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Prezidentas Truman Reiškia 
Lietuvai Gilią Simpatiją

Prisimena Sovietų Neteisėtų Įsiveržimų į Lietuvą 1940 
Metais; Amerikos Vyriausybė ir Tauta Reiškia Pa

vergtiems Širdingų Užuojautų; Amerika Nie
kada Nepripažino Maskvos Smurto; Linki 

Ištvermės Pergyventi Vergijų

Minint Sovietų Rusijos Į/fas Suskaldė 
karišką žygj i Baltijos kraš-
tus prieš 12 metų, kada ru
sų armija be jokios provo
kacijos Įsiveržė Į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, okupavo 
tuos kraštus ir juos smurtu 
Įjungė Į savo imperiją, lie
tuviai visame pasaulyje 
rengė protestus prieš rusų 
smurtą. Kai kur protestai 
buvo rengiami bendrai lie
tuvių, latvių ir estų.

Kartu su protestais prieš 
rusų okupaciją buvo mini
mi ir 1941 metų birželio

SUSIRĖMIMAS SU BELAISVIAIS KOJE SALOJE

Amerikiečiai sanitarai ir gydytojai tvarsti, sužeistus bolše 
kentėjo besipriešindami įsakymui apleisti savo stovyklą ir 
stovyklas. .

tikus belaisvius, 
išsiskirstyti po

hune nu-
mažesnes

mėnesi rusų padarytieji pir
mieji masiniai žmonių trė
mimai iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos.

New Yorke minint liūd
nųjų birželio Įvykių dienas 
buvo* sudarytas bendras 
Baltijos tautų laisvės komi
tetas, kimo Driešakvie sto- 
vėjo V. Sidzikauskas. Pre
zidentas Trumanas atsiuntė 
tam komitetui Amerikos 
vyriausybės ir visos tautos 
užuojautos pareiškimą ir 
palinkėjo ištvermės -kovoje 
prieš rusišką smurtininką 
iki pavertos tautos vėl ga
lės džiaugtis nepriklausomu 
gyvenimu. Štai prezidento 
Trumano telegrama:

1952 m. birželio mėn. 14 d. 
BALTIEJI RŪMAI 
WASHINGTONAS 

Vaclovui Sidzikauskui, Baltijos
Valstybių Laisvės Komiteto 
Pirmininkui. 16 West 85th 
Sreet. New York.
Sovietinio neteisėto įsi

veržimo į Baltijos valstybes 
dvylikos metų sukakties 
proga, siunčiu karščiausius 
sveikinimus. Jungtinių Val
stijų vyriausybė ir tauta 
jaučia širdingų ir gilių už
uojauta pavergtoms Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos tau
toms, pasišlykštėdama oku
pantų smurto aktais, kurių 
priverstinės okupacijos mes 
niekad nepripažinome. Mes 
įvertiname Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos diplomatinių ir 
kitų atstovų ryžtingas pa
stangas, skiriamas savie
siems kraštams. Mes neuž
miršime savo Baltijos drau
gų. Mes perduodame per 
jus visiems jūsų tautie
čiams kur jie bebūtų musų 
nuoširdžiausia viltį, kad 
jiems nepritruktų ištvermės 
ir kantrybės pergyventi 
primestųjų triuškinančių ti
ronijų ir kad jie vėl džiaug
tųsi nepriklausomybe ir lai-

Vokietiją į Zonas?
—————

Gen. Eisenhower aiškino 
pereitą savaitę, kad Vękie- 
tijos padalijimas i zonas 
buvo sutartas vyriausybių I 
ir jis, kaipo karo vadas, ne
sąs už tai atsakomingas. j 
Vokietijos padalijimas Į zo
nas buvo sutartas Londone'
1944 metais, o paskui Jai-' 
tos konferencija tą padali-j
jimą patvirtino. , ■ -----------. ----- ~

Amerikos ir Anglijos ^-Taupumo Lenktynės Sako, T at tūriai
dauT toliau,UX buvo žnu- Kandidatų Kalbose Rengias. Šaisteriuoti
matyta ‘‘pagal zonas” ir . .
paskui turėjo trauktis 150 Generolas Eisenhower, Gen. Eisenhovverio saii- 
mylių, kad rusams užleidus v^enas republikonų par- ninkai republikonų partijoj 

' neužkariautą, bet jiems j ^j°s kandidatų i preziden- sako, kad sen. Tafto šali- 
to vietą, pereitą savaitę ža- ninkai “turi šaisterių tiks- 
dėjo sumažinti mokesčius lūs” ir nori pravaryti savo

jų
pažadėtą “zoną.” Genero
las Eisenhower buvęs prieš 
Vokietijos padalijimą Į zo
nas, bet jo patarimo niekas 
neklausė. Generolas sakė
si nebuvęs nei Jaltos nei 
Potsdamo
ir politiniuose sprendimuo
se nedalyvavęs.

*Pravda’ Pripažįsta 
Belaisvių Žudymus

net 40 bilionų dolerių “bė- kandidatą partijos konver.- 
gyje dvejų trejų metų,” jei, cijoj prieš didelę republi- 
žinoma, Rusija nesimes- Į konų partijos daugumą, 
karą. Senatorius Taftas Į V" an

konferencijose šitą generolo pažadą atsa- . , / 
kė, kad jis esąs “sutaftin-1 RlnRai 
tas”

Banditai Viešbuty, 
Kaip Ožiai Darže

K2>£U.-
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MaskvaBando Suardyt Vakarų 
Valstybių Vienybę

Washingtonas Tariasi su Londonu ir Paryžiumi dėl “Ke
turių Didžiųjų” Konferencijos; Rusai Deda Pastan

gas Vakarų Frontų Suardyti; Prancūzai Pri
vengia Vokiečių, Nori Daugiau Pagalbos

Plieno Unija Šią savaitę Amerikos vy-
Žada Nenusileisti riaf-vb,ė. veda Pasitarim,u4 

su Anglija ir Prancūzija dėl

„.. j ,. . , .. Vakarų valstybių politikos
Plieno darbininkų unijos suderinim0. Pran<;uzijos vy. 

vadai posėdžiavo Wash.ng-,.i faė siul m*
tone ir vieningai pasisakė kad Vak valstybžs daf 

uz tęsimą streiko iki teisin- k bandytų susitarti su 

gi darbininkų reikalavimai Rusija dėl Vokietijos suvie- 

bus patenkinti. oOO unijos nijjm0 Tą prancūzų ’ 

vadų patvirtino pirmininko lv^a ,.4

Philip Murray duotą paža-
dą vyriausybei 
plieną karo pramonei 
jie griežtai pasmerkė kai 
kurių senatorių ir kongres-į 
monų keliamą reikalavimą, 
kad vyriausybė panaudotų 
Taft-Hartley bilių ir priver
stų darbininkus grįžti Į dar
bą 80-čiai dienų.

Unijos viršininkai kreipė
si Į plieno pramonės mag
natus ir siūlo jiems parody
ti didesnį lojalumą savo 
kraštui ir priimti visus už- 

komi-
pasiulymus dėl ginčo

gaminti 
bet

Tą prancūzų siū
lymą remia ir anglų darbie- 
čiai, kurie siulė atidėti ka
ro sąjungos su Vokietija 
patvirtinimą, iki paaiškės, 
kad nebėra jokios vilties su 
Rusija susikalbėti. Vokie
tijoj irg; reiškiasi didelė 
opozicija prieš karo sąjun
gos sutarties patvirtinimą.

Tuo tarpu Rusija deda vi
sas pastangas, kad karo są
jungos sutarties patvirtini
mą sutrukdžius. Rusija pa
keitė savo ambasadorius ir 
per “naujus” žmones ban
dys Įvaryti kylį tarp Ame
rikos ir jos sąjungininkų. 
Šią savaitę valstybės sekre
torius Dean AcneSon turi 
svarbius pasitarimus

Pereitą trečiadieni anksti 
rytą i vieną New Yorko 
viešbuti Įėjo trys banditai.
Jie tris valandas viešbutyje 
šeimininkavo, apiplėšė 26 
-vėčius, kurie vėlai grįžo Į
viešbutį nakvoti, ir suguldė Įdarbių stabilizacijos 
juos ant grindų.

Banditai svečius ne 
į apiplėšė, bet juos ir “ap
tarnavo.” Jei kuris svečias 
skambino iš viršaus lifto, 
tai banditai pasikeldavo 
svečią nuleisti žemyn ir 
paskui, apvalę jo kišenes, 
paguldydavo ant šaltų grin- 

1 iy-
Banditai išbuvo viešbuty 

nuo 3 valandų ryto iki 7 
valandų ir išnyko staiga.
Jie išsinešė $500 pinigais ir 
53,000 vertybių atimtų iš 
svečių.

i sijos ..k.:___
iik uzDaigimo.

Eisenhovverio s 
ypač nepatenkinti. Už Civilės Teises 

Reikia Kovoti
Prancūzijos
Letoumeau,
tvarkytoju.

kad.. negalįs tiek daug “t*” . Pa,rt1^ . konvencijai 
pažadėti, bet sakė, kad biu- P’-'-mininkauU ir pagrindinę 
džetą galima sumažinti iki M* .Pak/>esti
55 bilionų doleriu, arba nu- Taft0 salininkai, ku-
kirsti mažiausiai' 25 bilio-7® n?£,varzts dar?1

doleriu. Sen. Taftas Kad « ,rem?am?5 kandl1a- 
biudžeto tas Prasimuštų į pirmą vie- 

tą.
nūs

ir

Maskvos “Pravda” korės- nenurodė laiko 
pondentas Tkačenko pra- mažinimui.
nesą savo laikraščiui iš 
šiaurinės Korėjos, kad bol
ševikai belaisviai amerikie
čių ir pietinių korėjiečių 
rankose žudo belaisvius 
“išdavikus,” Įtartus esant 
Pietų Korėjos režimo agen-j 
tais. “Pravda” gegužės 23

Abu republikonų 
datai pabrėžia, kad 
muose kova eina “tarp lais-' 
vės ir socializmo” ir jie sa
kosi stovį už laisvę, o ne 

'už socializmą.

rinkt ŠVEDIJA TEISIA 

SOVIETU ŠNIPUS

Švedijoj teismas pradėjo 
klausyti devynių sovietiškų

__ šnipų bylą. Byla iškelta
į prieš komunistus, kurie per 
į eilę metų šnipinėjo Švedi- 

ŠMPĄUos kariškas paslaptis ir tei
kė žinias Rusijąi. šnipai 

arešta- išdavė- rusams daug slap- 
reikalų Į čiausių žinių apie Švedijos

Kongresas Pakelia 
. Senatvės Pensijas

d. sako, kad belaisvių sto- ANGLAI TEISIA 
vykiose “kiniečių ir korė- RUSIJOS
jiečių patriotai greit išaiš- ---------
kino išdavikus ir stovykloje Anglijos policija 
Nr. 605 grupė tokių išdavi- i vo vieną užsienių 
kų buvo teisiami liaudies ministerijos valdininką, ku-į sustiprinimus šiaurėje, apie 
vardu ir žiauriai nubausti. rjs Įtartas esąs Sovietų Ru- pakraščių apsaugą ir apie
t— _..i-------ja gijos šnipas. Valdininkas karo laivyną.

William Marshall buvo me-
Juos teisė ir nubaudė be
laisvių pogrindžio teis 
mas.” tus laiko Maskvoje, Angii-

Maskvos “Pravda,” kaip jos ambasadoje. Ir Mask- 
matome, pati pripažįsta, voje ir ministerijoje valdi- 
kad bolševikai belaisviai ninkas buvo radio operato- 
žudė kitus belaisvius įtar-irius ir per jo rankas ėjo
tus esant “išdavikais.”

PIKIETAVO SOVIETŲ 
RUSIJOS KONSULATĄ

Įvairios slaptos žinios. Tąsi 
žinias šnipas perduodavo 
Sovietų ambasados antra
jam sekretoriui.

Birželio 14 d. lietuviai,! AUSTRALIJA ĮSILEIS 
latviai ir estai piketavo So- PO 200,000 ATEIVIŲ
vietų Rusijos konsulatą' ---------
New Yorke. Pikietininkai Australija yra nutarusi i

PIRMININKAS?
aa

48 Massachu
setts valstijos. Joseph Mar
tin. numatomas republikonų 
partijos konvencijos pjrmj. 
ninkas. Jis vadovauja repub- 

likonų konjxresmenams atslo. 
vų rūmuose.

nešiojo kelioliką plakatų su kasmet Įsileisti po 200,000 
aiškiais ir trumpais Šukiais, į naujų ateivių. Daugiausiai' 
aiškinusiais rusų politikos ateivių Australija tikisi su- 

»ve laisvųjų tautų bendruo-! žiaurumus Baltijos kraštuo- jaukti iš Anglijos, bet ir iš 
mcnčje‘ se. Pikietai labai suįdomi- kit kraštų ateiviai bus įsi- Koneresmonas

HARRY S. TRUMAN. |no publiką. Praeiviams bu-|leidžiamk Australija vra 
----------------------------;-------- ,vo dalijami atsišaukimai iri . A .. . ... ,

Laikas užsisakyti “Kėlei ’ literatūra apie Rusijos ne-jPasls. ^1US1 ? S ą P3"
žmonišką šeimininkavimą dauginti to milžiniško kras-

vio
tams.

kalendorių 1952 me*1 

Kaina 50 centų.
pavergtuose
tuose.

Baltijos kraš to gyventojų skaičių iki 20,- 
000,000 netolimoj ateityje.!

Gegužės 18 d. kongresas 
svarstė pakelti senatvės 
pensijas, mažiausiai po 5 
’olerius per mėnesi. Tada 
epublikonų blokas sutruk
dė priimti toki nutarimą. 
Šią savaitę kongresas tą 
klausimą svarsto iš naujo 
ir. rodos, nubalsuos senat
vės pensijas pakelti.

Prezidentas Trumanas sa
ko. kad vyriausybė seniau 
rėmė ir dabar remia tokį 
sumanymą, nes pajamos i 
senatvės pensijų fondą yra 
padidėjusios ir pensijas ga
lima pakelti iš gaunamų lė
šų visai nepakeiiant imokė- 
jimų. O pensijas įeikia 
pakelti, nes gyvenimui pa
brangus seni žmonės iš 
gaunamų pensijų negali iš
gyventi.

ŽVEJAI STREIKUOJA

Prezidentas Trumanas 
birželio 13 d. kalbėjo How- 
ard Universitete dalijant 
diplomus baigusiems moks
lą studentams. Jis kalbė
jo apie civilės teises ir kovą 
už jas. Prezidentas sakė, 
kad už lygias piliečių tei
ses reikia vesti neatlaidžią 
kovą. Federalinė vyriausy
bė turi tuo reikalu rūpintis 
ir klausimo negalima palik
ti atskirų valstijų nuožiū
rai, kaip tą siūlo republiko
nų kandidatai i prezidento 
vietą.

Prez. Trumanas aiškino, 
kokia pažanga padaryta 
per penkius metus, po to, 
kai jo paskirta komisija iš
davė savo raportą apie ci
vilių teisių Įgyvendinimo 
teikala.

su
ministerių J. 

Indokinijos
Prancūzai ke

lia reikalavimą dėl dides
nės Amerikos pagalbos In
dokinijai. Kitą savaitę 
Amerikon atvyksta Angli
jos karo ministeris Alexan- 
der tartis dėl subendrinimo 
Vakarų politikos Korėjoj.

Washingtonas siekia iš
lyginti skirtumus tarp Va
karų sąjungininkų, kad 
prieš Rusiją butų pastaty
tas vieningas demokratinių 
valstybių frontas.

RUSAI NUMUŠĖ
DU ŠVEDŲ LĖKTUVU

IEVA ROCKEFELLER 
NETURI PINIGŲ

Ieva Paulėkiutė, buvusi 
Sears, o dabar Rockefellrio 
žmona, atsiskyrusi nuo vy
ro, skundžiasi, kad ji negau
nanti iš vyro užlaikymo. O 
W. Rockefeller advokatas 
sako, kad vyras rėmęs žmo
ną ir jai jau davęs 128 tūk
stančius dolerių.

Turtuolio “Cinderella” 
žmona sakosi esanti taip 
neturtinga, kad ji turinti 
gyventi pas savo

Rusų karo lėktuvai Balti
jos juroje šį pirmadienį nu
mušė antrą švedų neapgin
kluotą karišką transporto 
lėktuvą su 7 žmonėmis Įgu
los. Du rusų karo lėktuvai 
užpuolė lėktuvą ir jį apšau
dė. Pereitą penktadieni tie 
patys rusų lėktuvai sako 
užpuolę vieną švedų lėktu
vą ir jį nušovę. Po to šve
dai pasiuntė Į Baltijos jurą 
daug lėktuvų ieškoti din
gusiojo lėktuvo ir vienas iš 
tų lėktuvu gelbėtojų buvo 
šį pirmadieni numuštas.

A. Gromyko Bus Rusų
Ambasadorius Londone

Sovietų vyriausybė pa- 
motiną skyrė A. Gromyko ambasa- 

Neveckienę jos farmoje ne- doriaus pareigoms Į Londo- 
toli Lowell, Mich. ną prie Anglijos vyriausy-

Kyla klausimas, kur din- bės, Į vietą Zarubino. kuris* . - • ii* _ • U’ v * a

Virš tūkstančio žvejų pe
reita šeštadienį išėjo Į strei

\ ’. Bedforde. Derybos go 128,000 dolerių, kuriuos perkeliamas i VVashingto- 
.tivų savininkų ir žve- i Rockefeller davė žmonos ir ną. A. Gromyko buvo už-

:,.<ėsi* ilgoką laiką, bet,trijų metų sunaus užlaiky-’sienių reikalų 
usitarta. Streikas palietė mui, ir kurių žmona sakosiiris ir kurį laiką

/ceiybos laivukus ir nemačiusi. Kas duos atsa- Rusiją Jungtinių Tautų oi 
“fi: žvejų. * įktmą?

lai į)

n<
Lganizacijoj.

vice-ministe- 
atstovavo

sandeepkb
Text Box
1952-01-02-KELEIVIS
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APŽVALGA
KAIP BOLŠEVIKAI 
INFORMUOJA

Bolševikų "Laisvė' 
želio 11d. laidoje rašo apie
Koje salos Įvykius sekamai*

jam pnesinosi

bii

skaičiuojama, kad visoj ša- J 
ly yra apie 3,000,000 žmo
nių, kurie randasi tarp ku-

šioj žaly kiekvienas dar- rus. Tai taip ir smilksta j1'Pakalo, tarp 50 ir 65 
bininkas, sulaukęs 65 metų iki gyvybės bulelis nutruk- me pei jauni gauti pen-
amfiaus, turi teisę gauti se- sta. Kadangi fonde ištek-,ir-pe.-seni gauti dar- 

Nagi, natvės pensijų. Tos pensi- liu vra pertt-.-rtius, tai kodėl 5* as to įem i ai\ u
pensionie- 

butų sutrum- 
s nors iki 55 metu am-

Senatvės Apdrauda Kas Savaite
darbo

ir kad išlaikius savo te- gal šiandienini pragyveni- naujam biliui- 
rorą stovyklose. Bolševikų mo brangumą, su tokia Dabar vis j šaly yra 4,-

** Vienas jankis kareivis bu- tas priešinimasis nebuvo pensija netoli nueisi, bet 512,000 senelių, kurie min-
vo užmuštas akcijoje prieš be- toks jau ir "pasyvus." kaip:visgi geriau negu nieko, ta iš senatvės pensijų. Šian-

tarpu. kai užmuš- bolševikiška "Laisvė" kitojįPrie to kiekvienas senelis, dien nė vieta pramopė ne- ,,, , .
siekia vietoj praneša. Jei patvar-į kuriam jėgos leidžia, ban- <samdo darbininko, kuris ab in* ono 

dalyva- Rymas butu paliktas

laisčius, tuo tarpu, kai
tu belaisviu skaičius
tūkstančius. Puolime
vo 187-to parašiutistu pulko
du batalionai ir. kaip praneša- , . ., . .- ,_ ; iai>\iuma- jie naudojo hepsnos\ai- 
džius prieš tiesi priešinančius 
belaisvius. (Liepsnosvaidžiai, 
vienas baisiausių Įrankių, pap- rizavę savo nelaimės drau- 
rastai naudojami prieš bunke- gUS. kurie nejaučia jokios 
rius. kad priversti priešą išeiti, meilės nei Mao Tse-tungui, 
Jie gyvus sudegina žmones.) nei Korėjos Kim’ui.

O lietuviškai prirašoma 
"Laisvė” dar kartą parodė,

vykdytas, tai bolševikų be- 
stovyklų teroristai 

butų pasijautė padėties po
nai ir butu dar labiau tero-

jegos

nei- do užsidirbti keletą dolerių, yra 60 metu amžiaus. Jau

pinta; 
žiaus.

Gi šiuo tarpu mums la
biausiai rupi, kad kongres
meno Russell V. Mack, iš 

valstijos, bi- 
lius H. R. 8092 butų kon-

kad bent kiek geriau 
gyventi, bet tokis, jei

pra- nelengva gauti darbo 
sali- gui sulaukusiam

grėsė pravestaszmo- ,50 mPtn neSu kongresmonai 

^i.slys atostogoms

pirmiau, 
išsi- 

Todėl,• .. . . ® . . , . . - skirstys atostogoms, nuiei,mais savo pensijos uzsi- Tai nėr ką kalbėt apie tuos, ‘

dirbtu virš $50 per mėnesi, kurie pasiekia virš 60 me- *. ; » • •• m i -.7 • * -i • darbininkas, privalo para-orunti tutnitia T/.y-lnl hi-inai reikia ’ V . . ‘nustotų teisę gauti pensiją 
tai jis ima darbą kuo ma

kad jai meluoti nieko ne
reiškia. jei tik Stalinui iš to 
melo gali būti kad ir ma
žiausios naudos.

tų. Todėl bumai teikia to- -yti laiškuti savo
, , , ., cia^eĮ> ąP 1IU<0> . kongresmonui, kad įi:

ziaustai apmokamą, kad tik pataisyti taip. kad pensijas . 
neperviršinus $50 ir —1x*- —L* ir

Pats generolas Boatneris vado
vavo šiai belaisvių 'apvaldymo’ 
akcijai. Jis pareiškė, kad ‘tai 
karas,' ir kad jis jokių Ženevos 
belaisvių traktavimo Įstatymo 
nesilaikys.

"Po 78-tos stovyklos sunaiki
nimo pradėta rengti žygius
prieš keturias likusias/' PLIENO GINČAS

Šitaip rašo laikraštis, ku- Plieno pramonės sustab- 
ris gerai žino, kad jis me- dymas yra gyvas pavyzdys, j 
luoja. Meluoja, kad "už- kajp musų visuomenėje ei- 
mustų belaisvių skaičius na klasių kova, kurios iš
tiekia tūkstančius. Meiuo- mintingi vyrai visai sakosi 
ja apie liepsnosvaidžių nepripažįstą. Bet, pripa- 
"naudojimą, meluoja ir žinta*ar ne, kova eina ir tik 
didžiajame antgalvyje, ku- nenorimieji matyti sakosi 
ris skelbia "naujos begink- jO5 nematą.
lių belaisvių skerdynės Ko- q dėl ko kova eina? Dar- 
rejoje. bininkams ji eina dėl pakė-

Liudni Įvykiai belaisvių limo jų perkamosios galios 
stovyklose yra apgailėtini, įki 1950 metų galo aukščio,

„ balsuotučia galėtų gauti žmones pasie- ^.j. 
vyksta nesvietiškas senelių kę nors 60 metų. Ne todėl, - **
išnaudojimas. kad tų pensijų darbininkai _____________

Būtinas reikalas senatvės norėtų, bet todėl, kad jie “Keleivyje’ 
apdraudos Įstatymą patai- negali darbo gauti ir neturi daryti 
syti, pagerinti. Tiesa, nuo iš ko gyventi. Aplamai ap- kimus 
to laiko, kai prieš 15 metų, —--------- -
1936 metais socialės ap
draudos Įstatymas buvo 
pravestas kongrese, daug 
kas jau pagerinta. Bet pra
gyvenimo kainoms kylant, 
mus seneliai vėl prispausti 
prie sienos—pusbadžiai gy
vena ir laukia kada už
merks akis. Tokioj turtin
goj šaly neleistina, kad mus 
seneliai butų taip apleisti, 
socialės apdraudos Įstaty
mas turi būti pagerintas.

uz
rem- 

viršminė-

Jenkins.

** naudinga yra 
biznio skel- 

ir paiieškojimus.

Už Ką Wall Stryta.? rodo, koks teroras viešpata-
Senatoriaus Tafto šąli-!™ belaisvių stovyklose, 

ninkai sako, kart “Wall Jen ėjo tas pats p.keUnis 
Stiytas” remia generolų ka!as’ ku,'». ^aur.nes Kore- 
Eisenhoweri. Tų tvirtinimų Jos Kinuos bolsevitoi ve- 
jie remia R. C. Dunn, fi- (.la Pnes « Pavergtų kraštų 
nansų žinovo, tyrinėjimais. 2,.,
Tas žinovas apklausinėjęs Tik pradėjus skirstyti 
1,028 bankininkus ir biržos stovyklos Nr. 77 belaisvius 
narius (brokerius). Iš jų tuoj atsirado kelios dešim- 
557 arba 55G su vii-šum belaisvių, kurie prašė 
pasisakę už gen. Eisenhow- juos padėti Į tokią stovyk- 
eri 421 arba 42G už šen. Rur bolševikai negalėtų 
Taftą, 20 nežinojo už ką JU terorizuoti. Tokių pa- 
jie yra ir trys pasisakę už čioje pradžioje atsirado 85 
kitus kandidatais. žmonės!

Iš tų skaičių Tafto šąli-1 O sekančią dieną iš kitos 
ninkai ir daro išvadas, kad stovyklos virš 400 belaisvių 
•Wall Stnlas už generolą “persimetė” į negnžėhų ei- 
Eisenhoweri.” Tcs ir džiaugėsi, kad jie bu-
" “Wall Stryto kandidatas” v<> išvaduoti iš bolševikų te
skamba lyg ir atbaidančiai. roro-
Bet jei taip iš tikrųjų yra, j^aj stovyklos bus išskir
tai ir Taftas su 42 nuošim- stytos ta(Įa pasirodys, kad 
čiais \\ all Stryto gali at- cjar mažeSnis skaičius be- 
baidyti ne vieną balsuoto- iajgVįų norį grĮžti pas bol- 
jų, juo labiau, kad be Ei- čevikus i Kinija ir šiaurinę 
senhovverio ir Tafto yra juk j£oreją
dar ir demokratų ir net ki
tokių kandidatų, kurie ne
sivaiko Wall Stryto nuo
šimčių.

Republikonai Skils?

Republikonų partijos kon
vencija artinasi (liepos 7 
d.) ir kartu aiškėja, kad 
šen. Tafto šalininkai yra 
aiškiai ir griežtai nusistatę 
gerumu ar blogumu pasta
tyti savo vadą kandidatu

bet dėl tų Įvykių kaltė o plieno kompanijoms kova 
krenta ant pačių bolševikų, eina dėl jų išpustų pelnų, 
o ne ant amerikiečių ar ko Kraštui reikia plieno, bet jo 
kito. nėra, nes kova sulaikė plie-

Belaisvių tūkstančiai su- p_Q gamvba.
kimšti didžiulėse stovykla-į “New Leader 
se nėra lengva tvarkyti,; gtraipsnyje klausia, kas yra 
ypač kada bolševikų "akti- kaltas dėl plieno gamybos 
vištai" paėmė stovyklose sustabdymo ir atsako, kad 
"valdžią Į savo kruvinas visa kaltė krenta ant plie- 
įankas ir terorizavo belais- no kompanijų, kurios ne
rius. Belaisvių prižiūrėto- nori atsisakyti išpustų pel- 
jai teisingai manė. kad sto- nų įr yra pasiryžusios žūt 
vykios turėtų būti mažės- būt išpešti iš vyriausybės 
nės. po kelis šimtus žmo- leidimą kelti kainas tiek,, 
nių. tada belaisvių priežiu- kad jų perdėti pelnai butų 
ia butų lengvesnė ir leng- užtikrinti.
viau butų apsaugoti tuos .Jeigu plieno kompanijosbutų 
belaisvius. kuriuos bolševi- visą uždarbių pakėlimą,
kų teroristai persekioja, koki siūlė uždarbių «tabili- 
kankina ir net žudo stovyk- zacijos komisija, padengtų 
lose. iš savo pelnų, visai nepa-

Nereikia užmiršti, kad keldamos plieno kainų, tai 
bolševikų armijoj, tiek kompanijos visvien dar 
šiaurinių korėjiečių tiek ir dirbtų su nemažais pelnais, 
kiniečių, yra suvaryti žmo- o vyriausybė jau davė su- 
nės. kurie nėra jokie bolše- tikimą plieno kainas pakel- 
vikai. Virš pusės belaisvių ti po $3 nuo tonos, todėl 
jau pasisakė prieš jų graži- patenkinus darbininkų rei- 
nimą bolševikams. Tokie kalavimus, kompanijos tu 
belaisviai buvo išskirti is retų apie 10pelno (po 
bendrųjų stovyklų. Jei virs mokesčių mokėjimo) ma- 
pusės belaisvių yra prieš žiau, negu jos turi dabar, 
grąžinimą, tai tas geriau- Atsižadėti 10'< pelno dėl 
šiai rodo, Kaip tie nelaimiu- socialinės taikos plieno 
gi žmonės "mylėjo" bolše- kompanijoms atrodo baisus 
vikišką diktatūrą. dalykas ir jos spiriasi iš vi-

Iš likusiųjų 80.000 be- jėgų. Tuo tarpu plieno 
laisvių daugelis negalėjo kompanijų pelnai dabar 
laisvai pasisakyti, nes jie yra taip išpusti, kaip jie 
buvo griežtoje bolševikiškų niekada nebuvo. Iš dalies, 
teroristų priežiūroje ir daž- laikraštis sako, pelnai yra 
nai užtekdavo vieno žodžio, Į pateisinami tuo, kad plieno 
kad nelaimingas belaisvis pramonę reikia plėsti ir 
butų kankinamas, mušamas į pelnai yra tas šaltinis, iš 
arba ir nužudomas. Koje kurio kompanijos ima ka- 
stovyklose patys bolševikai pitalus gamybai plėsti. Bet 
nužudė ne mažiau kaip 129 kur riba tiems pelnams? 
saviškių tik todėl, kad jie “Nevv Leader” sako, kad 
buvo Įtarti esą neištikimi plieno kompanijų tikslai 
bolševikams! gal yra ne tiktai pelnas, bet

Milžiniškose stovyklose ir sulamdymas plieno dar- 
kaip prižiūrėsi, kad belais- bininkų unijos. Kiek kar- 
viai savo tarpe sugyventų tų plieno kompanijoms te- 
ir kad dauguma ar aktingo- ko derėtis su darbininkais 
ji dalis neterorizuotų ma- dėl naujos sutarties, jos 
žumos ar bebalsės dalies? “derėjosi” taip, kad iš de- 

Patvarkymas bolševikus rybų gautųsi tik pasityčio- 
išskirstyti mažesnėmis gru- jimas. Tas kelia Įtarimą,

Dabar kongrese yra Įneš
tas bilius, kuris žinomas 
kaip H. R. 8092 ir kuris nu
mato pakelti senatvės pen
sijas nuo $10 iki $15 per 
mėnesi, kad seneliai gautų 
mažiausiai $30 ir iki $83.- 

vienarneUM) p^r mėnesį. Tai nėra 
perdidelė suma. Kurie pa
jėgia dirbti, kad butų leis
tina vietoj $50 iki $100 už
sidirbti per mėnesi ir kad 
dirbantiems negręstų pavo
jus nustoti pensijos.

Mažai tokiu vra, kurie 
sulaukę 65 metų amžiaus 
gali gauti darbo. Betgi yra 
tokių, kurie prisitaiko prie 
aplinkybių ir gauna šiek 
tiek užsidirbti priedo iki 
$50, bet dėl baimės nustoti 
pensijos, jie geresnio darbo 
su didesne mokestim negali 
imti ir palaikyti.

Šiuo tarpu, pagal vei
kianti Įstatymą, kiekvie
nam darbininkui išima iš 
algos centą ir pusę, tiek pat 
prideda darbdavis, viso 3 
centai nuo dolerio, arba 
trečias nuošimtis uždirbtos 
algos eina apdraudos fon- 
dan, kuris via valdžios 
kontrolėje. Pereitais me
tais iš viso sukolektuota 
$3,367.000,000; . išmokėta 
$1,885,000,000: perviršis li
ko ižde—$1,482.000,000. 
Todėl socialės apdraudos 
fonde yra pakankamai pi
nigų, kad pagerinus senelių 
gyvenimą, kad pakėlus jų 
pensija ir kad nereikėtų 
tam reikalui kelti taksus.

Senatvės apdrauda tai 
nėra išmalda ar pašalpa. 
Tai yra pačių darbininkų: 
uždirbti pinigai ir jiem tei-' 
sėtai jie priklauso. Nė vie
nas pajėgus darbininkas tu
rintis žmonišką darbą liuos- 
noriai nepasitrauks iš dar
bo dėl pensijos. Tik tokie 
eina ant pensijos, kuriem 
jau išspausta paskutiniai i 
syvai, arba dėl visokiausių' 
priežasčių nustoję ir negau
na kito darbo—tokis būna 
priverstas eit ant pensijos. 
Gi išėjęs ant pensijos gau
na tiek, kad neištenka žmo-

Kai reikia malevot
...Kviesk maliorių

Kai reikia taupyt
... eik į Savings Banką

(.erai atlikti darbą, geriausia kviesti specia- 
li'ta. Tas pats ir banką pasirenkant.

Savings Banku specialybe yra padėti jums 
taupyt pinigus ... bet kokiam jūsų reikalui. 
Iš tikro, šie stiprus, draugiški bankai buvo 
Įkurti čia Massachusetts’e apsaugoti neturtin
gų žmonių sutaupęs. Per ištisas kartas jie tei
kė džiaugsmą ir apsaugą žmonėms, kurie tū
lė pinigų'saugiame banke.

Visi Savings Bankai Massachusetts’e yra 
savvtarpiai Savings Bankai. Reiškia, jie netu- 
’ . 'ėrininku ir veikia tik depozitorių naudai.

Banke visas pelnas išmokamas depozi- 
torums kaip dividentai. atskaičius išlaidoms, 
apsaugo® rezervams ir taksams.

•Jūsų Savings Bankas visada maloniai jus 
prums. Jus galit pradėt taupyt su vienu dole
riu. ir kiekvienas padėtas doleris yra pilnai 
apsaugotas Massachusetts įstatymais.

Ieškant Savings Banko, visada žiūrėkit, kad 
prie banko vardo butų žodžiai: "Savings Bank" 
art,a "Institution for Savings.”

Ąg IftMtrad In fuH under taw»

y■a. ings

pėmis buvo visai protingas kad kompanijos norėtų vi- niškai pragyventi, ir būna 
ii teisėtas ir kodėl bolševi- sai atsikratyti nuo unijos, 'perdaug, kad badu numi-1

40 Bilionų!
Sako, kad generolas Ei- 

senhovveris, kalbėdamas su 
republikonų delegatais Į 
partijos konvenciją, žade- prezidento vietai. Partijos 
jęs sumažinti taksus mašina yra šen. Tafto šali-
2 ar 3 metus net 40 bilio- njnky rankose. Ta mašina 
nų! Tiesa, tas pažadas ap- pagkypė “saviški” generolą 
statytas tam tikromis sąly- MacArthurą, aktingą armi- 
gomis, būtent, jei Rusija karininką, būti pagrin- 
leis tą padaryti, jei ji nesi- (j}nju konvencijos kalbėto- 

jmes i karą ir tt. Bet gene- ju ya patį mašina pasky- 
įrolas mano, kad Rusija ne- Tafto kampanijos vedė- 
isimes karan. įutj laikinuoju konven-

Amerikos biudžete da- cjjos pirmininku ir spręsti, 
Įbartiniu laiku yra numaty- kokius ginčijamus delega
tą pajamų 71 bilionas dole- skaityti teisėtais iš pat 
rių. Čia Įeina ir pajamos pradžio?.
iš mokesčių ir iš valdžios
Įstaigų (pašto ir k.). At-t Gen. Eisenhowerio šali- 
imkime 40 bilionų, tai liks ninkai piktinasi. Jie nuro- 
31 bilionas. Jei turėti gal- do, kad apie 100 delegatų 
voje, kad apie 15 bilionų “mašina” pravedė prieš 
išlaidų yra Įstatymais nu- partijos narių valią ir tie

100 delegatų gali nulemti, 
kuris kandidatas bus išsta
tytas. Kalbama apie kon
vencijos skilimą, kas reikš
tų, kad republikonai išsta
tytų ne vieną, bet du kan-

matytos ir nesumažinamos 
išlaidos (veteranų globa, 
nuošimčių už paskolas mo
kėjimas, senatvės pensijos), 
tai generolas žada sumažin
ti valstybės išlaidas iki 16
bilionų dolerių, nes žada ir didatu. 
biudžetą subalansuoti.

Iš tų 16 bilionų generolas 
ir valstybės aparatą išlai
kytų ir karo pajėgas stip
rintų, ir švietimą remtų, ir 
krašto natūralinius turtus 
saugotų, ir farmerių pro
duktų kainas palaikytų, ir 
tt.

“Sumažinti mokesčius” 
yra baisiai saldus pažadas.
Šen. Taftas žada 25 bi- 
lionus, o generolas Eisen
hovver žada visus 40 bilio-
nų!

Kas tam tiki, tas tikrai 
turi stiprų tikėjimą.

x
Koje Saloje

Perstora Žuvis?

Amerikos armijos regu- 
liamine yra pasakyta, kad 
kariai aktingoj tarnyboj 
negali dalyvauti politinėj 
veikloj. Kai armijos žmo
nės pasitraukia iš aktingos 
tarnybos, jie, kaip ir visi 
piliečiai, gali mestis Į poli
tines imtynes.

Armijos penkių žvaigž
džių generolas MacArthur 
skaitosi aktingoj tarnyboj. 
Nors jis ir neturi tikslaus 
paskyrimo karo pajėgose, 
bet jis nėra pasitraukęs iš 
armijos. Aktingos tarny
bos karininkas betgi daly
vauja politinėj veikloj, pa
sisako viešai už kandidatus 
ir republikonų konvencijoj 
bus pagrindinis kalbėtojas. 
Tai neabejotinai yra daly
vavimas politinėj veikloj.

Išskirsčius vieną belais
vių stovyklą Koje saloje, 
stovyklą Nr. 77, amerikie
čiai rado Įvairiose stovyk
los vietose užkastų 16 ką 
tik nužudytų belaisvių la- 
vonj! Tiek rasta pereitą
ketvirtadienį, po to, kai be- Bet kas daroma? Nagi 
laisviai “taikiai” išsikraus- nieko. Atrodo, kad nieko 
tė iš stovyklos i mažesnes ir nebus daroma. Jei vy- 
stovyklas. Nakčia prieš riausybė ar armijos viršu- 
stovyklos skirstymą bolše- nės ką nors darytų, tuoj kil- 
vikų vadai Įsakė išžudyti tų šauksmas, kad karo did- 
tuos belaisvius, kurie buvo vyris yra persekiojamas.
“nužiūrėti” esą
bolševikams.

šviežiai užkasti

neištikimi Jau kartą triukšmo buvo 
dėl generolo atleidimo.... 

lavonai —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

90 NIEKAS NBPEIK1A Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Apie Šį ir Apie Tą birželio 7 d. gavo diplomą.
XT „ . . Ponas Stulpinas pratybųNaujienų pavasanms kalboms 'temas

iš lietuvių istorijos ir da
bartines lietuvių tautos pa
dėties.

piknikas Įvyks sekmadienį, 
birželio 23 d., Liberty Par
ke, Willow Springs, 111. į 
tą promogą gausiai susirin
kime iš Chicagos ir visų 
apylinkių.

šiuo tarpu Chicagoj lie
tuvių tarpe apie nieką taip 
daug nešnekama, kaip apie 
lietuvišką alų. Tas alus pa
tenkina visus, ir visur yra 
populiarus. Kitos alaus fir
mos susirūpino ir pramato, 
kad lietuvių tarpe jų biznis 
nukentės. Teko girdėti, 
kad kitos firmos siūlo lie
tuvių tavernų savininkams

Marųuette Parko lietuvių 
parapijos lapelis “Nativity - 
Parish News” birželio 8 <1. 
laidoje -rašė:

i
‘‘Šiandien birželio 8d turėjo; 

Įvykti musu parapijos pikni
kas, bet jo šiais metais nebetu
rime. Praeitais metais tuo lai
ku padarėme polno per pikni
ką $1.824 dol. ir 66c. šiais me
tais pikniko nėra ir tos didelės 1 
sumos pinigų nėra. Praeitais, 
metai birželio 15d taip pat ga-1 
vome nuošimčiu iš US Amen- Į

nuolaidų, kad tik neišmestų Ca Treasurv Bonds 500 dol. 
jų alaus. Šiais metais tų nuošimčių ne-

—;— beturime, nes bonai pradėjo
Sekmadieni, birželio 8 d., smukti, priversti buvome par- 

oras buvo-gražus, karštas ir duoti, su nuostoliais.
kupinas drėgmės. Piknikų Ka Girdėjome pas Justiną 
tą dieną buvo rengta nema
žai. Didžiausias ir sėkmin- Susirinkę pas Justiną, il
giausias buvo Chicagos gildome jo tokį raportą:
Lietuviu Tarvbos ruoštas —Šiuo tarpu diskusijų su 
piknikas. Nekaip pasirodė marijonais neturėjau. Bet 
Lietuvos Vyčių ruoštas pik- be naujų diskusijų turi-i 
nikas. Visus piknikus be me vieną kitą svarbų daly- 
laiko išvaikė lietus, kurs ką apsvarsyti. Visų pirma 
prasidėjo 7 vai. vakare. truputis apie a. a. adv. Bra-

__:__ čiulį. “Draugas” savo pra-
Bridgeporto kolonijoj pa- nešime apie jo mirtį be kito 

rapijonų tarpe eina Įdomios ko va ką parašė: "Buda-į 
17

LAIVO NELAIMĖJE DAUG AUKV

Ekskursijų laivas “Nevv Yorker” su 400 mokyklų vaikų 
ir 25 mokytojais taip smarkiai atsidaužė Į prieplauką 

30 jaunų keleivių buvo sužeista, 
Paveikslo viršuje matytis, kaip 

vienos 11 metų mergaitės sulam- 
apaėioje matosi, kaip vaikai ap-

New Yorko uoste, kad 
iš jų 11 gana sunkiai, 
laivo gydytojas tvarsto 
dytą ranką. Paveikslo
žiūrinėja sugadintą laivo apačią.

diskusijos. Klausimas toks: mas Į 4 metų amžiaus, jis ________________________
Kas turi turėti pirmenybę (Bračiulis) surinko pirmus
__Dievai ar kunigai7 Tas šimtinius dolerius šv. Jur- —Turime dar vieną Klau-
klausimas llilo ir parapijo-gio parapijos bažnyčios simą, kuri marijonai buvo be jimas pas Justiną.
nų tarpe diskusijos prasidė- statyoai 
Jo. kai kunigai pareikalavo 
naujos, moderniškos klebo
nijos. Na, o šioje, koloni
joje klebonija ir .bažnyčia 
buvo pastatytos veik tuo 
pat laiku. Kadangi kuni-į 
gai, kai kuriems parapijo-1 
nams pritariant, stoja už 
tai, kad butu statoma nau-i

spaudos reikalus sutvarko. 
Davė man penkinę ir sako, 
uz •,K." trys, o tam seniui 
tėvui du doleriai. Ir pri
mink. sako, tegul neapsilei- 

idžia Maiklui.
M. Menderis vra

“Keleivio” skaitytojas.
J. Buivydas

Lietuviai Liudija

Kongreso Juridinė Komisi
ja Toliau Klausinėja Liu
dininkus dėl Imigracijos 
Įstatymo Projekto H. R. 
7376

Po birželio 2 d. kongreso 
juridinė komisija toliau 
klausinėja liudininkus H. 
R. 7376 reikalu. Bendrąjį 
Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondą (BALF) atstovavo 
iždininkas A. S. Trečiokas 

iii
kūnas

Brocktono Padangėje
Aukos Lietuvos Reikalams klausyti buvo atėję ir keli 

T. , raudonieji, kurie turėjo
senas -* i - • - > progos palyginti savo vaduruoštame pabėgusių » oku- mfc|a tjesa

puotos Lietuvos žvejų pra- ežimo (lal. j, j
nešime Erocktono Lietuvių ,, - •iT> , . , 4 svečiai buvo Klausinėjamilarvba surinko S24o.8b au- •„ ............................ J •, A . privačiai apie įvairius rei-

ų. . u oao. kalus dabartinėje Lietuvo-
Po $5—kun. J. Švagždys, je. Apibėrė juos klausi- 

Dr. A. -Vaitkus, kun. A. mais senieji ateiviai ir 
Klimas, švagždys, Pagins- tremtiniai. Tik čiagimiai 
kas, S. Bagdonas, M. Pau- neparodė didesnio susido- 
lauskienė, Adamkavičius, mėjimo Lietuvos kančia. 
P. Kodys, K. čirbulėnas, J. Nedaug jų buvo ir praneši- 
Jakavoriytė, A. Balkaus- me. J. Jakavonytė liet vie
kas, B. Gedgaudas; V. Zin- čai pareiškė dėl to apgai

lestavimą.
žvejai buto priimti, glo- 

Po $_ M. Kemzūra, Ke- bojami ir išleisti dideliu 
Lf1"3,’ J. Ludayičius,* M. nuoširdumu. Brocktoniškiai 
Bartkeyičienė, E. Butkus, parodė daug meilės jiems, 

jvucmas, O. Jurgutienė, o per juos jr vj£ai Lietuvai.

kevičius, A. Jankūnas. 
$3—K. Bielskis.

J. Kucinas, 0
reikalu vedėjas P. Min-1Paulauskas, Keršulis, Da- visiems trims svečiams Įbrėga.Stolpins, šablevi-'^™ ats£™S

Lietuvių delegacija buvo aus, Svilai, Endriunai, procktono Lietuvių 
pakviesta pirmoji duoti sa-! Literskienė, 
vo parodymus. Savo ir Lat- 
vių šalpos Fondo vardu de
legacija pasisakė už ši bi- kas, Kislauskis, A. Biekša, 
lių, prašydama įnešti kelis; Kiti aukojo mažesnėmis 
pakeitimus, tam kad buvę sumomis. Atsiprašome, jei

________ ______Tary-
, Keblokai, Los vardu dovanėlių. Tai 

Venckauskai, \ įscmiai, D. svečiuose susijaudiimą, 
Zapeskis, S. Gedutis, Ridi- purj ?unku buvo nuslėpti.

Sužavėti žmonių nuoširdu
mu kai kurie iš jų prisipa-

tad - .. , A.,, įžino, kad mielai čia apsi-
DP n nespėję pasinaudoti keno pavardes netaisykhn- gyventų, jei butu duota tei 
pasibaigusiu DP Įstatymu gai užrašytos.
galėtų atvykti pagal šį nau- Iš surinktos bendros au 
ją Įstatymą. Delegacija kų sumos atskaičius suruoš 
taip pat prašė, kad šis nau
jas Įstatymas apimtų trem
tinius, esančius Skandina- panaudotos Lietuvos laisvi-į kuriame čja 'dirba keletas 

je, nimo ir lietuvybės islaiky- lietuviu tremtiniu. Su iais 
mo reikalams.

Visiems aukotojams reiš
kiame nuoširdžią padėką.
Garbė tiems, kurie savo! Ir sunkus buvo atsisvei- 
darbu ir piniginėmis auko- kinimas, kai reikėjo skirtis, 
mis prisideda prie Lietuvos į Tik iš trečio karto pavyko 

Kartą atsi- 
dar sugrįžo iš 
O po antro išsi-

pasilikti šiame

..... , . , --------- Brocktone, Lie
to pranešimo išlaidai, kulių tuvos žvejai susipažino su 
buvo $32, visos aukos bus Amerikos žvejybos laivynu,

se jiems 
krašte. »

Būdami

vijos kraštuose, Anglijoje,
______________________  Belgijoje ir Prancūzijoje.

Tuomi ir baigėsi pasikal- Lietuvių delegacijos liu
dijimas ir atsakinėjimas j

lietuvių tremtiniu- Su jais 
svečiai praleido keletą die
nų, sugrįžę iš Bostono.

gausius kongreemonų pa
klausimus užsitęsė virš 25 
minučių.

Iš viso jau apklausti 35
Pradeda Sveikti tik Oęsisake prieš biliaus pnemi-

uzl-4 c i c • 'ma. DidžiosiosVVnite oulphur Springs,

Laisvamanis.iškėlę ir Į kuri mes nesame 
metais Chicagoje ir visoje atsiliepę. Tai Orleano Mer- 
pylinkėje gyveno tik 18 gėlės klausimas. Jie mums .

lietuviu.” Ką mums pasa-'sakė: “Laisvamanių laik-> YOf. J. &(rmiTlSKUS 
ko ši “Draugo” pastaba? rastis ‘Keleivis slepia tiesą 

—Musu reikale ji pasako nuo skaitytojų, nes ten r.ė 
labai daug. Marijonai vienu žodžiu neužsimena- 
daug sykių yra prikaišioję ma apie tai, jog Orleano 
liberalams' ir laisvama- Mergelė išgirdo balsą iš

Bridgeporte. Tais

niams nieko neveikimą, ne- dangaus, kuris jai liepė eiti 
ja klebonija, o ne bažnyčia.'prisidėjimą prie parapijų'gelbėti Prancūziją, taipogi 
tai išeina, kad jie stoja užikurimo, bažnyčių ir lietu-lnė vienu žodžiu neuzsime- 

Die- viškų parapijinių mokyklų narna, kad ji Dievo Moti- 
statvmo. Mes esame jiems nos vardu sužadina karei- 
nu: odinėje, kad tokie prie-Į vių tikėjimą ir pergalę.”

kunigų pirmenybę, ne 
vo.

Už poros savaičių Chica- 
ga bus kupina aukštų sve
čių ir viešnių. Liepos 7 d. 
čia prasidės republikonų 
partijos konvencija, kurią j parapijų 
seks demokratų partijos 
konvencija. Abi partijos 
čia nominuos savo kandi
datus i prezidentus ir vice
prezidentus. Toms iškil
mėms daromi paskutiniai 
prisirengimai.

V. M. Stulpinas, kurs 
sėkmingai darbuojasi poli
tikoj seniausioje lietuvių 
kolonijoje Bridgeporte. pra
ėjusiais metais lankė Dale

laisvinimo ir lietuvybės pa- tai padaryti.
laikymo!

Komisija.
sveikinę,
Bostono.
■skyrimo brocktoniškiai pa
siekė juos Worcesteryje.

—J. K.
organiza

cijos. kaip The American
.. , t tz - Federation of Labor ir!S ryto su draugu J Kamin- c of industrial 0|._
sku pakilome j Vilute Sul- (CI0, isa.
phur Springs, i pp Mende- ,ankjai už šį bili ir

kaip tik užakcentavo savo 
parodymuosee, kad šis bi- 

*’ liūs labai svarbus kovojant 
neispasa- ,u porr,unjs*u totalistine ti- 

grazi, kelias irgi pu;

N. Y.—Birželio 7 d. anksti
Apdovanoti Žvejai

Pabėgvsių iš Lietuvos 
žvejų L. Kublicko, J. Griš
manausko ir E. Paulausko 
atsilankymas ir pranešimas 
apie dabartine padėtį Lie
tuvoje paliko gilų Įspūdi. 
Žmonės ilgai atmins 
drąsius vyrus, kurie 

i paskutines žinias

Laikraštinė popiera vėl pa
brango $10 ant tono. Nesenai 
dar “Keleivis” mokėdavo $42 
už toną. o šiandien jau tenka 
mokėti $125.50. Bet “Keleivio”

tuos prenumerata kol kas dar ta pa- 
atvežė ti. Daugelis musų draugų ra- 

iš Lietu- gina pakelti ją. nes “Keleivis”

rių ūki poilsiauti. Nuo N’e\v 
Yorko iki White Sulphur 
Springs yra apie 140 
lių. Diena buvo 
Rytai graži, keliasčia pasakysime?

O pasakymas buvo tok
Sakėme,! Ką

kad visai nedaug terastum
liberalų ir laisvamanių, ku-

nebutų prisidėję priej . . .
i • • lejome apie tokiukūrimo ir bazny- .J 1 . . ,dangaus, nes tokie pasako-

kaistai neteisingi.

ne

au

—Ir “Keleivis’

bei mokyklų statybos 
Bet marijonai i tai nekreip-Dimai 
davo dėmesio. Dabar 
“Draugas” parodė marijo
nų skelbiamą netiesą, paro
dė, kad laisvamanis adv. 
Bračiulis savo jaunystėje 
pirmąsias šimtines surinko 
parapijai.

Po šios pastabos visi pa
reiškėme nusistebėjimą, 
kad marijonai taip nesi
skaito su tiesa ir teisingu-

kus ramja.
Ateinančią savaitę ko

misija baigs klausti liudi
ninkus ir komisijos pirmi
ninkas išduos tuo reikalu 

į raportą.
Šiuo metu ypač svarbu, 

kad kuo daugiau asmenų, 
organizacijų ir draugijų ra- 

ir
prasytų, kad jie remtų šį 
bilių.

Chicagoje. Detroite, Bos- 
ir kituose miestuose 

lietuvių atstovai Įeina Į spe-

Pavasaris, visur
ir mes tv-zu’ »ėlės’ žolynai ir 

- džiai. Musų draugas
J. Kaminskas iš po sunkios 
ligos lyg pajaunėjo, užtnir- 
šo ir nervų Įdegimus, o gė
rėjosi gražiąja gamta ir 
puikiais vaizdais.

balsus

gra-
me-

prof.

vos. Jų pranešimo pasi- yra pigiausias laikraštis.

yra tiesiog burnoji
mas ir prieš Dievą ir prieš 
Mariją. Kas su kuo karia
vo Orleano Mergelės lai-

Carnegie kursus, kur moko-imu. Adv. Bračiulis ne vie- 
ma viešų prakalbų sakymas nintėlis su nuopelnais para-'n 
ir rišami žmonių santvkia- pijoms. Panašių nuopelnų 
vimo bei sugyvenimo klau- turi ir Dr. Šliupas.
simai. Ponas Stulpinas tą Po to Justinas štai ką 
kursą sėkmingai baigė ir pasakė:

kais? Katalikai gynėsi nuo 
kokių pagonų, mahometo
nų, ar kokių bedievių? Vi
sai ne. Tada katalikai ang
lai ir katalikai prancūzai 
vieni kitus žudė daugiau, 
negu per šimtmeti, būtent, 
nuo 133> iki 1453 metų. 
Gal galima šiaip taip pri
leisti, kad dangus gali 

pS'7™SI>ieptį žudyrres nutrauktu ei- 
iti prie susigennimo ir krik-

Vienuoliktą valandą rytol^f Tonįresmona™ 
sustojome M. Menderio,.art ų. ,.em.
ūkyje. “Puikus ūkis!” 
ko drg. Kaminskas.

Menderis kaip buvo ir 
tebėra diktas, stiprus vyras. tOne 
tik trupučiuką gal kiek šen- ... ,• • 
stelėjęs, negu buvo prieš 
keturius metus. Ponia Men- ' ‘ 1 
derienė vis tokia pati, šyp
sosi, maloni. Birželio pra
džioje vasarotojų dar nėra, 
musų draugas Kaminskas 
čia pirmutinis. Nuo liepos 
lo d. atvyks pas Menderius 
prof. Čiurlys, senas prof. J.

sa-

tus.

sudarytus tam įsta-! 
propaguoti komite-

BALF’o Centras.

TAC0MA, WASH.

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Ame- 
rikose—5.50, Kanadoje—5 dol. Už lakraštį galima mokėti 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

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

ščioniško sugyvenimo. Bet 
prileisti, kad dangus Įsaky
tų padidinti kraujo pralie
jimą katalikų tarpe, prileis
ti, kad Marija žadėjo kata
likams prancūzams sėkmin
giau lieti kraują katalikų 
anglų, tai jau ne kas kita, 
kaip burnojimas.

—Iš senovės istorijos ži
nome pasakojimų apie tai, 
kaip vieni dievai padėdavo'nebenaujiena.
vienai kariaujančiai pusei,! M. Menderis nudžiugo, sas musų linksmumas kur 
o kiti dievai padėdavo prie-:kad aš atvykau. Girdi da- tai dingo. Rodos, kad ir 
šingai pusei. Todėl išeina,'bar bus per ką pasiųsti’mo- musų kaimvnai Seattle pa- 
kad pasakojimai apie Orle- kęsti už “Keleivį.” Girdi, sekė mus ir taip pat užmi- 
ano Mergelės girdėtus bai- mes ūkininkai laiko neturi- go saldžiu senatvės miegu, 
sus iš dangaus yra pagonis- me, laukiame miestiečių. Gal klystu?
kų pasakojimų atgarsis. kai jie atvyksta, tai ir musu1 Sena* Tacomieti*.

Musų kampelis atrodo už
mirštas, bet lietuvių čia yra

Kaminsko draugas ir bend-i nemažai. Tik bėda, kad 
radarbis. Su liepos pirma, jokio judėjimo nebėra, 
aišku, atvyks daug miestie- Musų seniau gyva D. L. K. 
čių paviešėti, pasilsėti ir V. Draugija dabar nutilo, 
atsigriebti sveikatą Mende-!Seniau gyvi kaimyniški ry-
rių ūkyje. Kad
vieta yra graži ir puiki po- tuviais irgi 
ilsiui, tai mums lietuviams

Menderių šiai su Seattle, Wash., lie- 
' Doviais irgi nutruko.

Reikia pasakyti, kad mes 
usenome. sutingome ir vi

PREZIDENTAS KALBA KONGRESE

Prezidentas- Trumanas jungtiniame kongreso posėdyje iš
dėstė reikalą skubiai išspręsti plieno ginčą ir prašė kon
gresą duoti jam reikalingus įgaliojimus. Kongresas del
sia, kai kurie kongresmonai ir senatoriai siute, kad pre
zidentas panaudotų Taft-Hartley bilių ir priverstų uniją 
grįžti i darbą S0 dienų, nors unija savo sprendimu atidė
liojo streiką daug ilgiau, negu tas įstatymas numato.
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—Tegul bus

Pagundos Galybę
Didžiausieji musų žemės rei.iai ir at.-ikėlę jie į se- 

kalnai yra Azijoj, Himakį- nąją Prusi.ą krikštyti pa
jų grandinė. Tuose kai- goniu.
nuošė yra ir aukščiausias Kryžioku viršininkas kar- 
pasaulio kalnas Everestas, tą jojo pe senosios Prusi- 
Kai sakome “Himalajai,” jos gilią ir am staiga pa- 
visada suprantame ką nors stojo kelią senprusių kara- 
nepaprastai didelio. laičio rūbais persirengęs j

Na. o jeigu kas pasiūlytų,velnias. Kryžiokas jau bu- 
“Himalajus aukso,” ar pa- vo besigrie ąs kardo, bet 
gunda nebūtų didelė? Aiš- jaučio ragais pasipuošęs 
ku, tai butų didžiausia pa- karalaitis i nuramino ir 
gunda, kokią galima įsi- pradėjo gundyt: piktasis 
vaizduoti. Legenda sako, parodė vokiečiui plačiausią 
kad vienas žmogus “aukso lygumą, kurioje laukai bu- 
kalnais, kaip Himalajais,” vo puikiai išdirbti, o lau- 
buvo gundomas. Tas žmo- kuose matės: puikios pilys 
gus buvo budizmo tikybos su storais r.arais, į padan- 
kurėjas Sidhartha Gotama, ges aukštai kilo bažnyčių 
kuris gimė 560 metais prieš bokštai, lygus keliai juosė 
Kristų ir mirė 485 metais plačiąją lyzumą iš miesto
prieš Kristų. į miestą. ;..ikią ateitį vel~t<JėjO 1941 metais ir tęsiasi

Apie budizmo tikybos nias parode Myziokuiir pa- iki šiai dienai ypač daug! 
kuiėją pasakoja, kaip ir siūlė jam: Jei non tokią at-(lietuvių išvežta į vergiją! 
apie Kristų, kad jis gimęs eiti šioje zemeje sukurti, i 194g if 1949 metais, kada 
iš nekalto prasidėjimo. Jo tai nusilenu man ir viską Lietuvos ūkininkai

dvasia. Gal du pasauliniu 
karu pralaimėję vokiečiai 
nepasiduos pagundai trauk
ti i Rytus, kol jie ir vėl su
klups. Tokių “gal” yra ne
mažai. Vienas iš rimtesnių 
“gal” yra ir Vakarų valsty
bių patyrimas su vokiško
mis ambicijomis, tai gal gi 
atsakingi žmonės bandys 
apriboti vokiškus apetitus.

Tikėkime, bet neužmirš
kime nė vokiečiu pagundos.

* —S. V.

Lietuviai Vergijoj
Kazachstano dykumos 
Lobių skrynią atidarė!

—T. Tilvytis.
Minime “Birželio Die

nas,” masinius lietuvių ve
žimus į Rusijos vergų sto
vyklas. Tie vežimai prasi-

AIŠKINA SUTARTI SU VOKIETIJA

\ aisty bes sekretorius Dean Acheson aiškina senato už
sienių reikalų komisijoj reikalą greit patvirtinti karo są
jungas sutarti su Vokietija. Kairėj sėdi Amerikos aukš
tasis komisionierius Vokietijoj John McUloy.

MARGUMYNAI
Jo tai nusilenk man ir

gimimą angelas (indų Tė- turėsi. Kryžiokas, gobšu-
pnevar- 

ta buvo suvaryti į didžiulius
vas) pranešė Gotamos tė- mo pagautas, nusilenke kolchozus. 
vui iš anksto. Angelai gie- piktajam ir užmiršo visus.
dojo jam gimus. Vienas savo apžadus Panelei Šven-' Aplinkiniais keliais gau- 
išminčius, tik jam gimus, čiausiai. (ta siek tiek žinių apie lie-

Indijos Banditas

Nuo 1947 metų Indijoj 
plėšikavo pagarsėjęs ban
ditas Bhupat. Jis, sakoma, 
esąs užmušęs 85 žmones,

išpranašavo garsią jo ateitį. Taip ir atsirado senųjų 
Gotama, kaip ir Kristus, prūsų žemėje kryžiokų ga-

pagarbin- to. Toliau tėvas kalbi ne- buvo išėjęs į dykumą pas- lybė, isaug nauja valstybė,
tas . . . sąmonę, buk tą kunigužį ninkauti ir melstis per 49 kuri. pavogusi senųjų pru-

—Tėvas ir vėl garbini? Dievas pasišaukęs pas save dienas,. o piktoji dvasia sų žemę ii vardą, išsiplėtė
—Jes, vaike, reikia gar- i dangų. Jisai mirė nuo ^*ara ji gundė ir siūlė jam ir pasidarė .iena iš galin-

fcado. ir numiręs ne į dan- Hamalajų didumo aukso giau.-iųjų Europoje, o pas-
buvo nugabentas, bet kalnus. Gotama, kaip ir kui bandė ir visą pasaulį

tieji Bolivijos diktatoriai 
dar sako, kad jų pirmtaku- 
nas diktatūros soste buvęs 
labai apsukrus žmogus, jis 
ėmęs dvi algas, vieną kaipo 
prezidentas, o kitą kaipo 
vice-prezidentas, nes jis iš 
vice-prezidento vietos Įko
pė į prezidentūrą.

gar- 
karalvstėbinti, ba Dievo 

grįžta ant žemės.' gų
—O kada čia tokia kara- užkastas į juodą žemę 

lystė yra buvus, tėve, jeigu: kur čia tėvą 
ji dabar grįžta? (lą?

—Kada ji čia buvo, aš —O ką tu čia matai? 
negaliu tau davadlyvai iš- —Aš čia matau pakvai-
virozyt, Maike: aš galiu pa-; susiu žmogaus saužudystę, 
sakyt tik tiek, kad tais lai-j tėve. «
kais šventieji čia gyveno. —Bet ne jis vienas šitaip

padarė, Maike. Šventas 
raštas sako, kad ir

tuvių tremtinių gyvenimą j apiplėšęs virš 200 žmonių 
Kazachstano srityje, kurjįr padaręs daug kitokių, 
yra apie 5-6,000 lietuvių mažesnių prasižengimu, 
laikomų priverčiamojo dar- Banditas “darbavosi” siau
bo stovyklose ties Neldy ge-!rėje nuo Bombav miesto.
ležinkeHo stotim, Kazachs-’ Dabar tas banditas sėdi Atominės Bombos 
tane. Visi jie iš Lietu\os Pakistano kalėjime, kur jis V ’ F / 9 
išvežti 1949 metais. Jų1 pakliuvo už nelegališką t\OrC]O8 riont€.

—Aš, tėve, neblogai ži
nau žmonijos istoriją, bet 
apie tokius laikus, kad čia 
butų gyvenę šventieji, pir
mą sykį girdžiu.

—Na, matai, Maike, į ką 
tu išvirtai tas knygas be
skaitydamas. Jau ir apie 
šventuosius nieko nežinai.

tave nusivešiu 
bažnyčion, tai

pamatysi kiek jų tenai yra.
—Aš tuos žinau, tėve. 

Bet jie niekad negyveno: 
jie nulipdyti iš molio arba---  rp •tai

Palauk, aš 
kada nors

jaj Kristus, padarė daug ste- užkariauti. Viskas iš 
matai stebuk- buklų, jis gydė liogonius. dymo ir pasidavimo gundy- 

Jis turėjo 12 mokinių. Jis, mui!
kaip ir Kristus, papenėjo su Taip rašytojas aiškina 
mažu pyragaičiu 500 žmo- vokiškosios Prūsijos atsira- 
nių. 'dimą. Aiškinimas, žinoma,

Gotamos mokinių (apaš-Į neparemta- istoriniais fak- 
talu) tarpe buvo vienas iš- tais. kaip e paremti yra nė 
davikas Devadatta (Juda tie aukščiai minėti garsus 

•istaus mokinių tarpe), gundymai.
šventieji pasninkaudavo. Tas išdavikas pasamdė 30 jonės. ka i 
Šventas Jonas puščiose gy- šaulilJ užmušti Gotamai,
.endamas tik vabalais mai- ^a<^a samdiniai pamatė 
Jnosi, ir prie to dar kanki- Gotama. jie puolė ant 

Ino savo kūną šiurkščią ser- lill ir nusilenkė jam. 
r.ėga dėvėdamas. j Gotama. kaip ir Kristus,

gun-lesama įvairaus amžiaus, sienos perėjimą ir už nešio-
nUb 20 iki 60 metu.

Bet nėra abe- 
gundymas visgi 

buvo. Karingus Panelės 
Švenčiausios kareivius gun- 

ke- dė senų; ; prūsų ir lietuvių 
silpnumas: uos gundė že
mių dei iir.gumas; juos gun-

panašių triumfališkai įžygiavo į sa-jdė tų žemių platybė ir pro-—Taip. tėve,
žmonių yra buvę praeity ir vo 
ų atsiranda šiais laikais.!jis 

Nemaža jų galima rasti h- Tokių ir kitokių panašu- 
joninėse. Argi tėvas no- mų Gotamos ir Kristaus gy

venime yra daugiau. Ka-

gimtąjį miestą, o kada 
mirė, tai žemė drebėjo.

ga plės::-, vogti, stiprėti ir 
užkariaut; vis naujas žemes 
“Panelės švenčiausios gar
bei” ir savo naudai.

ėtum, kad visi tokie butų, 
tad įvyktų jų karalystė . !<įĮangi Gotama gyveno ke- 

—Bet kas gali pasakyt, ds šimtus metų prieš Kris-nudrožti iš medžio.
žmonių rankų darbas. j Maike, katrie yra durnesni: .ų, tai iš to reikia daryti iš- kitu 

—Maike, nebliuznyk. ba -r tie, ką kreizausėse sėdi,Į.adą, kad iš Indijos legen-
kirsiu per ausį!

—Tėvas pradėjai kai- na
bėti apie Dievo karalvs-i kytą prapesoiių prakalbą' aprašymą, 
tę, ir tuojau nori muštis, akant, tai jis rokuoja, kad! Nei Gotama nei Kristus
Argi Dievas to reikalauja? <ytrą nuo durno sunku at- piktos dvasios pažadais ne

skirti, katras is jų durnes-! susigundė. Ir šventas Ar>- 
nis. i ik pažiūrėkit, sako, tanas, kuris buvo gudriai
as stato miestus, ir kas piktos dvasios gundomas,

;ucs paskui is armotų i irgi atsilaikęs prieš šėtone 
niauja? Kas kalba, kad j , ylius, o jo “gundymai” da- 
eikia laisvės, ir tuo tarpu!/ė įkvėpimo keliems daili-

r tie, kurie juos tenai sodi- 
? Aš girdėjau vieną mo-!

ių kai kas pateko į Kris
taus gyvenimo ir stebuklų

—Ne aš čia kaltas, Mai
ke. Aš norėjau tau pasa
kyti, koks anądien stebuk
las atsitiko, o tu pradėjai 
šventuosius kritikuoti, kad 
jie iš molio nukrėsti. Ma
ne paėmė piktumas.

—O apie kokį stebuklą tė
vas norėjai man pasakyti?

—Tas atsitiko Mozūrų 
šteite, vaike. Tenai gyve
no vienas dievobaimingas 
kunigas. Jisai meldėsi, pas
ninkavo ir pakutavojo, kad 
Dievas jam pasirodytų. Ale 
jokio ženklo iš dangaus ne
sulaukė. Tada jis visai at
sisakė nuo valgymo ir ba
daudamas pradėjo melstis, 
lad Dievas jam pasakytų, 
kodėl jis negauna jokio 
atsakymo iš dangaus. Jis 
išbūdavo 51 dieną ir tada 
atsitiko stebuklas. Dievas

tato kalėjimus? Kas mo
tina, kad žmogų užmušt 
nevalia, o tuo tarpu kala 
ginklus ir daro bombas 
žmonėms žudyti? Sako, ar- 
gi žmonės galėtų šitaip elg
tis, jeigu jie turėtų nors 
tiek razumo? Na. tai vot.
Maike, čia tau geri klausi-!ja.~ Apie tą neistorišką gun- 
mai, apie katruos tu turė-|dymą pasakoja lenkų rašy
tum pamislyt ir paskui man'tojas Žeromskis vienoj sa- 
’svirozyt, katrie iš tikrųjų vo knygoj užvaldytoj “Vė-

ninkams nupiešti puikius 
‘pagundų” paveikslus.

Bet vienas gundymas, jei 
ie pagal legendą, tai pa- 
al vieno rašytojo pasako- 
imą. tikrai sugundė įtarti-

durnesni?
—Tėvas tuos klausimus 

ui ėtum pastatyti savo kle
bonui, kuris mokina, kad 
pasaulį, o ypač žmonių gy
venimą, tvarko visagalis

Ta pasunda ir dabar vei
kia. Kyžiokų palrkonys 
neužnd - Marienburgo ir 

pikų storųjų mūrų. 
Neužm - aukštųjų bažny
čių i ' -:ų ir derlingųjų 
laukų. .Jie prisimena “prū
sų kadaičio” pažadus ir 
dabar s remia savo isto
rijos a:, nentais: jie verk
šlena. s.ač esą nuskriausti, 
nes jie ' - atimta tas, ką jie 
buvo i- : ų pavogę: jie de
dasi nėšiais “Rylų”
žemės*. kur jįe atsikraus
tė skb --: Kristaus mokslą.

jjimą ginklo be*leidimo. In-' Amerikos spaudoje ne
pija prašė, kad Pakistanas mazai spėliojama dėl ga- 
išduotų tą banditą Indijai, limo . pavartojimo mažųjų 
bet Pakistano spauda dide- atominių bombų Korėjos 
lėj daugumoj pasisako Gonte, jei bolševikai ban-

bet kartais prieš bandito išdavimą, daryt i naują ofensy y ą.
10 iki Klausimas pasidarys aktu- Norėjos fronto vyriausias

50 žmonių, esti perkeliamos alus ir “politnis ’ vėliau, ka- yadas,^gen. \ an Fleet sako,
iš vienos stovyklos į kitą ir da banditas atsėdės jam Kaa. sviiantai pajėgtų uet

skirtą bausmę Pakistano kokią bolševikų ofensyvą
atremti, bet ką tik giįžęs iš 

; fronto ,40-sios divizijos va
idas, gen. Hudleson sako, 

Arklys Gyvena? j kad jėgų neužtektų “bolše-
Vienas danas ūkininkas,'vikų gajoms” sulaikyti.

81 metų Andreas Larsen, 
gyvenantis netoli Kopenha- 
geno, sakosi turįs seniausią 
pasaulyje arklį. Jo arklys 
esąs 54 metų amžiaus.

Jau keli metai senas ark-

Toje apylinkėje yra ke
letas stovyklų, kiekvienoje 
apie 1,000* ir net iki 2.000 
kalinių. Jie tarp savęs šiaip 
jau nesusižino,
grupės kalinių, nuo

o dėka kaliniai gali spręs- 
i. kiek jų tos apylinkės sto- kalėjime, 

vykiose yra.
Visi kaliniai aprengti

valdiniais darbo drabu
žiais, apgyvendinti bara
kuose ir maisto gauna, jei 
atlieka darbo normą, tai 
500-1,000 gramų duonos ir 
1-1 */ž litro (kvortos) žuvų 
sriubos, o jei neatlieka, tai 
tik 200-450 gramų duonos 
arba gimdų, vadinamų 
“džugara.”

Atrodo tie žmonės labai 
nusilpę, liguisti, išbadėję, 
daugelis serga reumatizmu 
ar skorbutu.

Ties Nura upe, į vakarus 
nuo Karagandos, anglių 
kasyklų rajone taip pat yra 
didelės stovyklos, kuriose 
nastebėta lietuvių ir estų. 
išvežtų iš savo kraštų 1949 
ar 1950 metais. Kiek ten 
iš viso kalinių yra, nežino
ma. Yra vyru ir moterų

bet pa- eidė tik savo veis- stovyklos. Moterys dirba
lę, na: ; lami senuosius tų 
kraštų ryventojus arba juos 
pavergdami.

Pagu: ,s galybė yra di
delė. kai os nėra. O pas

no šventumo vyrą ir pašė-'kryžiokų palikonis nėra nė 
koje gavosi didelė tragedi- noro >agunflai priešin

tis. Vi-a; ne. Užtenka pa
žvelgti : okiečių šiandieni
nę spau ą—tuoj mesis į 
akis n<:as tęsti “misiją” 
Rytuose ir naikinti “pa- 
žmoniu.-. kurie ten gyvena.

Lietu >i nesenai patyrė 
vokiškų okupantų “kultū
ringumą. Jie dabar vel
ka sunkų rusiškų okupantų 

0 jei karas, kas ta
da? A j įr Vėl turėsime 
melstis, kad paskutinis mir
tinai sužeistas vokiškas
prūsas nušautų paskutinį 

kaip tu dabar sakai. Tik bolševiką?
aš niekad nepamislinau1 Gal taip blogai nebus, 
apie savo plikę, ar ji pasi- Gal ir ' ^kiečiuose ims vir-

jas nuo Juros.” Buvę taip:
Tryliktojo amžiaus pra

džioje senųjų prūsų žeme
le pasirodė nepaprasti ka
reiviai. Jie buvo apsikaus
tę geležimis, apsisagstę
kryžiais ir visur, kur 
ar nereikia, garbino 
lę Švenčiausią. Tie karei
viai sakėsi esą Marijos ka-

reikia jungą. 
Panc-

j a.-išaukė jį pas save į dan- Dievas, be kurio žinios nei 
gų. Na, tai kaip tu rokuo- plaukas negali žmogui nu- 
;i. ar tai nėra ženklas, kad Įslinkti nuo galvos. Tegul 
žr/ogaus maldo? išsipildo?!jis paaiškina, kodėl visaga- 

—Tėvas kalbi niekus. Vi-lio Dievo globojami ir va
šų pirma, tas kunigas gy- dovaujami žmonės taip el- 
vr^o ne Mozūruose, bet giasi? *
Missouri valstijoj, nedide- —Ju rait, Maike. Aš
l ame miesčiukvje, apie 80 pats girdėjau kleboną ši-'darė tokia su pono Dievo šų ne livžiokų dvasia, bet 
mylių nuo St. Louiso mies- taip per pamokslą kalbant, žinia, ar be jos. taikinga autų sugyvenimo

Kiek

Iš aukštesnės karo vado
vybės pasitikėjimo ir daro
mas spėjimas, kad Korėjos 
fronte butų panaudotos 
mažesnės atominės bom-
bos, kurios jau buvo išban- 

lys nebedirba darbo ir “gy- dytos ir su kuriomis bet ko-
vena ant pensijos.” Bet lai-
ke antrojo pasaulinio karo 
senis ūkininkas kasdien su 
:uo arkliu vežė į Kopenha- 
geną savo produktus.

Paprastai arkliai gyvena 
apie 30 metų ir toks ilgas 
arklio amžius yra nemaža 
retenvbė.

Diktatorius ir Šnapsas

Bolivijos diktatoriškas re

prie anglies ar anglies tru
pinių krovimo, dalis dirba 
siuvyklose ir prekių ar miš
ko medžiagos sandėliuose, 
kur rūšiuoja medžiagą par
ketui ir kurui.

Visame Kazachstane vei
kia tam tikra propagandos 
įstaiga, kurios uždavinys— 
specialiai pabaltiečių poli
tinis auklėjimas. Kaliniai 
kas savaitę turi eiti klausy
ti politinių paskaitų ir da
lyvauti atitinkamuose po
kalbiuose. Tas skyrius ap
rūpina kalinius ir propa
gandine literatūra: knygo
mis, brošiūromis. įstaigai 
vadovauja tūlas Fedulinas.

“Keleivio” kalendorių da? 
galima užsisakyti. Kaina 
50 centų. Užsakymus ir pi
nigus prašome siusti:

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

žimas skelbia, kad buvęs 
Bolivijos diktatorius ir pre
zidentas, pabėgęs į užsie
nius M. I’rriolagoitia. pa 
bėgęs ne tuščias, bet išsiga
benęs su savim už 120,000 
dolerių snapso ir kitokių al* 
koholinių gėrimų. .Jeigu

Tokį kaltinimą diktato- skaito 
riai skelbia apie 
diktatorių. Dabar

kią bolševikų ofensyvą ga
lima butų sugniuždinti.

Visi pripažįsta, kad 
Amerikos oro pajėgos ne
pajėgė sutrukdyti bolševi
kams fronte stiprintis. 
Amerikos bomberiai visą 
laiką daužė bolševikų fron
to užnugarį ir susisiekimo 
kelius, bet tas nesutrukdė 
bolševikams sutraukti į 
frontą dideles pajėgas ir 
karo atsargas. Todėl tik 
atominės bombos ar atomi
nė artilerija dabar galėtų 
greitai atmušti bolševikų 

_ * j uolimą, jei toks butų ban
domas.

jūsų kaimynas dar ne- 
“Keleivio.’’ paskolinkit 

buvusį jam savąjį keletą kartų, o pas- 
valdan- kili pasiulykit jam užsirašyti.

LENGVAS BUDAS . ..
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškininfu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir si. 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau 
tuvėn. pas siuvėją, pas daktarą, rest«»ran»n ir 't.

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boiton 27,
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Vyriausybės Lygsvara
• _____

Amerikos vyriausybė yra zidento galia nėra aiškiai 
“trijų šakų”: vykdomoji, nusakyta ir teismas dargi 
įstatymų leidžiamoji ir teis- vengia tos galios ribas aiš- 
mas. kiai nusakyti. Teismo dau-

Vykdomosios valdžios guma pasisakė, kad prezi- 
priešakyje stovi tautos ren
kamas prezidentas ir jo pa-

dentas negalėjęs 
konstitucija plieno

remtis
pramo-

skirtas kabinetas. Visas'nei perimti ir neturėjęs tam 
valdžios aparatas, apie pus- įstatymų įgaliojimo. Bet 
trečio miliono tarnautojų ir trys teisėjai tokį Įgaliojimą 
kariškos pajėgos, yra vyk- sakosi suradę veikiančiuose
domosios valdžios žinioje.

Įstatymų leidžiamoji val
džia yra tautos renkamas 
kongresas, susidedantis iš i teisinėse dausose, bet skai- 
atstovų rūmų (renkamas Vydamasis su visuomenės! 
dviem metam visuotinu nuotaikomis ir tariamai vy-| 
balsavimu) ir senato (sena- raujančiomis pažiūromis, 
toriai renkami visuotinu Plieno ginče į teismą nea

bejojamai veikė galingas

įstatymuose.
Aukščiausias teismas 

sprendimus išnešavo
sa-^ 
ne!

balsavimu šešiems metams 
po du senatorių nuo kiek
vienos valstijos).

Teismas yra trečioji vy- metų įkarščio. Amerikos 
riausybės šaka. Teismų į “didžioji” spauda didelėj 
priešakyje stovi aukščiau- daugumoj (kai kas sako 
sias teismas, kurio devy-'net 90*i) yra republikoniš-

vienašališkas spaudos riks
mas, didinamas rinkiminių

ŠTAI PAVYZDINGAS STUDENTU

Wallace G. Malone, Arkansas Universiteto teisių mokyk
los studentas, 19 metų. pasižymėjo tuo, kad per visus sa
vo mokslo metus, nuo 12 metų amžiaus, niekada nepavė
lavo Į mokyklą ir nepraleido nė vienos dienos.

0 *1 • O *1* iminėtus kaltinimus ir, svarsveikata ir ...oocializmas1^1
! gus, nepatikrintus faktus.

Amerikos Gydytojų žvilgiu. Aš dirbu daktaro 
Draugija (American Med- darbą ir mano knygoj li- 
icai Association) v e d a gonis stovi pirmoje vieto- 
griežtą ir neatlaidžią kovą je.”
prieš "socializmą’ ir prieš “Gali eiti į peklą”—pa- 
v> riausybės kišimąsi į gy7- sakyta tiesiai veidmainiams 
<tojų ir ligonių santykius, ir savanaudžiams į akis. 
Daktarai mano, kad gydy- Mėtymasis “socializmu” yra 

i tojai ir ligoniai gali susi- nešvankus triksas, tai yra 
tarti be vyriausybės tarpi- išnaudojimas politinių prie- 
ninkavimo—gydytojai gy- tarų savo kišenės interesuo- 
do, ligoniai moka ir viskas se, bet ne sąžiningų gydy- 
pia puikiausioje tvarkoje.
i0 jeigu vyriausybė pradė

to jų darbas.
Birželio 10 d. Dr. P. B.

laikė paskaitą 
Association of

AdministratyvinU
Padalijimas

Lietuvos administracinis 
padalinimas dabartiniu me
tu taip atrodo: yra keturios 
sritys, kurios padalintos 
rajonais. Rajonų iš viso 
yra 87. Vilniaus miestas iš 
Vilniaus srities išskirtas, 
kaip administracinis viene
tas. Jis taip pat paskirsty
tas rajonais. Atrodo, kad 
ir Kauno miestas taip pat 
pertvarkomas kaip atskiras 
administracinis vienetas. 
Kauno vardu Kauno srityje 
nėra net rajono. Vilniaus 
srityje yra Vilniaus rajo
nas, bet jis, matyt, apima 
užmiesčio teritoriją.

Vilniaus srityje yra šie 
rajonai: Vilniaus, Eišiškių, 
Šalčininkų, Nemenčinės, 
Smėlių, Varėnos, Daugų,

da kalbėti apie žmonių' Magnuson 
draudimą nuo ligos (ligo-Į National 
nių kasas) arba pradeda į Science Writers mitingui ir 
perdaug t upintis žmonių'savo paskaitoje iškėlė dau- 
sveikatingumu, tai gydyto-giau kaltinimų prieš Ame- 
ju draugijos vadai ima rikos Gydytojų Draugiją, 
šaukti, kad “socializmas'Jis sakė, kad draugija pa
grebia" ir šaukia taip, lyg samdžiusi už $100,000 
tarsi socializmo kilpa jiems Whitaker and Baxter “pub- 
jau imtų užnerta ant kaklo, lic relations” firmą, kad ji 

Gydytojų vadai, kada rė-S varytų nešvankią propa- 
kia prieš “socializmą,” turi gandą prieš visokias vy- Druskininkų, Trakų, Vie

nius narius skiria preziden
tas visam amžiui ir neat
šaukiamai.

Aiškaus apribojimo, kur 
pasibaigia kongreso, vyk
domosios valdžios ir teismų 
galia, nėra. Pavyzdžiui, 
senatas “kišasi” į vykdo
mosios valdžios sritį tvir
tindamas įvairius preziden
to skiriamus pareigūnus, 
tvirtindamas sutartis su 
svetimomis valstybėmis, o 
visas kongresas daro įtakos

ka, ji visa stovi tokių ar ki
tokių “privačių interesų’ 
sargyboje. Ta

galvoje savo kišenės reika- riausybės pastangas kelti
. lūs. Ne visi gydytojai yra'gyventojų sveikatingumą, 

juodnugariai. Yra (Gydytojų draugija iš žmo
Jei kongresas dels, pre- sidarys taip pat būtinas 

s p a u d a ridentas gali paimti vyriau- kaip ir karo pramonei. Be tokie t . . .
triukšmingai prot e s t a v o ‘sybės žinion dalį plieno plieno ir civilė gamyba bus labai daug gydytojų, kurie'nių sveikatos padarė “po- 
prieš plieno pramonės per
ėmimą, bet ji veik visai nu
tylėjo prezidento siūlymą 
Kongresui išleisti įstatymą, 
arba duoti jam “statutari- 
nį” įgaliojimą užbaigti gin
čą plieno pramonėje.

Teismas pasisakė, kad 
prezidento žygis buvęs ne
teisėtas. Prezidentas tuoj

pramones, būtent tą dalį, paraližuota. prnnon vieton stato ligonį,
kuri gamina karo pramo- Didžiosios kompanijos ir o savo kišenės reikalus ne- 
nei. Bet toks dalinis plie- didžiosios unijos gali taip siskubina stumti į pirmą 
no pramonės perėmimas susikirsti, kad jos ir dėl ni- vietą.
sukeltų didelę painiavą, kelio piausis mėnesius. Ar- ^ra gydytojų, kurie sa- 
nes kaip atskirti įmonėse, gi dėlto viso krašto reikalai vo vadų rėkavimui prieš 
kokia dalis eina karo pra- turi kentėti? Argi virš "socializmą iš visos šir-

ir kokia civilei ga- svarbių gamintojų interesų nepritaria, nes supran-,mo.

ninkams ir visas klausimas 
vėl atsidūrė ten, kur jis bu
vo seniau. Kompanijos ir

monei
mybai. O jeigu streikas neturi iškilti dar svarbesnis ta to rėkavimo veidmainiš- 
tęstųsi mėnesį kitą, tai ir visuomenės 
civilei gamybai plienas pa

vio, Širvintų, Ukmergės, 
Kovarsko, Anykščių, Molė
tų, Utenos, Zarasų, Dusetų, 
Dūkšto, Ignalinos, Švenčio- 

litinį futbolą,” veda “šlykš- nėlių, Švenčionių, Pabradės 
čią ir vulgarišką kovą” ir Naujosios Vilnios (24). 
prieš vyriausybės pastan- Kauno srityje: Pahemu- 

‘gas ir mėto gydytojų pini-nės, Kaišiadorių,/2&ežma- 
gus. Nukenčia nuo tos ko- rių, Jiezno, Alytaps, Sim- 
vos “pilietis/-kuriam reikia no, Veisėjų, Lazdijų, Kal- 
daugiau ir geresnio gydy- varijos, Prienų, Mariampo-

lės, Vilkaviškio, Kybartų,

interesas?
—E.į vykdomosios valdžios po-!pat pramonę grąžino savi- 

litiką priimant biudžetą, 
darydamas visokius tyrinė
jimus ir tam pan.

Vykdomoji valdžia turi darbininkai vėl susėdo prie
didelės įtakos į įstatymų stalo tartis, bet susitarti ne
leidimą: prezidentas tvirti- pajėgė. Pramonė stovi, o 
na arba netvirtina įstaty-i plieno žūt būt reikia. Kas 
irus, jis siūlo įvairių Įstaty- i daryti? 
mų projektus ir tt. • Prezidentas pereitą sa-

Teismas gali pasisakyti vaitę kreipėsi į kongresą
prašydamas duoti jam įga
liojimą perimti plieno pra
monę į vyriausybės rankas, 
iki kompanijos ir unija su
gebės susitarti.

dėl kongreso išleistų įstaty
mų konstitucingumo ir daž
nai panaikina įvairius įsta
tymus. Teismas gali pasi
sakyti ir dėl vykdomosios
valdžios patvarkymų teisė- Šituo kreipimusi prezi- 
tumo ar neteisėtumo. dentas jau antrą kartą duo-

Griežto apribojimo, kur da kongresui “balsą" ir 
baigiasi tos ar kitos vai-/prašo jo įgaliojimų. Pirmą 
džios šakos galia, nėra. Pa- kartą jis tą darė tuoj po
vyzdžiui, aukščiausias teis
mas tik tris kartus yra pa
sisakęs dėl prezidento įvai
rių patvarkymų teisėtumo.

pramonės perėmimo, kada 
painformavo kongresą ir 
sakė, jei kongresas turi 
abejonių dėl pramonės per-

Vieną kartą jis pasmerkė!ėmimo teisėtumo ar tikslin- 
prezidento Linkolno vieną,gurno, tai tegu išleidžia
patvarkymą, kada Linkol- 
nas jau buvo nebegyvas. 
Kitą kaitą jis pasisakė pre
zidento F. D. Roosevelto 
laiku ir trečią kartą dabar

įstatymą, kuris prezidentui 
duotų aiškų įgaliojimą 
veikti nepaprastoj situaci
joj. Pirmą kaitą kongre
sas. nieko nedarė ir laukė

pasmerkė prezidento Tru- aukščiausio teismo pasisa- 
mano patvarkymą dėl plie- kymo. Teismas pasisakė.
no pramones perėmimo. Prezidentas teismo spren-

Užtenka paskaityti teis- dimą priėmė ir padarė iš jo 
mo sprendimo plieno bvlo- išvadas. Jis kreipėsi vėl į 
je ir ypač įvairių teisėjų kongresą, asmeniškai jung
paaiškinimus dėlko jie iš- tiniam posėdžiui išdėstė 
nešė tokį sprendimą, lygiai, reikalo skubotumą ir prašė 
kaip ir mažumos nuomonę, veikti. Žodį turi kongre- 
ir tuoj bus aišku, kad «pre- sas. Žodį ir atsakomybę!

SIES ATLIEKASI...
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 Broadivay, South Boston 27, Mass.

Iš tikrųjų nukenčia eiH- Naįrtieįičru, Šakių, Kazlų 
nis pilietis/’ kuriam sunku Rudos,’ "Viliampolės, Vilki- 
yra padengti, išpūtas" g$-1 jos;-'/Jurbarko, Ariogalos, 
dymosi išlaidas. Y£ač nu-' Kėdainių, Raseinių ir Jona- 
kenčia neturtingesnieji vos (23).
žmonės. Šiaulių srityje: Šiaulių,

Kelmės, Tytuvėnų, Užven
čio, Kuršėnų, Akmenės, 
Žagarės, Joniškio, Biržų, 
Joniškėlio, Vabalninko, 
Pasvalio, Linkuvos, Pa- 

Šedu-

kurną ir savanaudiškumą 
Vienas iš tokių gydytojų,

kuris ligonį stato pirmoj 
vietoj, o kišenės reikalus 
antroj, yra Dr. Paul B. 
Magnuson, pasižymėjęs chi- 
įugas ir buvęs Veteranų 

Jis duoda Administracijos vyriausias 
Jam pernai ru

denį prezidentas Trumanas 
pasiūlė sudalyti iš gydyto
jų ir negydytojų komisiją, 

ištinu kaip pakelti

P.

Imigracijos Įstatymas
Kongresas pereitą savai-sės ir apsaugą. «,« .

tę priėmė “McCarran bi- labai plačias teises valdi- 
lių,” arba naujai sureda- ninkams savo nuožiūra ne 
guotą imigracijos ir natų- įsileisti ar deportuoti žmo- f 
ralizacijos įstatymą. Dabar nes.
istatvmas vra pas preziden- Pagal įstatymą į Ameri- ?U11 . .
tą Trumana. Jei preziden-1 ka gali kasmet atvykti 154,- zm.°.ma, >xei V.
tas jo nevetuos, jis įsigalės. 1000 ateivių. Bet McCarran koklu budu vynausybe gali 

-Įbilius palieka seną paskirs- Pne sveikatingumo pakeli- 
redaguotą ir pakeistą imi-tymą kvotomis. Kraštai,™ /“zidento 'pasiuką

Kongrese prieš naujai su
' tymą kvotomis. Kraštai, 

gracijos įstatymą buvo kurie neturi žmonių pertek- 
bet neužtenkamaigriežta.

skaitlinga opozicija. Sena
torius Lehman iš New Yor
ko, vienas iš griežčiausių to 
įstatymo priešininkų, tikisi, 
kad prezidentas Trumanas 
įstatymą vetuos ir kad, to
kiame atsitikime, senate; susiaurintas 
neatsiras dvejų trečdalių'betdvejų
daugumos įstatymui prava
lyti prieš prezidento veto. 
Atstovų rūmuose už įstaty
mą pasisakė virš dvejų 
trečdalių, todėl veto ten ne 
ką pakeistų.

Pagal senatorių Lehman 
naujasis imigracijos ir na
tūralizacijos įstatymas, ša-

priėmė, pasikvietė pats salinus (Anglija, Airija, * .. , , , , .
, • j j T vo nuožiūra bendradarbiusPiancuzija), turi dideles .. , . . , . ■

kvotas if jų neišnaudoja, f ®d-vt0« 17 
Kraštai su dideliu gyvento-^0 ,r ,pr^ej0. alskmt* 
jų perteklių (Italija, Balti-;ja™. pa'te/ klausimą, 
jos kraštai, Lenkija), turi Bazelio !> d. Amerikos 
mažas kvotas ir tas pačias Gydytojų Draugijos taryba 

DP i/™„ I (bouse of delegates) pra-
neišnaudotu iT,//dėjo posėdžiauti Chicago- 

K V O l U TA •• 1 •Draugijos vadai pasiu-

Pavergtoj Lietuvoj

Redaktoriai “Taiso”
Lietuvos bolševikų spau- kruojo, Radviliškio, 

da nraneša: vos, Dotnuvos,praneša:
Į Tytuvėnų laikraščio 

‘Bolševikinis Kelias” re-
Panevėžio, Troškūnų, Ku
piškio, Pandėlio, Rokiškio

dakciją Bagušių septynme- Obelių (24). 
tės mokyklos mokytojai pa- Klaipėdos srityje: Klai- 
siuntė korespondenciją apie pėdos, Priekulės, Šilutės, 
tai, kad šioje mokykloje Pagėgių, Tauragės, Skaud-
neregul i a r i a i pristatomi 
laikraščiai.

Reikėjo laukti, kad re- 
jdakcija, gavusi korespon
denciją, patikrins joje iš
keltus faktus vietoje ir im
sis atitinkamų priemonių.

Bet kaip buvo nustebinti 
korespondencijos autoriai,

negalima ^e’ . , . ..le tai tarybai priimti rezo-

vilės, Šilalės, Rietavo, Se
dos, Varnių, Telšių, Plun
gės, Salantų, Mažeikių, 
Skuodo ir Kretingos (16).

AMERIKOS SOCIALISTŲ 
PARTIJOS KANDIDATAS

tiems kraštams
perleisti. Todėl faktiškai ,. .. , . . „
imigracija yra sumažina- luclJą’ ky110Je Di. Magnu- 
ma (son viešai pasmerkiamas uz

Senatorius Lehman sako, ivafl 0 v ? v .m. .^. prezid^nt0 
kad McCarran įstatymas!ikurU!. komi?!ja1’ 0 P311,.1? 
neteisingas. atžagareiviš-/?nllslj.a vadinama P?.. 
kas, skriaudžiantis daug\-n'a’ inspiruota valdžios 
bę žmonių. Pavyzdžiui, ag!.nla,'a’, ...
pagal tą įstatymą imigraci- t drau,glJOS T

,. r Iba pirmame balsavime tąlia kai kurių gerų ir teisin
gų patvarkymų, yra didelis j°s valdininkai gali depor-
žingsnis atgal imigracijos 
politikoj.

Tas įstatymas palengvina 
svetimtaučių deportaciją ir 
duoda valdininkams pla
čias teises svetimtaučius 
deportuoti ir neįsileisti nau
jų ateivių.

Naujas įstatymas duoda 
plačias galimybes atimti pi
lietybę iš naturalizuotų at
eivių.

Todėl Įstatymas paliečia 
apie 3,000,000 čia gyvenan
čių nepiliečių. Jis paliečia 
;8,000,000 naturalizuotų pi
liečių. Jis paliečia 450,000 
Amerikos piliečių gyvenan
čiu

tuoti bet kokį svetimšali, 
dargi išbuvusį čia 30 ar 40 
metų, jei jis kada nors via 
buvęs teismo baustas, kad 
ir už menkiausią dalyką. 
Toks svetimšalis čia gali 
turėti amerikonišką šeimą, 
bet valdininkų sprendimu 
jis visvien gali būti depor
tuotas. Jokios teismų ap
saugos toks svetimšalis ne
turi, jis paliekamas valdi
ninkų gerai valiai.

Šen. Lehman sako, kad 
priėmus McCarran biliu ga
lime pasekti vieno laikraš
tininko patarimą ir pasiųs
ti Laisvės Stovylą atgal į

pirmame 
rezoliuciją atidėjo 85 bal
sais prieš 77, nes dauguma 
manė, kad negalima pa
smerkti prezidento paskir
tosios komisijos tyrinėjimo, 
kol dar ta komisija neišda
vė jokio raporto

Dr. Magnuson, kaip tik 
išgirdo apie gydytojų svar
stomą rezoliuciją prieš jį, 
pasisakė šitaip:

“Mano sąžinė yra gryna 
Jie (balsuojantieji gydyto
jai) gali visi eiti į peklą. 
Aš darau tą. kas, mano iš 
manymu, yra teisinga ir 
daktarų ir visos tautos at-

Amerikos socialistų par- 
kad iš laikraštyje įdėtos jų'tija, kurios vadas Norman 
korespondencijos jie teat-(Thomas per šešius kartus 
pažino tiktai savo pavar-Įbuvo statomas kandidatu į 
dės! Faktai, kurie buvo J prezidento vietą, šiais me- 
pateikti korespondencijoje,; tais išstatė kandidatūrą 
iš po redakcijos plunksnos Darlington Hoopes iš Read- 
išėjo visiškai iškraipyti ir ing. Pa.
pakeisti. Laikraštyje buvo Kandidatas prezidento 
išspausdinta koresponden-'vietai buvo išstatytas parti- 
cija apie tai, kad Šiluvos jos 28-toj metinėj konven- 
pašto viršininkas Daniulis cijoj Cleveland, Ohio. Kon- 
spekuliuoja laikraščiais ir vencijoj dalyvavo 200 dele- 
girtauja. Pasirodo, kad re- gatų. Vice-prezidento vie- 
dakcijos darbuotojai sava- tai išstatytas Samuel H. 
vališkai, be autorių žinios, Friedman iš Nevv Yorko 
prirašė 'korespondencijoje miesto.

užsieniuose. Jis palie- Prancūziją, nes tas įstaty- 
čia milionus amerikiečių/mas paneigia tą. ka ta sto- 
kurių tėvai, giminės, žmo- vyla atstovauja.
nos ar vyrai yra nepiliečiai.' McCarran biliUs yra di- 

Kai sakome “įstatymas dėlė, 300 puslapių knv(ra
paliečia,” tai suprantame, Senatorius Lehman saki iei Įstatymas ». ig.lietų, 
kad jis paliečia neigiamai, kad nei senatoriai nei kon-iapie jį teks plačiau lasyti, 
jis susiaurina svetimšalių gresmonai jos nestudijavo nes į. paliečia visus atei- 

teisių* ko-'rius,'pilu'-bi* i’’ nepiliečius.n naturalizuotų piliečių tei- ir balsavo pagal

misijos rekomendaciją. Se
natorių* reiškia vilties, kad 
įstatynui. bus vetuotas ir 
paskui nebe..raris kongre
se.

PANIUŠKINAS IŠVYKSTA NAMO

* V ♦
Sovietu ambasadorius Vtashingtone- Aleksandras 
kinas, išvyksta namo. Jis atsisveikino su 
siein laikams.“ o i io vieta atvvksta 
rubin

Paninš- 
\mcr;ka "vi- 

amh;»s.x1«>rius Za-
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Ji Atidarė Steigiamąjį Seimą
Siu metų gegužės 20 d. Gabrielė tai suprato ir to- 

suėjo lygiai trisdešimt du dėl pasišventė mokymui, i 
metai nuo Steigiamojo Be to, ji suorganizuoja Ži- 
Lietuvos Seimo sušauKimo, būrelio Draugiją, kuri rupi- 
kurs patvirtino Lietuvos naši šelpti mokslo trokštan- 
Tarybos paskelbtą Nepri- čius neturtingus jaunuolius, 
klausomybes Aktą ir pade- Vėliau toji draugija labai 
jo pagrindus Lietuvos vais- išaugo. Per savo brolio 
lybei. Tąjį seimą atidarė draugą Povilą Višinskį Ga- 
ir jam pii mininkavo mote-brielė sužinojo apie Žemai
tis—rašytoja ir visuomeni- tę. Labai susidomėjo ta 
ninkė Gabrielė Petkevičai- paprasta kaimo moterimi,* 
tė-Bitė. Šio mėnesio 14 kuri sulaukusi jau gero am-

KELEIVIS, >■> BOSTON
PENKIŲ VAIKŲ TĖVAS IŠĖJO Į DAKTARUS

M. A. Hansen. 5 vaiku tėvas, iš Glendale. Citif.. baigė medicinos mokyklą būdamas 33 
metu ir sako, kad jis visą savo gyvenimą norėjęs būti daktaru, bet aplinkybės jam 
trukdė. Pagaliau jis gavo diplomą ir visi šeima džiaugiasi.

Mirtis Konservu Dėžutėj
Ar galimas daiktas, kad lizmu nuo Kalifornijos 

konservuotų (mes sakome nuotų alyvų. Netrūku 
“kenuotų”) daržovių stikle
šiepiasi mirtis, kad užtenka
nv.-v i iš tokio stiklo pape- lo didelis skandalas. K 
ię ai žirny ir žmogus gali kuriose valstijose pradi 
mkžlaai i.psįnuodyti7 Juk kalbėti, kad reikia neįsivež- 
i.e: vclcs daržovės yra išvi- ti Kalifornijoj kenuoto

ke- 
mi-

rė dar 12 žmonių, kurie 
valgė kenuotas aly.as. Ki-

Vii

rinamos, iš stiklo
mas teveik visas oras, tai blemos 
iudpgi jame gali būti 
dų? Liūdna tiesa, kad nuo 
kenuotų daržovių ir maisto 
yra mirę daug žmonių.
Reikėjo ilgo laiko, kol 
mokslininkai ir daktarai su
rado nuodus, kurie slepiasi kenuojamas. Didžiosios 
kenuotam maiste, taip pat kompanijos kreipėsi į mok

inėtu,

pašalina- maisto, bet tai nebuvo' pro- 
išsprendimas, nes 

ųuo- kas galėjo garantuoti, kad 
Chicagoj ar Bostone kenuo
tas maistas neturi 1 otuliu - 
mo nuodu? Aiatvti, kaltė 
buvo ne tame, iš kur mais
tas paeina, bet KAIP jis

dieną suėjo 9 metai nuo jos žiaus, ėmėsi rašyti. Pasi- = _______
mirties. kviečia Žemaite pas save ir , .

bet talP P31 «abi kartu parašo porą sce- 
. ... „ nos vaizdeliu (“Velnias

nedaug pa.iko ^afcty, Spąstuose,” “Parduotoji*
Laimė” ir kt). Tie vaizde-

Rašvtoja 
Bitė
bet ji svarbi Lietuvos gyve 
nime savo visuomenine ir 
praktine veikla, o ne vien 
literatūriniu palikimu. Nors 
jos raštai daugiau skiriami

Petkevičaitė-

reikėjo ilgų tyrimo metų, slininkus ir tyrinėtojus pra- 
kol mokslininkai surado, šydamos pagalbos. Visas

...... ................kaip kenavimą padaryti būrys mokslininkų griebėsi
avo kraštui ir ta” iš pirm >jo okupanto nius ir ultraraudonuosius saugų. Dabar didžiosios darbo. Buvo ištyrinėta že-

(maskoliškojv ir gyveno spindulidb (kitaip vadina- kompanijos, kurios kenuo- mė, augalai, indai, tempe-
netikmmo dienas, mus šiluminius spindulius), ja daržoves, vaisius ir mė- ratura ir tt. Pasirodo, kad

nedaugelio musų rašytojų Todėl rašytoj a ir visuome- Ultravioletiniai spinduliai są tūkstančiais tonų, su bacillus botulinus yra že-
, - «r> - • moterų buvo bene vieninte- nininkės mirtis mažai kraš- iki tam tikro laipsnio žmo- mokslininkų pagelba apsi- mėje, kad tai yra natura-
inbri° VlejU,lė (neskaitant Žemaitės) šutą tesu jaudinę. Tik bure-gui via reikalingi ir labai saugojo nuo tų nuodų, bet lūs dirvos produktas. iš

Įaiškiu politiniu nusistaty-lis artimesniųjų velionies naudingi, bet koncentruoti kenuojant namuose, visad žemės jos patenka į auga-
1901 metu Žiburėlio mu. Ji turėjo aiškias de- draugų ją palydėjo į jos ultravioletiniai spinduliai yra pavojaus, kad nepa- lūs ir visur kitur. Bet jos

visuomenei.
Gabrielė Petkevičaitė iš rūsčia?

liai žinomi 
Moterų” kuriniai. 

Nuo
šviesuomenei, bet savo gy-,veikimas sustiprėjo, na- mokratines idėjas, kurios paskutinę poik-io vietą. kenkia akims ir sukelia už- kar.kama švara arba neuž- yra visai nekenksmingos.
veniniu ir darbais Gabrielė muose Gabrielė turi apsčiai nuvedė ją į demokratinį Bet lietuvių visuomenė degimą. Dar kensmingesni tenkamas virinimas pada- Tik tuomet, kai jos negauna 
buvo ankštai susirišusi su darbo ir rūpesčių su vaikų I Lietuvos visuomenės spar- negali jos užmiršti, nes ji akims yra ultraraudonieji rys kenuotą maistą nuodin- oro arba deguonies, jos
kaimo žmonėmis, 
skurdžia buitimi ji

kurių mokumu, prie to prisideda ną, o vėliau į valstiečių buvo pavyzdys moters, ku- spinduliai, kurie pakenkia 
ielojosi šeimyniniai nesutikimai irjliaudininkų partiją. Į Stei- ri į liaudies -rietimą ir į jautrioms akies dalims.

Gabrielės sveikata neišlai
ko. Ji rimtai suserga ir iš-

ir darė viską, kad ją pa- 
lengvintų.

Gimė Gabrielė 1861 me- važiuoja gydytis į Varšuvą, ninku atstovė.

giamąjį Seimą Petkevičaitė politini 
taipgi pateko kaipo lia'udi

Kas gi yra tie nuodai? pradeda 
Gi 1793 metais Vokietijoje, nuodus, 
tu Vv’ildbade, 13 žmonių štai- ninkai

gu. gaminti mirtinus 
12 metų moksii- 

tyrinėjo, kaip mais

tais, kovo 18 d., Puziniškiu 
dvare, bajorų šeimoje. Jos 
tėvas buvo gydytojas, moti-

' Trejus metus turėjo išgulė
ti lovoje. Jai besergant 
miršta Gabrielės tėvas

na — bajoraitė. Nežiūrint naujas smūgis.
“poniškos” kilmės, namuo- Gabrielė kurį laiką gyveno 
se viešpatavo demokratiškar Vilniuje, o paskui grįžo į 
dvasia, o tai į Gabrielę be Tėviškę.
abejonės turėjo didelės įta
kos. Kaip tuo metu Lietu
voje buvo įprasta. Petkevi-
ciai namuose vartoj© luimu
kalbą, bet Gabriele jau 
mažens gerai mokėjo

veikimą dėjo visą saulės akiniai kaip tik
savo širdį ir a.stovavo min- kenksmingųjų spindulių ne- ga sumirgo keista' liga—jie tą kenuoti, kad jis butų 
tį, kad šviesuolių vieta yra sulaiko. Kiekvienas žino, apsvaigo, pasidarė “dizzy, ’ sveikas, kad botulino baci- 
su liaudimi. Ją turime kad jeigu nuoga
statyti pavyzdžiu visiems lias sekundes 
inteligentams r tokiais be- lę, tai po to

Nepriklausomybės laikais 
Gabrielė Petkevičaitė mo-

Pietai kytojavo Panevėžyje, kur ir 7 pajuoduoja,
mirė 1943 metu birželio 14* _- 1

Gabrielė pradėjo rašyti 
turėdama apie 30 metų am
žiau?. Tam ją paskatino
IdllVdM. 151 V <XI vnor«
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iš Kudirkos “Tėvynės Varpai, 
b’j Kaipo rašytoja ji nedaug 

lietuviškai. Gabrielė buvo raštų paliko—keletą dramų, 
ilpnos sveikatos vaikas, scenos vaizdelių, romaną

Pernelyg griežtas auklėji-1 ‘ 
mas jos sveikatą visai 
kirto. Pradėjo linkti jos 
stuburkaulis, mestis į kup-

Ad Astra.” Iš jos raštų 
pa- dvelkia žmoniškumas, jaut

rumas ir matosi ryškus vi
suomeninis motvvas. Gab

ią. ir ji visam amžiui liko Į rielė, nors gimusi ir augusi
invalide.

Gabrielė baigė Mintauja
mergaičių
kė egzaminus už gimnazi

diena. rinti šviesuolio amatą su kuriam

Ji mirė karo metu. kada buities gerinimą

los jame nesi veistų ir tik 
kalbėti, o paskui nega- po tokio ilgo laiko jie sura- 

nė kvėpuoti. Atrodė, do saugius metodus.
nematoma Namuose kenuojant mai- 
pasmaugė. stą, daug sunkiau apsisau-

pat Skausmo jie nejautė jokio, goti nuo tų bacilų, negu la- 
Niekas neži-1 brikuose. Todėl šeiminin- 

priežasties, kės turi būti labai atsargios
ir rūpestingos parinkdami>s

akim ke- užkrito akių vokai, nebega 
žiūrėti į sau- lėj 
akyse viskas Įėjo 
Net praėjus kad kokia tai 

laikui, akvse šoki- ranka juos
darbo žmonių kova už savo n ėja juodi taškai. Toks

ir kulturi- dalykas atsitinka . ir nėšio- Bet jie mirė
Lietuva buvo antrojo oku- ni kilimą, 
panto (rudojo) “išvaduo- r —Lg.

dvare, nebuvo akla kaimo 
skurdui. Ji perdaug gerai} 

kad galėtų 
švelniomis

mokyklą ir išlai- kaimą pazmo.
JI vaizduoti

ją. o 1885 metais baigė spalvomis ir tik iš tolo. 
Deltuvoje bitininkystės kur- Priešingai, ji iškelia tiršto- 
sus. Tėvai jos i tolimesnius mis spalvomis žmonių skur- 
mokslus neleido, tad Gabri- dą ir jiems daromas netei- 
elė grįžo į Joniškėlį, kur jos sybes. Ji sugretina dvarų 
tėvas buvo gydytojas. Grį- prabangą, dvasinę tuštumą

MANO DRAUGAI
Ar keista nekeista, baugu nebaugu.
Bet vargas ir skurdas—du mano draugu.

Mažam man tebesant, pamėgę mane,
Mane jie apleidžia tik naktį sapne.

Ar aušta ar temsta, lauke ai- namie.
Lyg tamsus šešėliai, kur aš, ten ir jie.

Niekad jie lydėję manęs nenustos,
Kaip draugo geriausio, lig grabo lentos.

Ar keista nekeista, baugu nebaugu.
Bet vargas ir skurdas—du mano draugu.

JULIUS JANONIS.

jant saulės akinius, nes jie nojo mirties 
sugeria matomą saulės švie- bet kadangi jie visi 
są, bet ultravioletiniu ir ui- valgę kraujinę dešrą, 

daktarai tokį 
ma pavadino

daromi iš dažvto ir rukvto (lotyniškai botulus «/
stiklo. dešra).

Akių daktarai sako. kad
norint rimtai akis apsaugo
ti nuo saulės, akinių stiklai viename bankete, 
turi būti darvti iš tekinto sirgo botulizmu.

traraudonųjų spindulių ne
neš tie akiniai via' 
iš dažvto ir rukvto

suiainu,

ŠEIMININKĖM

buvo 
tai vaisius ir juos kenuodamos. 

apsinuodiji- Pirmoj eilėj yra švara. In- 
“botulizmu” dai turi būti ilgai ir gerai 

reiškia. išvirinti. Pats maistas ar 
i daržovės rūpestingai nu- 

1895 metais Belgijoje 20 plauti. Imti tik visai svei- 
muzikantų, kurie dalyvavo kus vaisius, kurie nebūtų 

taiga ap- įplyšę ar kitaip pažeisti. 
Šį kartą nes visokie plyšiai kaip tik

ir poliruoto stiklo. Bet to- daktarai surado,kad jie ap- gera vieta gedimui ir baci-
kie akiniai atsieina daug sin.uodijo nuo kumpio. Dak- loms. Visas daržoves ar

(maždaug 33.50). taras Van Emergem su mil- mėsą virti “pressure cook-
akiniai. kurių žiniško mikroskopo pagal- er.” Lengvi konservavimo

tik- ba surado, kad kumpyje budai, kaip tai “hot-syrup” 
raitėsi mažutės bacilos, ku- arba “cold pack,” maisto

©rangiau
Gi tie pigus 
parduodąma milionai, 
ros apsaugos nesuteikia.

4-

skurstan-
užguitus

’lauro lapelių ir keletą grp-
______ dėlių garstyčių (muštar-

Marinuotos Žalios Tomeiiės dosb F paruošti toki

ANGLIJOJE SUMAŽĖJO 
GIMIMAI

rios sukėlė apsinuodijimą, nesterilizuoja ir todėl baci- 
Jis jas pavadino “bacillus los gali lengvai atsirasti.
botulinus.” Tas pats 
taras surado, kad tos

dak- Jeigu keruotam maiste

žūsi ji ir pradeda dirbti ir šalia pastato 
kaimo aplinkumoj. Ji lie- čius, gyvenimo 
tuviškai parašo knygutę kaimo žmones, kurių norai 
apie bitininkystę. Iš čia ir ir aukštesni siekimai atsi- 
kilc jos slapyvardis “Bitė,” muša į gyvenimo pastatytas 
kuri ji vartojo visą gyveni- kliūtis. Gabrielei nesveti-

(Pickled Tomatoes) rasala
i vandeni

Paimti “peck'ą” žalių to- kos, pu.

Praeitais metai? gimimų 
m-t: šešias kvortas iškaičius Anglijoje

meičių ir puoduką druskos. visk? užvilti'jr užpilti ant 
Tomeites supiaustyti, api-ragul.kų. <.iklus ; už. 
barstyti druska ir palikti l(įenptj t.druska ir 
stovėti per naktį. Ant

mą. Be to. ji šeimininkau- mos ir moters išsilaisvinimo nusunkti. Paimti 6 iigjau

baci- atsiranda 
du tokio

pelėsių, jokiu bu- 
maisto nevartoti.

puoduką di-us- Pats mažiausias per pasku- 
kv. -ę balto acto,

gerai
paruošti agur- 

kai turi išlaikyti metus ir

nuošė, moko vaikus, idėjos. Ji moteryje matė jodžius raudonus^ pipirus ir 
lėto Lietuvoje moky- ne vyro žaislelį, bet sąmo-res^s vidutinio dydžio svo-i u • • i • ~ *____ i__ x_ • x._ ionmię crirnausvti :

ja namuos 
Ano meto
tojai ir gydytojai kaimui ningą žmogų, kur? turi tu-
buvo reikalingiausi žmonės, rėti pareigas ne vien vyrui ______________________

GRIŽO Iš KORĖJOS PESIMISTAS

Generolas D. H. Hudelson grįžo iš Korėjos ir sveikinasi 
su savo žmona. Tas eeneroks vadovavo 40 divizijai ir 
\ra pesimistiškas dėl Korėjos karo eigos, jis sako, sunku 
i>utn atsilaikyti prieš “gausias komunistų

gunus, supiausyti, sumaisy 
ti su tomeitėm, viską užpil 
ti praskiestu actu ir pavi
rinti, kol suminkštės, 
atauš, sudėti į 
puodus ar stiklus.

Tuomet paruošti 
iš šitokių dalykų:

Akiniai Neapsaugo

tiniuosius 11 metų. Mirtin
gumas Anglijoje padidėjo 
veik visu nuošimčiu, ir tas 
faktas kelia kai kuriom 
galvom nerimą. Be ,to, sta

lo? veisiasi tik ten, kur nė 
ra oro arba deguonies (oxy- Jeigu yra įtarimas, kad ke- 
geno), taigi kenuotas mais- nuotas maistas

vieta ba- mai
neužtenka- 

pavirintas. tai
ge-

yra geriausia
gyvuoti. Iš pradžių prieš prieš vartojant 

buvo manyta, kad bacilos rai išvirinti, 
veisiasi tik
1904 metais

tas buvo
cilom? JĮ

mėsoje, bet Pupelės (string bean?) 
Vokietijoje, dažniausiai kenuo lamos

tistika rodo, kad iš kiekvie- K®“1™ mieste, keletas žmo- šaltu budu (cold pack» to
no 1,000 naujagimių 47 yra r:nl apsinuodijo nuo. pupe- dėl jas reikia virti bent 10
“nelegalus,” atseit, be ve
dybų.

lių. Amerikoje apsinuodi- minučių. Špinakai turėtų 
jimų botulizmu taipgi ne- būti virinami bent 20 nu
truko, ir Amerikos moksli- nučių. Jeigu atidarius stik- 
ninkai pradėjo tirti, kaip lą jaučiamas kad ir men- 
nuo jų apsisaugoti. 1919 kas gedimo kvapas, 
metais Ohio valstijoj keturi maisto nevartoti, 
žmonės apsinuodijo botu-

‘de- Jungtinėse Amerikos Vai 
kitokios stybėse kas trečias neštu- 

molinius krautuvės išstato milionus mas baigiasi abortu
tamsių akinių apsaugoti kurie iš jų įvyksta savaime 

rašalą ;a^? nuo saulės. Vieni žmo- (misscarriages), kai kurie 
‘ nės perka ? os akinius tik- jų atliekami su daktarų nu- 

rai norėdami apsaugoti akis rodymu tam, kad apsaugoti 
nuo aštriu saulės spindulių,'motinos gyvybę.

Kiekvieną 
Kai šimtštoriai'

vasarą 
ir tokio

3 puodeliai acto 
1 puodelis rudo cukraus ir 
3 šaukštai maišytų prieskonių 

(mixed spices)
Viską pavirinti ir užpilti 

ant stikluose esančių to- 
meičių. Stiklus gerai už
dengti.

Pickles
(Marinuoti Agurkėliai)

Reikia paimti vienodo 
dydžio agurkėlius, geriau
sia pasirinkti vidutiniškus. 
Nuplauti, leisti nudžiūti, po 
to gražiai sudėti į kvorti- 
nius stiklus.

bet di-
kiti, ypač moterys, tam per-į tižiausia jų dalis atliekama
ka, kad gražiau atrodytų, nelegaliai 
Bet akių daktarai (aphtal-|lių abortų 
mogistai) ,ako, kad kiek
vieną vasarą didėja skai
čius žmonių, kurie skun
džiasi paraudusiom akim ir

Tokių neiega- 
kasmet įvyksta 

apie 750,000. Jie atlieka
mi operacijos budu arba 
tam tikrų vaistų pagalba, 
kurie yra tablečių arba

blogu matymu. Vienas iš “pašte” pavidalo ir turi sa- 
tų daktarų pareiškė, kad tie vyje iodino ir kitų dalių, 
milionai akinių, kurie par-kurie dideliais kiekiais var
duodami už keletą centų, dojant darosi pavojingi, 
akims apsaugos nesuteikia.

stiklą įdėti po kelias šakne
les krapų, keletą pipirų,

Kodėl? Vedybos yra tokia insti-
Saulė šviesa yra ne kas tucija, kuri išmoko vyrą 

kita, kaip jvairaus ilgio taupumo, tvarkingumo ir
Į kiekvieną i šviesos bangos. Be mato-,kitokių dorybių, kurios jam

Sraige.

flA MATOME MEILĖS DUETĄ

Dainininkė I.ila I.eeds ir jos vyras pianistas Irving Roch- 
lin, tuoj po vedybų, atrodo kaip tobuliausias meilės due
tas. Ar ilgai taip atrodys?

mos Šviesos.
spinduliuoja

saulė dar iš- butų visai nereikalingos, jei,
ultravioleti- jis liktų viengungiu.
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Iš Plataus Pasaulio
Argentina ir Brazilija Tuniso Arabai

Brazilijos vyriausybė pa- Prancūzų kariuomenės 
siuntė kariuomenę į pasienį teismas pasmerkė mirti 
prie Argentinos, kad “su- penkius arabų teroristus, 
laikius Argentinos policijos kurie buvo kaltinami nužu- 
puolimus.” Argentinos po- dę vieną prancūzų žandarą 
licija užmušė tris žmones ir laike sausio mėnesio nau
du pagrobė iš Brazilijos te- šių. Teismo sprendimas 
ritorijos. Incidentai vyko sukėlė naują arabų protes- 
ginčijamoj pasienio terito- tų vilnį.
njoj.

Prieš Segregaciją

'ką atstovauti, taigi juo* ir
atšaukia. Atšaukdama sa
vo atstovus iš ULB OK, ši 
organizacija mato reikalo 
pasisakyti, kad vienos sro
vės ULB OK neturi teisės 
veikti ir kalbėti visų tų 
Urugvajaus lietuvių vardu, 
kurie norėtų, kad Lietuva 
atsikurtų laisva -ir nepri-' 
klausoma valstybė.. Jis ga-1 
li veikti ir kalbėti tik tos 
srovės vardu, kurios suda-' 
rytas. Jeigu jis bandytųĮ 
veikti ir kalbėti visų lietu-', 

Ivių vardu, tai jį tektų trak
tuoti, lietuvių ir ispaniškoje' 
urugvajiečių spaudoje, kai-

. n - nepriklausomos Lietu-:
Amenkos Kurtaus Baz-jvog priešininkų sudarytą'Jugoslavija ir Valstiečiai

Jugoslavijos vyriausybė .Nacįonalmė Taiyba, destruktyvią poziciją,
išleido naujus patvarkymus^1.1. Ju”gia mi įonus turėdami omenyje,
dėl skatinimo savarankius Jvalrlų b^VyC1U, • prOteSt°‘ kad Tamsta, ponas Minis- 
ukininkus geriau Ūkiniu- n.us> nutar4 k?Yoti P™*™' teri, esate įgalioti Pasaulio 
kauti. Valstiečiams užtik- sin^ segtegaciją bažnyčių- ijetuvių Bendruomenės 
rinan,a laisvas produktų Nutanme sakoma slek-jcentro vaidybos Urugva- 
pardavimas. Dauk kolčho- P bažnyčios n visuomenes jaug Lietuv;u Bendruome- 
zu Lsskirstyu. -.arp privačiu be ^egacijos. Presbite- n-=
Ūkininku. ’ lnon« baz"ye>“s

gaUNA piPLOMĄ LIGONINĖJ

Birželio mėnesi Amerikos mokyklose po visą kraštą eina 
mokyklų baigi"10 diplomu dalijimas. Paveiksle matytis, 
kaip viena studentė, Bernadette Gtoudemann, 18 metu, 
gauna diplomą būdama ligoninėj Miluaukee. Wis„ mies
te. Ji staiga susirgo prieš pat mokyklos baigimą.

susilaikė balsavime.
atstovas nės organizavimo reikalu, 

o taip pat laikydami Lietu-

Prie to dar prisidėjo viena kupai Lietuvą paaukavo 
graži Seniora. Vieną gra- Marijai. Vargšė ta musų 
zią, saulėtą dieną jis metė Lietuva. Ją aukoja ir do- 
sutoną ir nuėjo į belgų vanoja kas tik nori ir kam 
kompanijos firmą tarnauti, tik nori.
Sužinojusi apie tai jo gero- Senovėje vienas dvari- 
ji mamytė atvyko ir išsive- ninkas kitam dvarininkui 
žė jį į Jungtines Amerikos pralošdavo ar paaukodavo 
Valstybes. dvarą su visais baudžiau-

Lar vėliau iš JAV lietu- ninkais ii- vergais. Tai bū
vių marijonų buvo prisius- vo senovėje. Bet šiandien 
tas senas kunigas Tamoliu- ir ištisi kraštai “aukojami.” 
nas. Tai buvo rimtas se- M. Krasinskas.
nelis ir nesikišdavo į politi- ’
ką. nelysdavo prie “bobų,” 240 AKRŲ FARMA 
bet mėgdavo išsigerti. Vie- Pardu&du 240 akrų farrna su Reru
na nakti pas savo parapijo- mišku; dirbamos žemės yra 50 ak- 

.... - ru. Karma labai geroj vietoj, tarpnis gerai pasivaisinęs, gir- dviejų didelių kęlių, tarp kurių eina
tyc Mtsidlil’ė komi<5ariini geležinkelis ir yra valgomųjų ir ki- Ias . *lSKluie Komisanjoj lų daiktų 3 Urautuvės. -nu už vieno
(policijos nuovadoj) iš kur, bloko nuo triobų yra įvesta elektra, 
t-t • k , -t..,. Žemės yra kiek užsėtos avižom irkaip kunigas buvo nuvežtas užsodintos bulvėmis. Yra 10 mel- 
Į vietos kuriją, o iš kurija,
net pas savo mielus para- torius, trakas, karvėms melžti maši- 
plJOniS nCSUgrįzęS stsisvei- gaij pirkti su gyvuliais ir masino-
kirti dinero kur tai irais- arba vien* tik farnu»- B*Kimi, UingO hlll Ldl. 'vulių ir mašinų parduosiu pigiau.

Po visu viršminėtų nepa-.Pard»virao priežastis—senatvė.
sisekimų, Lrugvajaus lietu- Route i, Box 318,
viai ilgą laiką buvo be savo _____Bhssriamfar, wis. <2s>
lietuviško dvasios vado ir

Jordanija Protestuoja

Jordanijos vyriausybė pa

| vos atstovybę musų kovo
jančios tautos vyriausiu au
toritetu Pietų Amerikoje, 

Birželio 23 d. vakarinė siunčiame šį raštą ir prašo-
Reparacijos Žydams

REIKIA PUSININKO
Ieškau pusininko. Turiu ISO akrų 

žemės su gerais trobesiais, 17 gy
vulių, 3 arklius, 5 avis. Rašykite; 

K. Žukauskas,
B<jX H8,

Rivesville, W. Va.
.(25)

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau savo švogerio Prano ar

ba Franko Baginskio, kilusio iš Pa
liepių kaimo, Laukės parapijos, ^el-

Anna Pauker, nebuvo viešai spjaudoma į kun. Grigaliūnas, kuris iš- g» ''ap^i^ii
švogeri, malonėk at- 

tamstos brolis Jokūbas 
jei kas kitas žmo, 
tai malonėkit man 

adresu: (35 >
Krank Snimkus,

Route 1, Box 318, 
Rhinelander, Wis.

Matilda Ramanauskas arba jos 
broliai, kilę iš Degučiu kaimo, Ma- 
riampolės apskrities, prašomi atsi
liepti šiuo adresu; (26)

A. Butkeraitis,
1228 No. 12th St., Philadelphia, Pa.

Paieškau Stanislovo Milevskio, ki
lusio iš Kušleikių kaimo, Kelmės 
valsčiaus. Prašau atsiliepti, nes ga
vau daug žinių iš Lietuvos. Mano 
adresas; (25)

Elizabeth Petrauskas,
6435 So. Hamilton Avė., 

Chicago 36, III.

“Moteriškė Prisivirė Košės9

Antanas Bimba, lietuvis- po “pridariusį klaidų,” “iš- turėjo pasitenkinti vietos

x et Virk vi v a.*-* nui iv nuttuicv LA ĮJ c* V LU5 Uvlcv VrtvaiUO AI
siuntė protestą Jungtinių Vokietija, Izraelio valstybė me perduoti šį musų nuta-'nuo Stalino linijos. Štai ką vo jį nubaudę. Tiesa, Bim- atsiradus užsienyje lietuvių
Tautų organizacijai ir įspė-.ir pasaulio žydų organiza- rimą Pasaulio Lietuvių ?a)<0 Bimba, pats kadaise bos bausmė laisvoj Ameri- kunigų pertekliui, Urugva-
ja ją “dėl pavojingų pasek- cijų atstovai atnaujina de- Bendruomenės centro val-}paty,.ęS, reiškia nukryp- koj ir pirmaisiais partijos jaus lietuviai katalikai vėl
mių,” jei JT paskirtoji ko-irybas dėl atlyginimo hitle- dybai ir buvusio ULB OK jr patekti į partijos ne- gyvavimo metais, buvo i susilaukė net keleto lietu-,
misija nenustatys greitai rizmo padarytų žydams Į pirmininkui. malonę: švelni bausmė. Čekistai jo vių kunigų.
_.-x,x,---- skriaudų. Derybos buvo Su aukšta pagarba, komercinei spau- nekankino kalėjimuose, jam Pirmiausiai atvyko

nutrukusios prieš kelias sa- Dr. K. Griniaus Vardo Uru-jda. darbo su 
vaites. Vokietija siūlo iš-j gvajaus Lietuvių Organi-'
mokėti prekėmis 750,000,-i zacijos

ir aiškiai sienų tarp Izrae
lio ir Jordanijos Jeruzalės 
miesto srityje. Sako, žydai 
savinasi svetimą teritoriją.

Bavarų Kardinolas

Birželio 12 d. Miunche
ne, pietinėj Vokietijoj, mi
rė kardinolas M. von Faul- 
haber. Jis buvo žinomas 
tuo, kad Hitlerio valdymo 
laikais visada drąsiai pasi
sakydavo prieš nacizmą ir 
prieš nacių žvėriškus dar
bus. Tuo atžvilgiu kard. 
von Faulhaber teigiamai iš
siskyrė iš kitų vokiečių baž
nyčios kunigaikščių.

000 dolerių žydams bėgyje teto
12 metu. Karoli*

Čili Uranas

turi išvalgyti. Jau beveik vėl- nusižeminimas užmušė jo lietuviais gerai sugyventi.
Dzevečka, Juozas Babilius 
ir Vladas Vijūnas.

Montevideo,
Birželio 1 d., 1952.

niop turi eiti visas socializmas savigarbą ir visokį švelnes- Ir dėlto jis užsipelnė pa- 
ne tik Rumunijoje, bet visur nj jausmą jo širdyje. Jis garbos. Bet paskutiniu lai-

Čili respublikos spaudoje 
plačiai rašoma apie urano 
rudos atradimą ir kalbama,
kad uranas greitu laiku pa- JUGOSLAVIJA KEIČIA 
sirodysiąs svarbiausias Čili SAVO ŪKIO POLITIKĄ
eksportas ir nusmelks “gu- --------
aną” (paukščių mėšlo trą- Jugoslavijos vyriausybė1' 
šos) -ir Varį, kuris dabar yra‘nutarė priartinti savo ūkį 
svarbiausias šalies ekspor- prie “.Vakarų.” Svarbiau- 
tas.

kitur, kad ta moteriškė pridarė pa?jdai'ė čekistu ir budeliu ku jo kišimasis i politiką, 
visokių klaidų ir tapo pašaukta . čebatlaižis. Ką kaipo Pasaulio ‘ Lietuvių

jsias patvarkymas liečia že
mės ūkio produktų laisvą 
pardavimą rinkoje, ūki
ninkai neprivalo statyti vai

zdžiai javus ir kitus produk-
----------------- į tus nustatytomis kainomis.

Urugvajuje veikianti Dr. mą nusistatę tautiečiai, yra Kitas patvarkymas sumaži- 
Kazio Griniaus vardo orga- sugriauta. :na investavimus pramonėje.
nizacija, kuii jungia sočiai-j (2) Inscenizuojamas ne- --------------------------
demokratų ir liaudininkų’va rinkimų aktas kuris pa-| !yos OEN€RALKMro 
nusistatymo lietuvius, pa- gal vienos klerikalines sro- ato NEW YORKE
siuntė Lietuvos pasiuntiniui vės pranešimą turėsiąs pmešKOMI ASMENYS
Urugvajuje laišką, iš kurio įvykti birželio 29 d., š. m.,
matome, kad Lietuvių Ben
druomenė Urugvajuje kle
rikalų buvo sugriauta. Su
griauta sąmoningai.

Atsakomybė už tą darbą 
tenka jėzuitams, marijo
nams ir jų prieplakoms, 
kaip K. Čibirui ir pana
šiems žmonėms. Štai Uru
gvajaus lietuvių laiškas:

Didžiai Gerb. Ponas Mi- 
nisteri:

Turime garbės pranešti, 
kad Dr. K. Griniaus vardo 
Urugvajaus lietuvių orga
nizacija savo įvykusiame 
visuotiname narių susirin
kime birželio 1 d., š. m., 
apsvarsčiusi ULB organi 
zacinio komiteto 
priėjo šių išvadų:

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
URUGVAJUJ SUGRIAUTA

prie tvarkos. 'čekistai daro ar darys, Bim- Bendruomenės skyriaus
ris Sėdi Parvžiuje ir ieško atsi- bai viskas Ok- D D ; Urugvajuj pirmininko, skir- 
vertėliu Europos komunistuose. Buv^s stymas lietuvių į sūnūs ir
surado dar keletą kitų išgTiu- - “ posūnius, jo kaipo kunigo
zusių iš vagos: Gomulka, Kos- Pietlį Amerikos prestižą palaužė ir lietuviai 

tov, Rajk, Clementis. Xoxe. Vom
Patrascanu ir Slan.^ky.

“Nežinau tokio socialinio są
jūdžio. kuriame laiks nuo laiko
neatsirastų atsivertėlių ir atsi- ą,. buvo anksčiau čia lie- Mikalauską, apie kuriuos 
metėlių. Kodėl toks milžiniš-' 
kas sąjūdis, kaip komunistinis, 
turėtų būti laisvas nuo silpna
dvasių ir silpnavaliu ? '

Lietuvių Kunigu Isterija
Urugvajuje

jau žiuri į jį taip pat, kaip 
ir paskutiniu laiku čia atsi- 
baladojusius kun. Bružiką 
ir akyplėšą jėzuitą kun.

tuvis kunigas, sunku paša- jau teko spaudoje kalbėti, 
kyti, bet 1928 metų pra- Bendrai imant, kaip visi 
džioje. atvykus didesniam anksčiau čia buvę, taip ir 
skaičiui lietuvių, atsirado paskutinieji čia esantieji ku- 

Bet štai kas aišku: Dėl to vienuolis Z. Vipartas, kuris nigai rūpinasi iš žmonių
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witcia), Jurgio ir Onos (Kavaliaus
kaitės) Lekavičių sūnūs, Gimęs 1884 
metais Trakų apskrity, Žaslių para
pijoj, Lėlių kaime, gyvendamas So. 
Bostone esu buvęs narys Sv. Kazi
miero Draugijos iš Cambridge, tu
rėjau Lawrence giminių; M. Cvira- 
gų, Stasį ir Mikų Kavaliauskus, ir 
pusbrolį Stasį Lekavičių, su kuriais 
dabar noriu būtinai susižinoti. Rei
kalas svarbus, nes mano dokumen
tai yra sudegę, o dabar jie reika-

pustuzinio politiniai iškepusiu ken0 ui buv0 įšventintas į prakaito sau lengva pragy^ t,
žmonių ne, Lenkijoje ne, Ru- ,kuni jr kuris su klieriku venj padarvti; ’ '
mumjoje, nei kituose kraštuose i j

panašus tai rinkimų tragi- Aleknaitė-Jarašunaitė, nuo 
komedijai, kurią suvaidino. Šeduvos. Panevėžio apskr. 
Maskva Lietuvos pavergi- Julija Blažytė, gyvenusi Pa
ntui įteisinti. Skirtumas tik'lyselių km., Troškūnų vais., 

Panevėžio apskr.
Jurgis Bražinskas.
.Augustė Hein. gimusi We- 

ber. iš Penkinų km., Vilkaviš
kio apskr., ir vyras Adolfas 
Hein, iš Gulbiniškių km.. Ma- 
riampolės apskr.

Ona Malvicaitė-Rimkienė iš

tas, kad Lietuvoj šitaip el
giasi Lietuvos okupantai, o 
čia juos pamėgdžioja siau-j 
ros parapijinės politikos 
sektantai.

(3) Parapijinės politikos 
vyru nueita taip toli, kad 
jau nuo seniau, matyt, tu
rint omeny šios rūšies rin
kimų improvizaciją, neįsi- 
leidžiama į ULB ne tik šios 
organizacijos narių, bet ir 
josios pirmininko bei Vyk
domojo Komiteto narių.

(4) Prie šių apystovų vi-
veiklą, suotinas narių susirinkimas

nutarė, kad Pranas Vikonis 
(1) Dėka klerikalinės ir Albinas Gumbaragis, ku- 

srovės nedemokratiniams rie šios socialdemokratų ir 
pasišovimams, Urugvajaus valstiečių liajidininkų ben- 
Lietuvių Bendruomenė, į drinės organizacijos vardu 
kurią burtųsi visi už nepri- buvo pasiųsti į ULB OK, 
klausomos Lietuvos atkuri- kaipo atstovai, dabar neturi

socializmas nesuklups. Nejau
gi tos jau senos tiesos negali 
sau Į galvas įsidėti komercinės parapiją. 
spaudos rašeivos ?“ \ ipartas

Tai ir viskas ką Bimba 
turi pasakyti dėl Ana Pau
ker, dėl slanskių, gomulkų, 
kostovų, rajkų, petraseanų 
ir kitokių bolševikų vadų 
nukrypimų nuo tikrojo sta
linizmo. Jokio gailesčio, 
jokio skirtumų aiškinimo, 
jokio net noro paaiškinti, 
kas gi ten atsitinka toje

Jomantų km., Švėkšnos vais., Stalino bažnyčioje, jei to
kie įtakingi jos vyskupai ir 
pralotai staiga įpuola i ere-•• II* *

minių galėtų man pagelbėti, pr 
atsiliepti, visos išlaidos bus atlygin
tos. (25)

Ben. Lekavičius, 
c/o John Kaulaičia,

1 Holyoke Avė., Rumford, Me.

NAUJA GYDUOLE
Alezander’s N a u i • 
Maistinga G y d u oi a 
yra mišinys riešuto, 
uogų, šaknų ir lapo; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo. gera 
nuo inkstų (kidneys) 

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

tuviai, lie paraptjona., po &-
pirmo

M. Valatka įsteigė pirmą
Montevideo mieste lietuvių

Valatkasu

Ir Vėl Marija

Gegužės 13 d. Urugvajuj 
esantieji marijonai, jėzui

dirbo, vienas tarnautoju, į_aj jr kitokie jaunuoliai su 
antras darbininku frigori- savo pasekėjais atšventė 
fike (gyvulių skerdykloj) kokias tai sukaktuves, nuo 
Swift. 0 šventadieniais, ti- to iaįko, kaip Lietuvos vys
tantiems prašant, atlikdavę ---------- --------------------- —
religines apeigas jų įkurtoj LINKSMOS PLOKŠTELES 
parapijoj ir bažnyčioj, prie; REKORDAI
kurios daugiausiai plikiau-1 .... . . , .nunvx . .. I Naujai pagamintos pirma kartųSČ buvę V ilniaus krašto lie- išleistos lietuvių kalba juoku plokš- 

rp- „bitelės—rekordai. čia rasit juokų,
i ie paiapijonai, po juokelių—net linksta keliai. Jeigu 

Tamsta nesijuoktum jų klausyda

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviskai-Angliskas ir Angliskai-Lietuviškas 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boaton 27, Mass.

Taurags apskr.
Mikas Mertinaitis.
Aleksandras Mikuliunas iš 

Paleknių km., Radviliškio vais., 
Šiaulių apskr.

Ožkartaitės. iš Meiželių km.. 
Švėkšnos vais., Tauragės apskr.

Petrauskas ir jo žmona Nina 
Rimkauskytė-Petųauskienė.

Jozef ir Waclow Sirewicz, 
gyvenę Ogden, Iowa.

Ema. Emilija, Natalija ir 
Ona Vengelytės iš Lydavėnų 
km., Šiluvos vais., Raseinių ap.

Ieškomieji arba juos žinan
tieji maolniai prašomi atsiliep
ti į:

Consulate General of Lithuania 
4t West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

REIKALAUJAME
AGENTŲ

Didelė proga dėl moterų ir vyrų, 
pardavinėjimui Deksnio mosčių. Tu
rėsi naudinga ir pelningų darbų, su 
geru atlyginimu. Tuojau rąžykite:

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bot 666 N«w»rk 1, W. J.

(31)

darvti gerais katalikais, \ i- daktarų. Kaina tik $1.00. 
partui su Valatka išvykus 
i Jungtines Amerikos Vals-

čiukai mėsinvčioj. Lietuvos okupantų garbin
tojais ir pasi Ii Ko aklais bol- 

A. Bimba gal geriausiai Įševikų bernais.
tinka “paklydėlius” pa- Po kiek laiko buvo at- 
smerkti, nes jis pats vieną siųstas iš Lietuvos ir neiš
kartą buvo paklydęs ir už- žai Lietuvai kainavęs kun. 
sitraukęs iš partijos me- Badžius, kurį atsimena ne 
tams laiko suspendavimą‘tik lietuviai, bet ir vietiniai, 
nuo visokių pareigų. Jis i Kun. Badžius pasižymėjo 
per metus laiko mokėjo į Lietuvos pinigų eikvojimu 
partiją mokesčius, bet bai- ir girtavimu. Negalėdami 
so joje neturėjo ir buvo pa- to pakęsti net ištikimi ir ar- 
niekintas parija. Jįs atsi- timiausi jo draugai lietu- 
mena, kaip jis “skaudžiai viai katalikai kreipėsi pas! 
pakutavojo,” ir todėl šian- vietos vyskupą prašydami,: 
dien, kai jis išgirsta, kad kad kur nors jį iškraustytu, 
kiti pakliūva Į bėdą, jis ką vyskupas ir padarė, 
jiems jokio gailesčio’ ne- Kiek vėliau, keno tai 
įstengia parodyti. Hov siunčiamas iš JAV Į Urug-t Jis dar
tebeserga “suspendavimo” 
širdgėla ir į kiekviena esan-

siunciamas 
vajų atvyko jaunas, vos tik 
kunigo mokslus baigęs kun.

(26,

DEKKN’S PRODUCTS 
P. O. Box 666, N>wark 1, N. J.

$4.00, kvoteris svaro $2.0(1 
čjam į namus. ___

ALEXANDER S CO
414 West Broadawy 

South Boaton 27,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
F ra temai ė Organizacija 

Įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420,359.00

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

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

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

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

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

j



Puslapis Aštuntas KELEIVIS. BOSTON

MELODIJOS VALANDOS PIKNIKAS

Nr. 25, Birželio 18, 1952

MINĖJO LIŪDNĄSIAS platybėse, nuo Uralo iki 
BIRŽELIO DIENAS Ramiojo vandenyno, nuo

--------  šiaurės Lediniuotojo vande-Į
Šeštadieni vakare Trem- nyno iki Kaukazo ir Centra-

tinių Ratelis šaukė viešą linės Azijos dykumu. Pa-' 
lietuvių susirinkimą poba- sėkmėje negausi rusų tauta 
žnytinėj svetainėj "Birželio išaugo i vieną didžiųjų tau- 
Įvykiams’’ paminėti. Prisi- tų pasaulyje: ji irijo, išnai-l 
rinko pradžioje veik pilna kino ar suvirškino kitas tau- 
svetainė žmonių. tas ir šiandien primetė savo

Minėjimą atidarė S. Lu- valią 800,000,000 žmonių! 
šys ir perstatė dalyviams
atvykusi iš Pittsburgho ,ala? 
prof. K. Pakštą, Červenės >au 11

tarp Vakarų pa- 
Sovietų Imperijos 

atrodo neišvengiamas. Ru- 
genocide nusilpnintai 

lietuviu tautai kalbėtojas

K. Pakštą, Červenės 
žudynių liudininką prof. I.
Končių ir kun. Venckų. Su- j'V 
sirinkima vedė buvęs naciu . , .... .
kalėjimo'kalinys Dr. J. Lei- slul° s,ektl vietos bus,moje ! 
monas.

Po kun. Venckaus 
dos kalbėjo prof. Ig. Kon
čius apie mažos tautos liki
mą sužvelėjusiame pasau
lyje dvejų ar net trijų dide- Federacijos idėja lietu- 
lių tautų kelyje. Tas liki- vių tarpe nėra nauja. 1896

"Vidurio Europos tautų fe- 
mal_ deracijoj", plačiau nesusro- 

1 damas ties klausimu, ko
kias tautas ta Federacija
turėtų jungti.

LIETUVIŲ MELODIJOS VALANDOS MILŽINIŠKAS PIKNIKAS ĮVYKSTA

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO (JUNE) 22 D.
gg
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• LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariikoe Radio 
Programoa

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesWHl£,

1430 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

409 W. Broadway, 8o. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0620

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. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas * 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Visi važiuokite Į didiiausį lietuvių sąsk^id; Naujoje Anglijoje, 
savo draugus, čia galybe laimėti daug gražiu dovaną. Per visą dieną gro# pagarsėjęs 8 PC

AL STEVENS ORKESTRAS
brockton f ai r grounds

Didelė vieta, kur turėsite progos susi’ nt' "u senai nematytais draugais. Kailiu pirklys Warris iš Brocktono 
pand>s naujausią madą kailiniu apdaru. 

išgirsite Povilo ir nelytės duetą

Platesniu informacijų ir apie išvvkir -ką autobusais klausykitės Lietuvių Melodijos Valandos radio progra
mą kiekviena sccabienį nuo 11 iki 12 vai. iš WHIL stoties, 1430 kc.

; S “ jj- jri— Įl £ žl

Liabiiilv

mas yra tragiškas ir dažnai metais L. Socialdemokratų 
atrodo visai beviltiškas. Partija tą idėją Įrašė i savo I-

pragramą ir reikalavo ne- PETRAS PELDŽIUSKalbėtojas, neužimdamas pragramą ir reikalavo 
aiškios pozicijos, užsiminė priklausomos ir demokra- 
musų tarpe girdimą ginčą, tįnės Lietuvos respublikos 
ar lietuvių likimas butų bu- federacijos ryšiais susijun- 
vęs kitoks, jei Įsiveržianti gusios su kaimynais. Tą 
iš rytų priešą Lietuva butų idėją dabar vis dažniau pri- 
pasitikusi su ginklu lanko- limena busimos Europos

MARY H. GASTON
Lietuviška Apdraudos Įstaiga 

Virš 20 metų patyrimo 
Palisą pristatau į 10 minučių

317 E Street, arti Broadway —:— South Boston 
AV 2-8344—Telefonai—SO 8-87*5 

(Oct. 8)

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolina m pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių.

317 E St., So. Boston, Mass. 
Tel. SO 8-2885

ŠAUKIAMAS ARMIJON

Jaunas lietuvis spaustu
vininkas, Petras Peldžius, 
šiomis dienomis gavo kvie-

. 4 . .... .... ................ . ,timą stoti Į ąpniją ir, po
je, yetoj pasitikti jį be \ie- planuotojai. Kalbėtojas Pa_ sveikatos patikrinimo, lau- 
no šūvio, atsiduodant jo ge- brėžė, kad tarp federacijos!^, ^ad bet kurią dieną 
įai ai blogai malonei. ir nepriklausomybės nėra į pašauktas atlikti karo 

šiuo metu prof. Končius Priešingumo federacija yrajtaraybą
siūlo lietuviams didžiausi ma?’«« taut« 
vieningumą reiškiant

MIESTAS PAKELS 
NUOSAVYBĖS TAKSUS . . x al*tijos (statė) automo

biliai pažymėti raide “S.” 
stas rengia- Fai merių raide “F/Bostono ...v

3 KAMBARIŲ BUTAS
Vedusiai porai be vaikų labai 

prie Citygražus kambariai

nepriklauso- 
»•* mvbės garantija! Kalbėto-Į P. Peldžius yra patyręs

. - , - ... ‘ jas dar užsiminė, kad atei- spaustuvininkas, jis seniautos siekimus, nes tik vie J 1jas dar užsiminė.
tos, siekimus,, nes uk ne- Lietuvoje galėtu užtek- buvo dalinas savininkas Ži- 
nmgumu galime padaryti -J • f partijų,'būrio spaustuvės, paskui 3
Įspūdžio I galinguosius pa- J*įZu!Žir.,į galin«uos,us..Pa; matomai, 'turėdamas' prieš i mėnesius dirbo “Keleivio 

„..Usimų spien_ejus ,. Ąmel.fK05 viešojo gv-, spaustuvėje pavaduodamas
ir galime tikėtis, kad musų . j- * OT1t: q Tauvemmo pavyzdi. ^eiganų 8. btiazaą. Jau-
balsas bus išgirstas. p nam kareiviui ir buvusiam

Pagrindinis vakaro kai- Publikos nuotaikai bu-1i bendradarbiui linkime ge-
bėtojas, prof. K. Pakštas, dingą, kad “dvejų partijų” iIriausio pasisekimo.
mėgsta kalbėti paradok- sumanymui karštai plota, o __________________
sais, užsmailindamas klau- esminis klausimas dėl fede-
simus ir išvadas, nevengda- racijos praėjo lyg nepas-, BUVĘS KALINYS 
mas padėti visas kreskeles tebėtas. Na o dvejų partijųI NUŽUDĖ MOTERIŠKĘ
ant kai kurių "i’ 
nušokdamas -nuo 
tolumas, kad savo teigimus 
parėmus.

Jis priminė, kad gyvena
me “kiaulažmogio” gady
nę. laikus, kurie savo žiau
rumu primena islamo plėti
mosi pirmąjį amžių ir kai 
kuriais žvilgsniais pralen
kia dargi čingizehano ir jo 
Įpėdinių kruvinąjį laikotar
pi. Kaip islamas, taip ir šių 
dienų bolševizmas, stato i 
prieš užkariautas tautas pa
sirinkimą—priimti užka
riautojo
ti. Kaip
krikščionybę Egipte ir visoj 
šiaurinėj Afrikoj, taip da 
tar bolševizmas yra pasi . 
mojęs išnaikinti krikščio- 
nišką kultūrą didelėj Euro
pos dalyje. Ir išnaikins, sa
ko kalbėtojas, jei jam bus!

dažnai į sumanymas gal ir butų Įgy- 
temos Į j vendinamas, jei katalikiš

kas kleras atsisakytų eiti i 
politiką su savąja ideologi-

John M. Mahoney, 48 m. 
vyras sėdėjęs kalėjime, šeš
tadieni prisipažino Bosto-

ja ir išmoktų iš anglo-saksų no policijai nužudęs vieną 
kraštų politiką skirti nuo'52 metų moteriškę New 
tikybos. Bet aš nenorėjau "Yorke todėl, kad ji nesuti- 
polemizuoti, o tiktai atpa- kusi leisti jam "ją mylėti”, 
šakoti trumpai, ka cirdėiau New Y orko policija sako,šakoti trumpai, ką girdėjau 
susirinkime.

Rep.

Birutė Dumšaitė Baigė
Bostono Universitetą

si pakelti ta...-us nuo nuosa- Automobilių taisytojų Point byčių, ant trečio aukšto, 
vybės bent >■> nuo tukstan- <repairment), raide "R.“ šiltas vanduo, maudynė ir kiti 

Traileriams dedama rai- parankumai. Sužinokit "Kė
dė "T.” leivio” ofise.

Diplomatinių ir konsulą- JONAS~iŠARISIAUSKAS 
nmų korpusų automobiliai

r? Dzūkų _ “karalius” Barisiauskas
turi smagią vietą užeiti ir visokių

čio vertės. Pernai nuosavy
bės mokesčių mokėjome po 
$62.80. o dabar mokėsime 
apie $69.

Dar šią savaitę miesto 
majoras J. B. Hynes pada
rys savo pa- riymą dėl mo
kesčių pakėlimo. Miestas 
nenori užtraukti

turi dvi raides—"CC.’

policija 
kad bostoniškio prisipaži
nimas yra teisingas, nes jis 
papasakojo teisingai visas 
Mrs. Marian Robbins nužu
dymo apystovas.

i

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

' 100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. GyranauM 
vii 20

gėrimų. ~ Aors seni jo ’ parapijonys 
vadina jį “drapiežnu dzuku,” jis yra 
labai malonus vyras ir moka drau-

I Našlė išleidžia nnnmnn Hn *lškai ,sav° svečius priimti. Jo vie- 
.Nas>ie Išleidžia nuomon du ta vadinasi Hills Cafe. Ine.. 319 

kambariu, vienas su baldais, Washington St., Somerville, Mass.

KAMBARIAI PAS NAŠLĘ

11 rpaskolos j kiUs 
einamoms L aidoms deng- Yra be, bet abudu su šilima, 

maudynė ir karštas 
gaunamų pajamų Adresas:
išmokėtu Sako. Mrg. Hizaboth

van- • 
(27) IJ 

Leonitis, į •
kad $2 taksų pakėlimo eis 811 Dorchester Avė., Dorches- j •

ti, o iš
Iiupajug-

vien tik gatvėkarių kompa- ter. 
nijos nuostoliams padengti.

Aukojo BALF’ui Rūbų

Southb -toniškis p. P.Bu 
tler nuo P St. šiomis dieno
mis pridavė i musų laikraš-; 
čio ofisą didelį bundulįĮ 
drabužių '.ietuviams varg-1 
stantiem- Vokietijoj. Dra
bužiai periu od am i BALF’o c 
skyriui.

Išnuomuojamas Kambarys
Vyresniai moteriai gražiame na

me už miesto. Galima naudotis vir
tuve. Kreiptis: (26)

Mrs. Anna Lepon,
54 Hillside Rd., Dedham, Mass.

LIETUVIŠKA
APTIEKAJi

ir
Žolių Krautuvė

172 L S4-, So. Boston
Vaistiniai lapai, žievės 
ir šaknys iš viso pasau
lio.
Jūsų daktarui bus sma
gu žinoti, kad savo re
ceptą atnešėt čionai iš
pildyt. Jis žino kad 
mes esam specialistai.

DR. D. PILKA
,« Ofiso Valandos: IMI

bamTUI
B46 BROADWAY 

•O. BOSTON, KAM.
Talafonaa: SOUth

KĄ REIŠKIA 
AUTOMOBILIŲ RAIDES

MALONUS KVIETIMAS 
KALNUS

o t

aukštuosius mokslus. Štai,! ---------
Birutė Dumšaitė. ilgamečių Kviečiame visus draugus, 

Keleivio” skaitytojų drau- pažįstamus ir bendrai ▼feusjj*- 
Dumšų duktė, šiomis tuvius

“mokslą” arba žu-l Smagu yra pranešk kad 
islamas išnaikino mus« Jaunuohal ba.gra,

.1
į kalnuotą New Hamp- 
valstiją praleisti savo'dienomis baigė Bostono '^ir® , .__ ..

A atostogas ir pakvėpuoti tjrui L niversitetą, jsigydama B. oru 
M. mokslo laipsni. Dabai Lietuviu pas mus. ..... Lietuvių pas mus atvažiuoja

duota užtenkamai laiko tęs-birute (Jirba Boston kas savaitę. tik visi skirtingu 
ti žiauruii dalba " i Library Dorcheste- laiku. Todėl šiais metais nu-tv Z v*

Kalbėtojas priminė, 
rusai nuo Jono Trečiojo lai
kų plėtėsi pasaulyje gal ...vedėjos

RED TOP CAMP, Thomton, 
“Keleivis” linki jai ge- x. h. 

riaUSlOS kloties. Lietuvių Savaitė prasidės lie
pos 7 d. ir tęsis visą savaitę.
Kurie galės ir norės, be abejo, 
galima apsistoti vienai dienai 
ar ilgesniam laikui. Dėl rezi
dencijų prašome rašyti šiuo ad
resu: Red Top Camp, Thorn- 
ton. N. H., arba telefonuoti: 
Campton 36-4.

Nuo Bostono 135 mylios; va
žiuoti reikia Route 3 keliu iki 
musu vietos. Kurie negalėsite 
atvažiuoti tą savaitę, prašome 
atvykti kada turėsite laiko.

Visus maloniai kviečiame!

niekur kitur nematytu grei
tumu ir veik visur rusai vie
nu ar kitu laiku praktikavo 
genocide jų užkariautose

j. j rio skyriuje ir ketina siekti tarėm surengti Lietuvių Savai- 
"Master of Alis” laipsnio, tę. kad visi kartu galėtų links- 
kad galėtų gauti knygyno miau praleisti laiką. Liepos 

(librarian) tarny- mėnesio antrą savaitę todėl 
kviečiame visus lietuvius Į

Įdomi SLA 2-ro Apskričio

PIKN1KAS-GEGUUNE
•Įvyks 29 Birželio

Haverhillio Lietuvių Parke, Bradford, Mass.
Pradžia 2 vai. popiet. Dainuos Gabijos Choras iš Bostono 
ir solistas K. Volungevičius iš Lawrence'o. šokiams gros 
Al Stevens Orkestrą iš Bostono./ Iš Haverhillio važiuoti 
Route 97 (Salem St.). paskui—Montvale Rd. (26)

Rengėjai kviečia visus.

Autom jlių blėtose, ku- Broadvay, So. Boston 
rios pa: Jo registracijos SO 8-0605. 
numeriu.-, šalia tų numerių , 
dažnai galima matyti dar ir 
visokių raidžių. Šią savai-: 
tę regis?: acijos viršininkas 
King išleido oficialų paaiš-j 
kinimą. ką tos raidės reiš
kia.

Raidė “P” reiškia, kad: 
automobilis yra užregis-į 
truotas vien tik smagumo 
(pleasure, tikslams.

Raidė • D" reiškia auto
mobilių pardavėją (deal- 
er).

Raidės E,” “H” ir “K” 
su “V duodamos Įvairiais 
tikslais karo veteranams.

Miesto vartojami auto
mobiliai pažymimi raide 
“M." kas reiškia “Munici- 
pal.”

Metropolijos Distrikto 
Komisija vaitoja raides 
“MDC."

Miesto susisiekimo vy
riausybės vežimai yra pa
žymimi raidėmis “MTA,” 
kas reiškia Municipal Tran-
sit Authority.

PARSIDUODA
Brighton- Mass.. 2 šeimų na

mas, 11 kambarių, 2 atskiri 
šildymai aliejumi. 2 balti pe- ;

ir sinkos, ąžuolinės grin- t— 
dys, daržas, vaismedžiai: persi-|PROTESTANTŲ PAMALDOS 
kai, vyšnios, vynuogynas. Įva-1 IR ARBATĖLĖ
žiavimas. garažas, laisvas bu-' 
tas pirkėjui. Kaina $11,800.
Kreiptis i B. MIKONIS, 545 E.

« KAMBARIAI
Yra vonios, karštas vanduo, 

elektra ir ,zas. kreiptis į
Juozą

295 Sil\er
Albinas ir Ona Nevierai.

Mačinską.
St., So. Boston.

(27)

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE A INSUBANCfi 

409 W. Broadvay

Phone

TIKTAI 10 DIENU
iki 28 birželio

9 Reisai Kasdien
Arkliai Stoja 1:45 

Douhle Baigias 1:25
Jžansra $1.00 su taksais 
Bušai iki vietos iš visur

SUFFŪLK

iotPF/s

i Sekmadienį, birželio 29 d.. 2 
vai. popiet. First Lutheran 
Church patalpose. 85 West 
Newton St., Bostone, bus lie

tuviams protestantams pamal
dos, kurias laikys kun. Dagys 
,'ir kun. Latakas. Po pamaldų 
numatoma arbatėlė. (25)

Bostono Liet. Protestantų 
Susivienijimo Valdyba.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro

grama per stotį WBMS, 
'1090 kilocycles, 9:30 iki 
10:30 vai. ryte sekmadienį, 
bus sekanti:

Falcons Radio Orkestrą.
1— Falcons Radio Orkes

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

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WHEE, Lithuanian 
Program, 35 Court St., Bos
ton, Massi, o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

NANTAS KET BEACH 
KAMBARIAI

Išnuomojam kambarius vasaros 
vakacijoms prie Nantasket Beach 
maudynių. Galima naudotis ir vir
tuve. Yra taipgi ir 2 kambarių 
butas. Kainos prieinamos. Labai
ftuiki vieta poilsiui, prie juros, pas 
ietuvius. Adresas: (2R>

Frank Drake,
68 Mounteford Road,

Nantasket Beach, Mass.

SOUTH BOSTON.
Office Tei. SOboston 8-0948
Bm. 87 ORIOLB 8TRBR 

W«at Rnbery, Na«.
Tel. PArkvray 7-0«fc-lt.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadvay 
South Boston 27. Mana. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langama

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Tek SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETF1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir ChirargM

Vartoja vėliausios konstrukieijo* 
X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinio*

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

80. BOSTON, MASS.

t




