaiškinimu,

Lietuvos asmenybės 
su rėžis- laisvinimą.’ 
nėra ki- -V. P.

Įdomi “Dvikova”

butu sakvtu ačiū.

Dr. Kurt Sehumacher

Romoje būti ir popiežiaus 
nematyti, butų nei šis nei 
tas. O popiežių mačius to 

i nepagarsinti “Drauge” bu- 
jranc i tų irgi nei šis nei tas.

j Gal “Amerikos Balsas” 
Pereitą savaitę Irano sos-teiksis pranešti tą musų

bolševikiškas

►4

i tinej ėjo

Amerikietis ras y t o j a s drai 
John Steinbeck šiomis die 

kaip jis tik

kruvinos 
Istracijos. Mušėsi 
su buvusiais savo 

:ninkais bolševikais.

demon-'
fašistai

rą

7 diplomatinės diduomenės
/naujieną okupuotai Lietu- 

sąjungi- vaj, kad jr ten žmonės žino- 
Jie ben- jOg kaį kurje musų dip- 

demonstravo prieš po- Jomatų gyvena, kaip Anta- 
savaičių, o vėliau prade- no Užulėniškio laikais. Iš

nomis aprašo, kaip jis tik j0 vieni kitiems gaivas skal- tikrųjų, jei Miss Margaret 
ik nepateko , dvikovą Ita- įvti, Titimanaitė važinėiasi tai

lijoj Jis ten buvo nuvykęs- Mossadegh’o vyriausybė ku0 blogesnės aukštosios 
pasidairyti, kaipo turistas, pasinaudojo bolševikų ir lei(lfe diplomatu
Komunistai betgi jj įtraukė fašistų peštynėmis, kad stono?
į polemiką. Jie savo dien- krašte įvedus karo stovį, od. vakari- vo jauniausias Reichstago 

mirė Dr. atstovas. Per 12 hitlerinio raštyje
Rugpiučio 20 

riėj Vokietijojdį.”
Savo

VLIK’o
sa valdžia šalyje yra komu- puolenis aiškina tuo. kad:
nistų partijos rankose. Ka- •__ __ • - , . , . 1. \ LIK as nutraukė rvsius jnuomcnei ir valstybes biu- fu J94] m bjrže)io d Tiiu. j atstovas, kalbėtojas ir or 
rokratijai aiškiai sakoma,.,os sukilim0 vtaja wki. 
kad kompartija yra viskas,
o kariai ir valdininkai turi 
būti

ypatingai pabrėžia, kad vi-
pasitraukimą iš 

pp. Ivinskas ir Pra-

■L’UniU” paskelbė.armija, nesenai fašistų ir Akmuo ant Kaklo 
aobo tų Stein- bolševikų bendrai apšaukta

----- --- ------------- jį pasi- “žmogžudžiais,” dabar pa- Senatorius Mundt iš So.
kvti, ar jis pritaria ligotų šaukta į sostinę tvarkos da- Dabota, republikonų kal
elių ir kitokių užkrėstų'ryti. . -bėtojų biuro” vienas iš pir-

Kurt Sehumacher (tark Šu- režimo metų senoji sočiai-i atvirą laišką John’ui Stein- bolševikų bendrai apšaukta 
macher), pokarinės Vokie- demokratų partijos vadovy- beck’ui ir reikalavo jį pasi- “žmo£ržndžiai«.” dabar na-
tijos socialdemokratų žy
miausias vadas, parlamento

tos sukilimo pastatytąja 
nąja Lietuvos vyriausybe- at- 

11’ vaidininkai turi Mačiusia paneigtą Lietuvos 
paklusnus p a r t i j o S valstybės suverenumą; 

įrankiai. 2. VLIK’as nutraukė ryšius
Stalinas duos partijos [SU krašto rezistencijos Įgaiioti- 

kongresui patvirtinti “pen- niais užsienyje:
kiu metų plana,” pagal ku- 3- VLIK’as paneigė rezisten- 
ri iki 1955 metu galo Rusi- cin? savo P°bud>’ ‘^'^m^mas
jos gamyba turės pakilti? .ervnai poli,int
-nr • - m-n x mintančia partinėmis vidauslOSr virs 19a0 metu garny- , ,. t . .. ., i ts j kombinacuomis, neturinčiomis
bos. - Pakėlimas gamybos ,rem(vp;
numatomas. plieno ^62%, Į 4 VLIK’O dauguma nusilen- 
anglių — 43 r<, aliejaus— kė nemoralios politinės kovos 

, javų nuo 40 iki 50rr. metodams, pritardama rezis- 
Statutas dar numato, kad.tencijos veikėju apjuodinimui. 

“politbiuras,” valdančioji I Todėl Lietuvių Frontas ir 
bolševikų “galvikė,” buc pa-: Lietuvių Vienybės Sąjūdis, bū

damos kovos organizacijos ir 
nesutikdamos su faktiškai kei
čiamu VLIK’o pobūdžiu, nebe-1 

pasilikti 
šios die-

bė buvo išnaikinta, užtero-įsakyti 
rizuota arba moraliniai pa- utėlių 
laužta ir jauniesiems teko 
imtis judėjimo atstatymo 
darbo. Dr. Sehumacher bu
vo vienas

gamzatonus.
Kai pasibaigė karas 1945 

metais vokiečių darbininkų 
judėjimas turėjo keltis ne 
tik iš karo griuvėsiu, bet ir! ?ei .
iš naciu totalitarizmo mo- iCm?sl toilau •t«SU sof!alde- 
,-alinės 'balos. Prie Hitle- moklatll Pa|tiJ®s veiki,,
rio per 12 metų socialistinis Dr. Sehumacher buvo pir- 
judėjimas buvo persekioja- mojo karo invalidas, be 
mas, ujamas ir žiauriausiai'rankos. 1948 metais jam 
naikinamas. Dr. Kurt Schu-'dėl ligos buvo 
macher nacių režimą išgy-! kairioji koja. Silpnos svei- 
veno koncentracijos sto-’katos invalidas betgi buvo 
vykiose, kur jis išbuvo 10 vienas iš energingiausių

vabalų mėtymui ant šiauri
nės Korėjos gyventojų.

Irano nacionalistai, veda- miRinkų, sako, kad genero
lui verkiančio Mossadegh, las Eisenhower rinkimuose

keistas “prezidiumu.” Var 
das naujas, bet esmė ta pa
ti.

Naujas statutas surašytas 
pagal “demokratinio cen
tralizmo” principą. Pats 
tas “principas,”

mato prasmės ilgiau 
jo sąstate ir iš jo nuo 
nos pasitraukia.

issimmes Pp’ Ivinskas ir Prapuole
nis šitas VLIK’o nuodėmes,

t

nėlės diktatūrą, buvo sugal
votas Lenino, o dabar Stali
nas ji taip nudailino, kad iš! . .
principo liko aklas paklus- ^nal ls Lle uvos Pakrau
namas, apmokamas riebio-'^5;, s£nai nutraukęs ry- 
mis vietomis. islus su vynausybe, kun

Diskusijų klausiniu sta-:1941 metal? ^.a™ 8 di«; 
tūtas sako, kad jos vra, bejnas’ bedu ponai
abejo, reikalingos, bet pO|S,ura^ė kaltinimą, kuris 
to pasakvmo eina toks pos- skam^a ne bėk rūsčiai, kiek 

(juokingai.

dabar į šlvkščiausia viršų- 7 . . , .jei tai yra nuodėmės, senai 
jau žino, nes VLIK’as jau 
senai yra politinis kūnas.

mas:
“Betgi išsamios diskusijos 

visasąjunginiu maštabu par
tijos politikos klausimais tu
ri būti taip organizuojamos, 
kad jos nevestu prie nežy
mios mažumos bandymu pri
mesti savo valią partijos 
daugumai, arba prie bandy
mų sudaryti frakcines gru-

Bet tuodu ponu visgi pa
darė gerą darbą. Ir “Lie

nusigyveno, kad kraš- reins senatorių McCarthy 
tas stovi arba anarchijos, i (W isconsine) ir senatorius 
arba kariškos diktatūros iš- P- Kem, J. \V. Bricker, 
vakarėse. Maskvos bolše- ^- E. Jenner jų perrinki- 
vikai žiuri į Irano aliejaus kovoje.
šaltinius ir apsiputoję šau-j Senatorius McCarthy vi- 
kia per radio Irano gvven- siems wa žinomas sav0 ko.

-i tiek, Rašytojas “Collier’s” ma-i 
n pats žymiau-[ zįne dabar pa§akoja, kad

ijis manęs pirma nieko ne- 
nacių atsakyti, bet ar iš tokio ty

lėjimo bolševikai nebūtų 
padarę “išvadas,” kad jis 
pripažįsta jų kaltinimų tei
singumą?- Todėl rašytojas'toius 
pasiuntė bolševikų dienraš-'nas Jau turi paruošęs 

nupiauta čiui atsakymą, bet bolševi
kai tą atsakymą taip su- 
striukino ir sumaigė, kad 

ir iš jo visi argumentai išny
ko.

sias iš tu jaunųjų, kurie ’

judriausių vadovų.
Dr. Sehumacher buvo

kaip į vergijos šalį, kur dar-'mą įdėjo

Tada rašytojas savo atsa
kymą pasiuntė dienraščiui 
“11 Tempo,” kuris atsaky-

‘išsilaisvinti.’ &Stali- 
Ira- 

Irano

metų, niekinamas ir kanki
namas. Iš konclagerio Dr.
Sehumacher buvo paleistas griežtas antibolševikas. Jis 
pusiau apjakęs paliegėlis, į Sovietų Rusiją žiurėjo, 
visai arti mirties.

Nežiūrint silpnos
tos Dr. K. Sehumacher 
1945 metais ėmėsi didelio 
darbo atgaivinti socialde
mokratų organizacijas ir 
važinėjosi po visa kraštą su 
prakalbomis. Dr. Schuma- 
cher beatsi kuriančioj so
cialdemokratų partijoj iški
lo į pirmą vietą ne tiktai, 
kaipo nepaprastas kalbėto-

sveika- bininkas yra daugiausiai gumentus
ir Steinbeck ar- 
išplatino italų

tarpe. Bolševikų užsipuo
limas nuėjo niekais. Itali- 
lijos žmonės sužinojo, kad 
jokių utėlių amerikiečiai 

darbo žmonių' Korėjoj nemėto ir visas tas 
uvedžiotojais. kaltinimas yra šlykštus pra

simanymas.
O kur “dvikova”? Tai

gi, žodis • apie tą dvikovą. 
John Steinbeck sako, kad 
jis manęs, jog bolševikai

pajungtas ir išnaudojamas. 
Su bolševikais, Dr. Schu- 
macher’io nuomone, socia
listai turi, kovoti, kaip su 
didžiausiais
priešais ir s

Bet ir Į Vakarų valstybes
Dr. Sehumacher žiurėjo 
kritiškai. -Jis buvo prieš 
nuolankavima ir pataikavi-

jas, bet ir kaipo politinis mą Amerikai ir Anglijai. . 
vadas. Jis vadovavo ir so-:Stovėdamas demokrati-jgal iššauks jį į dvikovą. Jei 
cialdemokratų frakcijai par- nę ir socialistinę Vokietiją, bolševikai butų tą padarę, 
lamente Bonn’oje. jis reikalavo savo šaliai vi-.rašytojas sako, jis butų iš-

Dr. Kurt Sehumacher ten-siškos teisinės lygybės su šaukimą priėmęs. Bet kai- 
ka skaityti “jaunosios kar- Vakarų valstybėmis. Kai po iššauktasis, sako jis, bu 
tos” socialdemokratu. Jis,vokiečių krikščionių demo-
buvo palyginti jaunas, ka- kratų vyriausybė susitarė 

Lietuvių da prie valdžios prisibriovėSsu Vakarais dėl bendro gy- 
Vienybės Sąjūdis” nėra nei'hitlerinis režimas. Jis bu-jnimosi, Di . Sehumacher va- 
politinės organizacijos nei.vo gimęs 1895 metais Kui- dino Dr. Adenauerį “Alian- 
dargi nebuvo nė rezistenci-Įme (lenkų Chelmno) mieste tų kancleriu" ir griežtai ko
jos organizacijos. Tai bu-prie Vislos, “lenkų fcorido- vo jo, prieš vokiečių atsigin 
vo grupelės žmonių atliku-riuje.” Kai naciai paėmė

tuvių Frontas” ir

čiau turėjęs teisę pasirinkti 
ginklus ir bučiau pasirin
kęs tuos ginklus, kuriuos 
kadaise pasirinko A. Lin- 
kolnas, kada jis buvęs iš
šauktas į dvikovą.

Pagal legendą A. Linkol-

šių vieną kitą rezistencijos valdžią Dr. Sehumacher bu

no aliejui bačkas, 
laisvei—pančius.

Kinai Maskvoje
Į Maskvą atskrido būrys 

kiniečių aiškintis su “vyres
niaisiais” broliais dėl Korė
jos karo, dėl mašinų, dėl 
paskolų ir kitokių reikalų.

Vakaruose daug spėlioji
mų dėl kiniečių ir rusų pa
sitarimų, bet nieko tikra 
niekas nežino. Tų pasitari
mų rezultatus sužinosime 
Korėjos fronte, Indokinijoj, 
gal Burmoj ir kitur.

Kinija turi žmonių. Jei 
rasai nesigailės mašinų, ki
niečių bolševikai gali su-

vos priemonėmis prieš tik
rą ar tariamą “komunistų 
įtaką” valstybės departa
mente, o aukščiau paminė
tieji kiti senatoriai užsienių 
politikoje atstovauja griež
tai skirtingą politiką nuo 
gen. Eisenhowerio.

Jei generolas juos rems 
rinkimuose, jis padės įvesti 
į kongresą žmones priešin
gus jo politikai. Jei jis jų 
neremia, jis gali, rinkimus 
laimėjęs, pasilikti mažumo
je senate. Ir taip bloga, ir 
taip negera.

O tuo tarpu demokratai 
jau galanda dantis pulti re
publikonų kandidatą už jo 
žadamą paramą izoliacinin- 
kams ir šen. McCarthy, ku-

, i, j — . . i - ris pagarsėjo užsipuolimais
telkti dar simtus tūkstančių prješ gen> Marshallą, gen.

Eisenhowerio buvusį virši
ninką ir artimą draugą.

ir muštissnių atstumo 
mėšlais!

Ar tokia “dvikova” yra Gen> Eisenhower patvir- 
kada įvykusi tarp aukštų tino Mundt pareiški.
žmonių, sunku pasakyti, į kad jjs rems sen Mc- 
bet piemenys Lietuvoje^ ne-lGar^hy rinkimuose, bet kar

tu atsiribojo nuo McCar-retai apsidaužydavo išdžiu 
vusiu karvių mėšlu ganyk
lose. Matomai, iš piemenų 
ir A. Linkolnas padarė 
“džioką” apie dvikovą “iš 

atstumo”klavimą, kol Vokietijai nė- nas pasiūlęs savo priešinin- penkių žingsnių 
užtikrinta pilna lygybė kui muštis “iš penkių žing- karvamėšliais.ra

thy kovos būdų ir griežtai 
pareiškė, kad jis neturi 
abejonių dėl gen. G. C. 
Marshall patriotizmo.

—J. D
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEUUA Amerikos Lietuviu Gyvenimas fcAB SKAITO, KABO

NEPKAAO

Kas Girdėt Chicagoje
Šaunus “Naujienų” 
Piknikas

Tūkstančiai Chicagos ir 
apylinkių lietuvių nekant
riai laukė sekmadienio, 
rugpiučio 17 dienos. ^e",kad 
kantriai laukė taip vadina
mo tradicinio, rudeninio 
“Naujienų” pikniko. To 
parengimo chicagiečiai lau
kė, kaip Lietuvoj žmonės 
laukdavo atlaidų arba jo- 
marko. Kaip tą syk ten 
per joraarkus, taip dabar 
čia per “Naujienų” paren-

deginimo fakto visiškai ne
sibijo,” kad “Bažnyčia ne-! 
mato jokio esminio skirtu
mo tarp mirusiojo žmogaus 

! kremacijos ir puvimo.” Po 
šių pareiškimų vėl rašo, 

“Bažnvčia, kovodama 
su prietaringais, vedančiais
i degeneraciją reiškiniais, 
griežtai uždraudė tikintie
siems mirusiųjų deginimą.” i 
Vienu išsižiojimu tvirtina 
vieną dalyką kitu išsižioji
mu kitą. Skirtumo tarp pu
vimo ir kremacijos nesą, oi

KARO LAIVYNO NAUJAUSIAS GINKLAS

Karo laivyno naujausias greitas kovos lėktuvas, vadinamas S2H-Kanshee.
derniškiausią RADAR aparatą ir gali skraidyti visokiame ore.

turi mo-paskui pasirodo, kad yra* 
gimus geiįausta pioga pasi-didelis skirtumas, kad 
matyti su giminėmis, senais kremacija griežtai reikia
(.įaugais, pažibamais. uždrausti. Štai autorius dar tolo neperša. Kaip gydy- Lietuvių ir 

baunteje pnes pikniką šitaip argumentuoja prieš tojas operacijos nedaro be
(■ras buvo pusėtinai nepas- kunų deginimą: “Kur ne- paciento sutikimo ir pasi
tikus. Dažnai palydavo. kaĮtųjų skerdėjai nepajėgė rašymo, taip niekas be tam 
BUV O tokių, kUlie įeiSKė tilzi-n /-InLriim/intrk nolzvo-
baimės dėl tokio oro ir sa- ai

ginti,
nesuskubo lavonu sūdė-tikro dokumento nekre-' BALTIMORE, Md. Sek- 

k. a. Katyno apylin- muojamas. Taigi nei krik- ™d.enĮ, rugsėjo 7, nuo~12

_____  — f‘°’ ^et “ ^hų vietų lietu-
n>z>n/f viai dalyvaus šiame pasiro-Kltų Tautų Diena dvme Bus ilgai atmintina 

diena.
T. Ylutis.

kė, kad tik sekmadienis ne- pagonis lavonų'j*1-, dieną, G"J'n" V,- , v .
hutų lietingas. Noras issi-1 šimtmečiais mirusieji deginimą negali rišti su kri- Park,e- bus V,ls,ų Tautų Die- Kanada .\Uima 

,J* T " " ” ' J na, kurioje dalyvaus ir nepildė. Jau šeštadieni orą 
pilnai išsiblaivė ir nusisto
vėjo giedra. Toks oras bu
vo ir sekmadieni. Nesenai 
išlijęs lietus atgaivino gam- į žmonfe nešaukia? 
tą ir priplakė dulkes. Da
bar vasaros pabaigoj pie
vos ir miškeliai žaliuoja 
taip, kaip vasaros pradžioj.

Pikniko komisija

šauks garsiau,
99

negu milio- minalu.
nai gyvųjų." Klausimas sa
vaime kyla: ar nacių kre- 
materijose sudeginti nekal- ^„"dalyką.
ti žmones nešaukia? Be to f * 7 •. . , . , , x Laisvamanis.atsiminkime, kad švento- __________________
sios inkvizicijos nutarimu 
sudeginti žmonės jau šimt
mečius šaukė ir per visus 

gerai amžius šauks garsiau, negu

tuviai. Lietuvos pasiunti- 
Jei ne piknikas, tai dar nybė \Vashingtone sutiko 

ilgai butume diskusavę ši parodyti lietuviškus ekspo- .
natus, atstovybių pa vilione.

Kekorduų Derlių pildomus delnus.

Streiką Užbaigus
Plieno fabrikų kaminai matosi tekstilės pramonėj, 

vėl rūksta. Plieno darbi- bovelnos skyriuje. Gal to- 
ninkai po didžiausios kovos dėl, kad ši pramonė ne tiek 
savo organizacijos istorijoj priklauso nuo plieno indus- 
išėjo laimėtojais ir vėl dir- trijos. Per ilgą laiką Įky- 
ba, triūsia, prakaituoja prie rus kritimas žemyn pasisu- 
pragariškai liepsnojančių ko j gerąją pusę. Žiburiai 
pečių, kur žiežirbos tiyška jau ir vėl matosi fabrikų 
i visas puses, kur tirpsta languose vėlai vakare ir kai 
kiečiausia medžiaga. Ten kur po vidurnakčių, kas 
darbo milžinai vėl kala, reiškia, kad dirba trečioji 
varto ir vėl kala raudoną pakaita. Spekuliantai jau 
plieną, gamina padargus, vėl parvyko ir matosi Nevv 
kurie suka visos šalies mil-.Yorke, ant Worth gatvės, 
žinišką ūki. kur yra šios pramonės gy-

1 Plieno darbininku susi- viausias nervas, tekstilės 
rėmimas su savo viešpačiais birža.
dėl geresnio gyvenimo ir Laivų krovimas nedaug, 
žmoniškesnių darbo saly- bet irgi rodo gerėjimą; žy
gy davė dideli smūgi ne miai pagerėjo prekinių va- 
vien plieno baronams, bet gonų krovimas, pereitą sa- 
ir visos šalies išnaudoto-vaitę pakrauta 782,171 va
jams, kurie daugiau nieko gonas, o prieš savaitę tik 
nežino, kaip tik grobti pel- -732,920. Tas rodo, kad 
nus ir žerti vis daugiau gaminiai eina rinkon ir 

ukso i savo niekad nepri- slenka i vartotojų namus.

iš Piety Amerikos.

Kanados plačiuose kvie
čių laukuose baigiamas nu
imti derlius. Šiais metais 

Lietuvių dainų pi ogi amą derlius ten yra nepaprastai 
ves Lelija Bekerckienė, da- geras j,. Kanada turės dide-
lyvaujant 
ir naujiem 
nininkams.

senesmems ir 
“Dainos” dai- 
Ponia Bekerc-

Išeivių Dienos Minėjimas

Liepos 19 d. Urugvajaus 
etuvių Kulturos Draugija 

savo patalpose surengė Da
riaus ir Girėno 
nos minėjimą.
tuviu

padarė, kad pasamdė auto- milionai Kirstukų. “Drau- 
busus vežti iš lietuvių di- go” tas bendradarbis dari
džiųjų kolonijų piknikie-rašo: “Tenka stebėtis, kadįKultūros Draugija 
nus tiesiai į parką. Tą musų laisvamaniams daug rv>_
ypač Įvertino senesnio am- maloniau kvepia dvidešim-
žiaus žmonės ir tie, kurie tojo šimtmečio gėdos liudi- 
vyksta su vaikais. ninku — žiauriųjų kacetų

Justino draugai
pasirodė vieni iš pirmųjų 
Susiradome patogų stalą po torių smilkalai.” 
medžiu ir, susėdę, tarėmės maniai Kirstukams 
ar fundysimės didelius pie- gėrėtis šventosios 
tus, ar tik pasiimsime užsi-,cijos laužų durnais, 
kąsti. Justinas padarė to-viskas. Kirstukas 
kią pastabą: “šiandien su- vieną kataliko gydytojo iš
eisime šimtus pažįstamų, sireiškimą. Tas gydytojas 
senų draugų. Jie norės' pasakęs: 
mums fundyti ir mes jiems.! «Kai tik aš išgirstu reikalą-1 
Todėl dabar tam kartui vimą numirėli kremuoti, man 
tenkinkimės lengvais už- dilgtelia galvoj pirmoji mintis: 
kandžiais.” Taip ir pada- bene bus čia Įvykdytas koks 
rėme. Tada Teofiliui buvo kriminalas: pasmaugimas, nu- 
priminta apie BALF’o pik- nuodijimas, ar kas panašu. .Juk 
nike pažadėtą tinkamą te- tokiu budu lengviausia paslėp-

lius javų peeteklius išvežti 
Į užsienius.

Kanados žinovai apskai-

i Elektros jėgos gamyba 
Streikas, jei butų prasi- taipgi pakilo, pereitą savai- 

tęsęs dar porą savaičių, tai tę pagaminta 7,495,322,000 
butų visos šalies ūkį taip kilovatų, kuomet savaite 
supai aližavęs, kad ir per iš- anksčiau buvo. pagaminta 
tisus metus nebūtų atsigau- 7,404,913,000 kilovatų. Tai- 
ta. Ūkio ekspertai niekaip gi ir čia matosi kilimas, 
negali apskaičiuoti, kiek
nuostolių padaryta. Federalis rezervo bankas

______  ______ _4____ sako, kad didžiųjų depart-
kienė paskui ves visų tautų čiuoja, kad šiais metais Ka- Amerikos plieno ir gele- mentinių krautuvių biznis
chorų bendrą dainavimą. na(]a «uims nuo savo laukų žies institutas sako, kad dėl žymiai pakilo, bet patys

Lietuvių skyriaus komite-^30 00O ooo bušelių kvie- streiko 14,351,224 tonų krautuvininkai sako, kad
čių. Jei tie skaičiai pasi- plieno buvo mažiau paga- jie buvę priveisti numuštite dirba Lelija Bekerckie- z?

išeivių die- 
Vietos lie-

piknike krematoriumų durnai, negu \uv.iy katalikų choras gie jreikajs Birute ir Gražina 
širmųjų, krikščioniškosios meilės ai- . °^° ie uv°5 11 . i Čieplikaitės, Ona Karasie-

nė, Albertas Juškevičius tvjrtjng su^mus visą derlių, minta. Tai milžiniški nuo- kainas pirkėjams paragin 
(Lithuanian Melody Time), tai Kanada turės apie 600,- stoliai ir tik vienoj plieno ti, kad pagreitinus prekių 
Klemensas ii Eienoia And- nf)fi fino hučolin Vvi#»ėiu nramonpi O kiek tu nuo- anvvarta.

Laisva- ^us himnus ponios Grau-nė> Jonag Kairig> Marijona 
. ... zinienė ir Gabahauskienc

pa ana pagkaįtg apje Darių ir Girė
Inkvizi-i . . , ... ,r. ną ir jų skridimą, o mokv Dar ne . . ... _ ,; tojos

vaujama 
suvaidino

cituoja

Jurkšaitė ir kiti. 
Tautiškus šokius

Kęstutis Laskauskas ir
.. .. . .jakurės.vaikučių grupe Dainos 

vieno veiksmo

Stanevičienės vado-

mą diskusijoms šiame 
Teofi-“Naujiefių” piknike. ------

liūs ėmė baisa ir pradėjo ‘ 
kalbėti šitaip: « T .

—Savo pažado neužmir- ^erei^ia

ti bet kurios piktadarystės pėd
sakus: nei gydytojai, nei ju-

niekados 
pagrindo 

čia

nebeturės tin
tai patikrinti.” 

Saliamono
sau ir pradedu. Kaip ma 
tote piknikierių minios tirš
tėja. Turime pasiskubinti, 
jei nenorime, kad aplink 
musų stalą atsirastų būriai 
klausytojų. Štai “Draugo” 
rugpiučio 6 dienos nume
ris. Jame koks tai Pranas timu pasidžiaugėme. 
Kirstukas puola “Naujie- sekė tokios pastabos:

.. 000.000 bušelių kviečių pramonėj . O kiek tų nuo- apyvartą.
Gražina Didžiausias Ka- stolių padaryta kitose pra- Dun and Bradstreet (eko-

nados kviečių eksportas per monės šakose per visą nomikos barometras} sako, 
vienus metus praeityje šie- kraštą? kad didmiesčiuose depart-
kė 475 milionų bušelių. Nacionalinis gamybos biu- mentinių krautuvių ateitis

ras, Washingtone, pusiau esanti tamsi; užmiesty nau- 
, ....... .oficialiai sako, kad tokios jai pastatytos ir gerai

Amerikoje bus didelis kvie- įfjrmos> kajp International i Įrengtos krautuvės turi ge- 
Draugija turės čių perteklius, apie 800,- Harvester, Allis-Chalmers, Tesnes perspektyvas, daro 
kur bus vietos 000,000 bušelių, tai Kana

šoks
nau- Kadangi šiais metais ir

, n „ pavilioną, Kur nus vietos vw,vw uucvnu, tai iQipaner
komediją Didelis Ponas. !}ietuvių dailės paroda, taip- da turės vargo kol suras sa-b - 
(Taipgi tos pačios mokyto-g- netuviški valgiai, užkan- vo kviečiams rinkų.
jos Stanevičienės geiai is- ifjįįai jr gėrimai. Už par- Kanadoje yra trys kvie- 

meigaičių bui elis c]uotu? daiktus lietuvių pa- čių provincijos, vadinamos 
vilione pelnas teks lietu-.“prerijų” provincijomis:
viams. JManitoba, Alberta ir Sask-

Bus dovanos už geriausi atchevvan. Tose provinci- 
dainavimą, gražiausius tau- jose yra 248,716 farmų. To- 

■ tiškus rubus ir geriausius se farmose derlių suima
sokius. j79,117 kombainų (piau- mjna ^aro pabūklus, dirbo,'putės viena

įžanga nemokama; bet namų ir kuliamų masinu
patartina visiems Įsigyti kartu), yra 239,930 trakto- 

Kaip kitur, taip ir Urtig-; dykai duodamus Įžangos liu ir 113.512 sunkvežimių

lavintas 
pašoko keletą lietuviškų šo
kių.

Po programos tęsėsi šo
kiai liki ankstyvo ryto. Pu
blikos buvo daug.

Musų Prekybininkai ir 
Pramonininkai

a_! galvos, kad supratus, jog! vajuje, apart darbininkų jr į bilietus, nes bus apie 25
cituotas kataliko gydytojo 

į išsireiškimas nesiderina su 
i tiesa, nei su faktais.

—Toks mano raportas,— 
baigė Teofilius.

Visi tokiu dalyko nušvie- 
Dar

ūkininkų, yra keletas lietu-įžangos vertingos dovanos, 
vių prekybininkų, kurie ne- * Gvvynn Oak Parkas yra 

panašus Lietuvos ąžuoly
nui, Alkai. Čia skambės 

ne?u 1 Lietuvos dainos ir mirgės 
i lietuviški kaspinai ir sijo-

blogai verčiasi 
|jų gyvenimas 
daugiau garantuotas 
darbininku.

ir, žinoma, 
yra daug

Bendrai imant prekybi
ninkai daugiausia laiko

nas” dėl klausimo apie mi- —Aš nesuprantu, kodėl valgomų daiktų krautuves 
rusių kūnų deginimą. Straip- “Draugas” kūnų deginimu ir barug, gi kiti verslininkai 
snis pavadintas “Ignoranci- taip susirūpino. Juk už tai tnn- nihn siuvvklas medžio ja ar' Pikta Valia?” Igno- nwsy tarpe niekas jokiori^r^'X valv^Fas ir 
rancija ir pikta valia, kyšo agitacijos nevaro. >R
kitur, o ne “Naujienose.” —Kūno deginimas poi Mariampolietis A. Mi- 
P. Kirstukas rašo, kad mirtieš yra valios dalykas. !njausRag turi gerą vyriškų 
“Bažnyčia paties nuirusiųjų Niekas čia prievartos nei iš;rubu §iUVyklą, kur siuva

drapanas pagal užsakymą, 
turį gerą skaičių nuolatinių 
klientų ir neblogai stovi. 
Rokiškietis B. Žuklys turi 
medžio skulptūros išdirbi- 
binių dirbtuvę, kokių ma
žai yra Montevideo mieste. 
Šiaulietis A. Jankus turi 
rūbų valyklą, yra prasigy
venęs, turi porą namų ir 
cento netrūksta. Tenka pa
stebėti, kad šie lietuviai yra 
pažangus ir geri lietuviai. 
Paskutinieji du jų yra nauji 
“Keleivio” skaitytojai.

M. Krasinakat.

nai vikriuose 
šokiuose. Ne

Harvester ir kitos, 'geresnį biznį, nes mašino- 
išimtinai gamina mis užmiestį lengva pasiek- 

ifarmeriams ūkio padargus, ti.
dėl stokos plieno duos 30 New Yorke Broadvvay ir 
nuošimčių mažiau gaminių.,Times Sųuare, Bostone 

Amerikos Lokomotyvų ■ Washington Street, Phila- 
Kompanija sustabdė 50; delphijoj Market Street ir 
skyrių savo fabrikuose dėl kituose didmiesčiuose^ kur

Kas nori skaityti sa jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvą liet avišką žodį visais svarbiais klausi
mais, tas skaito 8-10 puslapiu 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 lakraštį 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., Vilk Lasalle, Montreal, P. Canada.

tik “ortt- 
kuris ga-

ligi šiol švietė milionai 
elektros lempučių, tos Tem

po kitos gęsta
o šiaip viskas buvo supara- ii už poros desėtkų metų 
ližuota ir kol ateis į norma-Į čia bus taip tamsu, kaip 
lias vėžes ims apie šešius į šiandien ant Bovvery. O 
mėnesius laiko. j ten irgi kadaise buvo labai

Automobilių pramonėj''šviesu.
gamyba nukrito ligi 38,295 i Niekas ant vietos nesto- 

- - - Kurse-
gražųs namai,

stokos
nance

plieno, 
d i vision,’

Šiais metais “prerijų 
farmeriai užsėjo didesnius 
plotus kviečiais ir derlius 
pasitaikė geras. Dargi to
se vietose, kur per 
metų iš eilės sausros sunai- įjajRui 
kino derliu, šiais metais;

! mašinų per savaitę ir kai vi, viskas keičiasi, 
keletą kurios imonės turės kuriam niau buvo

visai užidaryti, nes ten šiandien jau lūšnos; 
visos plieno atsargos jau kur buvo labai šviesios gat-

lietuviškuose nuo akro žemės surinkta P° iSUVartota, o. daugiau žalia- 
tik Marvlan- 50 bušelių.

JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS BUVEINĖ

Spalių H d. susirinks Jungtinių Tautų visuotinas seimas 
galutinai įrengtame JT name. New Yorke.

vės, ten šiandien nejauku 
praeiti; kur buvo stambus 
pramonės centrai ir di
džiausias triukšmas, ten 
šiandien viskas apmirę, tik 

Pirmiau negu plieno strei- merdėjantys griuvėsiai riog- 
kas prasidėjo buvo manyta, so.
kad šiemet bus pagaminta Darbininkai atsisako bu- 
4,500,000 automobilių. Gi davoti naujus namus ki- 
dabar, po streiko, tos skait-'tiems, o patys gyventi luš- 
linės pasikeitė, ir jei buslnose; siūti gražius rubus 
pagaminta 4 milionai, bus kitiems, o patys vaikščioti 
labai gerai. apdriskę; versti kalnus, ka-

Tos pramonės organas ?ti kietą anglį, kalti karštą 
“Automotive News” rašojgeležį ir vien tik krauti di- 
kad visos atsargos naujų 'džiausius turtus vis kitiems, 
automobilių ištuštintos ir Jo patys gyventi nedatekliu- 
per visą šalį randasi pas
pardavėjus vos tik 180,717 
automobilių, tai mažiau ne
gu pabaigoj antro pasauli
nio karo, mažiau 387,286 
negu buvo pernai šiuo lai
ku. Normalus kiekis—vie
nas milionas automobilių 
pas “dylerius.”

Kiek geresnis vaizdas

vų tuoj pat negalima gau
ti ir nieks nežino, kaip greit 
bus galima pradėt norma
liai dirbti.

je. Taip amžinai negali 
būti. Plieno darbininkų 
kovos ir laimėjimo pavyz
džiai bus didžiausia pamo
ka visiems darbininkams. 
Kad geresnio ko nors turė
ti, reik organizuotis į darbo 
unijas ir kovoti. Be kovos 
nieko neatsieksi.

A. Jenkiiu.
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Suskaitykime Galvas!
šieArtėjant LSS suvažiavi- se 

mui, kai kurie draugai jau žomis 
pasisakė “Keleivyje,” kas, ilgokai lankyli čionykščio 
jų nuomone, šiuo momentu paprasto kartaus gyvenimo 
socialistams reikėtų svars- mokyklą pakol jie užsigru- 
tyti ir kaip svarstomais dys socialistinėse idėjose, 
klausimais pasisakyti. Ban- Daug rimtesnis reikalas su 

jdysiu ir aš pridėti savo dvy- senaisiais socialistais. Tie- 
leki prie einamų diskusijų, sa kad daugelyje didesnių

jų Amerikos lietuvių kolo
nijų turime kuopas, ar nors

nas Clevelandas socialistų 
požiūriu yra pakrikęs?

Waterbury, Conn.: Ne
jaugi ten beliko tik du so-1 

pastarieji, su ma-įcialistinės krypties žmonės,1 
išimtimis, dar turęs|Matas su Motieėium? Juk

tai tūkstantinė lietuvių ko
lonija ! . {

Čia suminėjau tik kelias 
vietoves, kur gali ir turėtų .
gyvuoti LSS kuopos, bet ju dal>siu .
nėra. 5«ii mas, kad didžiuma jų dar

Iš Musų Praeities
Tai buvo 1906 metai, nas mano draugas kartą sa- 

Dideli būriai jaunų vyrų ir kė:
moterų paliko savo tėvų “Jie lenda pas mus ne 
kraštą Lietuvą ir po vargin- tik pro duris, bet ir pro ka- 

kelionės išlipo Dėdės minus!”
Šamo krantinėse. Gal ne-

Apie "bendruomenę,” už
šaldytus Lietuvos iždo pini
gus ir panašius dalykus bus pavienių narių, 

gi tiesa, kad
Tačiau taip- 
mes turime

galima kiek plačiau pasisa- §augvbe'senesni,ijų ateivių,
pačiame suvažiavime. kurie save irgi vadina so-

—Maike. aš jau 
dieną tavęs ieškau.

—Ar papuolei į bėdą? 
—Ne, vaike: aš noriu 

garbę pakilti.

Ir buvo pagrindo tą da
ryti. 1904-5 metų įvykiai 
carinėj Rusijoj negalėjo 
nepaveikti ir musų tėvų 
kraštą. Skersai-išilgai Lie
tuvą nuaidėjo revoliucinės 
bangos. Socialdemokratų 
šūkis dėl laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos išjudi-

klaidos, sakyda-
Per visa šalį rastume maS’ ...

dar daugiau miestų, kur ir šiandien gyvai prisimena
nuo palaidų socialistu pasi- f“®1”?.1 ‘ “į,11* a"
slėpti sunku, bet jie' stovi U/ Yorke. Buvo li
anoj pusėj organizacijos ri- džiugus n šiurpulingi mo- 
bu mentai! Stovime eileje, o

Kaip šituos žmones išju- Plde musM laukia .
inspekcija. Va, inspekto- no net musų kaimo jauni

mą. Tas jaunimas, dėl vie-Aš matau reikalą viešai Da- dinti jų pareigose, kaip . , .
klabenti duris dėl dvieju iki clallst?ls- ,bet nest£>a mus« įjuos įtraukti į LSS? Musų nu® sulaį® zalluk3 V-'T«

” kur yra į,.ganizacija turi labai (laug ant sulaikyto nugaros rašo
kreida baitą kryžių.neliestų klausimų, ku-šiol 

rie,
organizacijai

mano manymu, musų
yra

organizacijon. Kur 
i kuopos ir yra “palaidų” so- 
cialistų. tai kas nors negera 

dau& ne tik su tais socialistais,

nos ar kitos priežasties at-

Lietuvosi svarbesni, negu
diplomatų, algos. o 'sileidę savo pareigose. Nie-

Tie klausimai tai LSS kanl ne paslaptis, kad per 
statuto reikalas ir pati LSS metus laiko tik viena kita

bet ir su kuopom. Jos ap-

organizacija kaipo tokia.

trečią kad užtept senatvės vaisiai. 
Ir štai musų Daratelė 
dar prieš saulę atsikėlė 

į ir prieš zerkolą sustojus 
~ dvi adynas maliavojos.

. , . . , Nepažint jau Daratelės:
- Kelią į garbę tun pats jUpQS kraujas, feisai gėlės, 

skinti, tė\ e; aš čia negaliu g>UVas suknią ilgą baisiai, 
nieko pagelbėt. kad uždengt senatvės vaisiai.

—Šiur, kad gali. Aš no- Sako. trumpos—ištvirkimas, 
liu būt poetas. tu mano pasileidęs mus jaunimas . . . 
raštus gali nusiųsti redakci- Draskė, plėšė kalendorių: 
joms, ba aš pats nežinau, “Apsiženyt baisiai noriu.” 
kaip joms reikia parašyt. Siuvąs suknią baisiai iigą- 

“Gausiu vyrą neužilgo."
—Tėvas nežinai dar kaip Dažė lupas, tepė nosį. 

redakcijoms parašyt, bet “Aš už vyro ponavosiu.” 
nori poetu būti. Nusikirpo trumpai plaukus.

—O kodėl ne? Žiūrėk, kad tik vyro susilaukus.

Dar,keliavęs Amerikon, čia ra- 
kitą ir kitą—pasigirsta mo-ido organizuotą socialistųdarbo, o permažą narių 

skaičių. Musų darbo ba
ras apima kaip Lietuvos 
laisvinimo reikalą, taip iri 
Amerikos gerovę ir jos vi
suomenės, ypač darbo žmo- 

reikalus. Jei imti Lie-suvaz.av.mo pl.Opagan(,Os tikX“S tU^’ “ meS dedamėS į joS 

darbotjaikėj sakoma, kad, susirįnkimus, arba sistema- 
be kitko, bus daromas pra- čįaį platina socialistų spau- 
nesimas apie LSS statutą. ja Kitos kuopos nei to 
Musų senojo statuto laida ne(}ar0? jos tenkinasi, ir tai t -ItnvnV 
jau senai issibaigusi; spaus- tik kartą metus> sukvie-į ;
dmto ir naujo statuto rei-
kalas yra savaime aišku 
nes nuo senojo surašymo
praėjo nemažai laiko ir kapju,” galima dar lietuviš- 

Įgyvemme daug kas pasikei- ka * p^iutpolkę pašokti.
Bet iš darbotvaikės ne- \jeko neveikiant organiza-

Paskelbtoj kuopa daro

timui rai p 
vieni

tė.
aišku, ar Centro Komiteto 
įgaliotiniai jau tur 
šę naujo statuto projektą“. (ja< 
Jei turi ir jei toks projektas tvva 
bus siūlomas delegatams

laisvinimo darbą vaduoda- 
miesi tam tikra pasaulėžiū
ra. Socialistui anaiptol ne- 
užtenka nepriklausomos

ters balsas:
“Vargšai, juos

o kaip bus su mumis 
Į Eilėje stovintieji nervi
nasi, kiekvienas laukia 
“sprendžiamo momento.” 

i Mus praleidžia be “kry
žių,” ta pati moteris, vos 
sulaikydama ašaras, taria: 
“Dabar mes laimingi, bet 

, va anie . . .”
Daugiau pasakyti ji

grąžina. 
9”

........ , *i Mes norime, kad nepn- ... .. . „ ..tviskių į balių, kur ge-|klausomoj Lietuvoj nebutų pajėgę, o ‘'anie -jie 
asivalgius ir įsklausius ..deržimordų., ir pamotės l’alauztl “Y®? 1,klra0- 
kitus ginančių pra-!vaiky Mes norjm tokios Asanj Sala!

Lietuvos, kur bent didelė 
didžiuma jos gyventojų
jaustųsi, kad jie yra

Mes
*

išlipom

ne
liko

jauni, čia
krašto iadom jaunus draugus ir

sąjūdį. Tas sąjūdis dirbo 
už tėvų krašto išlaisvinimą. 
Rinkta aukos Lietuvos so
cialdemokratų partijai, pla
tinta socialistiniai raštai. Ir 
žmonės, daugiausia jauni
mas, ėjo pas socialistus. Jie 
tikėjo ir laukė stebuklo: 
tučtuojau žemiško rojaus.

Dar didesniais pulkais 
tas jaunimas bėgo pas so
cialistus pirmojo pasaulinio 
karo metu. Matote, kai kas 
manė. kad socialistai juos 
išgelbės nuo visų karinių 
prievolių. . . .

Kai kas dar ir šiandien 
mano, kad tai buvo musu 

To- 
sa-

vo rusies kunkuliavimas: 
į putelės iškilo, pervirė ir 
[pranyko.

Lietuvių socialistų sąju- 
: dis kitoms musu srovėms

l’al'ei- dvr L:etUVidS0CialiS-Ujudy žydėjimo metas. T< 
jrojektą? ® ™ Komia ir teisėmis. Juo pla- tų P»rO«-tu<> vardu anais „ žu ne Tai buv0 s.
oroiektas u . 11? 3S. T .“C. į’ tesnėm lietuvių masėm bus alkais buvo žinoma musis- yo 5. kunkuliavimasocialistas savo įnicia 

bando su kuopa už
megzti kontaktą, tai turi 

ratifikuoti, tai galime pa- (|aUg vargo kol suranda' jo_ 
adresą. Šitą padėtį kuo-daryti stambių klaidų. Su

važiavimui skilta dvi die- 
1 nos. Darbotvarkėj numa
tyta įvairiausių pranešimų, 
kurie neapsieis be diskusi
jų. Kiek tada beliks laiko 
švaistyti statuto projektą? 
Atrodo, kad Centro Komi-

pose Centro Komitetas 
rai žino ir suvažiavimo 
botvarkėj turėjo skirti

tesnėm lietuvių masėm bus laikais buvo žinoma musis- 
žinomas musų nusistaty- kė Lietuvių Socialdemokra- 

■įmas, tuo didesnės įtakos Sąjunga, kuri šį šešta- 
mes padalysime i naujosios dienį ir sekmadienį turės 
Lietuvos sutvarkymą. At- savo eilin! suvažiavimą.
rodo, kad kitos amerikiečių Amerikos lietuvių &ocia-'y|.a davęs visą eile taip va- 

" lietuvių grupės šitą reikalą listinis sąjūdis 51a piaėjęs Einamu “veikėjų” ir šiaip
geriau supranta už mus, visą eilę kryžiaus kelių. ^ei “garbingų žmonių.ne-

menkiausią vietą gvildeni-
mui musu darbo trukumu
priemonių ugdyti organiza- 
Cl 13

Nors ir šleivas.n0,I kT°^’ tetaS • Čia. Pražiurėj° Patiį Dar blogesnį vaizdą gau- 
svarbiausią dalyką. Statu- name pažvelgę į tas koloni- 
Ito projektą reikėjo visų pii- jag, kur socialistų yra

C,I.‘" nes jos jau dabar, ir tai sis- didelių ‘‘pasisekimų 
u “ itematingai, be jokio atosiu- turėjo

reikalas?mm-
Kame

kožnas dipukas eiles rašo. ■
Na, o jeigu grinoriai gali ka<? tik butų 
visokių balabaikų prirašyt, TaIpt s'a->oi°’
tai kodėl aš negalėčiau? Xro^ kaičia yra STna išsiuntinėti kuopoms ir ščiai.
Jeigu kokio žodžio pritruk- kad j sosta • nekėlė pavieniams nariams, kad zacijos. Tų socialistų LSS
sta, tai nueinu pas Zacirką argį mjrt reikės be vyro? ,butų galima su siūlomu pi o- narju sai ase nerasime. O 
pasiklausti. Anądien mu- T. • f , >kt.V Įš anksto susipažinti, gaiėtų būti. Iš tikro, ne
du sustatėm labai gerą ka- . a? -t a aiun a jį įsdiskusuoti kuopose ii vjenoj kolonijoj, pridėję

Dara- baigiasi. Maike. Dabar as spaudoj, siūlyt, jei matosi J J J 1 v

man bagotas.’ 

pirštais burė. 
kepure? 

daros, kas čia vra. o visai nėra

gio, telkia į savo organiza- stolių. I ra 
cijų eiles visus savo vien- siauražiurių, 
minčius. Algi “palaidieji” “Socialistai 
.socialistai nesupranta, kad atgyveno savo dienas . . .” 

aP“ibet kokiam gyvenimo žygy Tie žmonės nemato to- 
or?ani-i ideologinės grupės įtaka Hau savo nosių. Jie nepa- 

priklauso nuo stiprumo jos jėgia suprasti, kad nedar-

usisc-visai paprastas.
nemaža tokių rg dirbtinai užsitempta so- 
kurie sako:[cjajjgįjng skūra, liko tas,

ir socializmas kas Jie yra.

bo apdrauda, kad senatvės
sustatėm 

runką apie senmergę
tą. Jeigu turi čėso, tai pa
dainuosiu.

—Galiu pasiklausyt, tė
ve.

—Tik nesijuok. Maike, 
ba čia viskas teisybė. Ma
no sugalvota, o Zacirkos 
suposmuota. Skamba taip:
Musų mylimai Daratai 
trisdešimt devyni metai, 
šitoks biznis jau savaime 
Daratėlei yr nelaimė.
Ir dėl to ji labai nori 
sudraskyti kalendorių.
“Aš per šitą kalendorių 
likti senmerge nenoriu.
Kyla mokslas, kyla šviesa, 
kalendorius eis po biesais." 
žinia pasiekė jos ausį. 
kad bus piknikas didžiausis. 
Vyrai jauni ir pasenę 
rinks ten grožio karalienę.
O kas lieka karaliene, 
geria vyną. maudos piene; 
važinėjasi po byčius. 
valgo smožytus vištyčius.
Vieną išrenka kas metą. 
gal išrinks gi ir Daratą?
Argi ji jau ne gražuolė, 
ar skaistumas kur prapuolė? 
Ar veidai ne maliavoti ?
Gal išrinks, kas gal žinoti ? 
“Gersiu vyną. mirksiu piene, 
busiu grožio karalienė.
Gausiu vyrą. pirksiu dvarą, 
oi kaip linksma, oi kaip gera 
Bet ne viskas taip išėjo, 
kaip Darata mus norėjo.
Rinko piknike gražuolę, 
bet Darata nepapuolė.
Ten išrinko ilgaplaukę. 
Daratėlė to nelaukė.
Bėga diertos, aiškiai matos. 
Juokias žmonės iš Daratos. 
Oi. supyko Daratelė.
Bet pradėjo ji svajoti: 
reikia lupas maliavoti. 

>l.«liavotis reikia baisiai,

noriu kad tu pasakytum, O
-iek tiek iarbo, jie galėtų

reikalas, pataisas, ir tt. v/ įsteigti <*ana 
kiek redakcija galėtų man gaj Centro Komitetas šuva- kuOpa. "štai 
už ją užmokėti? ižiavimo ratifikuotą projek- džiai:

tą mano vėliau išsiuntinėti ( LaWi.ense? Mass.: Ten gy- 
kuopoms ir pavieniams na_ vena net keli socialistų ve
riantis patvirtinti? Jei taip, teranai—Jenkins, Urbonas, 
tai ar kuopos tuiės teisę gtakionis> Valeika, Pečiui
tam projektui siūlyt patai-jka jr ejj^ į.į^ Lietuvių ko- 
symus? Ir jei turės, tai ke-uonjja didelė, darbui dirva 
no autoritetu tie patais^ mai • nesjaura Ąr tiems drau
gus įtraukiami į statutą. Igarns nesiraukia kakta pri

siminus, kad toks “vaba
las” Norvoodas turi LSS

—Aš nemanau, tėve. kad 
kas galėtų už tokį plepalą 
pinigus mokėti.

—Vactumaru? Algi čia
teisybė pasakyta? Juk 

visos senmergės taip daro.
—Bet ar

ne

jauna
kalta.

padorti, tėve, iš 
senmergių juoktis? Juk 
kiekviena moteris nori būt 

ir graži. Bet ar ji 
jeigu ji tokia nėra?

Tėvas turėtum pažiūrėti 
pats Į save. Viena koja 
trumpesnė, nosis didelė, o n •. 
kupra dar didesnė. Ar tė-' 
vas nori toks būti? Žino
ma. kad ne. Taip pat ir 
senmergė. Todėl juoktis iš 
žmogaus likimo nepridėta.

Vienos kuopos siūlymas ne
reiškia įstatymą, siūlymą 
dar turi patvirtinti aukš
čiausioji organizacijos įstai
ga, kuria gali būti suvažia
vimas arba ir visuotinas 
LSS narių balsavimas. Jei 

šitos procedūros,
tai LSS naujo statuto lauk-

-Maike, jei bučiau žino-

sime dar porą metų. Bet 
gal CK turi galvoj, kad at
einantis suvažiavimas sta
tuto klausimu tars galutiną 
žodi. Šiame atvejyje r.au-

jęs, kad tu mano poeziją i jasis statutas gali būti “pri- 
taip išnevožysi, nebūčiau Įmestas’ didžiumai LSS or

ganizacijos, nes ir prie ge
riausių nortj pilnos LSS at
stovybės pačiame suvažia
vime neturėsime—dėl toli
mų kelionių ir lėšų stokos. 
Reikia gerai pagalvoti kaip 
iš šitos keblios padėties iš
eiti, turint galvoj statuto 
svarbą.

tau dainavęs

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
Maistinsra Gyduolė 
yra mišinys riešutų, 
uofinj. šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, (tėra 
nuo inkstų (kidneys)

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 

, sirgtumėt, šitame mišiny yra 
stiprinimų. Vartojama arbatos 
moję. Svaras $R.OOO, pusė svaro 
$4JX), kvotė ris svaro $2.00. Prisiun- 
čiam j namus.

ALEXANDER'S CO
414 West Broadairy 
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stiprią LSS 
keli pavyz-

organizacijos;
O kaip dalykai dedas pensijos ir visa eilė kitų re-

Amerikoje? Iš lietuvių da- formų, kokias šiandien tu- 
bartiniu laiku gal tik vieni rime, yra tiesioginė pasėka 
socialistai, neorganizuoti ir socialistinio darbo. Mes so- 
organizuoti, beveik neina cialistai tuomi galime di- 
nei tiesioginiai nei netiesio- Mžiuotis. Tiesa, ameriki- 
giniai į krašto politiką ir Į nėj juroj . mes esam tik 
savo pažiūrų neperša lietu- menkas lašelis; tiesa, musų 

balsuotojams. Išro- 
nerupi ar

kuopą, o jie ne?
Philadelphia: Ramiai 

miega Rutkauskai, Lauri
navičiui. Aleksiejus,. Kut- 
ros, Plungis ir dar tuzinas 

jkitų. Jie turi plačią teri
toriją, bet viens su kitu ma-j grupės 
tomai neįstengia susikalbė
ti.

Easton. Pa.: Jei tik užsi
spirtų Johnsonai, Švelnikai, 
Žansičiai, jie visai nesun
kiai galėtų parodyti Phila- 
delphijai kelią į organiza
cija.

Wilkes-Barre, Pa.: Prie 
gerų norų pats vienas Sta- 
nislovaitis galėtų suorgani
zuoti kuopą, nes medžiagos 
jo mieste yra,

Cleveland, Ohio: Tikrai 
žinau, kad yra nemažas

viams
do, kad mums 
kraštas valdomas reakcio
nierių, ar pažangių žmonių. 
Dauguma musų pasitenki
name tik atidavimu kam 
nors balso rinkimų dienoje. 
Tuo tarpu, jei butume visi 
organizuoti, daug ką galė
tume padaryti nors lietuvių 
visuomenėje, kurią daugu
moje dabar sudaro ne “gri
noriai,” bet šio krašto pi
liečiai.

Kada mes kalbame apie 
socialistinį sąjūdį, nepriva
lom sielotis dėl praeities. 
Iš musų judėjimo iškrito 
daug geravalių, iškrito ko
munistinis davatkynas—tai 
kas? Tai buvo paklydę ke
leiviai.

Socialistinis sąjūdis, aiš
ku, turi tikslo plėsti savo 
įtaką visuomenėj. Bet pir- 
mon galvon turime remtis 
aktingais. Šio suvažiavimogretos yra praretintos—pa

sėka komunistinio šumo. . , .
Bet musu idėjos buvo, vra Pro&a me® pu\alom kreipti 
ir pasiliks didelės ir nenu- daušlau dėmesio esamų jė- 
galimos. Žinodami tai, kas ^e!^.\^laJn 
buvo pirm 46 metų ir ką

Antras dalykas, kuris tie-[skaičius socialistų. 1919 
sioginiai suvažiavimo dar-,metais ten buvo didžiausia

LSS kuopa visoj organiza
cijoj. Ar tenykščiams drau
gams nekutena kas tai są
žinėje prisiminus, kad to- 

vakar dienos socialistų,”.kia mažytė lietuvių koloni-
per metus kitus iškeptų Vo- ja, kaip Akronas, turi LSS 
kietijoj pabėgėlių stovyklo- kuopą, o didysis jos kaimy-

botvarkėj 
tai šis: 
Amerikos 
tų galvas?

nei nepaliestas, 
Kaip suskaityti 
lietuvių sočiai is- 

Aš čia neliesiu

Reakcinės lietuvių 
betgi zuite zuja 

pnes kiekvienus rinkimus 
ir gaudo lietuvius balsuoto
jus. Ar mes negalėtume 
ruošti politikos klausimais 
prakalbų, paskaitų, pasita
rimų ir panašių sueigų, kur 
butų proga pasisakyti ką 
socialistai mano? Tokiuo
se sambūriuose ne tik išgar
sintume savo organizaciją, 
gal dar įtrauktum į ją ir 
naujų jėgų, bet virš visko, 
vesdami propagandą ir 
švietimo darbą už žmonijos 
pažangą, mes kur kas dau
giau, kaip dabar, pasidar
buotume ne tik Lietuvos, 
bet ir Amerikos naudai.

Tai toks, mano nuomone, 
turėtų būti ateinančio LSS 
suvažiavimo svarbiausias 
uždavinys: Surasti budus 
kaip galima turėti musų or
ganizacijos sąrašuose visus

turime šiandien, mes ne
dvejodami galime pasaky
ti: Socialistinė mintis ima 
viršų, mes darom progresą.

Žvelkim į karų nualintą 
Europą. Skandinavijos kra
štuose socialistai yra domi
nuojanti jėga, Anglijoje 
pono Churchill vyriausybė 
laikosi molio kojomis. Net 
Vokietijoje, kuri keliasi iš 
griuvėsių, valdančioji klero 
partija yra verčiama skai
tytis su socialistine opozi
cija.

Ar tai rodo. kad socialis
tai “atgyveno savo die-

konsolidavi- 
mui. Tai pagrindinis už
davinys. Kaip tatai atlik
sime, parodys netolima at- 

i eitis.
St. Strazdas.

nas '
Nieko panašaus! Mes, 

lietuviai socialdemokratai, 
tuos faktus pabrėžiame 
tiems žmonėms, kurie gali 
ir nori protauti.

*
Buvo laikas, kada į so

cialistinį sąjūdį dėjosi pul
kai geravalių žmonių. Vie-

asmenis kurie save vadina 
socialistais, kitaip sakant, 
kaip suskaityti socialistų 
galvas.

J. V. Stilsonas.

STALINO ĮPĖDINIS?

Spalių 5 d. Maskvoje posė
džiaus Rusijos komunistų 
partijos kongresas, po jj 
metų “pertraukos.“ Pagrin
dinį raportų išduos* Gorgij 
Malenkov. kuris skaitomas 
kandidatu j Stalino vietą, 
nors Beria ir Molotovas abu 
taiko i tą pačią vietą. Geor- 
gij Malenkov yra bene rie
biausias bolševikas visame 
Kominforme.
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Socialistinės Minties Gajumas Amerikoje
Pnalapia Penktai

Amerikos didžioji spau- baubu gąsdiną čia ir arki- 
da kaltais su neslepiamu vyskupai tikinčiuosius, 
pasitenkinimu laidoja ame- Socializmas ir miršta ir 
rikonišką socializmą, bent “gresia mums,” jo nėra ir 
socialistinei organizacijai kartu jis šmėkliajasi visur, 
nesigaili patarimų užmerk-,kur tik savanaudžiams po- 
ti akis ir gultis j kapą. Kai litikieriams naudinga jo 
šiais metais Clevelande, šmėklą piešti žmonėms bai

dyti! Kaip yra tikrovėje? 
Organizaciniu požiūriu

Socialistinė mintis Amerikoje pergyveno savo pakilimus ir nuslugimus, bet 
ji gyva. Gyva ne tik kaip baidyklė poli .ikierių kaloose, bet kaipo idėja, kuri 
tiek kapitalistinių krizių metu tiek ir reformų klausimuose pateikia visuomenei 
reikalingus sprendimus*ir rodo kelių į ateitį. Socialistinė mintis skelbia, kad vi
suomenė gali ūkį tvarkyti savo interesams ir neturi būti aklųjų “laisvojo” ūkio 
jėgų auka.

platybes ir derlingas 
mas. *

tuštu- krizių. Tik kai buvo užė
jusi “didžioji” depresija, 
sija, 1929-1933 metais, ta- 
da Pasirodė» kad ir “pa- 
grindinių” bėdų svarstymas 

vi_ yra visai nesvetimas Ame- 
rikos žmonėms.

trukti iš tikrai ar tariamai . 1929‘1933 ^P^!*
„epakenėiamu saiygu. že- £
mių platybės leido gyven- Qziąja’. net)UV0 Patl dl" 
tojų “perteklių” miestuose
nusemti ir perkelti juos 
(asmeninio apsisprendimo 
keliu) i naujai kuriamas 
farmas. Pramonėje ir že
mės gelmių eksploatacijoj,

Amerika dar ir dabar yra 
“naujas kraštas.” 
turtingas ir retai apgyven 
tas. Tas kraštas teikia 
šokių progų žmonėms

visuomenesOhio, susirinko Amerikos 
socialistų partijos konven
cija ir išstatė savo kandida- Amerikos socializmas 
tus prezidento
zidento 
trumpomis
mėjo tą įvykį ir nepagailėjo įvenciją atlaikė. Amerikos delegatai nesitikėjo. jungti dargi savo idėjos ša- nimasis darbininkais ne
pridėti, kad 3,000 narių so- Socialdemokratų Federaci- Be plačiosios, viso kraš- lininkų ir leido jiems išsi- (iarbo atsitikime, invalidu
cialistinė organizacija at- ja organizaciniai ir, rodos, to politikos, socialistai sklaidyti. Bene geriausias mui ištikus, senatvėje, ._ .
laikiusi gal paskutinę savo idėjiniai stipresnė organi- Amerikoje reiškėsi ir savi-socializmo silpnumo pavvz- kas šiandien yra Įrašyta
konvenciją. zuoto socializmo šaka, visai valdybių politikoje. Vienu dys yra jo sektantiškumas, įstatymuose.

laikotarpiu virš 50 Ameri- palinkimas “skaldyti plau- 
kos miestų, tame skaičiuje ką,” dogmatizmas, nepa- 
ir Mihvaukee didmiestis, kantrumas, o pasėkoje to

metais kandidatu į lr visvien socialistinis ju- tika patraukė 
'prezidento vietą yra išsta- dėjimas Amerikoje yra silp- dėmesį ir daugelis tų refor- 

atro-Jtytas advokatas Darlington nas. Jis nepajėgė išsimuš- mų buvo Įgyvendinta T“ džiausioji. Bet ją žmonės 
kitaip pergyveno, negu, sa
kysim, 1874 metų depresi
ją. 1932 metais Ameriko
je, Hooveriui siūlant “pros- 
perity už artimiausio kam-

DARLINGTON HOOFES MRS. ROBIN MYERS

55 metų advokatas iš Read- 
ing. Pa., socialistų partijos 
kandidatas prezidento vietai 
1952 metu rinkimuose.

Amerikos socialistų partijos 
sekretorė, kuri neša ant savo 
pečių sunkiausią organizaci
jos darbą.

turėjo socialistus majorus. 
Mihvaukee didmiestis, ap
gyventas vokiečiais, kurie

viso susiskaldymas i kele
tą neįtakingų šakų-šakelių. 
Kadaise Amerikos Darbo

ten atsikėlė po 1848 metų į Federaci ja buvo “organi- 
nepasisekusios vokiečių re-,niais saitais” susirišusi su 
voliucijos, turėjo Europos socialistiniu judėjimu, bej.
socializmo gilias tradicijas 
ir buvo net pasiuntę į kon
gresą socialistą atstovą 
Victor Berger’Į, nuo 1910 
iki 1917 metų, kada jo po
litinę karjerą nutraukė ka
lėjimas už jo politiką prieš 
karą. Prieš pirmąjį pasau-

kada socialistų eilės suski
lo, A. D. Federacija turėjo 
organizacijos saitus nu
traukti, nes kitaip butų tu
rėjusi pati įsitraukti Į idė
jinius ginčus socialistų ei
lėse.

Už socialistinės organi-
linį karą virš 1,000 sočia- zacijos silpnumą lengva bu-

tų suversti kaltę patiems so 
cialistams, ar jų vadovauja- 
'miems asmenims. Bet toks

Kartu su socializmo lai
dotuvėmis girdime, ypač

neiseina į 
nestato savo

listų krašte buvo įvairiose 
renkamose pareigose.

Dabartiniu laiku Milwau-
______________  kee miestas vis dar turi so-'reikalo aiškinimas
plačiąją politiką, cialistą majorą. Iš kitų‘teisingas. Yra kitų

rinkimų metais, visokių; tenkinasi darbu mažuose 
įspėjimų ir maldavimų ša- rateliuose, arba veikia ben

drose darbininkų ir inteli-

kandidatų ir miestų pažymėtinas Bridge-

lintis socializmo, kuris buk 
tai tyko pražudyti musų 
laisvą ūkį, o kartu »u tikiu 
ir visas musų brangiąsias 
laisves. Prieš socializmą 
šaukia savanaudžiai gydy
tojai; prieš socializmą dar 
garsiau šaukia republiko- 
niški kandidatai: prieš so
cializmą skelbiasi rėksmin
gi biznio skelbimai su rūs
čiais įspėjimais saugotis, 
kaip kvarabos, kad musų 
vaikai neišaugtų “socialisti-

gentų organizacijose.
Amerikos socialistai yra 

darę bandymų, maždaug 
Europos pavyzdžiu, išeiti į 
politinį gyvenimą. Pirmą 
kartą prezidento rinkimuo
se socialistų kandidatas, 
Eugene V. Debs, pasirodė 
balotuose 1900 metais ir su
rinko 94,768 balsus. Vėliau 
socialistų kandidatai gau
davo balsu:

nej nelaisvėj.” Socialistiniu 1904 m. E. V. Debs.... 402.400 
1908 m. E. V. Debs... .420.820

DANIEL DE LEON

Socialistinės idėjos pionierius 
Amerikoje, socialist labor 
partijos vadas, dar 19-tojo 
amžiaus gale reikalavo kurti 
industrijos unijas masinei 
kovai.

1912 m. E. V. Debs... .897.011 
1916 m. A. L. Benson. .595.1 lo Populiariausias 
1920 m. E. V. Debs....917,799

EUGENE V. DEBS

Amerikos so
cialistų vadas, unijų organi
zatorius. pakartotinai kalin
tas ir už unijinę veiklą ir už 
griežtą pasisakymą prieš ką
rą. Gvveno 1855—1926.

1924 metais balsavimuo
se socialistai, Amerikos 
Darbo Federacija ir Įvai
rios kitos pažangios orga- ___
nizacijos buvo sujungusios pOrt? 

jėgas ir išstatė kandi- metu
Conn., kur jau eilė 
majoru yra Jasparsavo jėgas ir išstatė kandi

datu Robert M. La Follette, yicLevy, o Bridgeporto kai- 
kuris surinko 4,822.856 bai- rnynystėje ir Norwalk,
sus. Po to socialistai 
ėic atskirai į rinkimus.

vėl

1928
1932

m.
m.
m.1936 

1940 m. 
1944 m. 
1948 m.

N. Thomas. .. .267.420
N. Thomas. . . .884.781
N. Thomas. .. . 187.720
N. Thomas. . . . 100.264
N. Thomas. .. . 80.426
N. Thomas. . . . 139.009

MES ATLIEKAM . ..
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ biznio korčiukių 
O SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

Conn., “užsikrėtė” savo 
kaimyninio miesto pavyz
džiu ir taip pat turi socia
listą majorą.

Socialistų judėjimas Ame
rikoje reiškėsi ne tik poli
tikoje, bet daug daugiau 
jis buvo jaučiamas ir da
bar yra stipriai jaučiamas 
darbininkų profesinėse or
ganizacijose (unijose). Veik 
visų gyvesniųjų unijų įkur
tuvėse socialistai vaidino 
ne tiktai krikštatėvių vaid
menį. bet buvo tikrieji idė
jiniai unijų tėvai. Skais
čiausias pavyzdys socialistų 
veiklos unijose yra Eugene 
V. Debs, gelžkeliečių va
das, už unijinę veiklą tąsy
tas po kalėjimus ir padėjęs 
rimtą idėjinį pagrindą gelž

ipo, ' žmones pradėjo kelti
klausimą, kodėl mes turė- resijos slegiamas, visada , . . . . . -,, - i v- • i * darni vartotojų, turėdami

jausdavosi darbininku tru-. , . •- *7 • -J - darbo pajėgų, turėdami ža
liavų ir techniškų pajėgu
mų turime badauti, būti be 
darbo, verstis iš “obuolių 
prekybos” miestų gatvėse? 
Užteko tokį klausimą žmo
nėms iškelti, kaip savaime 
teko prieiti socialistinio at
sakymo: Laisvas ūkis yra 
geras, kol jis žmonėms tar
nauja, bet jei jis žmones iš 
darbų išvaro, žmonės gali 
ir turi tam “laisvam” ukiui 
uždėti tvarkos apynasrį ir jį 
tvarkyti taip, kaip žmo
nėms naudinga, o ne leisti 
jam “laisvai” merdėti- ir 
žmones badu dvasinti.

Depresija baigėsi Roose- 
velto reformomis. Bet ar 
tos reformos pašalino nau- 

So-

vls“ kai tik ūkis nebūdavo dep-

DAN HOAN NORMAN THOMAS

Ilgametis Milwaukee didmie
sčio majoras, sumaniai tvar
kęs miestą nuo 1916 iki 1940 
metu.

Socialistų partijos kandida
tas iš šešių šartų į preziden
to vietą, paveiksle nutrauk
tas Jersey City mitinge, kur 
miesto valdžios sukurstyti 
padaužos socialistų kalbėtoją 
apmetė kiaušiniais ir tomei- 
tėmis.

Užimtų perdaug vietos
skaičiuoti, kur, kokiose sri- nebutu , . , ,.tyse socialistų keliami rei-;__________________
kalavimai buvo daugmaž ‘ kūmas, kas vertė ir 
Įgyvendinti. Užteks paša- kelti darbininkų uždarbius, 
kius, kad pačių dirbančiųjų
žmonių kova už jų gyveni
mo gerinimą davė gerų re
zultatu. Tas

pnezas-
čių, dėl kurių socialistinis

DR. PIJUS GRIGAITIS

Amerikos lietuvių socialistų 
žymiausias vadas, virs 40 
metų stovi Amerikos lietu
vių socialistinio judėjimo pir
mutinėse eilėse, “Naujienų” 
redaktorius, Amerikos Lietu
vių Tarybos centro sekreto
rius.

jų depresijų pavojų?
—:— j cialistai sako, kad ne. 
leido jej nauja depresija

Ir
pasiro-

f-'dytų, socialistinės minties 
Naujame krašte luomų ir tįkVepiamos organizacijos,
klasių skirtumai neįgavo kurios jungia milionus na- 
sustingusių ir neperžengia- nedelsiant iškeltų rei- 

itin matosi mų skirtumų požymių, o to- kalavimą nebesitenkinti pa- 
pąjyginus tą, kas šiandien:dėl peršokti iš “žemesnės” į gerybių skirs-

į “aukštesnę poziciją vHtymo reformomis, bet imtis 
šuo men ė j energingiems ir esminių reformų, kurios 
žmonėms dar ir dabar ga-bįk vienos gali užtikrinti ir 
Įima. Prie to prisidėjo pa- pastovų gerbūvį ir laisvę, 
skutiniu laiku visuotinas

yra, su tuo, koks gyvenimas 
buvo dar prieš keliasde
šimt metų, kada čia pradė
jo masiniai plaukti ir musų 
tautiečiai, ieškodami “lai
mės” ir duonos kąsnio.

kas lieka čia 
socialinės įsta-;

Dar daug 
daryti. Tiek 
tymdavystės srityje, tiek 
ir piliečių teisių sulyginimo 
atžvilgiu daug kas dar yra 
darytina. Bet ir tos reika
lingos reformos bus įgyven
dintos visai nepaliečiant 

i kapitalistinio ūkio pagrin
dų. Tų būtinų reformų 
pravedimu rūpinasi dabar 
ne tik socialistai, bet įvai
riausios kitos organizacijos, 
kurios su socialistais daž
nai neturi nieko bendra.

žmonių švietimas, kas dau
geliu atžvilgių išlygina so
cialinius skirtumus ir duo
da didesniam žmonių skai
čiui “lygių progų” kopti so
cialiniais laiptais aukštyn.

Naujo, turtingo krašto ' 
gyvenimo sąlygos 
prieš žmones reikalo kvar
šinti savo galvą dėl kapi
talizmo esminių negerovių, 
dėl kartais pasireiškiančių

Socialistas.

Reikalinga Šeimyna Ant Farmnn
Nuo spalių (Oct.) 1 dienos bus 

reikalinga šeimyna dirbti ant ma- 
ios pieno fanuos. Yra geras gyve
namas namas su baldais, elektrinis 
virtuvės pečius ir šviesa. Geras at
lyginimas ir mokykla visai netoli. 

'Platesnių žinių galima gauti laišku, 
nekėlė adresuojant taip: (36)

Mrs. Morris Forsythc,
Rt. 4, Box 467,

New Bern, N. C.

VICTOR BERGER

PAIEŠKOJIMAI
Apolinaras Žilevičius paieško Juo

zo Šimkaus, kilusio iš Birzavcnų 
dvaro. Luokės parapijos. Telšių ap
skrities. Aš esu jo dėdė. (36)

Paul Žilevičius,
17 River St.

No. Wcymouth 91, Mass.
judėjimas Amerikoje yra' Vienas socialistų reikala- 
vis dar silpnas. vimas, kuris Europoje de-

Socialistinio judėjimo pa- šimtmečiais buvo keliamas 
grindė yra dvi kovos idė- ir už kuri teko vesti nepa
jos: kovos už pagerinimą baigiamas, kartais net kru- 
darbo žmonių gyvenimo vinas kovas. Amerikoje vi-) 
“tuoj pat,” ką mes vadina- sai nebuvo jokia problema, 
me “programa minimum”; Tai demokratinio tvarky- 
ir kita kova už kapitalistinio mosi reikalavimas. Demo- 
ukio suvisuomeninimą, ar- kratinio tvarkymosi princi- 
ba už pagrindines ūkio re- pa i čia buvo padėti naujai 
formas, pasukant ūkio gy- susikurusios respublikos pa- 
venimą iš “laisvo” varžyty- grindan prieš 150 metų ir 
nių ūkio
tvarkymą.

Pirmame
me, kovoje

V APSIVEDIMAI

mo-

J”-
dėl
ge-
bet

Milvvaukee kongresmonas so
cialistas, 1910-1917 metais 
atstovavęs socialistus atsto
vu rūmuose. 1917 metais bu
vo įmestas į kalėjimą už 
griežtą pasisakymą prieš ka
rą. Gyveno 1860—1929.

Esu 34 metų amžiaus lietuvis ir 
noriu susirašinėti su Amerikos lic- 

jtuvaite arba našle irimusia Ameri
koje, ne senesne kaip 40 metų. Jei 

'paliksim viens kitam, pralosime ap
sivesti. Atsakysiu tik į rimtus laiš
kus.

D. Pūkas
231% James Street 

Hamilton, Ont., Canada

TIKINTIEMS ATSAKYMAS
Aš nekaltas, kad Jus nesupranta

te, kų Biblija sako. Pameskite pla
tųjį kelią ir eikite siauruoju keliu, 
tai tuomet suprasit! (Mat. 7: 13-11)

Alik Armin.
3444 Mass. St.

Garv, Ind. (36)

į planingą ūkio dėl jų neteko kovoti 
derniškam darbininkų 

savo užsimoji- dėjimui. Teko kovoti 
už pagerinimą*demokratinės tvarkos 

darbo žmonių gyvenimo, resnio funkcionavimo,
socialistai Amerikoje buvo konstitucinės tvarkos pa
sekmingi. Tegu ne visos grindas socialistams buvo 
socialistų reikalaujamos re- priimtinas. Todėl atpuolė 
formos čia įvykdytos, bet, daug kovų. kurios Europo- 
jei palyginsime programos je žmones jungė kovai už 
“minimum” reikalavimus savo teises.

keliečių “brolijų” judėjime, su esama tikrove, pamatysi- Socialistinių reformų rei- 
O tokių veikėjų unijose bu-me, kur ir kas dar lieka kalavimas (dėl ūkio pa- 
vo daug. Ir šiandien visos i vykdyti. Socialistų kritika gri n d i n i o pertvarkymo) 
didžiosios unijos, kiek jos,'amerikoniškojo kapitaliz- Amerikoje atsirėmė ne į 
šalia kovos už duoną kas- mo buvo griežta, bet kartu žmonių neišmanymą, ne į 
dieninę, atstovauja ir idė- ir teisinga. Ta kritika kėlė kokį tai nesuprantamą ame- 
jas, yra socialistinės min- negeroves ir rodė kelią, rikiečių apjakimą, bet į 
ties įtakoje. kaip jas pašalinti. Ta kri- Amerikos neišmatuojamas

JURGIO JANKAUS naujasis romanas

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

GABIJA
33" Union Avenue Brooklyn 11, N. Y.
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Moterų Skyrius

Kodėl'Tu Pačiu Tėvu 
Vaikai Skirtingi?

Mes daug kartų girdim 
tėvus statant sau klausimą, 
kodėl jų vaikai taip labai 
skiriasi viens nuo kito tiek 
išvaizda, tiek gabumais, 
papročiais, charakteriu ir 
visu kitu. Jie negali supra
sti, kodėl viena duktė nori 
būti šokėja, o kita trokšta, 
lig tik paaugs, ištekėti, Įsi-1 
gyti gražų namą ir išaugin-[ 
ti krūva vaikučiu.

Mokslininkai, kurie stu
dijuoja vaikų psichologiją 
(vaikų būdą ir charakteri),Į 
sako, kad vaikai daug ką 
paveldi iš savo tėvų ir pro
tėvių. Jei vienas sūnūs yra! 
gabus mechanikas arba i 
muzikas, tai. be abejo, dali; 
tų gabumų jis paveldėjo iš į 
tėvų ar protėvių.

ninkas, labai sunku pada
ryti farmeri. Arba jei ke- 
no vaikas linkęs būti far- 
meriu, tai iš jo sunku pa
daryti pianistą arba poetą, 
nežiūrint kiek jam duosi J 
lekcijų ir kiek pinigų išlei
si jo lavinimui.

Aplinkuma

Antra priežastis, kodėl 
vaikai skiriasi viens nuo ki
to, yra auklėjimo aplinku
ma. Kai kas paklaus, ką 
bendro turi* aplinkybės su 
vaikų skirtingumu—juk vi
si gimsta iš tų pačių tėvų ir 
toje pačioje pastogėje. Bet 
giliau pagalvojus prieini iš
vados, kad vaikai anaiptol 
negimsta toje pačioje pa
stogėje ir aplinkumoje. Pa
vyzdžiui, kada pirmas vai
kas šeimoje gimė, tėvai 
viens kitą labai mylėjo ir 
gerbė. Jie savo naujagimį 
pasitiko pilni meilės ir 
džiaugsmo. Kai po kelių 
metų gimė antras vaikas, 
santykiai šeimoje buvo pa
sikeitę. Tėvai taip viens 
kito nemylėjo ir šeimoje 
pasitaikydavo daug nesuta
rimų. Gimė antra duktė, o 
tėvas norėjo kad butų sū
nūs. Jis, gal būt, savo ne
pasitenkinimo nenorėjo ar

KELETVTS, BOSTON
PRIEŠ SKANDALA LINKSMAI BAI.IAVOJO

Yiename naktiniame klube New Yorke linksmai baliavoja jauni žmonės, kurių vardai 
dabar pagarsėjo sąryšyje su susekta prostitucija ir palaidu gyvenimu modelių, artis
tų ir panašių žmonių tarpe. Paveikle matosi (kairėj) Richard Short, aktorius. Įtaria
mas gyvenęs ne iš meno. bet iš prostitucijos. Kitas vyras yra turtingas Minot (Mic- 
key) Jelke. koris kaltinamas organizavęs prostitucijos lizdą. Su Short kalbasi panelė 
Pat Thompson, kuri buk tai mokėjusi Snort’ui po $300 i savaitę "mainais už meilę ir 
prisirišimą.” Su Jelke kalbasi panelė Sylvia Eder. kuri kartu su kitais suimta Jeike 
bute ir padėta Į kalėjimą už paleistuvystę.

Jos Vaikinas
Maksim Gorkio Apsaxymėlis

Mano pažįstamas papa- 
man kartą tokią is-

ioi įją:
.’ an studijuojant Mas- 

kvuje, pasitaikė gyventi ša
lia auejutir.os reputacijos1 
moterų. Ji buvo lenkė, ir 
ją vadino Terese. Tai bu
vo didelė, aukšto ūgio bru
netė .-u juodais, tankiais 
antakiais ir dideliu, šiurkš
čiu veidu, tarsi kirviu iškir-

šakojo

kva-

Paveldėjimas
Gal kai kurie šio straips

nio skaitytojai pasakys, 
kad paveldėjimas nieko 
bendro neturi su vaikų skir
tingumu: gal daug tėvų, 
kurie turi vaikus, pasakys, 
kad jų šeimoje, kiek jie ga
li atsiminti, niekad nebuvo 
nė garsaus muziko, nė 
mokslo žmogąus. Tas gali 
būti tiesa, bet mes turime 
neužmiršti, kad kūdikiai 
gimsta su tam tikrais no
rais ir patraukimais,
mano tėvas nebuvo garsus 
muzikas, tas dar nereiškia, 
kad jis neturėjo muzikali- 
nės sielos. Gal jo aplinky
bės buvo tokios, kad jis ne
galėjo savo troškimo būti 
muziku patenkinti. Gal jam 
iš pat mažens reikėjo užsi
dirbti sau duonos kąsnį. 
Štai ir kyla klausimas, ko
dėl iš šeimų, kurios nebu
vo muzikalios, gimė tokie 
muzikos genijai, kaip Bee- 
thovenas, Bachas ir kiti. 
Nėra abejonės, kad dali sa
vo gabumų jie paveldėjo 
gal būt iš labai tolimų pro
tėviu.

JI AIŠKINASI

ianKytojų, 
[smalsuolių.

Brazilijos pranešama,

Gimė Penketukai

IŠ
kad viena negrė moteris,' 
netoli Sao Paulo miesto, 
pagimdė penketukus—visas 
mergaites. Ši žinia į neg
rės namus sutraukė daug 

pažįstamų ir 
Brazilijos vy

riausybė laimingai motinai 
.atsiuntė inkubatorių ir do
vanų už $2,500. Gimdymas 

'įvyko normaliai, padedant 
pribuvėjai, kuri, kai priėmė 
dvi mergaites, išsigando ir 
tuojau pašaukė daktarą.
Kitos trys mergytės gimė su 
daktaro pagalba.

Penketukių tėvas, Joao 
Albano, susijaudinęs pasa
kė. kad vienintelis būdas 
pareikšti pagarbą savo 

tai pakrikštyti
mergaites motinos vardu.
Jos vadinsis Maria Apare- 
cida Pirmoji. Antroji ir tt., 
pagal eilę. kuri pirmiau iš
vydo pasaulį.

Mergytės sveria nevieno- nu®m<>pę. 
dai, bet visu ju svoris yra . .
apie du sva-us. Jos bus lai- ku.v,ene- kad 
komos inkubatoriuje, kol Kla 
pasieks normalų svorį.

JI LIUDIJA

Modelė Joan Doufdas suimta 
ir pakviesta liudyti Neu Yor
ko prostitucijos skandale, 
kuri dabar aiškina prokuro
ras, policija ir spauda rėks
mingais pranešimais.

‘‘Eik čia, sėskis ir dik
tuok!”

Ji atėjo, bet labai bailiai 
prisėdo ir pažiurėjo i ma
ne prasikaltusiom akim.

‘‘Tai kam rašai laišką?”
“Boleslovui Kašputui, 

Sviepciana miestelis, prie 
Varšuvos geležinkelio . . .”

“Tai sakyk, ką rašą ti.”
“Mano brangus Boieslo- 

veli . . . mano mieliausias
stu. Jos juodo? lyg žvėries:. . •. mano tikrasis meiluti, 
akys, storas balsas, vyriška Tegul Dievo motina tave 
eisena ir stiprus raumenys'saugo! Tu auksašird 
mane labai gąsdino. Aš dėl taip ilgai nerašai 
gyvenau viršutiniame aukš- nuiiudusti mažutėlei 
te. Jos kambarys buvo prie- belei, Teresai?” 
šals mano. Kai žinodavau. Aš vos nepradėjau
kad ji namuose, niekad ne- Joti. “Nuliudusi mažuteiė 
palikdavau, atdarų durų. gulbelė” — daugiau kaip 
Bet tas retai pasitaikydavo, penkių pėdų aukščio, ran- 
Kartais sutikdavau ją ant kos kaip vagies, veidas taip 
laiptų arba kieme, ir ji nu- pajuodęs, tarsi mažoji gui- 
rišypsodavo man kvailai ir bele visą amželį gyveno ka- 
ciniškai. Kartais matyda- mine ir niekad nesiprausė! 
vau ją girtą, išverstom Vienok susilaikiau ir pa
akini, išdraikytais plaukais,!klausiau:
žvėriškai burbuliuojant. To- “Kas yra tas Rolesio- 
kiais atvejais ji visad mane vas?”
užkalbindavo: ! “Boleslovas, ponas stu-

“Sveikas gyvas, pone[dente,” tarė ji, tarsi užgau- 
studente! Jos paikas juo- ta, kad drįsau paminėti jo 
kas mano neapykantą dar vardą, “tai—mano vyru-
daugiau sukeldavo. Aš daž- kas!” 
nai galvojau persikraustyti i “Vyiukas?”
kur kitur, kad tik išvengus 
tokiu susitikimu: bet mano
kambarėlis buvo toks 
kus, per langą viskas taip 

; puikiai
gatvėje taip ramu, 
vis kentėjau.v

Vieną rytą varčiausi ant 
lovos, ieškodamas sau pa
teisinimo. kad nenuėjau i

“Kodėl tamsta taip ste
biesi? Ar aš, mergina, ne-

pui- galiu turėt vyruko?”

atrodė, apačioje ir ri 
kad aš

Ji? Mergina? še kad no-

Kai kurie mano, kad 
žmogus gali išmokti bet ko, 
jei tik jam duosi progos ir 
laiko. Gali būti ir taip, bet 
žmogaus, kuris turi š.vel- 
nia siela ir nori būti daini-

į antro vaiko 
padaryti daug įtakos. Be 
to, patys tėvai taip pat gali 
auklėjimą pagerinti ar pa
bloginti. Galimas daiktas, 
kad pirmąjį vaiką jauna 
motina pernelyg lepina ir 
išpaikina, o kitus vaikus 
auklėja geriau ir nuosai
kiau. Taigi, vaikai augda- 

;mi turi skirtingas aplinky
bes ir nuo to dalinai parei
na jų skirtingumas.

Išrišti klausimą, kodėl tų 
pačių tėvų vaikai yra skir
tingi, gana sunkus dalykas, 
bet mes turime sutikti su 
mokslininkais, kad pavel
dėjimas ir aplinkybės yra 
labai svarbus dalykai vai
kų gyvenime.

Ona B. Kubilienė.

Modistė Brica Steel apklausi
nėjama policijos ir prokuroro 
dėl prostitucijos skandalo. 
Sako. ji padėjusi parūpinti 
turtingiems :monėms "mer
gaites ant pašaukimo," vie
nai nakčiai už kainą nuo $50 
iki $500.

Dar dėl Vaiku

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokiu* biznio skel
bimu* ir natieSkoiimua.

as parašyti save 
Man taip pat at

rodo, kaip sakė Mrs. Liut- 
su vaikais rei- 

kalbeti lietuviškai. Gy
venant Amerikoje, vaikai 
[visvien išmoks angliškai 
kalbėti ir turės daugumoje 
tą kalbą vartoti. Motinų 
Įpareiga pirma išmokinti 
[vaikus gimtos kalbos. Pa- 
jžistu ir aš kelias motinas.

MODELĖ LIUDIJA SKANDALE

Modelė Barbara Harmon vyksta į prokuroro ofisą liudyti 
prostitucijos skandalo byloje, į kurią esą įvelti “aukšti 
žmonės,’’ New Yorko miesto pareigūnai, teisėjai ir kito
kie pinigingi asmenys. Skandalas iškilo, kada vieno "or
ganizatoriaus,” Minot J eik e, bute buvo suimta paleistu
vaujančių žmonių grupė.

Svetimas Dangus
Taip nusibodo svetimas dangus 
Ir gatvės svetimos ir žmonės.
Norėtųsi pamatyti tėviškės lauku?
Bent iš kartuvių paklodės.
O jeigu jau ir taip nebūtų galima.
Tai valkata norėtųs praeit šalia 
Pro kaimą gimtinį. Ir baltą karimą 
Liūdnai pasveikint kepure.
O gal ir motina ant gonkų laukia 
Sunaus paklydusio po svetima? žemes 
Ir žiuri ilgai antakiu? suraukus.
Neg vieškelis žingsnius sunaus pa neš.
Nelauk, motute! Manės nesulauksi,
O jei sulauksi, irgi bus ne kas.
Dar labiau tu antakius surauksi. 
Pamačiusi sunaus žaizdas.

K. BORUTA.

Didelis Skandalas ‘Aukštose Sferose'
Praeitą savaitę New Yor

ko policija susekė prostitu-
ponai.
jiem?

[kurios visados su 
kais angliškai kalba, 
man atrodo, kad iš to 
kam nėra naudos 
išmoksta gerai
nei vaikai 
'kai.

vai- 
bet 

nie- 
ir jos ne-

“Kodėl ne,” pasakiau. 
“Viskas galima. Ar ilgai 
jis buvo tamstos vyrukas?”

“Šeši metai.”
“Aha.” pamąsčiau. “Na,

durys!tai rašykime.”
-toras * Aš turiu

mielai bučiau pasikeitęs 
vietom su tuo Boleslovu, jei 
tik jo gražusis korespon
dentas nebūtų buvus d ere- 
sė, bet kas nors mažės-• • ynis. ..

“Labai ačiū už malonų 
patarnavimą,” Teresė man
dagiai padėkojo. “Gai būt 
aš galiu tamstai pasitarnau
ti?”

“Ne, ačiū tamstai.”
“Gal būt tamstos marš

kinius ar kelnes reikia už
lopyti?”

Aš jaučiau kaip šitie di
ldei! kaulai su sijonu mane

prisipažinti, kad

ponas

universitetą. Staiga 
atsidarė ir pasigirdo 
Teresės balsas:

“Sveikas gyvas,
-tudente!”

“Ko nori?” paklausiau. 
Mačiau, kad jos veidas ro
dė didelį sumišimą. Jis at
rodė visai nepaprastai.

“Tamstele . . . Noriu pra
šąli tamstos malonės. Ar 
neatsisakysi?”

Aš gulėjau tylėdamas 
Po plynių . 

Drąsiau, vaikine!”
“Noriu pasiųsti 

namiškiams, tai tiek,” tarė 
ji. Jos balsas buvo minkš
tas, švelnus, maldaujantis.

“Tegi iebia tave velnias,” (sugėdino ir aštriai-jai pasa- 
angliškai m3?čiau patyliukais, bet at-'kiau, kad jos patarnavimų

nemoka lietuviš-

Kalba turi 
mės. Jeigu

Meilės patarnavimus 
suteikdavo ne .šiaip

sikėliau, atsisėdau prie sta- man nereikia.

didelės 
&v. vaikai

'lietuviškai, jie nevengia 
tuviškų draugijų, dąžniąų 
ir noriau susieina su savais, 
žmonėmis. Aš turiu du su- 
nu, jau suaugusiu, ir visai 
nesigailiu, kad mokiau juos 
lietuviškai ir leidau lietu- 
viškon mokyklon. Dabar 
jie su manimi dažnai lanko 
lietuviškus parengimus ir 
patys priklauso keliom lie
tuviškom draugystėm. Ka
dangi jie moka lietuviškai, 
tai su lietuviais jie jaučiasi 

man yra 
iais savo

cijos lizdą, kuriame įsipai- Jau gatvės merginos, bet
nioję buvo ne šiaip paprasti • aktorės, “show girls”, mo 
žmonės, bet taip vadinamos deliai ir kitos turinčios pro

fesijas gražios ir elegantiš
kos panelė?, kurios, deja,

“aukštesnės viuomenės po 
nai ir damos. Pasirodė, kad

reikš- 
moka 

lie-

lėlio, paėmiau lakštą popie-i 
liaus ir sakau:

išėjo.
(Bus daugiau)

kaip namie, ir 
smagu būti su 
žmonių tarpe. 

Hudson. Mass.
Motina.

22 metų jaunuolis Minot F. [iš savo profesijos nemokė- 
Jelke, kurio tėvai, buvęjdavo ar nenorėdavo pragy- 
margarino pramonės biz-Įventi.
menai, yra milionieriai, lai-į Malonu? biznis baigėsi 
kė prostitucijos namus. Tuo ]abai nemaloniai,—policija' 
se namuose malonią užeigą jj SUsekė it aukštų ponu ir 
rasdavo artistai, biznieriai, j paneiįų pavardes ir foto-[ 
politikieriai ir kiti “smart” grafijas pasirodė spaudoje.'

“Keleivio” kalendorių jau 
galima užsisakyti. Kaina 
50 centu. I’žsakvmus.ir ni- 
nigus prašome siųsti:

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

DVI LIUDININKĖS PROSTITUCIJOS SKANDALE

Dvi mergaitės, liudininkės New Yorko prostitucijos bylo
je, apleidžia prokuroro raštinę užsidengusios veidus laik
raščiais. kad jų paveikslai nepatektų į spaudą. Mergaičių 
pavardės neskelbiamos.
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Arabu Juroje Nejauku
Vienas mano pažįstamas I skelbia, kad žydai turi 

gydytojas dar prieš antrąjį kraustytis “namo.” Šiomis 
dienomis Sirijos diktato
rius, pulk. Adib šišekli, sa
kė Kairo dienraščio “Al i 
Ahram” atstovui:

pasaulinį karą buvo išvykęs 
gyventi į Palestiną, kuri 
dabar vadinasi Izraeliu. Jis 
ten pagyveno Tel Aviv 
mieste kelis mėnesius ir 
persikėlė gyventi į New

nėra 
ga-;

V orką, kur ir dabar gyve- lėtų sutalpinti arabus ir žy- 
na. Paklaustas, kodėl jis dus. Arba arabai bus su- 
nepasiliko Palestinoj, gy-mesti į jurą, arba žydai tu

“Vidurinieji Rytai 
užtenkamai dideli, kad

dytojas paaiškino šitaip 
Aš linkiu žydams Pales-

rės kraustytis namo. Aš ti
kiu, kad galų gale arabai 
laimės.”tinoj geriausio pasisekimo 

kuriant jų nepriklausomą j Tas pareiškimas nuskam- 
valstybę, bet aš pats neti- bėjo po visus arabų kraštus 
kiu, kad žydai gali ilgai iš- ir garsiu aidu atsimušė Iz- 
silaikyti arabų juroje. Ar raelio valstybėje, kur par- 
Palestinoje bus milionas, lamentas svarsto priversti-, 
ar du milionu žydų, jie vis- nos karo tarnybos pratęsi- 
vien bus tik lašas arabu ju- mą nuo 24 iki 30 mėnesių. . 
roję it bet koks sukrėtimas! Pesimistai. nurodo> kad! 
gali juos visai išmesti is1

KOSTUMERIŲ NETRŪKSTA

Belgrade. Jugoslavijos sostinėj. Amerikos Informacijos 
Centre dalijamas žurnalas “USA” serbu kalboje. Atro
do, kad norinčiu skaityti žurnalą yra daug, nes dalintojas 
yra iš visu šalių apsuptas ir žurnalas griebte griebiamas 
iš ranka.

klausimus ir panagrinėti kalauti. kad valdžia at-1 Jeigu svetima pavardė 
statuto projektą. Kviečia- spausdintų “neatšaukiamų” baigiasi svetimu priebalsiu, 
me visus klejos draugus, popierinių pinigų ir pakeis- t. y., jeigu galūnėse girdisi 
organizuotus ir išsimėčiu- tų jais išleistus “greenbac- tokios raidės kaip r, n il
sius plačioje Kanadoje, į kus.” joms panašios, tai prie to-
bendrą darbą. į talką savo Siekiant šito tikslo ir bu- kių galūnių pridedama lie- 
1 atarimais ir sumanymais vo įkurta Independent Par- tuviška galūnė as. Pavyz- 
—už bendrą musų visų tik- ty, Įgijusi “Greenbackų džiui: pavardę Chateaubri- 
slą—tautos ir žmonijos ide- Partijos” vardą. 'and prancūzai taria šato-
alus! 1876 metais ši partija jau brian, todėl su lietuviška

Suvažiavimo proga pra- išstatė Peter Cooper savo galūne bus Šatobrianas; 
šome atsiliepti visus idėjos kandidatu Amerikos prezi- Moliere — Moljeras: Vol 
draugus, kurie gyvena nu- dento rinkimams ir surinko ta irę — Volteras: Shake-
tolę nuo musų organizaci- apie 80.000 balsų. Ją rė- speare—Šekspyras. Kitaip, 
jos padalinių ir įsijungti į mė ir Socialist Labor Party. sunku butų musų kalboje 
Kanados lietuvių socialde- Po rinkimų “greenbackų” jas linksniuoti.

sąjūdis buvo apmiręs, bet. Yra taūiau vardų, kurie 
kilusi tada streikų banga ir nesiduoda linksniuoti, kad 
karsta darbininkų agitacija įr “transkribuoti” lietuviš- 
įkvėpė jai naujos energijos £On formon, pavyzdžiui: 
ir ji pradėjo is naujo veikti, Rousseau rašomas Ru*o ir 
tik jau kita kryptimi. Pi- Tardieu—Tardje; Beauvais 
nigų klausimas buvo pade- _Bovė, taip pat Mirabeau 
tas į salį, o pirmon vieton — Mirabo nelinksniuoja- 
pastatyti darbininkų reika- maSe
lai- w į Slavų pavardės lengvai

1878 metais buvo sušauk- priima lietuviškas galūnes 
skaity tojų tas “greenhackų suvažia- jr lengvai linksniuojamos, 

apie rimas Toledo mieste, kur Pavyzdžiui: Puškin — Puš-

mokratų seimą.
Laikinas Lietuvių 

Socialdemokratų
Centro Komitetas.

P. O. Box 342,
Oakville. Ont., Canada.

Kas Buvo Ta “Gre 
enbackų Partija”?

Vienas musų 
prašo paaiškinti

arabų kraštuose vyksta re
voliucijos, kaip tai Egipte,; 
Sirijoj, Irake, Lebanone.

ten.
Tokie

statymo žmonės nebūni su-i^Ji’uci^‘‘;Įna^.™tu''“s'u| 
kūrę nepriklausomos Izrae 1 - - - 1
lio
nės ten ir

pesimistiško nusi-
Pesimistų, rodos, yra ir likos ir nemaža dalis žydų1 „G^enbackų Partiją, 

valstybėje. Kai iš prancūziškosios šiaurinės 
ten naujieji ateiviai turėjo Afrikos, pasilaikė Ameri- 
pasirmkti pilietybę (priim- kos ir Prancūzijos pasus ir 

priešaky- ti Izraelio ar pasilaikyti pilietybę. . . . Matomai, jie
svetimuosius” pasus), di- manė, kad atsarga gėdos 

—V. R. S.

. x , . _ . . , .reformomis, kurios neabe-'Izraeliovalstybes. Tokie zmo-jojamai arabų
neaps,^'en.°- kraštus ekonomiškai ir ka- Rai 1948 metas atėjo pir-, Hįkai Refom 

mas sukrėtimas Palest.-'e slovi kariuomenfe ateto.|«
noje, žydai ne tik atsilaikė,vaj Į-Urje skaudžiausiai pa- delis žvdu skaičius iš Ame-’nepadarv 
prieš arabus, bet sukūrė sa-ijuto sav0 k,.aJtu nepasiruo- 
vo valstybę ir plačiai atida-,-im atsilikima ir sukiau.
rė duris naujiems atei-,tėji,į prieš žydus.
viams. Šiandien nepnklau-

Arabu kraštai užima

kinas: Tolstoj—Tolstojus;

Darbi-! Beje, kai kas Titą rašo 
su nesiduodančia liksniuoti

Prie LSS Suvažiavimo
somoje Izraelio valstybėje

-gyvena apie pusantro milio-Į svarbią “strateginę pozici- 
no žydų. Gyvena susispau- ją” Rytų-Vakarų imtynėse, 
dę 7,800 ketvirtainiu my- Tie kraštai bandoma įtrauk-

Jis dalyvavo ir kai kuriu dar-
non 
v<
lai _ r______
s**1- stas į “Greenbackų

Ta partija gyvavo ir vei- ninku Partiją.”
1874-1884 metų laiko- Sekančiuose rinkimuose o Pavyzdžiui: “Komin-

tarpy. Oficialiai ji vadino- ji jau gavo 1,000,000 balsų formas pasmerkė Tito.” Ši- 
si Independent Party, bet ir pravedė į kongresą 14 sa- tokia rašyba duria akį lyg 
kasdieninėj žmonių kalboj vo atstovų. Bet prezidento šiurkštus žagaras ir be 

1880 metais ji reikalo erzina skaitytoją. 
300,000 balsų, gi Reikia pasakyti, kad ir 

Jau patys jugoslavai savo vado 
Aš

jų vėliavoje uzrašy-

isnyko visai. tą šitoki šūki:
S Titom u

buvo genau žinoma kaip rinkimuose 
“Greenback Party.” tesurinko

Priežastys, kurios tą par- trečiuose rinkimuosePraettį Prisiminus Į LSS 4 Kuopos Nuomonė

1919 metais Lietuvių So- “Naujienos” praneša apie
lių plote (maždaug trečda- ti i Vakarų gynimosi fron- cialistų Sąjunga Ameriko- uv.nu.- «.K. k“-i pasnoios laitsiai, Kurių ani- ir
lis Lietuvos ploto/, bet gy- tą.‘ Jei arabų kraštai pa-je skelbėsi turinti 6,721 na-,geidavimus suvažiavimui: Įroji pusė buvo žalios spal

lij4 pagimdė, buvo civilio vos tik l<o,000 balsų. pavardę linksniuoja.
, . . ka’o metu išleisti valdžios Po to ji pradėjo vėl tirpti mačiau ju vėliavoje už

ti į Vakarų gynimosi fron- cialistų Sąjunga Ameriko- tokius LSS 4 kp. narių pa- paskolos lakštai, kurių ant
vos ploto), bet gy- tą/ Jei arabų kraštai pa- je skelbėsi turinti 6,721 na- gei davimus
svi, kaip tauta, o siduos viliojami i Vakarų rį. Narių skaičius pirmojo “Rugpiučio K) d. “Nau-'vos. Dėlto tie paskolos įį\įp RAŠYTI

jienų” patalpose įvykusia-lakiai ir gavo žalianugarių 
me lietuvių socialdemokra-!vardą. Kai 1873 metais
tų 4 kuopos susirinkime i Ameri koje pasidarė labai ---------
diskusijos ir paliesti Lietu- 'sunkus laikai, siautė depre- Lietuvių Tremtinių 
vos reikalais klausimai

vena laisv 
ne kitų tautų Įnamiai.

Bet pesimistai visvien nė
ra Įtikinti, kad Izraelio val-

gynimosi frontą, jie, neabe- karo metais augo šitaip:

stybė yra pastovus tarptau
tinės politikos padaras. Jie 
vis nurodinėja Į “arabų ju
rą,” kuri supa Izraelį iš vi
sų šalių ir bet kurią dieną 
gali bandyti žydų salą ara
bų juroje paskandinti. Pe
simistai rodo Į tokius rūs
čios ateities reiškinius:

Keturi metai po žydų- 
arabų karo dėl Palestinos, 
taikos ten vis dar nėra. Yra 
tik karo paliaubos, kurios 
kartais prisimena pasauliui 
kruvinais susirėmimais Iz
raelio pasieniuose, ypač 
prie Sirijos sienos.

Keturi metai po karo ga
lo 850,00b Palestinos ara
bų. išvarytų ar pabėgusių 
iš dabartinės Izraelio teri
torijos, vis dar tebėra nau
jos valstybės pasieniuose, 
neišskirstyti, neapgyven
dinti. be pastovaus darbo. 
Palestinos išvietintieji ara
bai yra žaizda, kuri pūliuo
ja ir nuodija žydų-arabų 
santykius.

Keturi metai po karo ga-

jojamai, turės gauti iš Va
karų daugiau ginklų, kad 
savo fronto barą galėtų at
laikyti. Bet, kartą apgink-

1916
1917
1918
1919

2473

2806
3958
6721

Ben-

bu-Įsija, tai atrodė, kad valdžia druomenės Vokietijoj iš- 
Lietuvių Kalbos 
aiškina, kaip rei-

Borby za

Svobodu i Sočiai ižam.”
SVETIMYBES , “s Tit0™.? reiškia su Ti’

tu, ne su 1 ito. ,

—S. M.

luoti, ar jie, pasitaikius ge- Skaičiai įspūdingi, bet ir vo labai įdomus ir gyvai negalės tų “greenbackų” iš- leistas ‘ 
rai progai, neatkreips gink-klaidinantys. Per tris me-svarstomi. pirkti. Tada bankininkai at- Vadovas”

■ tus nariulų pnes Izraeli7 ;tus narių skaičius pašoko “Pasidalinus nuomonė-risakė imti juos už duotas ketų rašyti musų kalbon
Tokie yra pesimistų sam- tris kartus, reiškia, i orga- mis ir apsvarsčius dabarti-' paskolas bei morgičius. Jie patekusius svetimų vietų

protavimai. Izraelio vado- nizaciją įsijungė nauji žmo- nę Lietuvos laisvinimo rei-Skalavo metalinių pinigų, bei žmonių pavadinimus.
vai ir visa tauta tuos sam- kurie 
protavimus” irgi gerai žino nant> ^et 
ir ruošiasi savo likiminei Rezultate, 
kovai už nepriklausomy bę ūžiamam
ir net daugiau, už gynimą suvažiavimas priėmė laikysenos klausimus,
savo gyvybių. Žydai Izra-'nutarimų, kurie suardė LSS rinkimas vieningai priėmė 
elyje ir visame pasaulyje jr daugumą jos narių nu- pageidavimus pasiūlyti vi- 
žino. kad naujas žydų-aia- varė Į bolševikišką avantiu- suotinam seimui paraginti 
bų karas, jei jis baigtųsi ! Lietuvos Socialdemokratų
žydų pralaimėjimu, reikštų £gg turėjo 1919 metais Delegaturą Užsienyje: (1) 
naują “diasporą.’ žydų is- jg? kuopas. Ne visos buvo daiyti kur reikia žygius, 
siblaskymą po pasaulį iš lygiai gyvos ir veiklios, bet kad laisvajai lietuvių visuo-

žmonių pavar-girdėjo skambi- kalų eigą, tiek VLIK’o, tiekisidabro ar aukso. Svetimas
nesusivokė kur. Vykdomosios Tarybos, tiek Į Dėl šitokio bankų atsar- dės “L. K. Vadovas” pata- 

atėjus spren- ir nesenai įvykusios diplo-,gurno tada kilo smarkus vi- ria “transkribuoti,” būtent, 
klausimui, 1919 matų konferencijos ir jų'suomenės protestas. Far- rašyli jas ne taip, kaip jos 

susi-,menai ir smulkus biznieriai rašomos originalia, bet taip, 
buvo sudėję į “greenbac- kaip reikalauja musų kal- 
kus” visas savo sutaupąs, ba.
kad valdžia turėtų kuo ka- Pavyzdžiui: 
rą vesti, ir neturėjo kuo sa- Crowley siūloma rašyt 
vo skolų apmokėti. Vietoj Kroulis; Lindley—Lindlis; 
pinigų, pas juos buvo tik Sharkey—Šarkis, 
greenbackai.” Bet ne Kroulėjus, Lind-

naujai sukurtos valstybės.
Neramiuose

Rytuose, šalia visų kitų
ramumų, žydų-arabų ne"{kitas sudemoralizavo ir .esančio JAV, pinigų nau- 

šiandien daugelyje vietų li-(dojimo; (2) visapusiškai 
ko tik numeriai, bet kuopų apsvarstyti ir pasisakyti dėl 
nėra. Didžiausioji kuopa Lietuvių Bendi-uomenės or

iu, kuriame, pagal Izraelio jpjp metais buvo Clevelan- ganizavimo: (3) ypatingai 
premjero Ben Gurion paša- o £ur jį šiandien? |budėti Lietuvos laisvinimo 
kymą, žydams tektų ka- £§g 1919 metais turėjo .reikalų eigoje ir (4) prašy-

apie 25.000 dolerių turto, Į ti nuolatinių tikslių infor-
o grynais pinigais turėjo macijų iš VLIK’o, Vykdo--|sutaupa 
$7,634.80. mosios Tarybos ir kitų lais- ' ‘ ’

Sąjungoje prieš jos bol- vinimo veiksnių darbuotės, 
ševikišką suardymą buvo “Kaip jau pranešta, dele- 
2.593 nariai priklausantieji gatu Į visuotinį seimą susi- 
prie Įvairių unijų. (rinkimas Įgaliojo Dr. P.

Per pirmąjį karą £33^ Į Grigaitį._________ _
kartu su Amerikos Socialis-j ~

didelė dauguma buvo veik-menei
\ iduriniuose jjos Skilimas daugeli veik- Įvairių gandų dėl tinkamo 

ne ilių kuopų visai numarino, Lietuvos

baigtas ginčas yra dar vie
nas skaudulys, kuris bet ka
da gali pratrukti nauju ka

riauti “vienam prieš ketu-
lo arabai vis dar garsiai riasdešimt.

ANTHONY EDEN ŽMONA

Anglijos užsieniu reikalu ministeris Anthony Eden, 55 

metu amžiaus, vedė ChurchilMo giminaitę (priešakyje). 

Jaunavedžiai išvyksta atostogų medaus mėnesi praleisti.

nekiltų Įtarimų ir

valstybės iždo,

tų Partija, buvo pasisakiusi Kanados Lietuviu
prieš karą “už demokrati
ją.” Tas pasisakymas i LSS 
traukė jaunus vyrus, bet 
dėlto Sąjungai teko ir nu
kentėti. 183 nariai buvo i 
areštuoti už Įvairius pasisa
kymus prieš karą, o kai ku-

Pakalbinkime kaimynus ir

draugus užsisakyti “Kelei*%
▼į-” Kaina metanas $3.

PARSIDUODA
BARAS-RESTORANAS

Su laisniu ir su namu. arba be 
namo. Biznis išdirbtas per 85 me
tus. Kaina neaukšta ir nedaug rei
kia įnešti. Arba galima paimti nuo
mon. Savininkas išeina į poilsį.

joseph I.ugauskas,
Kreiptis: (35 J
426 So. 5th St.. Brooklyn 11. X. Y.

PAIEŠKOJIMAI

Tie žmonės pradėjo kai- Įėjus ar Šarkėjus. 
tinti bankininkus ir spėkų- Itališkoms pavardėms, 
liantus. kad šie padarę są- kurios baigiasi raide i, siu- 
moksla numušti “greenbac- loma galūnei pridėti s, pa
kų” vertę ir supirkti juos 
už pusdyki, o paskui parei
kalauti, kad valdžia išpirk
tų tuos popierius pilna kai
na.

Žmonės, kurie turėjo i 
tuos popierius sudėję savo

vyzdžiui: Mussolini—Mu
solinis: Toricelli—Toričelis, 
ir tt.

Kur svetimose galūnėse 
tariama s arba es, tenai siū
loma riašyti č. Pavyzdžiui: 
Dante — Dantė; Goethe—

Paieskau mano brolį Antaną Ta- 
mošėtį. kilusį iš Pušaloto parapijos, 
Kirmelynės kaimo, paskutiniu laika 
(1933 metais t gyveno Ontario pro
vincijoj, Kanadoj. -Jis pats ar kas 
jį žino prašau parašyti man šiuo ad
resu: (38)

Martin Thomas,
5816 So. Sacramento Avė., 

Chicago 29, III.

APSIVEDIMAI

kaltindami ban- Gėtė: Heine—Heinė: Cer- 
kininkus ir spekuliantus ne- vantes—Servante; Alican- 
doru sąmokslu, pradėjo rei- te—Alikantė; Nietzsche—

Nitčė.
PRANEŠIMAS

Šiuo pranešu, kad aš, žemiau pa- 
Isirašiusi Anna įkinkė, esu ištekėjusi 
už vyro, kurio atvaizdas čia yra pa
rodytas

Socialdemokratų
Suvažiavimas

Laikinas Centro Komite
tas praneša, kad dėl tech
niškų sumetimų Kanados 

rie iš jų skaudžiai buvo ir Rietuvių socialdemokratų 
nubausti. Du gavo po 10.suvažiavimas nukeliamas į 
metų kalėjimo už atsisaky-'spalių 11-12 dienas. Vieta 
mą eiti į kariuomenę, ll'pasilieka ta pati: Toronto, 
gavo vienus metus kalėji- |Woodsworth House, 565 
mo, kiti gavo mažesnes Jarvis St. Pirmoji sesija 

prasidės šeštadienį, spalių
kiti 

bausmes
—R. S. 11 d., 10 vai. ryte. 

Atidėjimas suvažiavimo
sudaro mums visiems gali-

Vedybų tikslu paieskau draugo, 
ne jaunesnio, kaip 50 metų. Aš esu 
našlė, rimta, nerūkau, negeriu, bet 
linksmo budo ir dirbu. Vaikai jau 
visi vedę ir gyvena atskirai. Pla
tesnių informacijų suteiksiu per laiš
ką. Bet gyvanašliai nerašykit, ir is 
Kanados norašvkit. Mano adresas:

Mrs. M. E.,
6-36 Broadwav. So. Boston, Mass.

(36)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE .

Lithuanian APiance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternale Organizacija 

fkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420.359.00

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

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

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

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

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

vadinasi keleriopai* var
dai*. tokiais kaip Alex Borke, Earl 
White, Mike Ix"on ir A. I.emk. 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 
savo turtą. Paskui jis išvažiavo į 
Vermontą. Aš sutinku duoti jam 
divor-a, jeigu jis nori. lwt nenoriu, 
kad j> kn-tu iš manęs juokus. 

Pasirašau:
Tavo žmona,

Mrs. Anna Leinke,
636 Broadway,

So. Boston, Mass.
(Paliudyta ir prisiekta pas 

Noah Oullett’ą. Siu 1952 
mėnesio 22 dieną.)

ir kuri”

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” kalendorių 1953 me- mybių geriau pasiruošti, 
tams. Kaina 50 centų. perdiskusuoti k e Ii a m u s ragegužes

nota-
metu
(35)

t



Puslapis Aštuntas KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 35, Rugpjūčio 27, 1952Vietinės Žinios BALETO STUDIJA TYRINĖJA MOTERS
PRADEDA DARĘĄ MIRTį NEW BEDFORDE

T. Babuškinaitės baleto 
studija po vasaros atostogų

šeštadieni vėlai vakare, 
New Bedforde savo maudv-

pradeda darbą rugsėjo 2 d. nėj mirė Mrs. Cornelia Lo- 
Studijos pamokos bus, kaip vaas, 29 metų. Jos vyras 

ŠI ŠEŠTADIENI PAGAVO PABĖGUSI ir pernai, E. Broadway, pi-įir posūnis rado ją maudy-
LSS SUVAŽIAVIMAS JAUNĄ KALINI Hečių klubo patalpose, 4 nėję negyvą. Policija dar

_____  ______ aukšte. Norintieji studi- neišaiškino dėl kokių prie-
Lietuviu Socialdemokra- šeštadieni vakare iš East juoti baletą gali kreiptis čia žasčių moteris mirė.tų jungos suvSimt Cambridge ‘kalėjimo pabė- pažymėtu adresu .kasdien —----- ——

prasidės šį šeštadieni, rug- go 4 kaliniai. Trys buvo >^kvTUs sestadiemus, nuo MTA Nuo.tol... Ema Didyn 
piučio 30 d., 1 vai. diena, tuoj pat pagauti, o vienas 4 iki b vai. po pietų. Ga- -
Strand Hali, 374 W. Broad- paspruko ir tik sekmadieni Įima paskambinti ir telefo- Per liepos menesi Booto-

vakare policija jį sugavo, nu LA 0-3175 nuo 7 vai. no ir apielinkių gatvekanai 
vakaro.way, So. Bostone. Suvažia

užsibaigs - sekama kai jis su 16 metų mergaite
diena. ~__ ain i mnvinQ Suimtas Rnh- Šiemet su duroms
darbų
Strand Hali yra šalia lietu----- ------------ - . . , . , , a
vių klubo, pasiekiama City automobilių vagystę. Da- n* tiems, kune baleto meno <8b. 
Point gatvėkariais. bar dar bus pridėta baus-

šeštadieni, rugpiučio 30 mės už bandymą pabėgti, 
d. vakare, toje pat Strand ----------------------------

vimas
pavakarėj, išsėmuš ėjo Į muvius. Suimtas Rob- šiemet suti 
tvarkos klausimus, ert B. Landry sėdi kalėji- pradedančiųjų

nauja 
klasė, tai

(MTA) turėjo nuostolių 
$929,603. Pernai per lie
pos mėnesi ta pati kompa-

me nuteistas 15 mėnesių už bus gera proga pasimokyti nija turėjo nuostolių $621,- 
ie

dar niekur nestudijavo.

Mirė Jurgis Ulevičius
Šnapso Monopolių Nebus

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmą 
ir antrų morgiėių.

395 Broadway 
South Boston. Mass.

TeL SO 8-2885

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 

DORCHESTER, MASS.

L

Ure MARY H. GASTON Liabilit,
Lietuviška Apdraudos Įstaiga

Virš 20 metų patyrimo 
Palisą pristatau į 10 minučių

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

(Oct. 8)

NASHUA, N. H.

svetainėje įvyks delega- SveiUina Lss
tams pasitikti vakarienė. ___
Vakarienės pradžia 7 vai.
vakare.

Pereitą šeštadieni posė
džiavo vakarienės rengimo 
komisija su
ir tarėsi, kaip svečius

Suvažiavimą

Pereitą šeštadieni vaka 
re posėdžiavo Lietuvių Dar- pirmojo 
bininkų Draugijos centro mirė 62

Jurgis Ulevičius, 
karo veteranas. Jis 
metų amžiaus. Ve-

^omitetas- Tarp kitų rei- HOnis paėjo iš Lietuvos nuo 
/ kalų nutarta pasveikinti Vilkaviškio. Palaidotas rug- 

- e . . ’ ,PiH‘ LSS suvažiavimas Bostone pįučio 23 d. iš Zaletsko ko-
įmti. Sutarta n dėl dele- ir Um reikaini paskirta au- pivčios. Velionis paliko di- 
gatu apnakvinimo. ..x Gename nubudime savo

žmoną.Lankėsi Svečias
Apvogė S. Dariaus Postą

Keletas sumanytojų buvo 
Pereitą trečiadienį, rug- patiekę šio rudens balsavi- 

piučio 20 d. mirė senas bos- mui musų valstijoj sumanv-
tonietis

Pereitą savaitę musų is- ---------
taigoje lankėsi senas musų Chuliganiški vagys isi- 
laikraščio skaitytojas, Char- Įsilaužė i Stepono Dariaus 
les Mitkus iš Bangor, Me. legionierių postą So. Bosto- 
Svečias buvo atvykęs i Le- ne pereito
xingtoną pas savo prietelių pavogė apie 50 legionierių 
Prialgauską, pas kuri sve- uniformų. Vaikai radę gat-

Šiltas Oras su Šalnomis

mą pardavinėti snapsą val
stijos krautuvėse, bet suma
nymas teismo buvo atmes
tas. kaipo netikusiai patiek
tas. Sumanytojai norėjo, 
kad šnapsas išsinešimui ir 
didmenų prekyba butų val
stijos rankose.

8 Žuvo Savaitgalyje

Visi j Kapinių Pikniką

Lietuvių Laisvos Kapinės 
rengia pikniką, kuris įvyks 
šį sekmadienį, rugpiučio 31 
d. visiems gerai žinomoje 
vietoje, Sakolo ūkyje, prie 
Dunk Stable kelio, 
dės tuoj po pietų.

Kapinių komitetas kvie
čia visus Nashua ir apielin
kės lietuvius dalyvauti pi- ’ 
knike. Rengėjai yra gerai 
pasiruošę visus svečius tin
kamai priimti ir pavaišinti. 
Pelnas skiriamas

tienei, Margaretai Aukšti- 
kalnienei ir taipgi Bronei 
Ginaitienei už pardavinėji
mą dovanų tikietų. Poniai 
K. Kukaitienei ačiū už pa
dovanotą gardų pyragą.

Visiems tariame širdin
giausią ačiū už parodytą

Prasi- prielankumą musų draugi
jai. Rengėjų vardu

Alex Yu&ka

Oro pranašai sako, kad 
rugpiučio mėnesi galime su-

avZiiėš'ealė'iv Iauk.d šąM- Oras
so I»mnn>e.in '-'Tais jau kvepia rudeniu,

Pereitos savaitės gale 
Naujosios Anglijos keliuo-

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korp. pro- 
kapinių£Tarria per stotį WBMS, 

pagerinimui. 1090 kilocycles, 9:30 iki
Kapinių sklypas, 8 ake- !0:30 vai. ryte sekmadienį,

bet dienos vis dar šiltos.
AimigĮtu^Ąą, pas Ibuii ave- ’Xauj°ji Anglija visada tu- DORCHESTERIO KLUBAS
ciavosi virs savaites laiko. uniformas pi a ri puįkų bobvasarį (indian RUOŠIA šURUM BURUM

summer), bet oro pranašai;

se ŽUVO 8 žmonės įvairiuo-į^ ž;mSį -1 ^ma rie!bus sekanti 
se nelaiminguose atsitiki-1 
muose su mašinomis. Igero Pinehill kelio, 

j mylios nuo miesto

Drg. Mitkus sakėsi turėjęs nesti i policijos nuovadą, 
skaudų akcidentą su troku A agys išnešė ir legionierių 
gilioje ir dabar bylinėjasi dūdų orkestro bubną.
su kompanija dėl kompen-l ----------------------------
sacijos. Svečias atsinaujino D
laikrastj ir paliko laikraščio Darbo Dieno, ukylo,e

nori šiemet 
naikinti.

bobvasarį pa-

Apiplėšė Gazolino Stotį

Jau apie 100 lotų yra par
duota, apie tiek pat žmonių 
kapinėse jau yra palaidota. 
Kapinių žemė senai išmo
kėta, apnerta. Kapinės jau 
veikia 24 metus ir jos vis 
gerinamos, puošiamos

apie 3 1—Falcons
centro. tra.

Radio Orkes-

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
285 Silver Street 

South Bostoa 27, Misa

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi figoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės j: (n36)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

naromui ši SO Ačiū Širdin
gai.

Linksma Naujiena
Waleykų Šeimoje

Ateinantis savaitgalis bus 
ilgas ir gali būti labai kru
vinas. Darbo Diena išpuo-

Anksti sekmadienio rvta 
du banditai, ginkluoti pei
liais, apiplėšė So. Bostono 
gazolino stotį prie Old Col- 

ir atėmė iš savininko 
dolerius. Savininkas

_____ la pirmadienį, todėl jauįony
* 1K ._ • ur nuo penktadienio vakaro >228

’ s ° <K ‘ a iki antradienio anksti rvto'Peter Kelley sako, kad banleykai pereitą šeštadienį, 
rugpiučio 23 d. susilaukė 
gražaus šeimos prieaug
ei3115, sveiko sunaus Steven. Kelių prižiūrėtojai įspėja 
Jaunieji \\ aleykos gyvena visus automobilistus būti 
Milforde, Mass. Jie jau au- atsargiems, kad nelaimių 
gino vieną dukrelę. Alber- skaičių keliuose nepadaugė
tas Maleyka yra sūnūs mu- nūs per neatsargumą, gir- 
sų draugės Stellos Jonus- tuma, žioplumą ar apsilei- 
kienės. dima.

keliai bus pilni automobi-'ditai pražiopsojo 600 dole- 
liu. rių. kurie buvo kitoj vietoj.

Kitos savaitės “Keleivis 
dėl Darbo Dienos šventės 
išeis vieną dieną vėliau, 
todėl ir skaitytojus ir pla
tintojus jis pasieks vėliau 
negu paprastai.

Šį šeštadieni, rugpiučio 30 d.,
7 vai. vakare Dorchesterio Lie
tuvių Piliečių Klubas rengia 
linksmą šurum burum su val
giais. muzika ir kitokiomis pra
šmatnybėmis. Parengimas vyks 
klubo patalpose? 1810 Dorches
ter Avė. Visi maloniai kvie-! 
čiami dalyvauti.

Rengėjai.

BUTAS NEMOKAMAI
Ilgam laikui nemokamai iš

nuomojama- butas iš kambario 
ir virtuvės tam. kuris bus dali 
ar visą popietinį laiką namie.
'Dėl nuomo> galima bus ir ki
taip susitarti. Butas yra su
virimui pečiumi, dušu ir visais šio Ol'O buvo mažiau, bet 
reikalingai? baldais (forai- sekmadienį prisirinko labai 
čiais) dėl dviejų asmenų. Tei-Uaug. Draugijai liko gra
butis 185 H St.. 1 fl.. So. Bos- ižaus pelno, 
ton. Mas?.. ;el. SO 8-2348. j jjž paramą musų draugi- 

( į jai viso komiteto vardu ta- 
----------Iriu širdingą ačiū visiems at

silankiusiems

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

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 91 Bay State Rd.,

Visi maloniai prašomi at-i^5>ston’• °^jz.n^° J.el_
mo reikalais rasvkit ofiso 
adresu: 502 E- Broadway,silankyti musų piknike.

Stasys Radzevičius

GARDNER, MASS.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siončiaa 
net Europon. Kalbam lietuVii- 
kai. Patarnavimas 
kainos nebrangios. G] 
čia jau 20 metų.

So. Boston 27, Mass.
Steponas Minkus.

Rugpiučio 2 ir 3 dienas 
Šv. Petro ir Povilo vyrų pa
laipinės draugijos piknikas 
labai gerai pasisekė. Sveaų 
šeštadienį dėl

DR. D. PILKA

BANKETAS
Amerikos Lietuviu SocialdemokratuA s

Suvažiavimo ProgaAugusto 30 vakaro 7 valandą

REIKALINGA MOTERIS
Reikalinga moteris, kuri mo

kėtų gaminti pietus ir parda
vinėti prekes. Anglų kalbos 

Dėl sąly-
apsiniauku:

ir paremu- 
| siems draugijos parengimą, 
[c ypatingai dėkojame musų 
i darbščiosioms š e iminin- 
kėms, kurios sunkiai dirbo 

i tame parengime. Ačiū Bro- 
'nei Yuskienei, Bronei Be- 
kerienei, Veronikai Naku-

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

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

IEŠKO BUTO
2 asmenų šeima ieško 4-5 

kambarių apšildomo buto Dor- 
chestere arba So. Bostone. 
Prašom telefonuoti AV’ 2-5076 
6-8 vai. vakare.

REIKALINGA MOTERIS
Reikalinga moteris prie leng

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

Watkinso Produktai -
Kostumeriams ir agentams siūlo

mi šie produktai:
Watkinso mentolinė kamparo mos

tis. Watkinso linimentas. Watkin- 
so coconut oil sbampoo. Rašyt šiuo 
adresu: (38)

842 Dorchester Avė., 
Dorchester. Mass.

Telefonas TA 5-6823.
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840 BROADWAY 
■O. BOSTON.

TaMonaa: SOUth ]

A. J. NAMAKSY

40S W.
SOUTH BOSTON.
Office Tel. SOboston S-094S 
Baa. S7 ORIOLB STBBBT

n—B.TTJTel. PArkaay 1-0402-M.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. 
Savininkas A. J. Aleksa 

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-414S
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

1

STRAND
374 Broadway

SVETAINĖJE
South BostoneRuošiamas šaunus banketas

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

A. JUKNEVIČIUS 
lt., E. Broad»ay, So. Boston, Mass. 

Telefonas: SO 8-0606
Parduoda namus So. Bostone:
3 šeimų po 5 kambarius su šili

ma. baltos sinkos ir pečiai už S9000.
3 šeimų po 5 kambarius, visi mo

derniškai įrenjfti. vienas butas tuš
čias. Kaina $6,200, įmokėti $1,000.

3 šeimų po 5 kamb. su visais pa
togumais, labai fęeram stovy, kie
mas su įvažiavimu, tuščias butas. 
Kaina $4.900.

3 šeimų po 4 kamb., serai apžiū
rėtas, yra tuščias butas, už $3,200, 
įmokėti $1,000.

3 šeimų po 4 kamb., visai atnau
jintas. už $2.500. įmokėti $X00.

2 šeimų, 4-5 kamb., geram stovy, 
už $4.800.

1 šeimos. 8 kamb.. modemiškas 
vidus, jrerame stovy iš oro. parda
vėjas išsikrausto, ui $2,800,

Tel. SO 8-2150
5AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broad way 

South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr„ ir 

Alphonse Stecke
Denuiam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

TaL SO 8-2805
DAKTABAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broedoray
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIŠKA
APTIEKA•ir

Žolių Krautuvė
172 L St., So. Boston

Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio. 
Jūsų daktarui bus smajru 
žinoti, kad savo receptu at- 
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

Tel. SO 8-2712 arta BI 4-9019

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lieturis Gydytojas Ir

Vartoja vėliauiioe konstrukieijoa 
X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akiniua

VALANDOS: nno 2-4 i
534 BR0ADWAT. 

BO. BOSTON, MASS.
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