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Tiktai Maskva Viena Žino 
Apie Korėjos Paliaubas

Generolas M. W. Clark Sako, Komunistų Agresijai Rei
kia Priešintis Visur; Maskva Pasitarime su Kinie- 

Sprendžia Korėjos Paliaubų Klausimą;ciais
Kerėjos Fronte Eina Kruvini Mūšiai

m. ciark, Toli- Mainieriai Rengias 
Sunkiai Kovai\

Gen. W.
mųjų Rytų vyriausias va 
das, sako, kad komunis
tams nebus daroma nuolai
dų belaisvių pasikeitimo 
klausime. Bolševikai da
gai- gali pradėti fronte di
delę ofensyvą, bet jie ne
gali laimėti ir jų ofensyvą 
susmuktų. Dėl paliaubų, 
generolas mano, kad tiktai 
Maskva žino, nes nuo Mas
kvos priklauso bolševikų s- 
politika Korėjoj.

Generolas mano, kad 
amerikiečių kariuomenė tu
rės būti Japonijoj, kol Ja
ponija pati pajėgs gintis 
nuo galimo puolimo, bet 
šiuo tarpu gen. Clark nelau
kia bolševikų puolimo prieš 
Japoniją, nes tas sukeltų 
tretįjį pasaulinį karą.

Korėjos fronte visą per
eitą savaitę ėjo kruvini mū
šiai vakarinėj fronto dalyje

GRĮŽTA MINOS SPROGIMO JI ROJĘ ALKOS
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J Sasebo uostą Japonijoj grįžta 88 musų įurininkai. išgelbėti iš nuskendusio laivo 
“Sasri." kuris užplaukė ant priešo minos ir po 16 minučių nuskendo Korėjos pakraš
čiuose. 2 vyrai žuvo, o 3 dingo be žinios m .nai išsprogus. t

Angliakasių unija pradė
jo derybas su kasyklų savi 
ninkais dėl darbo sutarties 
atnaujinimo. Mainieriai iš
kėlė reikalavimą paskirsty
ti darbą tarp visų kasyklų, 
kad maždaug visos dirbtų 
lygiai. Dabar daugumas ka- 
yklų dirba po 2 ar 3 die

nas per savaitę, o kai ku # .
rios kasyklos, kurios stato \ Lėktuvas Sprogo, \Visur Pasaulyje

apie “Bunker Hill” kalvą, 
o šią savaitę bolševikų arti
lerija bombarduoja Alian- 
tų pozicijas plačiame fron
to ruože. Visą pereitą sa
vaitę karo avicija daužė 
bolševikų užfronti ir nuko
vė oro kautynėse kelioliką 
rusiškų lėktuvų.

Sen. McCarthy
Tikisi Pergales

ŠĮ antradieni Wisconsin, 
Yermont ir Nevv Hampshire 
valstijos nominuoja kandi
datus. Wisconsin valstijoj 
visus Įdomauja senatoriaus 
McCarthy pasisekimas ar 
pralaimėjimas nominacijo
se. Sen. McCarthy po ligos 
įsitraukė Į rinkiminę kovą 
ir pasakė griežtą kalbą, 
atakuodamas ne tik Tru
mano administraciją, bet ir 
generolą Eisenbovverį, ku
ris smerkė asmenų užsipul
dinėjimus

Prieš senatorių McCar
thy yra trys republikonų 
kandidatai, vienas iš jų, 
adv. Schmitt, veda griežtą 
kovą prieš McCarthy rekor
dą ir kelia viešumon Įvai
rius jo neleistinus elgesius 
tiek senate tiek ir anksčiau, 
jam esant teisėju.

Čechoslovakijoj Daromos
Masinės Deportacijos

anglį plieno liejykloms, dir
ba visą laiką. Kokius kitus 
reikalavimus unija iškėlė 
dar nėi a paaiškėję.

Derybos prasidėjo, bet 
stebėtojai mano, kad an
gliakasiams gal teks išeiti i 
streiką. Rugsėjo 21 d. bai
giasi unijos darbo sutartis 
su minkštųjų kasyklų savi-į 
ninkais, o po to po 10 die
nų baigiasi sutartis ir su an 

kasyklomis.VI CIVIVVZ

Geras Derilius

Rinkimų Kampanija Darosi 
Karštesne ir Piktesnė

‘Aukšto Lygio” Kampanija Nusileidžia Žemyn; Kandi
datai Pasikeičia Ne Tik Argumentais, bet ir Piktais 

Žodžiais; Gubernatorius Pašiepia Generolą; 
Sako, Republikonų Kandidatas Pasisavina 

Demokratų Platformą

Teismas Sprendžia 
Segregacijos Ginčą

Nukrito į Minią
Oro parodoje Anglijoje 

pereitą šeštadienį vienas 
greitasis lėktuvas sprogo ir 
nukrito Į žiūrėtojų minią. 
27 žmonės buvo užmušti, o 
kelios dešimtys žmonių bu
vo sužeisti. Nelaimė atsiti
ko naujausiam, sprausmi- 
niam lėktuvui manevruo
jant viris 130,000 minios 
prie Londono. L ė k t u v asU n i prieš išsprogstant lėkė 600

tlarry nriages . mylių greitumu per valan- 
Vel Nuteistas\dą, jam vadovavo patyręs 

pilotas John Deny, kuris 
Laivų krovėjų unijos va-1 kartu su savo palydovu An- 

das Vakaiuose, Harry R. jthony žuvo nelaimėje. 
Bridges, seniau buvo nu
teistas kalėti už melagingą Į Gub. R. KennOU
priesaiką, kad jis nesąs ir PahėftO Pas ‘lke’ 
nebuvęs komunistų partijos! rūuegv rus JAC 
narys. Tą teismo sprendi
mą jis apeliavo ir apeliaci 
jos teismas šeštadienį jam 
patvirtino bausmę. Apelia- 
?ijos teisme buvo irodvta,, ,
kad Harry Bridees prikišu- «ldatą’ gen' Elsenhowe>'!-

Louisianos valstijos gu
bernatorius, demokratas R. 
Kennoh, pasisakė, kad jis 
balsuos už republikonų kan

sė komunistu partipai, o to- SaY° Pametimą guberna- 
dėl jam buvo patvirtinta t011us alsklna Y°- kad T™‘ 
penkių metų kalėjimo baUs-lmanas Pas"wIe nedrauge- 
mė ir atimama pilietybė. kas pietinėms valstijoms,

Šiais metais visame pa- 
aulyje derlius yra geras, 

geresnis negu vidutinis • ir 
maisto yra daugiau, negu 
3et kada praeityje. Bet vis
vien daugelis žmonių ba
daus, nes imant maisto kie
tį kiekvienai galvai dabar 
to maisto mažiau yra, negu 
seniau, nes gyventojų skai- 

is dabar vra žymiai di- 
dėsnis, negu prieš 10 ar 15 
metų. Žemės ūkio depar- 
amentas sako, kad šie me- 
ai maisto gamybos žvilgs

nius gali būti rekordiniai, 
ypač kas liečia kviečių ir 
ūgių gamybą. Kviečių šiais 

metais gauta 175,000,000 
bušelių daugiau, negu davė 
1951 metų derlius, kuris 
siekė 5,350,000.000 bušelių. 
Ryžių derlius šiemet siekia 
337,000,000,000 svarų, tru 
pučiuką mažiau, negu per
nai. Galvijų skaičius pa- 
pasaulyje dabar siekia 
820,000,000 galvų, tame 
kaičiuje 58,000,000 galvų 

Rusijoj.

Taip pat patvirtintos |J'Y ™’?,a val.stiį! feis^. į 
dvejų metu bausmės kalėji- a leI^ g1'g ir’.beU?’, f11- 

dviem "kitiem su Harrvlmanas slult> aPreztl debatnsm o
Bridges teisiamiems asme
nims, Hemy Schmidt’ui ir 
J. R. Robertsonu’ui.

Cechų bolševikiška poli
cija vėl pradėjo masiniai 
deportuoti iš miestų “bur
žuazinius elementus.” Žmo
nės suimami ir gabenami 
prievartos darbų stovyklas 
giriose, kasyklose ir prie ki
tokių darbų. Iš Bratisla- 
liepos ir rugpiučio mėne- 
vos, Slovakijos sostinės, per 
sius išgabenta apie 9,000 
žmonių. Taip pat daug 
žmonių deportuojama ir iš 
kitų miestų.

TARDOMAS

Policija tardo Eduardą 
Grammer is Towson. Md., 
dėl jo žmonos neišaiškintos 
mirties. Jo žmona mirė au
tomobilio nelaimėj, bet poli
cija mano. kad gal ji buvo 
nužudyta, o automobilio ne
laimė jau po jos nužudymo 
inscenizuota.

senate ir siūlo priverstiną 
civilių teisių įstatymo išlei 
dimą. Kadangi ir Stevenso- 
nas pasisako, kaip ir Tru 
manas, tai gub. Kennon ba 
suos už republikoną.

I IŠGELBĖJO JUROJE
416 ŽMONIŲ

Kanados keleivinis laivas 
|“Princess Kathleen” rugsė 
jo 7 d. užvažiavo Alaskos 
pakraščiuose ant uolų ir 
pradėjo skęsti. 300 kelei 
vių buvo paimti nuo laivo 
ir nugabenti į pakraštį, 
vėliau, kada laivas pradėjo 
grimsti, tada buvo nuo jo 
paimti ir 116 vyrų įgulos 
6,000 tonų talpumo laivas 

I nuskendo.

Buvęs aukštas justicijos 
departamento valdininkas 

lEamar Caudle, atleistas iš 
pareigu dėl neleistino elge 
šio, dabar aiškina kongre 
so vienai komisijai įvairias 
Įpusticijos departamento pa 
slaptis. ■

KANDIDATAS

n
Republikonų kandidatas jjen. 
D. D. Eisenhoweris pereitą 
savaitę buvo “įsiveržęs" j 
demokratu partijos tvirtovę 
pietinėse valstijoje. Paveik
sle jis nutrauktas Atlanta, 
Ga.. mieste po prakalbos.

Žmonių
Klausė Kandidatų

Virš 100 tūkstančių f ar 
merių pereitą šeštadienį 
Ka ssone, Minn., išklausė 
abejų didžiųjų partijų kan
didatų pasisakymo apie jų 
atstovaujamą žemės ūkio 
politiką. Gen. Eisenhower 
kalbėjo pirma ir žadėjo tęs
ti žemės ūkio produktų kai 
nų palaikymo politiką., kaip 
ii yra kongresi nustatyta iki 
1954 metų, nors kongrese 
daugumas republikonų tai 
politikai nepritarė. Paskui 
jis žadėjo siekti, kad žemės 
ūkio produktų kainos kiltų 
aukščiau, iki “parity,” auk
ščiau dabar nustatytų kai
nų “grindų”.

Gub. Stevenson palygino 
farmerių gyvenimą dabar 
su 1932 metais ir nurodė, 
ką demokratų administraci
ja jau padarė ir ką ji dar 
nori padaryti, kad farme
rių gyvenimą pagerinus.

Gub. Stevenson ypač pa
brėžė farmų elektrifikaciją, 
žemės gerinimo darbus ir 
kitus vyriausybės atliktus ir 
atliekamus darbus, jis iškė
lė nevieningumą republiko
nų eilėse net ir žemės ūkio 
klausimuose. Republikonų 
kandidatas kalba vieną, re
publikonų platforma kalba 

• ką kitą. o republikonai kon 
grėsė daro vėl ką kitą.

Aukščiausias šalies teis
mas spalių 14 ir 15 dd. klau 
sys bylos dėl segregacijos 
legališkumo mokyklose. By 
lą iškėlė Kansas ir South 
Carolina valstijų negrai dėl 
tose valstijose praktikuoja
mos segregacijos mokyklo
se. Byla perėjo visas instan
cijas ir pasiekė aukščiausią 
teismą.

Teismo sprendimas turės 
didelės įtakos į taip vadina
mą “civilių teisių” klausi 
mą, kuris ir taip jaudina vi
są kraštą rinkimų metais. 
Negrai prašo paskelbti, kad 
skirstymas vaikų į “juodas 
ir “baltas” mokyklas yra 
priešingas konstitucijai.

Aliantai Vėl Siuto 
Austrijos Taiką

Vakarų valstybės, Ame
rika, Anglija ir Prancūzija 
pasiuntė Maskvai naują di
plomatinę notą ir siūlo pa 
greitinti taikos sutarties su
rašymą Austrijai. Tuo tik
slu Vakarų valstybės siūlo 
padaryti keturių didžiųjų 
susitikimą Londone rugsėjo 
29 d.

Vakaiu valstybės sutin 
ka, kad taikos sutartyje bu 
tų įrašytas apribojimas 
kiek kariuomenės Austrija 
galės laikyti. Tuo budu at 
pultų rusų tikras ar tik nu 
duodamas baukštimasis 
kad Austrija bus įtraukta

Vakarų valstybių frontą
prieš Rusiją.

Austrija yra skaitoma
nacių išvaduota valstybe 
bet ji 7 metai po išvadavi 
mo vis dar tebėra keturių 
svetimų armijų okupuota.

i?

Rinkiminė kova pereitą 
avaitę prasidėjo visu 

smarkumu. Po pirmųjų kal- 
)ų kandidatai nebesitenki- 
na patiekdami balsuoto- 
ams argumentų, bet prade

da mėtytis ir piktokais žo
džiais. Gen. Eisenhovver 
ūktai kalbėjo apie “Wash- 
ingtono košę,” apie demo- 
oatų priveistą korupciją ir 
sakė, kad naujas veidas 
virš korupcijos balos nieko 
nepakeis sostinėj.

Gub. Stevenson užsigavo 
okiais įtarimais ir pradėjo 

piktai pašiepti generolą Ei- 
senhowerį. Stevenson sa- 
<o, kad gen. Eisenhoweris 
pasisavina demokratų plat- 
ormą ir nori ant jos užsi

sėdęs dykai pasivažinėti 
nuomons nemokėdamas. 
Sako, gen. Eisenhouer ne
atskiria uždaros šapos nuo 
atdaros ir nuo unijinės ša
pos, o visą darbininkų klau
simą siūlė atiduoti kokiam 
nors universitetui “aiškin
ti.” Vidaus kaip ir užsie
nių politikoj gen. Eisen- 
lovver republikonų platfor
mą keičia, imdamas pasko
las iš demokratų, bet kaip 
jis vykins tą platformą, jei 
republikonų partija yra 
dvigalvis dramblys, kurio 
abi galvos nukreiptos į 
priešingas šalis?

Pereitą ir šią savaitę 
gub. Stevens eilėje kalbų 
pasisakė dėl daugelio klau
simų ir patiekė balsuoto
jams savo gerai apgalvotus 
siūlymus ir argumentus. Jis 
žada ir toliau aiškinti klau
simus, atsiliepdamas į opo
nento kritiką pikta pašaipa.

Maine Valstija
Jau Balsavo

f

McCORMICK ŽADA
TREČIĄ PARTIJĄ

Po keturių metų Ameri
koj bus “trečia partija,” 
vadinama American Party, 
kurią dabar garsina “Chi
cago Tribūne. ' Ta partija 
jungs “tikruosius republi
konus,’" konservatorius, ku
rie dabar sakosi neturį kur 
dėtis, nes republikonai iš
statę ne jų pažiūrų žmogų 
savo kandidatu.

EGIPTAS VALOSI

Egipto diktatorius gen. 
Naguib įsakė padėti į kalė
jimą keliasdešimt aukštų 
valdininkų, buvusių kara
liaus Faruko artimųjų. 
Areštai daromi sąryšyje su 
išaiškintomis vagystėmis ir 
suktybėmis.

IEŠKOJO SLVENIRŲ

z

Du jaunikliai, studentai iš 
naujosios Anglijos, buvo pa 
gauti, kada jie nuo senato
riaus McCarthy ofiso duru 
norėjo nukniaukti lentelę su 
senatoriaus >ardu. Studen
tai sakėsi norėję parsivežti 
“suvenirą” iš sostinės

Kada šis “Keleivis” pa
lėks skaitytojus, jau bus 

žinoma, kaip balsavo pil
noji valstija, Maine, kuri 
šį pirmadienį rinko vieną 
avo senatorių, tris kon- 
Įresmonus, gubernatorių ir 
/alstijos seimelį.

Maine valstija visada bal
suoja pirma ir dažnai paro- 
lo, kur link krypsta balsuo- 
ojai visame krašte. Maine 
/aisti ją valdo republikonai, 
kurie ten turi daugumą.

Šių metų rinkimuose 
Maine turi savo republiko- 
nišką pirmos eilė skandalą 
dėl šmugelio valstijos spiri
to monopolyje. Republiko
nų kandidatas vice-prezi- 
dento vietai, R. Nixon, per 
4 dienas lankėsi Maine ir 
smarkiai atakavo korupciją 
Washingtone, kada grar.d 
jury iškėlė kaltinimus ketu
riems republikonams už 
įvairius prasižengimus.
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Bendruonjenės Klausimu
Mb —----------
1948 metais Amerikos Lietuvių Kongrese N’e\v Yor

ke pirmą kartą išgirdome siūlymą kurti čia Lietuvių 
Bendruomenę. 1952 metais lietuviškos redakcijos jau 
gavo laikinuosius Bendruomenės Įstatus, bet Bendruo
menės organizavimo darbas, po visų aiškinimų ir derybų, 
po visų ginčų ir svyravimų, vis dar tebėra vystykluose.

Laikinuose Bendruomenės Įstatuose skaitome, kad 
“Amerikoje gyveną lietuviai yra Bendruomenės nariai.” 
Taip pasakyta ir taškas padėtas. Taigi, mielas skaity
tojau, tamsta ir aš, mes visi esame Bendruomenės nariai. 
Esame, patys to nežinodami. Mums atsitiko, kaip tiems 
J. Romains komedijos “Dr. Vnnv" įiomniams nrKnox’’ ligoniams. Dr. 
Knox skelbė, kad “visi žmonės yra ligoniai, o taip vadi 
narni sveiki žmonės yra ligoniai, kurie dar nežino, kad 
jie serga.”

Vienu plunksnos pabraukimu Įrašius "Amerikoje 
gyvenančius lietuvius” i Bendruomenę. Įstatų rašytojai 
apsižiūrėjo, kad jie Į tą “eraae tautą” Įtraukė kaip ką 
tik gimusius kūdikius, taip ir politinius kūdikius 
bolševikus. Apsižiūrėjo ir pradėjo siaurinti naritf skai
čių, atimdami balsavimo teisę nepilnamečiams, neloja 
liems Amerikai ir tiems, kurie “kenkia lietuvių tautai ar 
yra priešingi Lietuvos nepriklausomybei arba pritaria 
bolševikinei ar kitokiai Lietuvos okupacijai.”

Amerikos lietuviai dar nežino, ar jie yra nariai, o 
Bendruomenės galvos, tur būt su kokios nors žvalgybos 
pagalba, jau rengiasi musų pažiūras tikrinti ir priims Į 
Bendruomenę tiktai išsijotus ir išvėtytus!

Atrodo, kad butų visai protinga Įrašyti i Įstatus, jog 
“Bendruomenės nariai yra visi pilnamečiai Amerikos 
lietuviai, kurie sutinka su Bendruomenės tikslais ir pa
sižada laikytis jos Įstatų” ir po to padėti tašką. Bet 
kam daryti paprastai, jei reikalą galima painioti ir velti? 
Toks narių “verbavimo” būdas ir paskui jų braukimas, 
primena žmogų, kuris su dešine ranka siekia pro galvos 
užpakali pakasyti savo kairiąją ausi.

Bendiuomenė Amerikoje buvo suprantama, kaipo 
kultūrinė organizacija, jungianti lietuvius bendriesiems 
kultūriniams reikalams tenkinti. Taip buvo Bendruome
nės kūrimo iniciatorių susitarta su musų visų politine 
atstovybe—Amerikos Lietuviu Tarvba. Bendruomenė

KORĖJOS D1DV\KIS ŽUVO ORO PARODOJE

Durnu kamuolys rodo vietą, 
aviacijos parodoje Detroite, 
rusu greit uosius lėktuvus.

kur nukrito sprausminis lėktuvas su dviem vyrais įgulos 
Nelaimėje žu .o Korėjos karo didvyris, nušovęs šešius 

majoras Donai d Adams (kairėj) ir su juo lėkęs radio

Įstatymai “Nejučiom”

Massachusetts valstija tu
ri pirmos eilės skandalą su

operatorius kap. Edward Kelly.

visų musų organizacijų. kurio- reikalu 
I

ministerio Urbšio tele-
je srityje jos bedirbtų, pastan- 'grama. kuria prašoma Lietuvos
gos ir veikla turi būti suderin
tos. nes visos jos privalo dirbti 
vienam tikslui—atkelti kuo pla
čiau vartus Į Tėvynę sveikiems 
dvasia ir kunu jos vaikams. 
BALF’ui pakeitus savo gėrybių 
padalinimo tvarką, jos pirmi
ninko nurodymu jos bus dali
namos neatsižvelgiant į tai. ar 
kas prikjauso Lietuviu Bend
ruomenei. ar ne. Ryšium su tuo 
PLB Vokietijos krašto valdy
ba išleido tokį atsišaukimą:

"PLB Vokietijos krašto val
dyba nemano, kad lietuvių ben
druomenės narių tarpe butų 
daug tokių, kurie bendruome
nei priklausytų tik dėl to, kad
pasinaudotų BALF’o dalinamo- 

pasižadėjo ALT’os darbą remti pinigais, skirdama ALT Imis gėrybėmis. Todėl susipra- 
•utartą dalį savo pajamų, pati pasitenkindama kultūrine tusius tautiečius, kurie lietu- 
veikla. Tokiai Bendruomenei, ar kitu vardu pasivadi-Jvi<kai bendruomenei priklauso

. , =i • Ižinodami. kad musu visu jėganusrar organizacijai, mes mielu noru pritartume, pirmai? 
nedviprasmiai išsiaiškinę su nauja organizacija, kas bus

pasiuntiniai p. St. Lozoraitį lai
kyti likusios užsienyje Lietu
vos diplomatijos šefu. kai keno 
norima laikyti Lietuvos vyriau
sybės aktu. Jos tekstas yra 
toks: "Jei mus čia ištiktų ka
tastrofa- laikykite Lozoraitį li
kusios užsienyje diplomatijos 
šefu. Klimą pirmuoju jo pava
duotoju, Dr. Šaulį antruoju....

“Iš šios telegramos teksto ne
aiški nei diplomatijos šefo kom
petencija. nei jo funkcijos. O 
ir pati sąvoka yra neaiški, nes 
Lietuvos įstatymai ‘diplomati
jos šefo' nežino.

“.Šefo sąvokos prasmę aiški
nantis iš žodinės reikšmės, še
fas reiškia, be kitų prasmių, 
galva arba vadovas—vadas ko
do nors kūno ar organizacijos, 
aukščiausias įstaigoj arba ran
ge.’’

kusios laisvos Europos už
kariauti, kaip rusų kariuo
menė užkariavo Lenkiją, 
Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Vengriją, Bulgariją, Rumu
niją ir kitus kraštus. Ame
rikos kariuomenė niekam 
netrukdo ‘ramiai gyventi.

2. “Ar sukels Amerika 
karą prieš Rusiją?”

Atsakymas vra aiškusv »
“ne.” Jei rusų kariuome
nė ar jos “satelitai” bandys 
daugiau kraštų užkariauti, 
Amerika tam pasipriešins.

3. “Kas do priežastis, 
kad Amerika neatiduoda 
belaisvių korėjiečių ir ne
nori taikos su tais žmonė
mis (Korėja) daryti?”

“Atgavęs sveikatą ir jė
gas didžiojoj socializmo ša
lyje, šalyje Stalino, kuriam 
mes užtikriname musų be
galini dėkingumą, Maurice 
Thorez rengiasi grįžti . . .”

taip vadinamais “sleeper” 
r “sneak” Įstatymais. Bai

giant seimeliui posėdžius 
prieš vasaros pertrauką, iš
aušus garbingai Liepos Ke
tvirtai, seimelis paskubo
mis, galvatrūkčiais pravarė 
visą eilę Įstatymų. Už kiek 
vieno Įstatymo stovėjo mu
šėjas ir kiekvienas Įstaty
mas mokesčių mokėtojams 
kainuoja pinigą. Bet sei
melio nariai, demokratai ir 
republikonai, senate ir at
stovų ramuose, nesurado 
nei laiko, nei, matomai, 
dargi noro su Įstatymais su 
sipažinti, ar bent juos per
skaityti. Jie balsavo užsi
merkę, snausdami ir tik vė
liau paaiškėjo, kad nubal
savo tą, ko ir patys gal ne
norėjo.

Vienas Įstatymas pripa
žįsta pensiją J. M. Curley, 
kuriam pensija buvo nepri
pažinta. Kiti Įstatymai nu
mato mokėti “kelionės iš- 
kaščius” ir užfundyti pietus 
valdininkams, kurių kai ku
rie gauna po 13,000 dolerių 
per metus algos! Kiti Įsta
tymai numato naujas tarny
bas palinktiems žmonės.

Tokia labdarybė iš mo
kesčių mokėtojų kišenės 
valstijos seimeliui garbės 
nedaro. O leidimas Įstaty
mų “nejučiom.” paskubom. 
Įstatymų leidėjams mie 
gant, turėtų paskatinti bal
suotojus rugsėjo 15 d., no 
minuojant kandidatus, mie 
gančius brolius iššluoti is 
legislaturos, kad jie miego 
fu savo butuose, o ne sei
melyje, ir kad savo miegą 
apmokėtų savais, o ne pi
liečių pinigais.

M. Thorez pagijo ir už 
tai Stalinui “begalinis dė
kingumas.” Kolchoze kar
vė laimingai apsiveršiavo, 
irgi siunčiama padėka di
džiajam Stalinui. Viskas, 
kas tik yra gera, viskas iš 
Stalino malonės.

Įdomiau yra žinoti, kad 
prancūzų bolševikai, norė
dami išeiti iš izoliacijos, 
kurioje jie randasi, sugal
vojo naują “liaudies fron
tą” ir ji pavadino “suvie
nytu nacionaliniu frontu.” 
Vadinasi, bolševikai vėl ieš
kos Wallace’ų ir panašių 
bendrakeleivių.

Žmonės, kurie dar atsi
mena 1934-1939 metų liau
dies fronto šmėklą, sako 
betgi, kad “gana tų baikų!” 

raneuzijos socialistų par- 
ijos sekretariatas paskelbė 

trumpą pranešimą, kuriame 
sako:

“Nė vienas socialistas, nė 
vienas respublikos šalinin- 
<as nesiduos apgaunamas 
ta nauja bolševikų sukty-
oe f”

BendrakeleiviaiLDS
Lietuvių Darbininkų Su- 

srvienijimas skelbia savo 
seimo protokolą. Bolševi
kas Mizara, to Susivieniji
mo pirmininkas, savo pra
nešime mokė LDS narius, 
kaip dirbti bolševikišką 
darbą “neišeinant iš savo 
ribų.” Jis sakė, kad yra 
plati dirva” ir nurodė ko

kia ta dirva yra. Jis siūlė:
“Paremti tą spaudą, ku- 

rr jropuleruoja (!—J. D.), 
garsina LDS, kuri padeda 
musų kuopoms ir visam Su
sivienijimui tvirtėti.” Ki
taip sakant, fraternališkai 
platinkit “Laisvę” ir “Vil
nį,” Maskvos propagandos 
organus!

Kita “plati dirva” yra 
rankiojimas pinigų bolševi
kų vadams “ginti.” Miza
ra nurodo, kad fraternališ- 
ka organizacija turi ginti 
“narius - veikėjus” Agotą 
Deikienę, Vincą Andruli ir 
Leoną Pruseiką, kuriems 
gresia mirtinas pavojus pa
tekti Į Stalino rojų.

Dar kita veikimo “dirva” 
yra Maskvos skelbiamas 
“taikos” gelbėjimas. Miza
ra tartiufiškai klausia: “Ar 
mes turime teisę pasisakyti 
už taikos išlaikymą?” ir 
pats atsako: “Žinoma, kad 
turime!”

Platink bolševikų propa- 
gafidą, gink bolševikų va
dus, kurie patenka i bėdą 
su valdžios Įstaigomis, ir 
siūlyk visiems Maskvos 
propagandos “taikos išlai
kymą” ir busi tikriausias 
bendrakeleivis, o kartu ne
busi išėjęs nė “iš savo ri
bų.”

Amerika sutinka atiduoti
visus Korėjos kare paimtus
belaisvius, kurie tik nori

... . .grižti pas bolševikus. Ame-
savo pareigos neatliko n rika nesutinka

Toliau autorius aiškina, 
tad Lietuvos vvriausvbė

lietuvių vardo išlaiky
mas svetimtaučių akyse gludi 

skaitoma “bendraisiais kultūriniais reikalais.” Imusų organizuotume, krašto
Deja. iniciatoriai neatsilaikė pagundai duoti Ben- valdyba kviečia parodyti savo 

druomenei visuotinumo pobūdi, tuo žaisdami “tautinės hąmoningumą ir toliau dar 
savivaldos” fikcija, o kartu suveldami visą savo darbą. Idau?iau

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos suva
žiavimas svarstė “bendruomenės klausimą,” bet negalė-jir kitur pasaulyje išsisklaidžiu- 
jo aiškiai pasisakyti, nes niekam nebuvo aišku, su kokia siems. kurie juk ir yra BALF’o 
organizacija turime reikalą. Kada gerb. kun. Balkunas ir kitų dalinamų gėrybių auko- s*° telegrama negalėjo būti 
ir jo laikinieji kolegos iš Laikinojo Organizacinio Ko- tojai’ kad jie šelpia ne kokias i>te.jr«. užsienyje.
miteto patieks istatus, surašytus ne fiktvvio visuotinumo, P0.1? d'asine> m«nk>stes, bet 
va,. - , * , . - , kokius pat tikrus lietuvius, kobet laisvo narių priklausymo dvasioje, tada. manome, kie jie ir patys yra ir ko 
pažangioji visuomenė, kuri remia ALT’os darbą, neatsi- musu laukia. PLB krašto vai 
sakys remti nė kultūrinės organizacijos, jungiančios lie- dyba iš savo pusės padarė vis-
tuvius bendriesiems kultūriniams reikalams tenkinti.

Apžvalga
BALFo REFORMOS

Skaitytojai šiame “Kelei
vyje” ras p. A. Devenienės, 
BALF’o laikinos pirminin
kės, paaiškinimą apie 
BALF’o darbo pertvarky
mą Vokietijoj. Dėl to dar
bo pertvarkymo PLB Vo
kietijos Krašto Valdybos 
“Informacijos” praneša:

“BALF’o įgaliotinis Vokieti
joje. p. Pr. Zunde. įteikė 
BALF’o centrui savo atsistaty
dinimą. Savo atsistatydinimo 
rašte p. Zunde, kuris yra drau
ge ir bendruomenės pirminin
kas. pažymėjo, kad jis nega
li daugiau bendradarbiauti 
BALF’e. jei BALF’o pirmi
ninko pareiškimais bendruo
menė prilyginama partijai ar 
kokiai profesinei organizacijai 
ir daromi tokie BALF’o pat
varkymai, kurie aiškiai prieš
tarauja bendruomenės santvar
kai ir neigiamai veikia į jos 
susiklausymą ir moralę. Toliau 
p. Zunde pažymi, kad visų mu
sų organizacijų, kurioje srityje 
jos bedirbtų, pastangos ir veik
la turi būti suderintos, nes vi
sos jos privalo dirbti vienam 
tikslui—atkelti kuo plačiau 
vartus į Tėvynę sveikiems dva
sia ir kunu jos vaikams.

“BALF’o Įgaliotinio Vokieti-

remti lietuvišką bend- 
Iruomenę. Pasirodykime ir ša
rvo broliams tautiečiams USA

baigdamas sako:
. . reikia pasakyti. . . kad li

kusios užsienyje diplomatijos 
šefas, kaip nenumatyta Lietu
vos įstatymuose institucija, 
užsienio reikalu ministerio Urb-

Įką. ką galėjo, gindama lietuvių 
Įtefses Vokietijoje ir atstovau- 
Idama jiems, ir tikisi, kad ne 
Įpoilgo išrinktoji naujoji valdy
ba su dar didesniu uolumu ir 
pasišventimu šį svarbų darba 

[toliau tęs.
jai pareigas nuo š. m. rugpiu- ... .
čio 1 d. perima BALF’o igalio- Šltuos PareisklITlUS IV pro
tinis Muenchene- p. L Rugie- testus verta surišti SU p. De 
nius. Kartu likviduojama venienės paaiškinimais, nes 
BALF’o įstaiga Hannoveryje, tik tada suprasim BALF’o 
perkeliant BALF’o sandėlius, 1 tikrąją padėti. Tuo reika 
jeigu jie iš viso naujoje šal-Įlu greitu laiku pasisakysi 
pos sistemoje bus numatyti. į me mes.
Muencheną.

‘Tokiu budu ateityje visais 
BALF’o reikalais reikia kreipi 
tis tik i BALF’o įstaigą Muen 
chene. Pienzenauerstr. 15.
Room 20.“

dipkma’ijos šefo institucija 
arba kita kokia, kuri apjungtų 
ir vadovautų vedamą diploma
tinę ir oolitinę kovą užsienyje 
už Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atstatymą, galėjo 
būti Įsteigta arba įstatymų lei
dimo tvarka, arba Lietuvos 
vyriausybės nutarimu.’’

Kitaip tariant p. Lozorai-

pnevarta 
belaisvius grąžinti bolševi
kams, prieš pačių belaisvių 
norą. Bet bolševikai rei
kalauja, kad jiems butų iš
duoti ir tie belaisviai, kurie 
pas juos nenori grįžti. Tas 
“belaisvių klausimas” ir 
yra kliūtis susitarti Korė
joj. Amerika paliaubų no
ri, dėl paliaubų ir derisi.

4. “Ar žmonės gali Ame
rikoje išsirinkti prezidentu 
pirmeivi žmogų ?”

Aišku gali, tik reikėtų iš
siaiškinti, kas yra “pirmei- 

rtidensvis žmogų Šio
čiui išduodamas 
zvanco” diplomas.

samo-

APIE DIPLOMATIJOS 
ŠEFĄ

“Draugas” patiekia p. A. 
R. Goštauto ilgokus sam- 

. ,, . .protavimus apie “diploma-
(12/) tuo pat klausimu ra-Jtijos šefą.” Tame straips

nyje mandagiai vanojamas 
BALF’o senajam Įgalioti-1 kailis vadistinei Lietuvos 

nmi. Pr. Zundei pasitraukus iš [vyriausybei, kuri nenuma
tė, kas Lietuvą ištiks ir ne
pasirūpino sudalyti užsie
niuose šiokio tokio atramos 
punkto kovai už nepriklau
somybę, jei rusai Lietuvą 
visai okupuotų. Straipsny
je tarp kitko skaitome:

“Kiek yra žinoma. Lietuvos 
vyriausybė nėra sudariusi jo
kių aktų, kuriais butų atsteig- 
tas koks nors organas ar insti
tucija užsienyje, kuris apjung
tų užsienyje vedamą kovą už 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą. Vienintelis iš tų laikų 
dabar žinomas raštas yra 1940 
metų birželio 1-2 d. užsienių

ELTOS biuletenis Nr. 16

so:

eitųjų pareigų. BALF’o įgalio
tinio Vokietijoje pareigas per
imti buvo pavesta teisininkui 
I. Rugieniui.

“Pr. Zunde savo įteiktame 
BALF’o centrui pasitraukimo 
rašte, be kita ko. pažymėjo, 
kad jis negali daugiau bendra 
darbiauti BALFe. jei BALF’o 
pirmininko pareiškimais bend
ruomenė prilyginama partijai 
ar kokiai profesinei organiza
cijai ir daromi tokie BALF’oI •
patvarkymai, kurie aiškiai 
prieštarauja bendruomenės san
tvarkai ir neigiamai veikia Į 
jos susiklausymą bei moralę 
toliau p. Zunde pažymi, kad

Mandrųs Klausimai
Vienas bolševikuojantis 

žmogus atsiuntė mums ilgą 
sąrašą klausimų ir prašo 
duoti atsakymus “taip ar 
ne.” Tuose klausiniuose 
yra ir mažiau mandrių ir 
visai nemandrių, bet jie vi
si surašyti pagal žinomąjį 
klausimą: “Ar tu dar muši 
savo žmoną?” Jei į toki 
klausimą atsakysi “taip,” 
tai reiškia savo žmoną mu
ši ir esi begėdis, jei atsaky
si “ne.” tai prisipažinsi, 
kad savo žmoną mušei ir 
visvien usi blogas žmogus.

Tai)) surašė savo klausi 
mus ir tas bolševikuojantis 
žmogus. Jis klausia:

1. “Ar galima žinoti, ka
da Amerika nustos siuntusi 
kariuomenę Į Juropą ir 
liausis skersti žmones ir leis 
jiems ramiai gyventi?”

žinoma, galima žinoti. 
Tas “Laisvės” skaitytojas ir 
pats žino. kad Amerika ne
siunčia kariuomenės į Eu
ropą žmonėms skersti, bet 
siunčia tam, kad Rusijos 
kariuomenė negalėtų dar li-

linkimuose be didžiųjų par
tijų kandidatų yra ir socia
listų ir prohibicijos ir kito
kių kandidatų. Ir bolševi- 
kuojantieji turi savo kandi
datą, bet už ji darbininkai 
nebalsuos.

5. “Ar darbo klesa ga
lės kada nusikratyti savo! 
skriaudikais kapitalistais?”

Galės. Jau ir dabar 
naši per savo organizacijas 
nuo skriaudikų. Ar nieko 
negirdėjote apie unijas?

7. “Ar Įvyks kada socia
lizmas?”

Įvyks. Bet socializmas 
nėra pagimdomas viena 
nakčia, kaip bolševikiški 
melagiai neišmanėliams 
Įkalba.

8. “Ar Rusijos valdžia 
užsistos tas šalis, kuriose 
kapitalizmas su musų pini
gais skerdžia žmones ir mu
sų gyvenimą sunkina?”

Rusijos valdžia yra gata
va užgrobti dar daugiau že
mių ir tautų ir ji tuos savo 
grobimus vadina “išvadavi
mu.” Yra mulkių, kurie 
tiki tokiam “išvadavimui,” 
iki patenka Į bolševikiškos 
diktatūros nagus, tada jie 
atsibunda kietoje vergijoje, 
bet ištrukti nebegali.

gi-

Daugiau Socializmo
Anglijos darbininkų uni 

jos pereitą savaitę savame 
kongrese nustebino daugeli 
žmonių. Unijų kongresas 
atstovaujantis apie 8 milio
nus narių, pasisakė už vyk
dymą ginklavimosi progra 
mos, nes karo pavojus yra 
didelis ir unijistai mano 
kad Anglija turi būti pasi 
ruošusi gintis.

Toks unijų pasisakymas 
kai ką nustebino. Bet dai 
daugiau stebėtojai nustebo 
kada unijų kongresas pasi 
sakė už daugiau socializ 
mo! Pasisakė dargi prieš 
savo vadų siūlymą būti at 
sargiems.

Anglų unijų kongresas 
5,542,000 balsų dauguma 
prieš 3,210,000 balsu mažu 
mą, pasiūlė unijų vadovy
bei paruošti praplėstos ūkio 
socializacijos programą ir 
Įtraukti Į socializacijos pro 
gramą visą eilę ūkio šakų.

Dėl šito Anglios unijų 
kongreso pasisakymo teks 
dar plačiau kalbėti. Šiuo 
tarpu verta pažymėti, kar 
Anglijos darbininkų judėji 
mo stipriausias ramstis 
darbininkų unijos, yra ir 
lieka socialistinės minties 
ęeiškėjos.

“Ačiū Stalinui!”

Prancūzijos komunistų 
partija skelbia, kad jos va 
das, M. Thorez, du metu 
sirgęs ir* gydęsis Rusijo. 
jau pagijo ir grįžta namo 
vadovauti “suvienytam na 
cionaliniam frontui.

Savo pranešime J. Duc 
los sako, kad

Tos “savo ribos,” atrodo, 
buvo vargšams bendrake
leiviams nemažai kinkų 
drebėjimo Įvariusios.

—J. D.

Laikas užsisakyti “Kelei* 

vio” kalendorių 1953 me

tams. Kaina 50 centų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Milioniniai Nuostoliai Mirė Plačiai Žinomas 
DaktarasPietinis Michigano ežero 

galas yra nusagstytas atos-' Ketvirtadieni, rugpiučio 
toginiais vasarnamiais. Dau- 28 d., mirė Dr. Jokūbas Ku- 
gumos jų savininkai yra lis. Tai buvo vienas iš se- 
chicagiečiai. Tų vasarr.a- niausiu Chicagos lietuvių 
mių ten didelė daugybė, profesionalų. Jis nebuvo 
Pusėtinas jų skaičius pri- nei veikėjas, nei rašytojas, 
klauso lietuviams. Kai ku- nei prakalbininkas, bet kai- 
rie vasarnamiai yra kaip po vienas iš seniausių chi- 
pirmos klasės hoteliai. Eže- eagiečių jis plačiai buvo ži

nomas. Plačiai žinomi ir 
velionies du broliai—vaisti
ninkas Justinas ir politikie
rius Jonas. Justinas vra

ro pakraščiu eina vieškelis.
Iki šiol ten padėtis buvo 

tokia: vasarnamius ir eže
ro pakraščius skyrė smėly-

, . . ! Amerikos lietuviu tarpe,kaitin-
ilš po Justino Pastogės

Pastaruoju laiku ėmei Susirinkę pas Justiną, 
reikštis ypatingas Jau b«vome hesireng.ą pra-
vas.” Vanduo ez^.^ , ,,
kilti. Kylantis vanduo pa- ną 'sva,bų klausim*' 
kiančio smėlynus ėmė ap
semti. Vanduo artinasi prie . , . ,
vasarnamių. Taigi padėtis au<'a,'>'tl- Ir ką jus mano- 
visiškai pasikeitė.' Smėlyno‘e.'„ . tar^uryje1 Pa
plotas, kur atostogininkai'167.0^ neTka? kltas>.ka,P 
kaitinosi saulėje, veik visai ma,‘ionas Teisingmams. 
išnyko. Kai kur vanduo —Prašom, prašom vidun, 
pasiekė vieškeli. Daugeli —tarė Justas.—Senai ma- 
vasarnamių pavertė i nie- tvtas. Štai kėdė, prašau 
kus. Yra tokių, kurie jau sėsti.
nebegali būti vartojami ir —Tur būt stebitės mano 
naudojami. Aukštesnės pa- atsilankymu,—tarė marijo- 
k rantės yra daužomos eže- nas.
ro bangų. Medžių šaknys —Tai lyg ir siurpryzas 
kyšoja ore. Netrukus tie —tarė Justas. — “Draugo” 
medžiai ims griūti i ežerą, piknikas čia pat. Tai svei-

Prie daugybės vasama- kas’ tur but> atsil;inkei mus 
mių matosi prikaltos lentos *
su užrašu: “For Sale.” į —Prašom ir Į pikniką.

Bet atsilankiau ne specia

. pi r m u t i n i s vaistininkas
na>, kui xa'alosme^u/a*: Amerikos ]įetuviu 
sarotojai išsimaudę
davosi saulėje.

VAIZDAS 15 JOHN AKROPOLIO LAIDOTUVIŲ

John Akropolis, veiklus unijistas vežikų sąjungoje, buvo 
nušautas Yonkers, N. Y., mieste. Jo laidotuvėse daly
vauja (viduryje) jo sužieduotinė, šokėja Carol Lee Blv, 
o apie ją stovi unijos nariai, kurie prie nušautojo karsto 
sudėjo už $25.000 gėlių vainiku.

KAS MUITO. KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

- * aL- dėti pasikalbėjimų apie vie-ezere eme 1 , ,, . , .kai
staiga kažkas barkšt, barkšt 
i duris. Justas šoko duru

YUCAIPA, CALIF.

Pro ir per šį bažnytkaimi 
pravažiuoja nuo senai daug 
lietuvių. Kazys Čirvinskas, 
ūkininkaudamas .C h e r r y 
Valley, važiuodamas per 
Yukaipa pamylėjo ją. 1944 
metais jis nusipirko vištų 
ūki, pirmas lietuvis Yucai- 
poj; šiuo tarpu turi tris tūk
stančius su viršum dedan
čių vištų. Čirvinskąms biz 
nis sekasi gerai, jie yra ge
ro velijantys žmonės. 1946 
metais Juozas Richards pir-

Tas ežero pakilimas pa
darė savasčių savininkams 
nuostolių už milionus dole
rių.
Darbo Diena Lietinga

Šiemet • Darbo 
daugeriopi piknikai, paren-

J. Hen
liai to pikniko reikalais.I™ažą vištų ūkį, tai buvo an- 
Mano klausimas buvo ir da-pas lietuvis Yucaipoj; šiuo
bar yra toks: ar blogas 
nigo pasielgimas yra
Rankama 

Dienos kastis atsiskirti
čios. Laukiu9

A. V j/I IMU? tz.

ku.| tarpu jis turi 
pa J daugiau trijų

ideališką,

mes drebėjimai, bet blėdies 
nedaro, tai nieks neatboja. 
Gyventojų yra 12 tukstan 
čių. Svarbiausios pramo 
nės yra: viStų ūkiai, pyčių 
ir alyvų sodai, yra Holly- 
wood Cattle Co., kuri augi
na gyvulius mėsai. Jau
nuoliai laiko indijoniškus 
arklius, tai pavakariais rai
ti dažnai jodinėja po baž
nytkaimi. Nuo Yucaipos j 
San Bernardino yra 15 my
lių, Į Redlands 6 mylios; 
jaunesni žmonės i ten va
žiuoja dirbti i Įvairias krau
tuves. gazo komnaniioi. te- 
lefono kompanijoj, elek- 
trainėj, miestų Įstaigose, 
vaisių perdirbimo Įmonėse,

kojo J. Martišius. Svečiai 
skiistėsi patenkinti namo. 
darbščios musų šeiminin- 
<ės I. Vasiliauskienė ir I.
1 Vaškienė iki vėlyvo va
karo triūsė uždaroje patal
poje ir nematė kaip jų sve

čiai gėrėjosi skaniai paruo
štomis vaišėmis.

Negalime užmiršti musų 
geradarių P. Ramanausko, 

Jaro, J. Martišiaus, O. 
Jerednienės, B. Kamantau- 
kienės ir šimenienės, kurie 

visu nuoširdumu prisidėjo 
aukomis praturtindami lai
mėjimus, kurie davė dides
nę pusę pelno. Nuoširdus 
ačiū musų klebonui kun. F. 
Norbutui už aukas ir viso
keriopą paramą. Y patinga 
padėka G. Pazniokūi už ne
mokamai užleistą vietą 
Daug pasidarbavo Justas 
Zaranka ir Povilas Tyla. 
Visiems lietuviškas dėkui 
prisidėjusiems darbu ir au
komis. o taip pat visiems 
dalyviams. Dalyvių gausu
mas teikia stiprybės' atei
čiai ruošti panašius pobū
vius šalpos reikalams. Esa
me visi patenkinti, už tai 
tikimės kitą kaną vėl gra 
žioje vietoje susirinkti ir 
atlikti gražų labdaros dar
beli, kaip šis.

Šis pobūvis davė 157 do
lerius pelno. Artimiausio
mis dienomis jis bus pasių
stas BALF centro valdyba; 

BALF Skyriaus Valdyba 
K. Šimėnas.

OAK H1LL, W. VA.

tūkstančių prie pakavimo lemonų (cit-
ir protinga prie-Medančių vištų ukj. Jis ve-jrinų) ir tt. Per pereitus

nuo bažny-da ?av0 UM moksliškai; 
atsakvmo. mandagus, lietuviams nuo-

i . . foin np? ' širdžiai duoda patarimu. Jparadai nuėjo me- lJ1P, ai ne. 1 . „ . ‘
I —Gerai. Prileiskim, kad Richards buvo šoferis Los 
koks nors komunistas ima Angeles, ten turėjo apart- 

Per visą praėjusią vasa- pasakoti, kad jis atsiskiria mentų bizni. Panitauskai 
rą nebuvo sekmadienio, nei nuo komunizmo dėl to, kad daro pragyvenimą iš daržo- 
kitos šventės, kurioje butų Stalinas pypkę ruko. Pri-pių, be to laiko vištų ir mel 
toks oras pasitaikęs, kaip leiskim, kad vilniečiai ir ziamų ožkų. Mandagi Anė 
per Darbo Dieną. Pernai laisviečiai pasielgia pana- Eanitauskienė svečiams tu 
ta diena buvo pusėtinai vė- šiai, kaip gerbiamasis, ir ri prieinamą kambarį; nau- 
si ir debesuota, bet nelijo, rimtai stato klausimą: ar jakuriams paaiškina, kaip 
Šiemet po karštokų dienų Stalino pypkės rūkymas yra sėt ir sodint daržoves, kada 
Darbo Dienos rytas išaušo pakankama bei protinga h' kaip laistyt daržus. N. 
vėsokas, debesuotas. Jau priežastis atsiskirti nuo ko- Nikunas, išdirbęs 20 metų 
apie 9 vai. ryto debesiai'munizmo? Ką gi mes tokia- Los Angeles muzėjuj, 1951 
ėmė tirštėti. Visai sutemo'me atsitikime galėtume pa- metais pasibudavojo gražią 
ir ėmė pliskėti žaibai ir ne-'sakyti? Spėju, kad mes vi- rezidenciją ir čia žada 
paprastai smarki perkūnija si sakytumėm, jog nuo ko- įrengti muzėjų. Laimingo 
griauti. Užėjo labai smar- munizmo atsiskirti bet ko-1pasisekimo' Stanley VVest, 
kus vėjas ir didelis lietus.'kia priežastis yra gera. Los Angeles lietuviškos or- 
Su mažomis pertraukomis . . . kestros vedėjas, pasistatė
visą dieną lijo. Tempera- Einant prie atsiskyrimo Lj^gy^ stubą, turi gražų 
turą nušoko iki 65 laipsnių. nuo Bomos bažnyčios gali- pyčių sodą ir turi baldų ap- 

jma pasakyti, kad atsiskyn- Į mušėjo darbą San Bemar- 
Paminėtini tą dieną reng- mo priežasčių gali būti ivai-Ljno mieste. V. Šefas pa

ti piknikai buvo “Draugo” rių ir mes nematome reika- n0rėjo lietuviškos architek 
metinis tradicinis piknikas lo žmones smerkti, jei jie tUros namo, tai pats sau 
Vytauto Parke ir republiko- Įsitikina, kad nuo jos reikia ĮstatOsi.
nų piknikas garsiame Riv- atsiskirti. 
erview Parke. Prie jo ren- Po to pasikalbėjimas ir 
gimo dėjosi, žinoma, ir lie- baigėsi.
tuviai republikonai. Laitvamanii.

g»mai
kais.

tris metus Yucaipa augo 
markiai, statosi daug na

mų. Meistrai prie namų 
statymo uždirba $2.57 Į va
landą, kiti ir daugiau.

Paul Atfeo.

NORWOOD, MASS.

Hartfordo Padangėje

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtą 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 laikraštį galima mokėti 

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

ligi jie gauna darbo ir užsidirba.
ADRESAS: “Nepriklausonia Liet o va,” 7722 George 

St„ Ville Lasalle, Montreal, P. Q-, Canada.

Yucaipa yra ant U. S. 99 
highway 69 mylios i rytus 
nuo Los Angeles ir 38 my
lios į vakarus nuo slaunio- 
sios žiemos poilsio vietos 
Palm Springs.

Šiuo tarpu Yucaipoj yra 
15 lietuvių šeimų, visi tur
tingi, turi nuosavus namus. 
Kodėl Į čia žmones trau
kia? Vieni sako: “Jei tre
čias pasaulinis karas iškil 
tų, tai čia butų saugiau.” 
Vėl kiti sako: “Kad Los 
Angeles durnai ir suodžiai 
akis ėda ir nesveikatą sėja, 
Į čia nedaeina.” Visi džiau 
gias tyru oru, geru vande 
niu, gražia gamta. Retkar
čiais ir čia huną maži že-

G važia i pavyko BALF’o 
pobūvis ruoštas rugpiučio 
24 d. Į ši pobūvį susirinko 
beveik visi norwoodiečiai 
tr dalis .iš kaimyninių kolo
nijų. Malonu pažymėti, kad 
mes lietuviai suprantame 
reikalą, ypač šalpos ir lie
tuviško darbo reikalą dėl 
lietuvių tautos palaikymo. 
Čia mus neskiria pažiūros 
ir Įsitikinimai. Musų tiks
las ranka Į ranką, petys Į 
petį dirbti Lietuvai ir nelai
mėn patekusiems savo bro 
iiams lietuviams.

Gražus G. Paznioko so
jas prisipildė lietuviškų 
šeimų. Stalai pasidengė 
.-koningomis vaišėmis, pa 
urodė ir alutis su putele, 
suskambėjo lietuviška dai 
na. Lituanistikos mokyk
los mergaitės, mokytojos 
Kriaučiūnienės vadovauja
mos, pašoko tautinių šokių 
ir ratelių. įspūdingai išpil- 

melodeklamaciją “Lie-Jė

Mirė Zigmas Cunis
Rugpiučio (August) 29 

d. čia mirė senas “Kelei
vio” skaitytojas Zigmas 
Cunis. Velionis buvo kilęs 
iš Vilniaus krašto, Perlojos 
bažnytkaimio. 1935 metais 
buvo jis vedęs našlę Eleną 
Gražulienę.

Dideliame nuliudime li
ko žmona Elena Cunienė ir 
dvi podukros, Mrs. G. Dai- 
man ir Mrs. Anna Bam 
brick.

Tebūnie velioniui lengva 
ilsėtis Amerikos žemelėj.

Koresp.

Lietuvių Klubo Koncertas

Lietuvių Piliečių Klubas, 
norėdamas atžymėti savo 
42 metų gyvavimo sukaktį, 
nutarė rengti didžiulį kon
certą, kuris Įvyks spalių 
(October) mėnesį. Kon
certo išpildyme dalyvaus 
klubo nario duktė, žymi 
dainininkė p-lė Griškiutė su 
dainininku Nauragiu iš 
Bostono, taipgi pianistas 
Vytautas Marijošius iš New 
Britam, Conn.

Pradėjo Veikti Nauja 
High School

Hartforde pradėjo veikti 
lietuvių Šv. Trejybės high 
school. Per kelis paskuti
nius metus veikė tik 2 sky
riai, bet pasidarbavus prel. 
J. Ambotui ir jo pagelbi 
ninkams kun. Sabuliui ir 
Pronckui, buvo Įvesti visi 
4 skyriai. Hartfordo lietu 
viai gali pasididžiuoti tuo, 
nes lietuvių skaičius mažas 
palyginus su kitomis tauto
mis. Airių, prancūzų, len 
kų, italų yra 10 kartų dau 
giau. Lietuvių parapija 
juos pralenkė. Nors finan
siškai ši parapija nėra stip
ra, bet Įstengė Įsitaisyti ne 
vien pradinę mokyklą, bet 
ir aukštesnę, kurią dabar ir 
svetimtaučių vaikai pradė
jo lankyti. Lietuviams vai
kams mokslas teikiamas ne 
mokamai, bet svetimtaučiai 
mokiniai turi mokėti tam 
tikrą mokesti.

Trejybės mokykla yra 
atsižymėjusi ne vien Board 
of Education, bet ir visų 
svetimtaučių akyse, nes ka
da būdavo rengiamos mies
to visų mokyklų varžyty
nės, tai lietuvių parapijos 
mokiniai laimėjo pirmą vie
tą per kelius metus. Užtat 
dabar visi ją ir skaito viena

sime legionierius finansiš- 
cai, nes jų postas nėra to
ris turtingas.

A. Sabeika..

RILLTON, PA.

Mirė Mrs. B. Kaiser
Rugpiučio 24 d. čia mirė 

Barbora Kaiser, prieš 6 me
tus mirusio Juozo Kaiserio 
žmona. Velionė buvo gi
musi Lietuvoje 1870 metais 
gegužės 22 d.

Velionė paliko didelia
me nuliudime du sunu: Jo
seph Clevelande ir Algirdą 
Harminie, Pa., ir tris duk
teris: Mrs. Constance Rod- 
gers, Escanaba, Mich., Mrs. 
Ella Trozzo ir Mrs. Ann 
McDonough Rilltone.

Velionė per daug metų, 
pirma su savo vyru, o pas
kui viena buvo “Keleivio” 
skaitytoja. Tebūnie jai len
gvas poilsis.

Koresp.

Dar Apie Banditu 
Auką AL Yokšą

iš geriausių mokyklų ir 
siunčia savo vaikus, nežiū
rint kad reikia ir primokėti.

Už tokį pasidarbavimą 
didelė garbė tenka prel. J. 
Ambotui ir jo vikaram kun. 
Sabuliui ir kun. Pronskui.

HAM1LTON, ONT. Legionierių Išvažiavimas

tuviais esame mes gimę 
Tos pačioš mokyklos ber
niukai p. Kriaučiūno vado
vaujami padarė visokių 
sportinių juokų. Daug juo
ko padalė molinio ąsočio 
mušimas. Buvo pasiūlyta 
suaugusiems svečiams pa 
kartoti. Laimėjo musų sky 
liaus narys V. Zareckas at 
vykęs iš New Jersey, ir ga 
vo dovanų. Dovaną paau

Socialdemokratu
Susirinkimas

Susirinkimas Įvyks rugsė
jo 14 d. (sekmadieni), 5 
ai. vakare, A. Matuliuno 

lamuose, 103 Sanford Avė. 
North.

Dienotvarkėje: 1—susi
rinkimo atidarymas, 2 
valdybos raportai, 3—suva
žiavimo reikalai, statutų ii 
rezoliucijų svarstymas, 4— 
delegatų i suvažiavimą rin
kimai, 5—einamieji reika
lai, 6—klausimai ir suma 
nymai.
'Kviečiame i susirinkimą 

atsilankyti visus musų drau 
gus ir prijaučiančius, ku
riems rupi socialdemokratų 
siekimai ir veikla. Prašo 
me visus atvykti punktua 
liai, nes turėsime daug 
svarstytinų klausimų ii 
jiems reikės daugiau laiko 
pašvęsti.

H. Liet. Socialdemokratų 
Org. Valdyba.

Lietuviai legionieriai F. 
Sabonis Post No. 7 su savo 
moterimis rėmėjomis ren
gia savo metini išvažiavi
mą. kuris Įvyks rugsėjo 

Sept) 14 d., sekmadieųį, 
ietuvių Sąryšio darže. 

Jghthouse Grove, E. Hart- 
orde. Prasidės nuo pietų 
r tęsis iki sutemų. Kadan

gi šis piknikas bus lietuvių 
jau paskutinis ši sezoną, 
ai legionieriai ir moterys 
ėmėjos kviečia visus lietu

vius atsilankyti jų parengi
me ir praleisti smagiai lai 
<ą, pasišokti, pasivaišinti, 
pasimatyti su kitų mieste 
lių lietuviais. Tuo parem

Pereitą savaitę šioje vie
toje pranašėme apie bandi
tų nužudytą restorano sa
vininką Aleksą Yokšą, Au* 
burn, Me., mieste, prie Le- 
wistono.

Bostoniškis J. Taurinskas 
mums pranešė daugiau ži
nių apie tą nužudytąjį lie
tuvį. Aleksandras Yokšas 
i(Yokšus) atvyko Amerikon 
1914 metais pas savo brolį 
iš Pikelių parapijos, netoli 
Mažeikių ir gyveno kurį 
laiką Cambridge, Mass., 
dirbo įvairiuose darbuose 
ir vėliau, vedęs prancūzę 
motelį, ėmėsi verslo Maine 
valstijoj. Žuvusiojo brolis 
Kazimieras gyvena Milfor- 
de, Mass., kur jis turi far
mą.

Policija jau iš.‘akino A. 
Yokšo užmušėją. Vyriausias 
kaltininkas esąs Carl R. 
Chase, sėdėjęs kalėjime pus 
trečių metų bostoniškis re
storanų tarnautojas. Polici
ja apklausinėjo nemažai C. 
R. Chase pažįstamų mote
rų aiškindama žmogžudžio 
sėbrus.

Prieš kelis metus tame 
pačiame restorane Auburne 
banditai nudurė restorano 
savininką, o dabar panaši 
nelaimė ištiko lietuvį to re
storano savininką.

“Keleivio” kalendorių jau 
galima užsisakyti. Kaina 
50 centų. Užsakymas ir pi
nigus prašome siųsti:

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

JURGIO JANKAUS naujasis romanas

Pakalbink biznierius pa 

titkelbti “Keleivyje,** pa 
garsinti savo biznį tarp lie 

tuvių.

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

GABIJA
335 Union Avenne Brooklyn 11. N. Y.
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Iš LSS Suvažiavimo
Rugpiučio 30 ir 31 die-'suvažiavimas butų sėkmin

—Sveikas gyvas, tėve! tai jus užpuolė gaujos bo- 
—Dar krutu, Maike. O mų. sudraskė fiages, ap 

kaip tau einasi? daužė galvas ir apdrapstė
—Man visada gerai, tė- visokiais šlamštais. O po

ve. 'lieija pasikavojo ir žiurėda-
—Jes, Maike, kai aš bu- ma iš užkampių juokėsi, 

vau jaunas, tai ir man vi-; iai buvo. Maike, demokra- 
sada būdavo gerai. Nors ų suorganizuotas užpuoli-
ir lupt dažnai gaudavau, 
ale greit viską pamiršdavau 
ir vėl tvoromis vaikščioda
vau. O dabar ir strytu ei
damas vos paveiku kojas. 
Negana to, kad senatvė

mas. Kytriau nebūtų pa
darę nei fašistai.

—Laikai, tėve, keičiasi, 
o su laikais keičiasi ir žmo
nės. Per pirmąjį pasaulinį 
karą Amerikos socialistai

nomis Bostone posėdžiavo 
eilinis Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungos dvimetinis 
suvažiavimas. Jis prasidė- 
o šeštadienį po pietų ir po

sėdžiavo iki sekmadienio 
vakaro darbiningoj nuotai- 

oj. Suvažiavimui buvo 
patiekta iš LSS centro ko
miteto platoka darbų tvar
ka, kurią išsamiai išgvil
denti, butų reikėję gal ir 
daugiau laiko, negu turėta.

Žodis kitas dėl techniško 
suvažiavimo pravedimo. Su
važiavimas posėdžiavo lie-Į 
tuviško South Bostono cen
tre, Strand Hali jaukiose ir 
patogiose patalpose. Strand 
Hali yra dvi svetainės, ant
rame ir trečiame aukšte. 
Apatinė svetainė yra įreng
ta banketams, viršutinė po
sėdžiams ar šokiams, todėl 
ruošiant delegatams pasi
tikti vakarienę posėdžiai 
nebuvo trukdomi.

"Šuvažiavimui sumaniai 
pirmininkavo A. Jenkins 
(Lawrence), sekretoriavo 
J. Januškis, o įvairiose ko
misijose buvo keliolika 
draugų. Mandatų komisi
joj buvo draugės Bronė 
Spudienė, Marcelė Mato
nienė, M. Michelsonienė ii 

V. Stilsonas; rezoliucijų 
komisijon buvo paskirti 
draugai Dr. P. Grigaitis, K. 
Sielinis, S. Michelsonas, J. 
V. Stilsonas ir J. Januškis: 
nominacijų komisijon buvo 
šrinkti draugai Dr. P. Gri

gaitis, M. Michelsonienė. 
V. Gervickas, P. Kriaučiu- 
<as ir A. Jenkins.

ir kad LSS stiprėtų mu
sų visuomenėj.

Kanados draugai per sa
vo Laikinąjį Lietuvių So
cialdemokratų Organizaci
jos centro komitetą atsiun
tė ilgoką telegramą, kurio
je sako:

g*

“Brangus idėjos draugai! 
Kanados lietuvių socialde
mokratų vardu sveikiname 
Amerikos lietuvių socialde
mokratų suvažiavimą ir lin
kime kuocražiausios ir kuo- 
darb imliausios nuotaikos.
Mes linkime, kad suvažia
vimas nustatytų tvirtas vei
kimo gaires, pasisakytų 
Lietuvos vadavimo reikalu 
ir tartų aiškų žodį demo
kratinės Lietuvių Bendruo
menės organizavime. Mes 
labai apgailestaujame, kad 
dėl įvažiavimo sunkumų 
negali dalyvauti musų at- 
tovas ir padaryti platesnio

pranešimo. Bet ir be to aty
džiai seksime jūsų darbus 
ir nutarimus. Sėkmės, drau
gai !” Pasirašė: Laikinas 
Kanados Lietuvių Socialde
mokratų Centro Komitetas.

Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Socialdemokratų Par
tijos kuopos vardu drg. J. 
Vilčinskas atsiuntė širdin
gų linkėjimų ir baigia savo 
laišką: “Lai gyvuoja lietu
viai socialdemokratai, pir
mieji kovotojai uėl savo 
krašto laisvės ir dėl demo
kratinės santvarkos!”

LSS 19 kuopa Brooklyne 
savo sveikinimuose pažymi 
ir tuos klausimus, į kuriuos 
suvažiavimas turi duoti aiš
kius atsakymus. Tokių 
klausimų numatoma trys: 
organiz a c i j o s stiprinimo 
reikalas, išsiaišinimas san
tykių su kitomis grupėmis, 
su kuriomis tenka bendra 
darfciauti įvairiose bendro
se organizacijose, ir trečias, 
tai spaudos stiprinimo ir 
platinimo klausimas.

spaudžia žmogų prie že- uvo tam karui griežtai 
mės, dar ir tužba graužia’priešingi: jų suvažiavimas 
širdį, kad svietas taip ne-
spakainas. Ve, gazietos ra
šo', kad Stalinas nori pada
lyti sojuzą su Išpanijos 
Franku ir Argentinos Pero
nu, kaip anais metais buvo 
padaręs su Hitleriu ir Mus- 
soliuniu. Kai Maskva tada 
pasibučiavo su Berlynu, tai 
tuojau užsidegė vaina. Na.

St. Louiso mieste priėmė ir 
paskelbė rezoliuciją, kurioj 
karas buvo pasmerktas. 
Dėlto ir buvo nubausti so
cialistų vadai. Darbininkų 
unijos taip pat buvo perse
kiojamos, nes ir jos karui 
nepritarė. Bet per antrąjį 
<arą. kuris ėjo tarp demo
kratiniu ir fašistiniu vaisty

tai pasakyk, kas atsitiks, jei sių. socialistai palaikė de- 
Maskolija dabar susibičiu- mokratijos pusę. Taip pat 
liuos su Ispanija ir Argenti- r unijos. Ir todėl nieką 
na?

—Kas bus rytoj, tėve. 
niekas nežino. Bet Stalino 
susibičiuliavimas su Franku 
ir Peronu butų negeistinas 
demokratiniam pasauliui 
dalykas.

—Ir aš taip 
?4aike. Juk garsi Anglijos 
krepastis Gibraltaras, kaip 
rodos, stovi ant Išpanijos 
žemės. Taicri Stalinas gali 
pakurstyt Franką, kad jis 
tą krepastį iš Anglijos at
imtų.

—Tas gali atsitikti, tėve.
—Nu, tai pasakyk, kodėl 

ta tavo demokratija tokia 
durna, kodėl ji nenorėjo 
priimti į savo kumpaniją 
Išpanijos ir Argentinos?

—Tur būt dėlto, tėve, 
kad demokratijai nepatogu 
būti vienoj kompanijoj su 
fašistais.

—Vat ju myn, su fašis
tais? O ar pas demokratus 
fašistų nėra?

—Gali būt, tėve.
—Ne tiktai gali būt, ale 

šiur yra. Aš atsimenu, kaip 
demokratų valdžia Ameri- 
1 oje galabijo socialistus.
Prie V/ilsono valdžios jūsų 
j artios lyderiai buvo areš
tuoti ir nusūdyti į džėlą ant

ų nepersekiojo
—Ju rait, Maik. Niekas 

nepersekioja tų, kurie pri 
aria valdžiai. Tokius myli 
r Stalinas, ir Frankas ir 
Peronas. Taigi ant šito 
punkto, vaike, demokratija 

vokuoju, nuo fašizmo niekuo nesiski 
ia. O jeigu tu pakelsi 

tuntą, tai gausi su lazda 
per galvą ir nuo fašistų, 
r.uo bolševikų, ir nuo de 
mokratų. Taigi ir čia ne 
zUs jokio diprenso. O jei 
'U taip, tai kodėl demokra- 
ai negali susitarti su Išpa- 
įijos ir Argentinos fašis- 
ais?

—O kur tėvas išmokai 
aip argumentuoti?

—Kur aš išmokau, vaike, 
tai mano biznis. O tavo 
biznis yra atsakyti į mano 
Jausimus.

—Tuos klausimus, tėve, 
diplomatai aiškina jau se
nai, ir vistiek*jie dar neaiš
kus. šiomis dienomis Pa
ryžiuje vėl bus diplomatų 
konferencija, kur, be abejo, 
bus svarstomi ir Ispanijos, 
ir Argentinos klausimai. 
Kaip jie tuos klausimus iš
ris, šiandien dar niekas ne
žino; nežino ir jie patys.

—Na, jeigu niekas nieko 
nežino, Maike, tai aš eisiu10 metų. Atsimenu, sykį 

jus surengėt Bostone de-Į geriau išsigerti. 
; -onstraciją Pinr.ą Gegužės'
• ieną. Rodos, policija da
vė ir permitą, ale kai pra

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokiu* biznio skel

c "lot. maršuoti su flagėmis, bimu* ir pajieikoj

Sveikinimai ir Aukos

Suvažiavimo proga į vai
nos LSS ir LDD organiza
cijos ir paskiri draugai pri
siuntė $435 aukų. Pinigai 
eis organizacijos darbui pa
remti. Paramos gauta:

P. Motiečius iš Waterbu- 
ry, Con., $20; A. ir B. Viz- 
niai iš Bridgeport, Conr... 
$10; K. Zabitis iš Jamaica 
Plain, Mass., $5; LSS 6 kp. 
Pittsburgh, Pa., $10; Cliff- 
side, N. J., draugai: LDD 
3 kp. $10, J. Steponavičius 
52, J. Tumavičius $15, K. 
A. Bukaviackas $23, kartu 
$50: Massachusetts rajoni
nės konferencijos surengto 
pikniko pelnas (įteikė A. 
Jenkins) $85; Lietuvių 
Darbininkų Draugijos cen
tro valdyba $10; Povilą.- 
Mankus iš Blackstone, 
Mass., $15; LSS 4 kp. Chi
cago $10; LSS 19 kuopa 
Brooklyne $25; LSS 133 
kp. Norwood, Mass., $10: 
LSS 20 k p. Akron, Ohio, 
$20; draugai Trumpickai 
Akron, Ohio, $5; LSS 115 
kp. Detroite $30; LSS 71 
<p. Cambridge, Mass., $10: 
A. Gervickas iš Brocktor, 
Mass., $5; J. Cibulskių šei
ma iš Stamford, Conn.. 
$10; P. Šveikauskas iš Dor
chester, Mass., $5; LDD 7 
kp. Brooklyne $25; J. Jan
kauskas iš So. Boston, 
Mass., $10; V. Anesta iš 
Dorchester, Mass., $10; J. 
Rimavičius iš Brooklyn, N.

$5; A. Svvingle iš 
Brooklyn, N. Y., $5; P. 
Kriaučiukas iš Staten Is- 
land, N. Y., $5; adv. Ste
phen Bredes iš Brooklyn, 
N. Y., $10; Stasys Butkus i - 
Baltimorės $10; Vincas Li- 
tvaitis iš Baltimore. ’Md., 
$10 ir Mr. ir Mrs. K. Matu- 
liauskai iš Baltimorės $10.

Veik su kiekviena auka 
buvo prisiųsti raštiški svei
kinimai ir linkėjimai, kad

Kai reikia kraustytis
... imk kraustytoją
' ~....

&WENGS BANK

v® ■

Kai reikia taupyti
... eik i Savings Banką

Kai renkatės banką, rinkitės kaip ir kiekvie
ną specialų dalyką—kad tiktų jūsų reikalui.

čia, Massachusetts valstijoj, negalit -pasl
inkti geresnės vietos pinigams taupyt kaip 

-avings Bankas. Kodėl? Todėl, kad šitie stip- 
ųs bankai yra įkurti saugoti neturtingų žmo- 
ių sutaupąs ir jie tai atlieka—gerais laikais ir 

’iogais, kartų kartomis.

Visi Savings Bankai Massachusetts'e yra 
•avitarpės institucijos. Tai reiškia, kad jie 
peruojami depozitorių labui. Visas pelnas, 
"rūpinus išlaidas, atsargą ir taksus, atiduoda-
as depozitoriams kaip dividentai.

Jūsų draugiškas Savings Bankas mielai pa- 
s jums pradėti “taupymo paprotį.” Kožnas 

įsų depozituotas doleris yra pilnai apdraustas 
I assachusetts įstatymais, ir jus galit atidaryt 
skaitą su vienu doleriu.

Ieškant Savings Banko reikia žiūrėti- kad 
ie banko vardo butų žodžiai “Savings Bank” 
ba “institution for Savings.”

AN depos»ts msured m full under Mett*chusetts

* v-u.. .
. / •. t... ._____

■z. •?:. z > • •

VINGS BANKS
■M te > y'-J <•’of Massachusetts
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Chieagos LSS 4 kp. taip 
pat iškėlė klausimus, į ku
riuos ji laukia aiškių atsa
kymų. LSS 4 kp. pastabos 
jau buvo įdėtos į “Keleivį,” 
paimtos iš “Naujienų.”

Ciiffsidės draugai, svei
kindami suvažiavimą, sa
ko : “Kadangi linkėjimai 
žodžiais be finansinės pa
ramos mažai ką reiškia,” 
tai jie apsidėjo nelengvu 
mokesčiu ir prisiuntė iš ne
didelės kolonijos $50. Liū
to dalį aukos sudėjo drau
gai K. A. Bukaviackas ir J. 
Tumavičius.

LSS 116 kuopa savo lin
kėjimuose siūlo atkreipti 
dėmesį į spaudos stiprini
mą Ir duoda visą eilę nuro
dymų, kaip pagerinti “Ke
leivį,” kuriame laukia dau
giau darbininkiškų politi
nių ir ekonominių straips
nių.

Suvažiavimo Nuotaika
Iki mandatų komisija su

rašinėjo delegatus, pirm. A. 
Jenkins paprašė keletą de
legatų pasisakyti jų pačių 
pasirinktais klausimais. Kal
bėjo Dr. P. Grigaitis, J. 
Butkeraitis, F. Lavinskas, 
J. Macutkevičius, P. Kru
čas, J. Cibulskis ir S. Mi
chelsonas. Kalbėtojai pa
lietė suvažiavimo svarstyti
nus klausimus, iškėlė sun
kumus su kuriais tenka su
sidurti kasdieninėj veikloj 
ir savo rimtais pasisaky
mais sudarė suvažiavime 
darbingą ir draugišką nuo
taiką, kuri ir vyravo iki pat 
suvažiavimo galo.

Centro Sekr. Raportas
Suvažiavimo tikrasis dar

bas prasidėjo su LSS cen- 
tro komiteto sekretoriaus J. 
Buivydo pranešimu. Pra
nešimas patiektas raštu Jis 
nurodo bėgyje dvejų metų 
Įvykusius pasikeitimus cen
tro komitete, ir iškelia ką 
organizacija veikė ir nuvei
kė per porą metų nuo pas- 
. utinio suvažiavimo, įvyku
sio 1950 metais gegužės 27 
ir 28 dienomis Bostone. Iš 
pranešimo pažymėtina, kad 
buvo šaukiama LSS apy
gardų konferencijos, Chi- 
agoje, Newark, N. J., Bos

tone ir Clevelande. Visose 
konferencijose dalyvavo 
centro atstovai, o drg. J. 
Kaminskas atsilankė į tris 
konferencijos ir jose darė 
išsamius pranešimus apie 
Lietuvos vadavimo bylą ir 
ocialdemokratų rolę kovo- 

’e už Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimą. Be to, 
drg. J. Kaminskas turėjo 
račius pasitarimus su Ka
nados draugais Montreale 
ir Ontario provincijos mie
tuose Toronto, Hamilton ir 

Oakville. Kanados konfe- 
encijos buvo labai Sėkmin

gos.
Organizacijos veikla, pa

žai centro sekretoriaus pra
nešimą, yra dabar gyvesnė, 
centras dabar leidžia biule
tenius, kad tuo budu palai
kius glaudesnius ryšius su 
atskirais LSS nariais. Or
ganizacijos veikla pagyvėjo 
iš dalies dėka tam, kad mu- 
-ų tarpe yra draugai J. Ka
minskas ir K. Bielinis.

Centro sekretorius dar 
pranešė apie naujakurių 
dėjimąsi į musų judėjimą. 
Naujieji ateiviai, kurie Lie
tuvoje buvo socialdemokra
tinio judėjimo dalyviai, čia 
be vargo ir trynimosi įsi
jungė Į LSS eiles, bet tie 
naujakuriai, kurie Vokieti
joj pokarinio gyvenimo są
lygose surado socialdemo
kratuose savo idėjinę tėviš
kę, Amerikos sąlygose sun

kiau įsijungia į musų eiles.
Po centro sekretoriaus 

pranešimo buvo diskusijų ir 
eilė paklausimų. Pasisakė 
J. V. Stilsonas, J. Andrcws, 
S. Strazdas, V. Gervickas. 
Vienas paklausimas lietė 
LSS santykius su šio kraš
to kitomis socialistinėmis 
organizacijomis. Atsakyda
mas į paklausimus centro 
sekretorius paaiškino, kad 
santykiai palaikomi dau
giausiai su Amerikos So
cialdemokratų Federacija.

Centro sekretoriaus ra
portą papildė J. Pakalka, 
pranešdamas apie LSS fi
nansus. Nors organizacija 
nėra didelė, bet jos finansų 
nugarkaulis yra narių duok
lės, po 20 centų nuo nario 
kas mėnuo. Kitas pajamų 
šaltinis yra aukos, kurių 
jaunama iš kuopų įvairio
mis progomis ir paskui se
ka pajamos iš negausios li
teratūros platinimo.

Po centro pareigūnų pra
nešimų ir aptarus organiza
cijos reikalus, suvažiavimas 
išklausė įdomaus drg. P. 
Grigaičio pranešimo apie 
sietuvos vadavimo klausi

mą. Kiti svarbus klausimai, 
buvo LSS statuto priėmi
mas ir Bendruomenės klau
simas. Apie tuos klausimus 
ir pasisakymą dėl jų kalbė
sime kitą savaitę.

PASAKA
Kartą agentas, vaikščio

damas po farmas su ap
draudos reikalais, pavėlavo 
i busą ir užėjęs į vieną ne
toli kelio faimą paprašė 
nakvynės. Farmervs, kuris 
<ą tik buvo užbaigęs die
nos darbą, virtuvėj sėdėda
mas kėdėj, pypkę kimšda
mas pasakė:

—Mes atskiro kambario 
neturime. Neturime nė tuš
čios paklotos lovos. Musų 
šeima nedidelė, tik tiys 
žmonės—aš. žmona ir mu
sų duktė. Jei norėtum, ga
gėtum pernakvoti su musų 
‘beibe.”

Agentas pam išlijo, kad 
jam gulėti su “beibe” bus 
neparanku, gali nakčia dar 
pradėti verkti. Todėl Jis 
paprašė, gal galima per
nakvoti daržinėj ant šieno.

Farmerys sutiko, nulydė
jo ir parodė, kaip ant šieno 
užlipti ir pasikloti.

Ant įytojaus, kaip paj>- 
rastad, farmerio šeima su
kilo anksti ir rengėsi pusry
čių. Tuo tarpu atsikėlęs iš 
daržinės atėjo agentas.

Po pasikeitimo “gero ry
to” linkėjimais, farmerys 
parodė agentui, kur nusi
prausti, o savo dukteriai pa
sakė atnešti agentui rank
šluostį. Mergaitė atnešė 
rankšluostį, o agentas ir 
akis išpūtė. Tai buvo 18 
metų dailiai nuaugusi mer
gaitė.

Farmerys, sodindamas 
agentą prie stalo pusiyčių 
valgyti, perstatė jam savo 
šeimą, pirma pasakęs, kad 
jo vardas yra John Smith, 
o savo dukterį perstatė: “O 
čia musų beibė.” Agentas 
irgi turėjo savo vardą pasa
kyti ir tą įytą pats save 
perstatė “Didelio Liurbio” 
vardu.

Atsisveikindamas agen
tas davė įžadą, kai bus to 
je apielinkėje, dar kartą 
pavėluoti busą, bet jis ir 
pats nujautė, kad nepapras
tos progos gyvenime pasi
taiko ne su kiekvienu pavė
lavimu. . . .

J. D. Taunis.
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Reformos BALF’e
(Rašo .Viena Devenienė, e. p. BALF’o Pirmininkė)

Nustojus tarptautinėms 
organizacijoms, ypač IRO, 
Vokietijoje veikti, BALF, 
kurį tos organizacijos rėmė 
ir gelbėjo, tos paramos ne
teko.

Sumažėjus Europoje lie
tuvių skaičiui, geros valios 
aukotojai mano, kad ir šal
pos reikia mažiau, arba net 
visai nereikia. Tarptauti
nės organizacijos mano, 
kad keliolika tūkstančių iš 
seniau likusių tremtinių jau 
nėra pasaulinė problema. 
Pasaulinė naujų tremtinių 
problema tarptautinėms or
ganizacijoms yra naujai at
bėgą iš anapus geležinės 
uždangos.

Mums, lietuviams, tie 8,- 
000 lietuvių Vokietijoje, iš 
jų 5,000 reikalingi būtinos 
pagalbos, po kelis šimtus 
kitose valstybėse, yra ne tik 
didelė, bet ir sunki proble
ma ; daugumoje likusieji 
yra ligoniai, seneliai, inva
lidai ir kitokie paliegėliai, 
įsivaizduokite susikrimtusį 
žmogų, kuriam uždarytos 
durys išvažiuoti, kuris pri
verstas likti krašte, kuria
me jis nepageidaujamas ir 
kuriame jis nenori likti. 
BALF’o didžiausias rūpes
tis ir yra juos šelpti.

siųsti į BALF’o centrinį 
sandėlį Vokietijoje, bet tie
siai iš laivo siuntinėti į sto
vyklas, pagal BALF’o įga
liotinio patiektą sąrašą. 
Tuo budu BALF’ui Vokie
tijoje nereikės išlaikyti di
delio sandėlio nei jam tvar
kyti tarnautojų. BALF’o 
pirmininkas susitarė su 
GRALOG (Council of Re- 
lief Agencies for Operation 
in Germany), kad jinai ne
mokamai išsiuntinės BALF 
gerybes musų įgaliotinio 
nurodytiems asmenims ir 
stovykloms.

(4) BALF’o centro įstai
gą Vokietijoje grąžinti į 
amerikiečių zoną, kur at
gautos visos teikiamos ame
rikiečių šalpos organizaci
joms privilegijos ir pagalba 
oei protekcija. Amerikiečių 
zonoje, Muenchene susitel
kusios veik visos kitos šal
pos organizacijos.

(5) Dalinant BALF’o gė 
•ybes, jas duoti šalpos bu- 
iniausiai reikalingiems li

goniams, seneliams, naš- 
ėms su mažais vaikais, vai
kams, nereikalaujant iš jų 
nieko ir nestatant jiems jo
kių sąlygų. BALF’o įsta 
uose ir pasižadėjime vals- 
.ybės departamentui esam
abrėžę, kad šelpiam varg

šus besąlyginiai. Iš šelpia
mųjų neimti jokių mokes
čių ar pasižadėjimų kitoms 
organizacijoms.

(6) BALF’as bendradar
biauja su visomis lietuvių 
ir įvairiomis tarptautinėmis 
organizacijomis, gelbstin- 
čiomis šalpos bei emigraci
jos darbe. Bendradarbiau
ja su visomis lietuvių orga
nizacijomis Amerikoje, Ka
nadoje, Australijoje, Vo
kietijoje, Anglijoje, Pran
cūzijoje, Austrijoje, Italijo
je ir kitose valstybėse. 
BALF’as didžiai veltiną tų 
organizacijų talką ir pagal
bą. Bet BALF’as negali 
sutikti, kad organizacija, su 
kuria bendraujama, dalin
dama BALF’o gėrybes sa 
vo tautos vargšams, naudo
tų dalinimą, kaip priemo
nę rinkti savo organizaci
jai mokesčius.

BALF’as yra nepartinė, 
nesektine, nepolitinė šalpos 
ir migracijos reikalams or 
ganizacija, kurią palaiko, 
remia ir gelbsti visi, ku
riems mpi lietuvių į nelai
mę patekusių likimas, ku 
riems rupi lietuviai ligoniai, 
seneliai, benamiai, netekę 
tėvynės ir negalį pasirinkti 
sau krašto, kuriame norėtų 
gyventi. BALF’as nuo 1944 
metų savo darbus sėkmin 
gai dirba. Didžioji para
ma iš geraširdžių žmonių

Norint BALF’ui atlikti 
didelius darbus ir neturint 
ganėtinai pajamų, BALF’as 
ieško būdų kuo ekonomiš
kiau savo darbą dirbti. Ge
rai žinodamas, kaip sunkiai 
gaunamas kiekvienas dole 
ris aukų Amerikoje ir ko
kius turi BALF’as įsiparei 
gojimus Amerikos vyriau
sybės istaitroms. BALF’o 
pirmininkas Europoje nu
matė eilę būtinų reformų, 
jas BALF’o valdybai reko
mendavo, valdyba visapu
siai išnagrinėjo padėtį ir 
atsižvelgdama į visus BALF 
organizacijai reikalavimus 
patvarkymus, susidariusias 
sąlygas, nutarė:

(1) Vokietijoje palikti 
tik vieną įstaigą, vietoje 
pirmiau buvusių trijų ame 
rikiečių, britų ir prancūzų 
zonose.

(2) Sumažinti tarnauto
jų skaičių iki minimumo 
paliekant tik 2 tarnautojus 
Kol veikė IRO ir buvo di 
dieji migracijos darbai 
BALF’as turėjo IRO apmo
kamų 20 tarnautojų Vokie 
tijoje. Nustojus IRO teikti 
pagalbą, buvo palikti 
Kada ir tų nepajėgiama iš
laikyti, palikti tik 2. Įga 
liotiniu Vokietijoje valdyba 
paskyrė Izidorių Rugienių 
BALF’o amerikiečių zonos 
įgaliotinį, kuris BALF’o 
centre Vokietijoje dirba 
nuo 1948 metų.

(3) BALF’o gėrybių ne

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

Daugeliui

KELEIVIS. SO. BOSTON
ANGLUOS NEPAPRASTAS GREITAS BOMBERIS

Pirmą kurtą anglai paskelbė fotografiją ne įprastai gi eito. keturių 
toru varomą bomberį, kuris gali skristi ga so greitumu. Lėktuvas 
naši Avon A-689.

sprausminių mo- 
oficiališkai vadi-

pagelbėjo BALF’ui atliktiįkotume tremtiniams ir siųs- 
dideiius darbus. Šiandien‘tume per BALF’ą, bukime 
didžiausias BALF’o rūpės- tikri, kad BALF’o įgaiioti- 
tis, kaip išgelbėti gyvybę nių įstaigos Europoje, pa
dai- Europoje likusiems 8,- gelbstint visų lietuvių yie- 
000 lietuvių, kurių ten liko tos organizacijoms, tikriau-

šiai paskirstys daugiausiai 
reikalingiems pašalpą. Jie 
juos pažįsta, jie su jais su
siduria. Bet jei kas nori 
pats pasirinkti šelpiamą as
menį, mokyklą ar instituci
ją, BALF’as ir tiems patar
nauja ir jų piniginėmis au
komis sušelpiami jų nuro 
dvti asmenys ar institucijos 
(kaip Diepholzo gimnazija, 
Varelio seneliai, tam tikrų 
sanatorijų džiovininkai- ir 
tt.).

Besiartinant BALF’o va
jui rudens laiku visoje 
Amerikoje visi lietuyiai, 
BALF’o skyriai, lietuvių 
parapijos ir organizacijos 
spauda ir radio kviečiami į 
didelį šalpos, darbą. Varg 
šai lietuviai bus tiek sušelp
ti kiek mes visi suaukosime 
ir prisidėsime prie to dar
bo.

pats silpniausias elementas, 
kurį pirmoj eilėj šelpti rei
kėjo visais BALF’o gyvavi
mo metais. Taip BALF’o 
organizacija budi ir yra pa
siruošusi, atėjus atatinka
mam momentui, nešti pa
galbą musų vargo žmo
nėms, pasilikusiems tėvynė
je ar išvežtiems į Sibirą. 
Tai gali įvykti labai stai
giai. Mes per BALF’ą mė
giname surinkti bent $100,- 
000, tačiau iki to tikslo dar 
reikia žymiai didesnės mu 
sų visuomenės talkos, nes 
per pirmuosius 1952 metų 
šešis mėnesius BALF’as iš 
visos Amerikos ir Kanados 
tegavo $19,000. Tai yra la
bai maža suma, palyginus 
u BALF’ui uždedamais už 

daviniais.
Jei mes visi Amerikoje 

inktume aukas ir patys au-

Rinkimų Kampanija
Rinkimų kampanija jau 

čia. Kandidatai ne tik aiš- 
rina savo programas, bet 
muša ir oponentams į 

‘skaudžią vietą.”
Skaudžiausia vieta repub- 

ikonų partijoj yra plyšis, 
iuris skiria du tos partijos 
sparnus. Jei tą plyšį pasi 
sektų demokratams padi
dinti—partijos kovingumas 
išsidvės, o balsuotojai, ir 
ypač nepriklausomi balsuo
tojai, šalinsis “dvilinkai su- 
sirietusios” partijos, nes ne
žinos, kokią politiką ji at- 
tovauja.

Demokratų kandidatai la- 
oai sumaniai plyšį republi- sukčių 
Konų partijoj didina ir vis 
parodo balsuotojams, kati 
yra dvi republikonų parti
jos: viena vedama “seno
sios gvardijos” zubrų, o ki
ta “me-too” partija, kuri 
vagia (su 4 metų pavėlavi
mu) demokratų platformą 
ir dedasi liberališka.

Turi skaudžių vietų ir 
demokratai. Bene pati 
skaudžiausia jų vieta yra 
korupcija, arba tie skanda
lai. kurie buvo iškelti teis
muose ir kongrese. Fede- 
!alinė vyriausybė dabar tu
ri apie pustrečio miliono 
tarnautojų. Iš tokio skai
čiaus žmonių yra visokių. 
Pasitaiko ir sukčių, kyši
ninkų. Demokratų admi
nistracija tvarko kraštą jau 
20 metų. Per tiek laiko 
daugelio veikėjų budrumas 
atbuko, daugelis partijos 
žmonių apsamanojo, nete
ko atsakomybės. Prie viso 
to prisidėjo, kad po kiek 
vieno karo pakyla krimina-

Kova dėl Lietuvos Laisvės
Lietuvių Socialdemokratų Są- 

j ungos suvažiavimas, įvykęs 
Bostone, 1952 m. rugpiučio 30 

31 dd., išklausęs Dr. P. Gri
gaičio pranešimo apie Ameri
kos Lietuvių 'tarybos veiklą 
kovoje dėl Lietuvos išlaisvini
mo iš rusiško bolševizmo oku
pacijos. ir išdiskusavęs Lietu
vos laisvinimo kovoje kylančius 
klausimus, nutaria:

Tęsti LSS bendradarbiavimą 
Amerikos Lietuvių Taryboje su 
kitomis musų visuomenės gru
pėmis dėl nepriklausomos, de
mokratinės Lietuvos atstatymo 
ir kviečia visą Amerikos lietu
vių visuomenę Amerikos Lietu
vių Tarybos darbą remti mora
liniai ir materialiniai;

LSS suvažiavimas pakartoti
nai ir griežtai protestuoja prieš 
Sovietų Rusijos valdžią, kuri 
okupavo bei pavergė Lietuvą, 
plėšia jos turtus, užsmaugė jos 
žmonių laisvę, žiauriai juos iš
naudoja ir naikina lietuvių tau
tą masinėmis deportacijomis 
vergų stovyklas ir žudymu ko
munistinio režimo priešininkų

atrodo nei 
Kandamas ir jie nori bėgti 
Įtakingo pulk. MacCor 
micko dienraštis “Tribūne' 
Chicagoje jau pabėgo iš re 
publikonų eilių ir siūlo boi 
<otuoti abudu kandidatu— 
Stevensoną ir Eisenhowerį 

Vienas republikoniška: 
dienraštis dėl MacCormic 
<o pasisakymo klausia, ar 
jis nori išrinkti socialis 
tų kandidatą Darlington 
Hoopes? Žinoma, socialis 
tų kandidatas su McCor 
micko boikoto pagalba i 
prezidento kėdę neįkops 
bet toks republikonų dviša 
kūmas rodo jų skaudulį 
kurio nei išplauti nei iš
spausti negalima.

Demokratų konvencijoj 
vienas unijos vadas, auto
mobilių darbininkų unijos 
pirmininkas W. Reuther, 
siūlė demokratams priimti 
aiškiai liberališką platfor
mą ir leisti reakcingiems 
zuhrams pasitraukti iš par
tijos. Kartu tas unijos va
das siūlė traukti į partiją 
visus .Dažančiuosius ele— -X . -
mentus, kurie dabar vieto
mis eina su republikonais, 
arba svyruoja tarp didžiųjų 
partijų. Toks pasisakymas 
butų labai sveikintinas, nes 
pašalintų dabartinę maiša
tį, kai toj pačioj partijoj 
jungiasi nesujungiami ele
mentai. Tas pasiūlymas ne
rado užtenkamo atgarsio, 
bet ateityje toks politinių 
partijų persigrupavimas tu
rės įvykti.

Šių metų rinkimuose pa
žangiosios visuomenės gru
pės pasisakė už demokratų 
partijos kandidatą. New 
Yorko liberalų partija, ku
rioje vadovaujantieji žmo
nės yra socialdemokratiško 
nusistatymo, pasisakė už 
gub. Stevensoną ir už jį 
agituoja rinkimuose. Libe
ralų partija mano, kad de
mokratų partijoj pažangio
ji visuomenė ilgainiui suras 
savo politinių siekimų iš
reiškimą ir remia tos par
tijos kandidatą.

—E. P.

LSS suvažiavimas reikalau
ja, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė ne tik 
laikytųsi ir toliaus Lietuvos 
aneksijos nepripažinimo pozi
cijos, bet imtųsi praktiškų 
priemonių pagreitinti Lietuvos 
išlaisvinimą, teikiant visokią 
paramą Lietuvos pasipriešini
mo (rezistencijos) veiksniams 
ir oficialiai pasisakytų už tai. 
kad JAV nepritars pasirašymui 
su Rusija bendrosios Europos 
taikos sutarties, kuri neužtik
rins Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo;

LSS suvažiavimas reikalau
ja. kad JAV senatas artimiau
sioje kongreso sesijoje nedel
siant ratifikuotų Genocido Kon
venciją, kaip teisinę priemonę 
stabdyti lietuvių žudymą bolše
vikų okupuotame krašte;

LSS suvažiavimas skaito rei 
kalinga atkreipti Lietuvos So
cialdemokratų Partijos užsie
nių delegaturos dėmesį ir rei
kalą VLIK’ui susidomėti Lie
tuvos valstybės likusiu turtu 
užsieniuose ir išsiaiškinti, kas 
ir kokiomis sąlygomis tą turtą 
tvarko, prižiūri ir juo naudo
jasi. siekiant to, kad lietuvių 
visuomenės atstovybė—VLIK 
—turėtų savo žodį Lietuvos 
žmonių turto tvarkyme.

lizmas, kuris įvairiomis for 
momis reiškiasi visuomenė
je ir reikia nuolatinio bud
rumo ir negailestingo valy
mosi, kad apsaugojus vals
tybės aparatą nuo nepagei- 
dauiamų žmonių.

Viešumon iškeltieji skan
dalai parodė, kad valstybės 
aparate ne viskas yra tvar
koje. Republikonų kandi
datas, nuvykęs' į pietines 
valstijas, į demokratų mo
nopolinio valdymo sritį, 
pradėjo akėti “korupciją,” 
išvardijo visą eilę skanda
lų, ypač mokesčių inspekci- 
’oj, ir šaukė piliečius apva
lyti valdžios aparatą nuo 

ir . . . demokratų.
Yra ir daugiau skaudžių 

vietų abejose didžiosiose 
partijose. Demokratų par
tija turi savuosius “zub- 
rus,” kurie neatsilieka nuo 
republikoniškų zubrų savo 
reakcingumu. Demokratuo
se tie zubrai nevadovauia. 
bet jie reikalingi rinki
mams laimėti, o todėl jų 
negalima puldinėti rinkimu 
kampanijoj, o republikonai 
iš tų demokratiškų zubrų 
pasisakymų gauna rinkimi
nės amunicijos prieš demo
kratų kandidatą.

Republikonų skaudi vie
ta yra jų užsienio politika. 
Žmonės, kurie visomis jė
gomis priešinosi demokratų 
administracijos vedamai 
užsienių politikai, dabar 
staiga turi remti savo re
publikonų partijos kandi
datą, kuris pats padėjo 
vykdyti demokratų užsie
nių politiką i» tokią pat už
sieniu politiką atstovauja 1 

republikonų toks

Dienraščiai Remia 
Gen. Kisenoicerį

Didžiulė dauguma Ame
rikos laikraščių palaiko re
publikonų kandidatą gen. 
D. D. Eisenhowerį į prezi
dento vietą. Pagal spaudos 
apklausinėjimą pasirodo, 
kad 75', pasisakiusiųjų 
dienraščių stovi už republi
konų kandidatą.

Iš viso buvo apklausinėti 
1,773 dienraščiai. Iš ju 918 
pasisakė, kokį kandidatą 
jie remia ir iš tų pasisakiu
siu 75'' stovi už Eisenho- 
\veri. o jei skaityti ir nepa
sisakiusius. tai republikonai 
turės virš 75 nuošimčių 
laikraščių paramą.

Puslapi* Penkta*

LSS Suvažiavimo Tarimai
valstybės atsikūrimo pirmomis 
dienomis.

Ir su dabartiniu Lietuvos 
okupantu, rusišku bolševizmu, 
socialistinė spauda veda neat- 
aidžią ir rimtą kovą, keldama 
išeivijos tarpe reikalą rūpintis 
savo gimtojo krašto laisvės ko
va.

įvertindamas musų spaudos 
reikšmę išeivijos gyvenime, 
LSS suvažiavimas ragina visas 
LSS kuopas ir paskirus narius, 

taip pat ir visą pažangiąją 
lietuvių visuomenę, remti ir 
platinti musų spaudą—•“ Kelei
vį,” “Naujienas” ir “Darbą.”

Kartu LSS suvažiavimas at
kreipia dėmesį į reikalą musų 
spaudą padaryti dar labiau gy
vą, jautriai atsiliepiančią į vi
sus musų išeivijai ir ypač dar
bininkijai rupimus klausimus. 
Tą padaryti galima telkiant 
daugiau bendradarbių, gerinant 
spaudą techniškai, patiekiant 
įdomių žinių iš įvairių lietu
viškų kolonijų.

(Bus daugiau)

Malikas Išpeizojo 
Abudu Kandidatus

Spaudos Reikalu
LSS suvažiavimas, įvykęs 

1952 m. rugpiučio 30 ir 31 dd.. 
išklausęs pranešimų ir diskusi
jų spaudos klausimu, pareiš
kia:

Socialistinė musų spauda 
Amerikos Jungtinėse Valstybė
se buvo ir tebėra svarbiausia 
musų išeivijos organizavimosi, 
švietimosi ir visuomeninės vei
klos priemonė. Musų spaudai 
vadovaujant kūrėsi pažangio
sios lietuvių organizacijos ir 
vyko visas musų išeivijos kul
tūrinis veikimas.

Socialistinė musų spauda yra 
davusi daug moralinės ir mate
rialinės paramos Lietuvos žmo
nių kovai prieš Rusijos caro 
valdžią ir atkuriant nepriklau
somą Lietuvos valstybę. Kai
po pavyzdi galima priminti, 
kad “Keleivis” rėmė Lietuvos

Jokūbas Malikas, Mask
vos atstovas Jungtinėse 
Tautose, pasisakė dėl Ame
rikos rinkimų. Jis sako, 
kad abudu kandidatai “da
rytų sutartį ir su velniu” 
prieš Rusiją. Jis dar sakė, 
kad nė vienas sveiko proto 
žmogus negalįs patikėti di
džiųjų partijų kandidatams, 
kada jie sakosi norį taikos. 
Maliko manymu, gen. Ei- 
senhowerio tikslas yra ruo
šti agresiją prieš Sovietų 
Rusiją, bet ir gub. Steven- 
sonas nėra geresnis. Visus 
Amerikos vadus Stalino am
basadorius išvadino veid
mainiais ir šmeižikais.

J. Maliko įsikišimas į 
Amerikos rinkimų kampa
niją vargu padaugins balsų 
skaičių bolševikuojančiam 
kandidatui, kurį išstatė 
pen k t a k o j ė progresyvių 
partija.

Meksikos Vulkanas 
Staiga Užgeso

Meksikoje nuo 1943 me
tų veikė dykame lauke iš
dygęs smarkus vulkanas, 
kuris per veik 10 metų 
spiaudė į orą karštus pele
nus ir apliejo plačias apie- 
linkes degančia lava. Tas 
vulkanas yra Paricutin, 
maždaug 200 mylių nuo 
Meksikos Miesto.

Šiais metais tas vulkanas 
staiga užgeso, iš jo nebesi
veržia karšta lava. o apie
linkės gyvento iai, kurie bu
vo pradėję iš verdančio 
vulkano uždarbiauti sau 
duoną vedžiodami turistus, 
dabar vėl paliko be laukų 
ir be pragyvenimo šaltinio. 
Jie sako, kad veikiantis 
vulkanas jiems buvo nema-

šaulių ginklavimąsi Lietuvos žas pajamų Šaltinis.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžiu linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėm pas siuvėja, pas daktare, tęstom na n ir tt.

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti p»«to 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius

Moterys Pralenkia Vyrus
Kai vyrams pritrūksta iš

tvermės ir energijos, tenka 
Įsikišti moterims ir sutvar
kyti reikalus. Taip praei
tą savaitę atsitiko viename 
Brazilijos miesteiy, kur ge
ležinkelio darbininkai pra
dėjo streiką, o jų žmonos 
užbaigė.

Divinopolio miestely, apie 
6o mylių nuo Brazilijos sos
tinės Rio de Janeiro. ran
dasi geležinkelio dirbtuvės. 
Darbininkų algos mažos, 
kaip visur Brazilijoj, pra
gyvenimas brangus ir, kas 
blogiausia, algos išmoka
mos labai nereguliariai. Iki 
šiol darbininkai dar negavo 
algų už birželio ir liepos
mėnesius. Praeitą ketvir
tadieni. 300 darbininkų, 
protestuodami prieš tokią 
‘‘tvarką,” pareikalavo su
mokėti užsilikusias algas, 
apleido dirbtuves ir išėjo i 
streiką. Policijos vadas pa
žadais ir gražiom kalbom 
Įkalbėjo darbininkus gožti 
prie darbo. Darbininkų 
žmonom matyt tiek buvo 
pakyrėję visokie pažadai, 
kurie jų gyvenimo nė kiek 
nepagerino, kad jos pasiry
žo nenusileisti, šeštadieni 
būrys moterų susirinko 
miesto aikštėje ir pradėjo 
žygiuoti Į dirbtuves. Kai 
jas apsupo policija, mote
rys nusiavė batelius ir su 
jais, kaip su ginklais, poli
ciją išvaikė. Nužygiavusios 
Į stoti ir Į dirbtuves, jos at
sigulė ant bėgių ir sustabdė 
12 traukinių, kad šie nega
lėtų toliau važiuoti. Pasa
kojama. kad jos iškrapštė 
iš garvežių mašinistus ir ki
tus traukinių darbininkus, o 
pačius garvežius užgesino 
Kai vyrai pamatė, kad mo
terys ne juokais streikuoja, 
jie prisijungė prie jų ir pri
vertė traukinių Įgulas ap
leisti stot; ir palikti trauki
nius, kur jie sustabdyti.

Dirbtuvių v— u.,
ris
ti. Įsikarščiavusių darbinin-J puodeliu) 
ku buvo vos nenulinčiuotas. i miltus.

kuojančios moterys nutrat> 
kė telegrafo-telefono vie
las, tai žinios iš Divinopo
lio ateina labai pavėluotai. 
Paskutinieji pranešimai sa
kė, kad vietos policijos va
das prisipažino, esąs bejė
gis moteiTĮ sukeltą suirutę 
sutvarkyti ir paprašė atsių
sti karinę policiją.

Kai kurie pranešimai sa
ko, kad streiką pakurstė 
komunistai, tačiau tuo sun
ku patikėti. Įvairiose Bra
zilijos vietose, dėl didėjan
čios infliacijos, aukšto pra
gyvenimo ir blogų uždarbių 
nuolat reiškiasi viešas dar
bininkų nepasitenkinimas. 
Nemokėjimas algų už kelis 
mėnesius ir kitokia netvar
ka tą nepasitenkinimą kur
sto ir be komunistų pagal
bos.

Kuo baigsis streikas, šiuo

RELF.TVI8, 90. BOSTON
TRYS PIRMIEJI LANKO TRIS VĖLIAUSIUS

Holy Cross ligoninėj Detroite try> pirmieji toje ligoninė- 
kų. VaikščioJautieji trejukai yra Marchese šeimos, o 
je gimę trejukai atėjo aplankyti vėliausiai gimusiu treju- 
paskiausieji yra H. Kabat šeim<>-.

[pažino, kad jis turi kitus 
planus. Kol kas nieko tė
vam nesakysiąs, bet kai 
baigs šešias klases, eis to
liau Į mokslus savo jėgomis. 
Tokių pasiryžėliu būdavo 
nedaug. Atsisakyti kuni
gystės, neklausyti tėvų va
lios, reiškė “užtraukti na
mams gėdą.” Daugelis tė
vų susipykdavo su vaikais 
iki grabo lentos, o šie sun
kiai versdavo?, atsidūrę be 

Į jokios tėvų paramos. Juk 
.inome, kiek daug lietuviš- 

I kų darbuotojų caro laikais, 
kurie nenuėjo i kunigus, 
sirgo džiova, nes jų kelias 
• mokslą buvo skurdo ir ba

ldo kelias.
Visi tėvai myli savo vai

sus ir trokšta jiems laimės.
I bet tėvai turi neužmiršti, 
kad vaikai, jau maži, turi 

j savo norus ir palinkimus. 
Jiems negalima diktuoti. 
Įsakinėti ir laužyti jų noių. 
Daug geriau, kad tėvai, pa
stebėję vaikų gabumus, pa
dėtų tuos gabumus ugdyti. 
Tik tada vaikai gali išaug
ti gerais ir naudingais žmo-

MYKOLIS:

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis Prisiminimų)

Kai 1940 metais bolševi-.pietų Kaune, Vytauto pro.-- 
kai okupavo Lietuvą, dir- pekte, pasirodė pirmieji so- 
bau gele .inkelių valdyboje, vietų daliniai. Latvėse bū

vąs. Ant slyvų užbarstyti 
tuo mišiniu, kurį padarėt

metu dar nežinome, bet ge- pačioj pradžioj iš cukraus, 
ležinkelių direktorius jau | riebalų, šaukšto miltų ir le 
prižadėjo tuojau išmokėti
užsilikusias alsas.

mono. Kepti
pečiuje, kol tešla gražiai 
paruduos. Stalan duoti su
grietinėle.

375

ŠEIMININKĖM

Prasidėjus slyvų sezonui, 
desertui galima duoti slyvų 
pyragą su grietinėle. Jis| 
kepamas taip:

Reikia paimti: 
šaukštus margarino arba |

sviesto
2=3 puodelius cukraus 
1 šaukštą miltų 
liĄ šaukšto lemeno sunkos 

Viską gerai sumaišyti iri 
leist pastovėti. Po to at
skirai paimti šiuos dalykus:] 
2VĮ šaukštelio kepimo miltelių 
1J/2 puodelio miltų 
i/į šaukštelio druskos 
3 šaukštus cukraus 
(4 puodelio riebalų (shorten- 

ing)
1 kiaušini
12 šviežių, nuplautų slyvų

Sumaišyti miltus, druską. Į 
kepimo miltelius. Pridėti 
riebalu ir pamaišyti. A t-l

VOSILKĖLIAI

nemis,
dirba

kai
toki

išmoksta ir
darbą, kuns

lapsnių| jjems yra širdies.
A. Liutkuviene. 

Bridgevvater. Mass.

\DAR DEL KALBOS 
KLAUSIMO

Ak, tie vosilkėliai, iš rugių miglotų*.
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų........................................

Aš ėjau per lauką.—Labas, mergužėle !—
Net rugiai sušnaro, giruže sužėlę. . . .
Ak tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų. . . .
Saulė varpom braidė. Skraidė plaštakėlės.
Jis ant kelių klaupės, vėl, kaip beržas kėlės. .
Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų. . . .
Rankos laimėn tiesės. . . . Varpo? ukuriavo. . 
Jis prabilo: miela! ... Aš tariau jam: “tavo !
Ak, tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų. . . .
—Ak. brangioji mano!—Ak. brangusis mano! 
Kai vosilkos žydi, širdys daug i?ir.an<..........
Ak. tie vosilkėliai iš rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką paby. . . .

P. AlčlUNAS.

viršininkas, ku- skirai sumaišyti kiaušini su \APIE VAIKUS 
bandė streiką sustabdy- pienu (pieno galima imti 1-2 A z>I7IfKC

ir Įpilti pamažu, *** (j/iDt .’IL t
Išmaišyti, kad bu-

‘Keleivio” Nr. 35, Mote-Kad apsaugojus nuo strei- tų minkšta tešla. Uždėti 
kuojančių. ji teko uždaryti tešlą ant riebalais išteptos rų Skynuje, p. Kubilienės 
i kalėjimą. Kadangi strei- formos, o ant viršaus sly-|straipsnis man labai pati

ko. Ji teisingai pastebėjo, 
kad vaikai gimsta su tam 
.ikrais norais, palinkimais 
ir gabumais, kuliuos jie pa
veldi iš savo tėvų. Ji tei
singai sako, kad tų palin
kimų negalima laužyti. Jei 

Jgu žmogus turi švelnią, mu- 
zikalę sielą, tai iš jo bus 
nekoks kalvis. Beskaitant 
jos straipsni, man prisimi
nė, kaip būdavo Lietuvoje, 
dar mano jaunystės laikais 
Tuomet Į vaikų polinkius ir 
norus niekas nekreipė dė
mesio. Tiesa, taip būdavo 
ne vien Lietuvoje, bet ir ki
tuose kraštuose. Toks jau 
buvo auklėjimas, kad vai
kai turėjo aklai savo tėvų 
klausyti ir neturėjo valios 
mokytis to, kas jiems pati
ko.

Musų kaime kiekvieni tė
vai savo sūnūs norėjo maty
ti kunigais. Apie mergai
čių mokinimą nieks nė ne
pagalvodavo. Girdi, “ilgas 
plaukas—trumpas protas, 
kam boboms mokslo? Gi 
berniukus Į kunigus leisda 
vo, nežiūrėjo, ar jie turėjo 
tam pašaukimą. Gal todė 
daugelis musų senųjų kle

PREZIDENTO DUKTĖ GRĮŽO NAMO

Mrs. R. Truman pasitinka dukterį Ma r gar et, kuri grįžta 
su šypsena iš kelionės po Europą. Prezidento duktė grįžo 
laivu “United States,” kuris nesenai pastatytas ir yra 
vienas iš greičiausių pasaulio laivų.

bomi g;, 
iškiai ir 

no gerov 
dvasiniais

Būdama* jauna lietuvaitė, 
ir aš norėčiau pridėti keliu- 
žodžius prie tų, kurios pa
rašė “Keleivyje” dėl kalbė
jimo lietuviškai namuose. 
Aš pati esu tiktai 18 metų. 
čia gimusi ir augusi. Ka
dangi tėvai visuomet kalbė
jo su manim lietuviškai, c 
ne angliškai, tai aš galiu 
nepasigirdama sakyti, kad 
labai gerai lietuviškai galiu 
kalbėti. Patys “dipukai.’ 
kurie atvažiavo iš Lietuvos 
šiais laikais, mano, kad aš 
gimiau ir augau Lietuvoje, 
nes aš kalbu, skaitau ir ra
šau lietuviškai.

Mano jaunu protu ma 
atrodo, kad tėvai sarmati- 
jas savo gimtos kalbos, to
dėl ir nemokina vaikų lie
tuviškai. Žinoma, ne visuo
se miestuose yra lietuviško? 
mokyklos, bet jeigu tėvą’ 

rnlavo kaip svie-lnori, tai gali savo vaiku- 
langiau savo ku- išmokinti kalbėti, skaityti 

rūpinos, negu ir rašyti. Jeigu mažai pa- 
reikalais. tys temoka, tai nors tiek.

dar man Lie-|kiek moka. Taip ir su ma- 
buvo. Kiek tėvukas

Prisimenu
uvoje te) esant, gyveno paslnimi 

mane o u mokiniai. Abu mokėjo, tiek ir mane išmo 
ankė g: nazijas. Vienas, kino.
?enkiolik< s metų jaunuo- Kalbų mokėjimas me
ls, pasi??-ė man, kad tėvai kam blogo nepadaro. Kuo 

ji renvia prie kunigystės, daugiau moki, tuo pačiam 
<ad j sai baigs šešias Į gyvenimas yra geresnis ir 

įdomesnis. Ypatingai reidases. • *s stoti į semina
riją. A- »aklausiau, ar jis 
to nori. berniukas prisi-1

-OKĖJA

flil __ _
žinoma šokėja Lily St. Cyf 
grįžta iš Eu, -pos prisipirkusi 
prašmatniu rabų ir su laik
raštininkai- tj|( apie rabu.s ir 
tenorėjo kalbėti.

t yrių skyriuje. Mano dar
bas cuvo prižiūrėti šalia ge
ležinkelio bėgių einančias 
telefono linijas. Turėjau 
iajoną nuo Palemono iki 
Radviliškio ir kita krypti
mi—iki Kaišiadorių. Lo
kio darbo žmonės vadinosi 
telegrafo mechanikai. Jie 
.urėjo t isę važiuoti bet ku
riuo traukiniu, o reikalui 
esant, bet kur traukinius su
stabdyti.

Birželio viduryje atvykau 
i Kauną, tad čia teko sutik- 
,i pirmuosius okupantų bū
rius. Gatvėse buvo didelis 
ujudimas. Žmonės rinko

si prie Juozapavičiaus ir 
Vytauto prospektų ir lūku
riavo Laisvės Alėjoje, ne 
čia. radio pranešimu, turėjo 
pražygiuoti rusų kariuome 
nė. Visų veidai buvo Įtemp
ti. kaŽKoks netikrumas ir. 
greito gaio nujautimas ka- 
□ojo ore. Moterys supirki
nėjo kai kuriuos daiktus, 
nes manė. kad šie greit iš 
upy . artos dings. Kai kurie 
senesnio amžiaus žmonės 
Raibėjo apie greit ateisianti 
badą. Vyrai, daugumoje 
.alstvbės Įstaigų tarnauto
jai, bėgiojo viens pas kitą,
Klausinėjo, kas bus, kas da- 
•yti. bet i tai nieks jokio at
sakymo nežinojo. Kai ku
rie skubinosi nusiimti kak
laryšius ir apsirengti pras
čiau.

Dalis varguomenės stai
ga atkuto. Kai kurie vaikš
tinėjo gatve, pasididžiuoda
mi savo blogais rūbais ir 
balsiai grūmojo atsiskaityti 
.-u visais “ponais.” Pirmą 
.tartą gatvėj pasigirdo iki 
tol negirdėtas “draugas.”

Kiti, kurie “nesidraugavo,” 
taip pat vengė vartoti žodi 
•ponas,” bet jis lyg tyčia 
ris išdygdavo. Slinko va- 
andos palengva, lūkuriuo
jant ir nerimaujant. Apie 
t i e t u s pastebėjau, kad 
krautuvių langai buvo gero
kai ištuštėję. Laikrodžiai, 
sidabriniai ir auksiniai 
daiktai dingo. Aiškiai ma 
ėsi, kad žmonės nori išleis 

iti savo sutaupąs.
Buvo 'pats vidurvasaris, 

miestai prasiretinę, atosto
gautojai išvykę, bet nežiu 
rint to, geležinkelių stotys 
buvo perpildytos. Visi sku
bėjo grįžti namo pas savo Daugiausia pieno gaunama 
šeimas. ! birželio mėnesi, o mažiausia

Apie trečią valandą po'lapkričio mėnesi.

kurie
(iar pik- 
ivdėda-

pasirodė
paveiks-

ro pilna jaunų žyd; 
piktais žodžiais ir 
tesniais žvilgsniai?

o kiekvieną pašilu -antį 
karininką ar policininką. 
Kuo toliau, jie vis darėsi 
drąsesni ir Įžūlesni. Pasi
girdo naujas žodis—“sme- 
tonininkas.” Tuo vardu bu
vo vadinamas kiekvienas, 
kuris nepatiko. Daugelio, 
lietuvių veiduose galėjai 
matyti sunkiai valdomą ap
maudą. Bet reikėjo vaH - 
tis ir praleisti negintomis 
ĮžuliaS pastabas. Kai ku
riuose languose 
gėlės ir kažkokie
lai, kurie man nieko nesa
kė. Tai buvo Lenino-Stali- 
no atvaizdai.

Pirmieji pasirodė raite
liai. Tai buvo paprasčiau
si kariai ant arklių, ku; .e 
nesuderinti buvo nei .-pal
vomis, nei ugiu. Atrodė, 
kad tie raiteliai šiaip sau 
sujojo iš kažkur po keturias 
Į gretas, ir viskas.

Karininkai skyrėsi sa o 
daugybe medalių apkabinė- 
tom uniformom. Kareivių 
veiduose nesimatė nei 
džiaugsmo, nei pergalės. 
Tai buvo sustingę, • e dva
sios, be gyvybės ir, be to, 
nuvargę veidai. Net įr me;- 
ginas matydami jie nesi- 
šypsojo. Jojo tylus, kaip 
miriop pasmerktieji.

Vos prijojo pirmieji ka
rininkai, iš šaligatvių pasi
pylė žydelkaitės su gėrių 
puokštėmis, norėdam > ap
dovanoti “išgelbėtojus.” 
Dar jos nespėjo į : i -iti porą 
žingsnių arčiau, kaip iš to
limesniu gretų zovada i. it- 
kė raitelis su atkištu auto
matu :

—Nazad, kuda leziš du
ra! (Atgal, kur lendu kvai
le!)

Išgąsdintos merginos kaip 
putpelės spruko atgal, lakai 
apsivylusios, kad negalėjo 
tinkamai pagerbti savo “iš
laisvintojų.” Tada jos me
tė gėlių puokštes raiteliams 
po kojų, o keli sušuko 
“Ura.” Vienas iš žydu iš
siraukė raudoną skarulį ir 
iškėlė viršum galvos, bet 
kariams tai nepadarė jokio 
Įspūdžio.

(Bus daugiau)

kia mokėti savo tėvų kalbą.
Aš manau, kad daug mo

tinų ir tėvų ši straipsneli 
perskaitys. Aš linkėčiau 
kad visi savo vaikus mokin
tų kalbėti lietuviškai, taip 
kaip mane tėvai išmokino. 
Niekuomet aš neužmiršiu 
tėvų kalbos, ir man yra di
delė garbė ir džiaugsmas, 
kad lietuvių tarpe aš galiu 
kalbėti lietuviškai.

Arlenc Bikulčius.
Levviston, Maine.

Geraširdžiai lietuviai, pa 
dėkite Martyno Viiiuno šei
mai atvykti i Ameriką. Su
darykite jam darbo ir buto 
garantiją.

Martynas Viliunas 23 me 
tų amžiaus, Eva Viliunas 
18 metų amžiaus ir Erika 
Viliunas 3 mėnesių.

Jų adresas: Pairę du 
Horlor 82 188, Tilleur Liū
ge, Belgium.

BALF Centras.

GRAŽUOLIŲ VARŽYTYNIŲ KELIOS KANDIDATĖS

Grožio teisėjai turės nemaža galvosūkio, kol iš šilų ir ki
tu gražuolių parinks pačią gražiausią “Miss America of 
1952” titului nešioti.
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Indija ir Dovanos

Indija grąžino komunis
tinei Kinijai $84,000 vertės 
dovanas, kurias kinų bolše
vikai buvo prisiuntę Indijos 
Kraudonajam Kryžiui ba
daujantiems šelpti, bet kar
tu reikalavo, kad tos aukos 
butų dalijamos per bolše
vikiškas organizacijas. Tų 
sąlygų Indija nenorėjo pri
imti.

Astronomai ir Politika

Pasaulio Astronomų 
Draugija laiko savo šuva 
žiavimą Romoje. Astrono
mai nutarė atmesti Rusijos 
pakvietimą sekanti savo 
suvažiavimą 1955 metais 
laikyti Leningrade. Rusai 
dėl šitokio pakvietimo at
metimo protestavo, bet iš 
draugijos nesitrauks.

Karo Kriminalistai

Japonijai atgavus nepri- 
dausomybę jos karo krinti-1 
nalistai, nuteisti Aliantų 
<aro teismų, reikalauja lai
svės ir sako, kad jų nuteisi
mas buvo nepagristas. Vie-I 
nas Japonijos užsienių rei
kalų ministerijos kalbėto-Į 
jas sako, kad “tikrasis karo] 
kriminalistas buvo prezi
dentas Rooseveltas.” At-| 
rodo, kad karo kriminalis
tai Japonijoj susilauks ma-l 
lonės.

Irano Aliejus

Irano vyriausybė atsisa
kė priimti Trumano-Chur- 
chillio pasiūlymą aliejaus 
ginčui užbaigti, bet Irano 
vyriausybė žada nenutrauk
ti derybų su Vakarų valsty
bėmis dėl to klausimo iš
sprendimo. Irano spauda 
griežtai protestavo prieš 
Amerikos pasiūlymą duoti 
Iranui 10,000,000 dolerių, 
jei ginčas bus išspręstas 
Ji sakė, kad Iranas “nėra 
pardavimui.”

Riaušės Indijoj

Indijoj, Hyderabado pro 
vmcijoj pereitos savaitės 
gale kilo kruvinos riaušė 
kuriose 4 žmonės žuvo ir 
80 žmonių buvo sužeista. 
Provincijos vyriausybė sa
ko, kad riaušes kurstė ko
munistų partija “prieš atė 
junus” iš kitų Indijos pro 
vincijų.

r ~t

LftKTUVAS IMA IS LAIVO VIENĄ KAREIVĮ

Atlanto vandenyne lėktuvas nusileido šąli i keleivinio laivo, kuris gabeno kareivius, 
ir paėmė išjo vieną kareivį, serž. V. Charles Buggy, kad jį greit nugabenus prie jo 
sergančios šeimos. Lėtuvui nusileidžiant j s užgavo mažąjį laivuką ir du laivuko 
rai iššoko į jurą (pažymėta rateliais).

vv-

Korejoj Yra Virš 
Miliono Priešų

Amerikos aštuntosios ar
mijos vadas Korėjoj, gen. 
J. A. Van Fleet, sako, kad 
bolševikai dabar Korėjos 
fronte turi virš miliono ka
reivių, kinų ir korėjiečių. 
Bet generolas sakė, kad ko
munistai vargu išdrįs pra
dėti didelį puolimą, nes tai 
pareikalautų iš jų labai 
daug aukų.

Gen. Van Fleet sakė dar, 
kad bolševikų nuostoliai ir 
dabar yra dideli, ypač ne 
mažus nuostolius priešui 
daro karo aviacija, bet bol
ševikai išsigudrina apiupin 
ti frontą amunicija ir mais 
tu nežiūrint į musų karo 
aviacijos bombardavimus. 
Generolas sako, kad karo 
aviacija viena negali nu 
lemti mušiu be kariuome 
nės pagalbos.

Italijoje Mirė
Grafas Sforza

Rugsėjo 4 d. Romoje mi
rė grafas Carlo Sforza, bu
vęs Italijos respublikos už
sienių reikalų ministeris 
nuo 1947 iki 1951 metų. C. 
Sforza buvo politinis emi
grantas pasitraukęs iš savo 
šalies nuo Mussolinio juod- 
marškinių teroro. Ir Itali
joj ir būdamas užsieniuose 
C. Sforza vedė griežtą ko
vą prieš Italijos fašizmą, o 
kada fašizmas susmuko C. 
Sforza grįžo į Italiją ir ten 
užėmė vadovaujamą vietą 
liberalų partijoj ir buvo už
sienių politikos vadovas 
Italijai įsijungiant į demo
kratinių valstybių bloką At
lanto Sąjungoj.

Susirado do 22 Metu

‘šiauriečių Taryba’

1930 metais gegužės 15 d. 
Chicagoje buvo pavogta 
mažutė, dvejų metų mer
gaitė, Mary Agnės Moro 

Islandijos, Švedijos, Nor-|ney. Ją pavogė gražiai ir
vegijos ir Danijos užsienių gerai apsirengusi moteris, 
reikalų ministeriai dvi die- kuri pasivadino “sočiai 
nas posėdžiavo Islandijos porker." sakėsi atėjusi ap- 
sostinėj ir tarėsi sudaryti lankyti šeimą iš vienos lab- 

šiauriečių tarybą,” kuri dalingos organizacijos. Šei- 
iškilus bendram reikalui moję niekas tos moters ne
susirinktų ir tartųsi dėl gy- įtarė, kad ji gali būti vaikų 
nimosi. Trys iš paminėtų vagilka, todėl motina leido 
valstybių yra Atlanto Są-| viešniai paimti jos dukrelę
jungos nariai.

Naujienos iš Kanados
Kardelio “Griekai”

“Tėviškės Žiburiuose” Nr. 
33 (138) Pr. Alšėnas, o 
“Liaudies Balse” Nr. 1084 
Jonas Šimkus (irgi drau
gystė!) išvardina p. J. Kar
delio “griekus.” Abu dir
ba pagal savo partijų lini
ją.

Alšėnas p. Kardelį laiko 
didžiausiu komunistų pa
taikūnu ir rašo: “. . . pir
mosios okupacijos metu bu
vote nuolatiniu svečiu pas 
sovietų pasiuntinį, važinė- 
jotės po Maskvą, tuokėte 
žmones Vilniuje, atseit bu
vote pirmuoju sovietišku 
‘kunigu* tarybinėj Lietuvo
je, vadovavote Filharmoni
jai ir užėmėte kitas aukštas 
vietas ...”

O Šimkus tą laikotarpį 
apibudina šitaip: “. . . Kai 
Lietuvos liaudis nuvertė 
smetoninę diktatūrą ir įku 
rė Tarybų valdžią, ponas 
Kardelis sutriko: nauja val
džia negerbė chameleonų, 
o be to raudonoji spalva 
niekaip neprilimpa prie jo 
juodos sąžinės . . .”

Na, abu “žurnalistai” 
tikrai dirba pagal partijų 
liniją. Šimkus šiuo metu 
dirba su okupantais Lietu
voje, jis ir norėdamas ne
gali teisvbės rašyti, o p. Al
šėnas, gyvenantis Toronte, 
šiuo atveju yra laiminges
nis, tai reikėtų daugiau tu
rėti teisybės, kad ir idėji 
nio priešo atžvilgiu.
Skautai, j Kovą Prieš 
Netikinčiuosius!

ies, prieina net prie kurjo- 
zų. Štai: “. . . kas nebeti
kite Dievui—nebėra skau
tas, kaip kad rašo J. E.

ir išsivesti ją į krautuvę 
vaikučiui drabužių nupirk 
ti. Moteris su mažute mer 
gaite betgi negrįžo. Kitą 
dieną motina gavo laišką, 

hnvn nasakvta.i v--
kad mergaitė bus išvežta 
Kaliforniją, bet po dvejų 
mėnesių motina galės savo 
kūdikį pamatyti. Laiškas 
ramino motiną, kad ji nesi-vysk. Padolskis.” Toliau,. ... , . .. ... .

rašoma: “. . . prieš tokius |Į?“d,nt« del dukreles llkl 
ne tik nevenkime, bet su
visa jėga stokime i kova., . . ,. . . , .
kad kuo greičiau panaiki^1* a!"‘;
nūs neteisybę. ...”

Reiškia, jeigu 
nėra tikintis, arba, teisin
giau tariant, turi kitoki su-10. pratimą apie Dievą, nekaip |t!>le <1,ngusl? mer«a,‘« 
kunigai skelbia, jau nėra 
artimas, nėra brolis!

Kristus liepė mylėti ir 
priešus, o sktn. inž. Bulota 
šaukia į kovą skautus prieš 
žmones turinčius kitokią 
nuomonę kaip jis.

Autorius bando

Visos tėvų pastangos duk- 
7™no-ndrel£ surasti nuėjo niekais.

'Ir policija, ir laikraščiai de- 

pastanga?, skelbė žinias 

ir
ją pavogusią moterį, bet 
niekas nepasiskelbė. Ir vai
ko ir jos vagies pėdsakai 
dingo. Mary Agnės Jrovo 
vyriausioji Moroney šeimos 
duktė. Po jos jie turėjo 
dar septynius vaikus.

Šiomis dienomis, su laik- 
įrodytijraštininkų pagalba, pavog-

kad skautybė gali sulaikyti toji mergaitė lyg ir susira- 
nuo asimiliacijos. Tas pa- do. Sakome “lyg,” nes dar 
vojus tikrai yra didelis, bet nėra pašalintos visos abejo- 
viena skautybė, o ypač ko- nės dėl pavogtosios mer- 
vingai nusiteikusi, nesulai-kaitės atsiradimo. Mary 
kys. Tą parodo ir paties] Agnės dabar jau yra 24 me- 
autoriaus pavyzdys, jo šei
ma mišri.

“Ne- 
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Keistai skamba. Bet 
priklausomos Lietuvos” 
numery, skyriuje “Po Sveti 
mu Dangum,” skautininkas 
inž. Bulota, darydamas pa
stabas dėl skautų veiklos, 
dėl Kanadoje gimusio jau-

padeda tėveliams vesti biz
nį.

Laiko trukumas neleido 
plačiau su šia simpatinga 
šeima išsikalbėti. Gaila.

Baigiant reikia priminti, 
ziavus Viktorijos tiltą per|kad drg. J. Silickas ilgai 
St. Lavvrence upę, yra St va<Įovavo LDD 35 kuopai, 
Lambert miestelis, prancu- skaito “Darba,” “Naujie- 
zų apgyventas, kaip ir di- nas/’ na> tikiuosi, kad pa- 
džiuma Quebec’o kaimų irĮsikvies pas save ir “Kelei- 
miestų. Prancūzų tarpe|vj.” Sėkmės.
gražiai įsikūręs drg. Silic-. . .
kas ir jo* šeima. Turi dide- Kanados Lietuvių B-nes 
lę krautuvę, daro gražų biz- Taryba Sunrenka 
nį. Jo dvi dukrelės lanko Rugpiučio 30, 31 ir rug- 
aukštąsias mokyklas, vy-lsėjo 1 d. susirenka pirma- 
resnioji ruošiasi medicinosljam posėdžiui išrinktoji K. 
daktaratui, antroji — gim-L. B. Taryba, 
nazijos mokytojai, sūnūs— Jau visiems yra žinoma, 
paskutiniai metai gimnazi-|kad renkant Tarybą rinki- 
joje, o mažiausias—mokyk
loję. Ir kas pažymėtina,Ilietuvių, 
visi vaikai mokslo metus naujųjų,

Gražiai Įsikurusi 
Lietuvių Šeima

Pakeliui į “Plieno Kal- 
šlaitus, vos tik perva-|no

muose nedalyvavo nė 10% 
Mažai dalyvavo 

net dar mažiau se

nimo įtraukimo j skautų ei- siais
visuomet baigia pirmai- nu jų ateivių.

metu visi' Pagiris,Atostogų

Čili Respublika 
Pasuks į Dešinę?

Bostono miestui 62% pieno 
pristato mažutė Vermonto vai 
stija.

IEŠKAU DARBO
Prie šeimos ar^a pavienio asmens 

operuoti automobilį, arba traktorių 
prie farmos. I>ėl atlyginimo susi
tarsime. (:i8)

A. Būgas,
7218 So. W Avenue,

Chicago, 111.

tų amžiaus, o kada ji buvo 
pavogta, jai buvo tik 2 me
tai. Kaip atpažinti vaiką 
po 20 metų? Dabar pavog
tasis vaikutis, jau ištekėjusi 
moteris, Mrs. McClelland, 
gyvena ramiai San Pablo 
mieste, Kalifornijoj.Jos vy
ras kartą užtiko laikraštyje 
Moroney šeimos paveikslą 
ir atkreipė žmonos dėmesį 
į jos panašumą į kitus Mo
roney šeimos narius. Laik
raštyje buvo paminėta, kad 
Moroney šeima prieš 22 
metus neteko vienos dukre
lės, kuri dvejų metų amžiu
je buvo pavogta. Tas f ak 
tas ir suįdomino Mrs. Mc 
Clęlland. Ji ir jos vyras 
pasiskelbė laikraščiuose, ir 
laikraščiai pradėjo aiškinti, 
ar Mrs. McClelland yra pa
vogtoji Mary Agnės Moro
ney.

Pasirodo, kad Mrs. Mc
Clelland, keli mėnesiai po 
mažosios Mary Agnės pa
vogimo, buvo vienos šeimos 
Kalifornijoj įdukrinta. Iš 
įdukrinimo laiko atrodytų, 
kad tai gali būti ta pati 
mergaitė. Laikraščiai su
manė padaryti viską, kad 
tą mįslę išaiškinus. Jie mo
bilizavo penkis mokslinin
kus, kad jie visomis gali
momis priemonėmis bandy
tų nustatyti, ar Mrs. Mc
Clelland yra pavogtoji Ma
ry Agnės.

Mokslininkai tyrinėjo dan
tų panašumą, nes esą pa
tirta, kad vaikai paveldėja 
savo tėvų dantų struktūrą; 
jie tyrinėjo kraują, nes ir 
kraujas yra iš tėvų pavelde 
jamas; jie darė pirštų nuo
spaudas ir lygino jas su 
Moroney šeimos narių pirš
tų nuospaudomis.- Visi tie 
tyrinėjimai parodė, kac 
tarp Moroney šeimos ir 
Mrs. McClelland via dide
lis giminingumas. Prie to 
prisideda dar vienas maž
možis. Mažoji Mary Agnės 
buvo kairiarankė. Mrs. Mc 
Clęlland irgi yra kairiaran 
kė.

Ir visgi, ar surastoji Mrs 
McClelland yra ta pati pa 
vogtoji Mary Agnės? Mo
roney šeima turėjo pasima
tymą su Mrs. McClelland 
bet visos abejonės vis dar 
nėra pašalintos. Tyrinėji 
mai dar bus tęsiami. Ir 
Moroney šeima ir pati Mrs 
McClelland nori, kad jos 
tapatybės nustatymas butų 
neabejotinas, kad Šeimoje 
nebutų netikrumo ir nejau 
kaus abejojimo.

—M. p.

Čili respublikos rinkimus 
aimėjo demagogiškų deši
niųjų kandidatas Carlos 
Ibanez dėl Campo. Jis vė
liausiais pranešimais gavo 
432,920 iš 921,430 iš viso 
paduotų balsų, čili respu
blikoje pirmą kartą balsa
vo ir moterys.

14 metų valdžiusi kraštą 
liberalų partija, priešakyje] 
su prezidentu Gonzalez Vi- 
dela, pralaimėjo rinkimus, 
jos kandidatas surinko tik
tai 183,000 balsų, o konser
vatorių kandidatas gavo 
252,648 balsus.

Kadangi Ibanez negavo 
daugumos balsų, tai jo iš
rinkimą turės dar patvir
tinti kongresas. Ibanez yra 
artimas Argentinos Perono 
draugas ir daug kas laukia, 
kad jis pasuks čili tuo pat 
keliu, kuriuo eina Argenti
na. Liberalai kaltina, kad 
Argentina pinigais ir kito
kiais budais rėmė Ibanez 
išrinkimą.

Susekė McCarthy
Informacijų Šaltinį

Vyriausybė mano, kad 
jai pasisekė išaiškinti sena
toriaus McCarthy informa
cijų šaltinį. Senatorius iš 
kelių kartų viešai skelbė 
“vyriausios lojalumo komi
sijos” posėdžių protokolus 
ir niekas nežinojo, iš kur 
senatorius gauna savo ži
nias apie slaptus posėdžius, 
kuriuose svarstoma valsty
bės tarnautojų lojalumas.

Dabar “Civil Service’’ 
komisija sakosi susekusi, 
kad senatoriui slaptas ži
nias iš lojalumo komisijos 
posėdžių duodavo viena 
tos komisijos tarnautoja, 
Miss Miliam M. Dehaas. 
Ją rengiamasi traukti teis
mo atsakomybėn už tarny
binių paslapčių davimą pa
šaliniams asmenims.

PASAKA VAIKAMS

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

Pakalbinkite kaimynui ir 
draugus užsisakyti “Kelei* 
▼j.” Kaina metams $3.

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmo, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mo
šų išlaidomis ? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j:
Rosse Products Co., Dept. 1-9 
2708 Farwell Ave^ Chicago 45, III.

Niekuomet nevėlu užsisakyti 
daugelio mėgiamą iliustruotą 

žurnalą 

KARYS
Pageidaujantieji gaus ir pir
muosius šių metu numerius.

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

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

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

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

KARYS
680 Bushwick Avenue 

Brooklyn 21, N. Y.

Reikia Vyro ant Farmos
Reikalingas pavienis darbininkas 

prie žemės ūkio darbų. Dirbame 
moderniškomis mašinomis. Turi mo
kėti mašinomis melžti karves ir turi 
mylėti darbą prie gyvulių. Geram 
darbininkui geras atlyginimas. 
Kreipkitės laišku: (40)

Frank Eikutis,
R. F. I). 3,

Biddeford, Me.

MALDOJE PASAKOMA:
‘Attik karalystė tavo, ir buk va

lia tavo.” Jeigu Dievo bus kara
lystė, tai reiškia, kad Dievas bus 
karaliumi ? Bet kas dabar yra ka
raliumi ant žemės? Jeigu nežinai, 
tai parašyk man prisiųsdamas 3c 
pašto ženklelį. Veltui pasakau.

Alik Armin,
3444 Mass. St.,

Gary, Ind.
CT.7 * (41)

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau mano brolį Antaną Ta
ksėti, kilusį iš Pašstete parapijos,

Kirmelynės kaimo, paskutiniu laiku 
(1933 metais) 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, 111.

APSIV ĖDIMAI
Vedybų tikslu paieškau rimtos 

draugės, nuo 28 iki 40 metų am
žiaus. Aš esu nevedęs, rimtas ir 
pasiturintis vaikinas. Platesnių ži
nių suteiksiu laišku. Su pirmu laiš
ku prašau prisiųsti savo nuotrauką.

J. S. Karlonas,
28o Union Avė.

Brooklyn, N. Y.
(38)

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

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uogos 
vra labai maistingos, ir yra gerai 
tas Uogas valgyti dėl viso kuno 
pagerinimo. $2.00 svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai $2,2". svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broaduav 

South Boston 27. Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija

Įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,4 20,339.00

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 paar.škinimų klauskite vietinėje SLA
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.
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KONGR. McCORMACK 
APIE LIETUVĄ

MIRĖ V. KONTAUTIENĖ

Pereitą savaitę “Kelei
vio” atstovas buvo pakvies
tas pasikalbėti su kongres- 
monu John W. McCormack 
apie visuomenei rupimus 
klausimus. Jisai norėjo ži
noti, kaip Amerikos lietu
viai žiuri į šios šalies politi
ką. Jam buvo paaiškinta, 
kad lietuviai, kaip šios ša
lies piliečiai, yra ištikimi 
jos konstitucijai ir demo
kratiniams principams; ta
čiau jiems rupi ir senos jų 
tėvynės likimas. Jie laukia 
tos dienos, kada Lietuva; 
bus grąžinta pilna nepri
klausomybė ir /Jemokratinė 
santvarka; todėl jiems butų 
malonu žinoti ir kongres- 
mono McCoarmacko nusi
statymas šiuo klausimu.

Kongresmonas pasirodė 
karštas musų troškimų pri
tarėjas ir užtikrino, kad jis 
visada rėmė ir rems Lietu
vos laisvės bylą. Jis net 
susijaudinęs smerkė rusiš
kąjį bolševizmą, kuris va
gia svetimas žemes ir pa
vergia silpnesnes tautas. 
Ir čia jis visai teisingai pa
žymėjo, kad reikia kovoti 
ne tiktai už Lietuvos išlais
vinimą, bet taip pat ir už 
Latvijos, Estijos, Lenkijos 
ir kitų pavergtų tautų lais
vės atstatymą.

Amerika nepripažino n 
nepripažins Baltijos kraštų 
pavergimo. Bet Amerika 
viena pati negali šokti Į ko 
vą su Rusija už kelių tūks
tančių mylių. Į tą kovą bū
tinai turi but įtraukta ir Va- 
karų Europa, ir Azijos da
lis. Kad gauti tų kraštų 
talką, jiems reikalinga mu
sų ekonominė ir militarinė 
parama. Todėl buvo sugal
votas Marshallo Planas. Vi 
sa tai parodo, kad Ameri 
ka tikrai rūpinasi paverg 
tųjų tautų išvadavimu, sa 
ko p. McCormack.

Kongresmonas McCor 
mack dar aiškino, kad kova 
prieš bolševizmą turi būti 
vedama ir krašto viduje 
bet ji vedama demokratijai 
tinkamomis priemonėmis 
I ripažįstant žodžio laisv 
visiems.

Antradienį, rugsėjo 2 d., 
5 vai. pavakarėj Carney li
goninėj mirė Viktorija 
Kontautienė, gerai bosto
niečiams žinomo Stepono 
Kontauto žmona. Ji palai
dota šeštadienį šv. Kalvari
jos kapinėse iš šv. Petro 
banžnyčios, kuri išlydėjimo 
pamaldose buvo pripildyta 
žmonių.

Viktorija Kontautienė mi
rė vos sulauksi 59 metų am
žiaus. Ji buvo kilusi iš 
Kretingos, iš kur ji kartu su 
avo busimu vyru atvyko į 

Ameriką, čia Kontautai iš
augino gražią šeimą, tris 
unus kunigą Albertą, 

.-turis kunigauja šv. Petro 
bažnyčioje South Bostone.
Steponą ir Joną, ir dukterį 
Mrs. Rūta Slonina.

Velionės šeimai reiškia- 
r.e gilios užuojautos.

Svečias iš Chicagos

Pereitą savaitę musų įs- 
aigoje lankėsi legionierius 
Jonas Jokubauskas iš Chi- 
•agos. Svečias buvo nuvy
tęs į legionierių suvažiavi
mą Nevv Y'orke, o iš ten at
vyko į Bostoną, kur per ei 
!ę metų yra gyvenęs dar 
nieš pirmąjį pasaulinį ka 
ą. Svečias buvo atsilan
kęs ir į LSS 60 kp. rengtą 
rakarienę Strand Hali rug 
•iučio 30 d.

\dv. A. O. Shallna 
Atostogauja Pennsylvanijoj

. Nęužmirškit, kad “Keleivio 
prenumerata Amerikoje yra ti 
$3 metams, kuomet kiti savait 
raščiai kainuoja po $5.

KODĖL ARMIJA UŽPROTESTAVO?

Filmų aktorė Marilyn Monroe nusifotografavo kartu su 
keturiomis ginkluotųjų pajėgų gražuolėmis- kurios daly
vauja gražuolių varžytynėse Atlantic City. N. J. Armija 
protestavo prieš šito paveikslo paskelbimą, nes. sako. jam 
truksta kokio tai padorumo. Ar pasakysite kokio?

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TU1NILA

—. Parduodam namus mieste ir
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių.

395 Broadway 
South Boston. Ma**.

Tel. SO 8-2885

Tel. SO 8-2712 arba Bl 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietorts Gydytojas ir Chirorgas

Vartoja vėliausios konstrukicijoe 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-9
534 BROADWAT.

80. BOSTON, MASS.

Fire LiabilityMARY H. GASTON 
Lietuviška Apdraudos įstaiga

Virš 20 metų patyrimo 
Palisą pristatau į 10 minučių

317 E Street, arti Broadway —:— South Boston 
A V 2-8341—Telefonai—SO 8-8793 

(Oct. 8)

AR YRA IŠGANYMAS (SVARBUS BALF’o 
UŽ BAŽNYČIOS RIBŲ?| SUSIRINKIMAS

DR. D. PILKA
i ai « 
T iki 9

Ofiso Valandos:
Ir i

846 BROADVVAY 
•O. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1990

Gubernatorius Šaukia 
Nepaprastą Seimelio Sesiją

LATVIAI RUOŠIA
BALTIJOS KONCERTĄ

Gubernatorius Paul A.
Dever sušaukė valstijos le- 
islaturą nepaprastai sesi-Įrius rugsėjo 
ai šį antradieni 2 vai. po didelį

Amerikos Latviu Nacio

Adv. A. O Shallna pri 
siuntė “Keleivio” štabui ge
li linkėjimų iš Pocono kal
ių Pennsylvanijoj. kur jis 
yra išvykęs atostogoms 
“Keleivio” štabas linki p 
Shalnai malonios vakacijo;

Mirė Ona Baltušienė

nalinės Lygos Bostono sky- 
77 d. rengia 

Baltijos koncertą,” 
netu. Sesija sušaukta dėl Į kuriame dalyvaus estų, lat- 
isuomenėje kilusių protes-jvių ir lietuvių menininkai, 
ų prieš seimelio priimtu? Iš latvių menininkų daly- 
jaskubomis įvairius pensi- vaus dvi seserys, duo-pia- 
ų ir dienpinigių• įstatymus, nistės I. ir K. Gutbergaitės, 
.iepos 4 d. seimeliui išsi- estus atstovaus L. Juht ir 
kirstant per jį buvo per- lietuvius dainininkas Stasys 

varyti įvairus įstatymai, ku- Liepas.
rie pripažįsta pensiją J. M. Koncertas ruošiamas X. 
Curley, o įvairiems legis- Anglijos konservatorijoj, 
aturos valdininkams pripa- Jordan Hali. Pradžia 8 v. 

žįstami dienpinigiai kelio- vakare.
nės išlaidoms ir pietums,---------------------------
10 $17 ir daugiau dolerių IŠĖJO ARMIJON
savaitei. ---------

Pensijų įstatymai valsti- Nesenai atvykęs į Ame- 
joj yra painus ir paskuti- riką Vytautas Žilinskas, 
niuosius pensijų įstatymus “Keleivio” skaitytojas iš 
pravarė lygiai demokratai Maspeth. N. Y., yra pa- 
.r republikonai. Dabar vie-(šauktas į kariuomenę ir jau
11 kitiems meta kaltinimus 
ir nori atsakomybę nuversti 
nuo savo pečių.
Ypatingai žmonių pasipik- 
ir.imą kelia pensijos įstaty

mų leidėjams. Pagal ap- 
kaičiavimus 184 legislatu- 

ros nariai, buvę jos nariai 
ir įstatymų leidėjų našlės 
gali gauti per metus 359,- 
)00 dolerių pensijų. Ar 
nepaprasta sesija atšauks 
kai

išvyk apmokymui į Geor
gu valstiją. Jaunam ka
riui linkime geriausios 
mes.

sek-

’olitiniai .Argumentai 
Kumščiais Viešoj Vietoj

is

Rugpiučio 30 d. Dorches 
tery mirė Ona Baltušienė 
Juozo Baltušio žmona 
Matildos Baltušytės moti 
na. Velionė buvo kilusi
Panedėlio valsčiaus. Raikė 
nų kaimo, Kibildų šeimos

Vyras ir duktė taria vi 
siems giminėms ir kaim 
nams, kurie dalyvavo velio 
nės laidotuvėse bei aukav 
gėlių, nuoširdų ačiū.

kuriuo? pensijų įstaty-

Pereitą šeštadienį vienoj 
viešo; vietoj teko matyti 
politinius argumentus kum
ščiais. Ginčas kilo tarp 
tautininko ir kataliko dėl

mus. pasirodys tiktai sesijai kun. Krupavičiaus pasibu-
einant.

Politikieriams labai ne
patogus triukšmas dėl pen 
-ijų ir dėl paskubomis pra
varytu istatvmu todėl, kad* «. *. «z *-
.as triukšmas kilo prieš pat 
n o m i n a c i n i u s balsavimus 
kurie musų valstijoj Įvyks
ta rugsėjo 16 d., ateinantį 
antradieni.

davimo ar nepasibučiavi- 
mo -; A. Smetona senais 
dar lakais. Ginčas pasi
baigė treciųjų įsikišimu, 
o pat- niekio klausimas pa
liko r.-išspręstas.

Rep.

Juroj Žuvo Profesorius
Horton ir Studentas

Katalikų bažnyčioje, Bos
tone. buvo atsiradęs vienas 
eretikas” jėzuitas, kuris 
akė, kad sielos išganymas 

už katalikų bažnyčios ribų 
a negalimas. Bostono 
kivyskupas manė kitaip 
dabar arkivyskupijos or

ganas skelbia Vatikano 
aišką, kuris patvirtina, kad 
arti tikromis sąlygomis sie- 
s išganymas esąs galimas 

ir už katalikų bažnyčios ri
bų.

RADIO ŽINIOS

Lietuvių Radio Korp. 
engiamam “piknike po sto

gu,” kuris įvyks sekmadie
nį, rugsėjo (September) 28 

didžiajam Brockton 
air Grounds, matvsime 

lirmą kaitą piknike puikią 
Jaunosios ir Pamergių 
'estuvinių Parėdų Paro- 
ą,” kurią perstatys Ber

nardas Koritis. Šita paro
da tikimės patrauks jauni
mą ir suaugusius, moteris, 
merginas ir vyrus, ir bus 
oirmą kartą rodoma lietu
viškam piknike. Kviečia
ūsus į pikniką po stogu

Steponas ir Valentina 
Minkai.

Gera Propaganda

Šį penktadienį, 12 rugsė
jo, 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Piliečių Draugijos sa
lėj, įvyks svarbus BALF’o 
susirinkimas, kur prašomi 
dalyvauti visi nariai. Svar
bus šis susirinkimas vra•/
dėlto, kad reikia padaryti 
planą visuotinam BALF’o 
suvažiavimui, kuris ivvks 
tuoj po Naujų Metų South 
Bostone ir reikia išrinkti 
komitetą tam planui vykin
ti.

Be to, reikia išrinkti mu
sų skyriaus pirmininką, nes 
buvusi musų pirmininkė, p. 
Namaksienė, rimtai serga ir 
negali savo pareigų eiti.

Komitetas.

Į musų ofisą atėjo duo
nos kepėjas p. Rayvotas. 
atnešė lietuviškos ruginė? 
duonos kepaliuką ir sako: 
‘Paragaukite, patiks.” Ra

gavome. Duona gardi, o 
tos duonos kepėjas p. Ray
votas tą gardžią duoną ke- 
>a 178 W. 8th gatvėj, So. 
Bostone. Paprastai propa
ganda žmones apglušina, o 
). Rayvoto “propaganda’ 

gerai pasotina.

RADIO PROGRAMA

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

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Dainos
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
i stotį WBMS, Lithuanian 

I Program, 91 Bay State Rd., 
Boston, Mass., o biznio rei- 
nio reikalais rašykit ofiso 
adresu: 502 E. Broadvvay, 
|So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus.

KAMBARYS NUOMAI
Geras, moderniškai įrengtas 

[kambarys Dorchestere. prie Sa
vin Hijl stoties, išsinuomuoja 
tuoj pat. Kambarys žiemą ap
šildomas. yra maudynė. Kreip
tis telefonu: GE 6-7595.

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.

ToL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. P ašakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. ratarnavimas mandagi; 
kainos nebrangios. Gyvenamo 
čia jau 20 metų.

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuve

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

A. J. NAMAKSY
RBAL BSTATE a INSUBANCB

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tek SOboston 8-0948

97 ORIOLB STBBBT 
Wsat Rozhury, Maaa.

Tel. PArkway 7-0402-M.

i

12-to Distriklo Balsuotojai

BALSUOKIME UZ KONGRESMON.į

John W, McCormack
KAIP MUSŲ ATSTOVĄ Į JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KONGRESĄ 

Nominacijos Šį Antradienį, ld Rugsėjo

Kongresmonas McCormack atsižymėjęs, kaipo lietuvių prietelius. Jis 
nenuilstančiai rėmė ir remia lietuvių reikalus. Virš 17 metų Suvienytų Val
stijų Kongrese kovoja prieš komunizmą. Jis visuomet užtaria mažas tau
tas ir visuomet gina Lietuvos neprik’.au Eoi., v ie. bt.lą*

Kongresmonas McCormack yra nuoširdus darbininkų reikalų gynėjas. 
Nuolatos uoliai remia viską, kas lieči t pagerinimą darbininkų būklės. Už
gerkime 24 metų sąžiningą ir teisingi atstovavimą darbininkų ir Lietuvos 
reikalų.

JUOZAS ARLAUSKAS 
1650 Columbia Rd.. So. Boston. Mass.

imadienį juros pa- 
prie Plymouth bu- 

astas profesoriaus
H. Horton lavo 

Profesorius su vienu 
' . 15 metų Villiam

dingo juroje, ka
da ; mažas laivelis apsi- 
"eiė . Studento lavonas
dar ieš omas.

I krašta
vo į
St

I nas. 
moki:: 
Curia

Posėd žiauja Episkopalų
Bažnyčios Vyskupą

9ią -a vaitę Bostone vyk 
?ta kopalinės bažnyčios 
vysk:.; jr aukštųjų par 
eigų 57-tas trimetinis su 
važi?.vienas.. Da 1 y v a u j a 
dau- ečių ir iš kitų šalių 
vpac - Anglijos.

Negartiniai Už Stevensoną

Musų valstijoj isikui 
“Inde; ndents for Steven 
son“ organizacija, kur 
jungi;, nepartinius žmones 
kuri-- ėįrbs, kad išrinkus

Stevensoną prezidentu.

22.000 Kinų Vyks i Korėją igjfvOMUOJAMAS BUTAS

Formozoj kalbama, kad 
oo Amerikos rinkimų 22,- 
000 nacionalistų kareivių 
bus pasiųsta kautis į Ko
rėjos frontą. Dėl kareivių 
siuntimo esą jau susitarta 
su Amerika, bet ar susitar
ta su kitais Aliantais dar 
nėra žinoma.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariikos Radio 
Programos

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

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

Išnuomuojamas 
įmontuotas butas, 
ir virtuvė. Kreiptis: 573 East

naujai atre- 
3 kambariai

Second St., So. Boston. (37)

REIKALINGA MOTERIS
Reikalinga moteris prie leng- 

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

Watkinso Produktai -
Kostumcriams ir agentams siulo- 

ni šie produktai:
Watkinso mentolinė kamparo mos- 

Itis. Watkinso linimentas. Watkin- 
so coconut oil shampoo. Rašyt šiuo

I adresu:
842 Dorchester Avė., 

Dorchester. Mass. 
Telefonas TA 5-6623.

(38)

NAUJA KEPYKLA
So. Bostone atsidarė nauja 

ruginės duonos kepykla. Jos 
duonos galima gauti krautuvė
se arba pačioj kepykloj. Atda
ra nedėldieniais. Adresas: 178 
W. Eighth St.. So. Boston.

(38)

Tel. SO 8-2130
5AV-0N ROOFING CO. 

409 W. Broadvvay 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul lapenas. Jr- ir 

Alphonse Sterke
Denjjiam Stogus jr Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadwav 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

1

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. E«in& už 
kiekvieną numerį 81-00. Pini
gai, čekis ar money orderis iŠ 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, M:

f




