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Amerika Patiekia (rodymas
Apie Žiaurią Vergiją Rusijoj

Dešimtimis Tūkstančių Liudijimų Buvusių Vergų Įteikta
Jungtinių Tautų Tyrinėjimo Komisijai; Bolševikiš

kos Rusijos Vergija Yra Daug Žiauresnė Negu 
Senovės' Laikų Vergija; Jos Tikslas Yra

Išnaikinti Galimus Režimo Priešus

Pirmą kaitą Amerikos vy- Anglijoj Audra dėl
šrutli Bombardavimo
kuri tyrinėja vergiją, galy-Į ~77
bę dokumentų apie vergiją Anglijoj kilo- audra dėl 
Rusijoj. Amerikos vyriau- Xa u. paupio elektrainių 
sybės rankose susirinko ke- bombardavimo. Anglijos 
lios dešimtys tūkstančių liu-' 'gausybė bombai davimui 
dijimų buvusių vergų Rusi- P^taiė, bet skundėsi, kad 
jos koncentracijos stovyk-1 Amerika anglų iš anksto 
lose. Tie liudijimai dabar nepainformavo. Anglijos 

darbiečių opozicija protes
tavo prieš bombardavimą, 

įneš esą pavojaus kad dėl to 
karas išsiplės.

Amerikos vyriausybė sa
ko, kad per klaidą Anglija 
nebuvo painformuota apie 
elektrainių bombardavimą. 
Valstybės sekretorius Dean

SĄJUNGININKAI KORĖJOS FRONTE

Korėjoj kaujasi tarptautinė armija, kuri©' eilėse yra keliu tautu kariai, nors didžiu
mą kraujo ten lieja amerikiečiai ir pietiniai korėjiečiai. Kada Korėjos frontą lankė 
ingių karo ministeris maršalas Atexande* (kairėj) su juo kartu sveikino pražygiuo
jančius karius amerikiečių ir anglų karo vadai.

Plieno Kompanijų Vieningas 
Frontas Jau Pradeda Irti

Daug Kompanijų Nori Pasirašyti Darbo Sutartį, Bet Bijo
“Didžiųjų” Bosų; Kelios Kompanijos Jau Pasirašė 

Darbo Sutartį; Plieno Darbininkai Vieningi;
Dėl Streiko Nepagaminta 10,000,000 Tonų

Plieno; Šimtai Tūkstančių Bedarbių 
dėl Plieno Trukumo

paskelbti viešumon ir įteik
ti Jungtinių Tautų organi
zacijai.

Amerikos vyriausybės at
stovas Dr. Kotsching įteikė 
18,304 afideivitus (prisiek
tus liudijimus) buvusių len
ką armijos karių, kurie 
1939-41 metų laikotarpiu Acheson- atsiprašė anglų

Karvės ir Be 
Veršių Gamina Pieną

Geriau Kalėjime, 
Kaip pas Rusus

Korėjos Derybos
Buvo Atidėtos

Veterinorial Michigan

buvo kalinami įvairiose Ru 
sijos koncentracijos stovyk
lose ir buvo paleisti iš sto
vyklų į lenkų armiją, ku
rioje jie kovėsi prieš fašis
tines valstybes. Šalia tų liu
dijimų Amerikos vyriausy
bė įteikė keliasdešimts tūk
stančių parodymų vokiečių 
kalo belaisvių, kurie buvo 
patys pasmerkti dirbti kon
centracijos stovyklose ir 
patyrė, kaip žmonės yra 
laikomi vergijoj Rusijoj. 
Amerikos vyriausybė įteikė 
daugybę kitų liudijimų, 
tiek rusų, tiek ir kitų tauty
bių žmonių, kurie turėjo 
nelaimės būti bolševikiško
se vergų stovyklose ir tik

Suėmė Padegėją,
Pakurusį 20 Namų
New Yorko policija suė

mė vieną 27 metų vyrą, ku
ris prisipažino padegęs 20 
namų, tame skaičiuje pade
gęs ir 1101 Bedford Avė. 
namą Brooklyne birželio 
18 d., kur gaisre žuvo 7 
žmonės.

Suimtasis Irving Greene 
gyvena Brooklyne, 141 
Herkimer St. Jis sako, kad 
jam “patinka susijaudini
mas,” o gaisras jį jaudina, 
tai jis užkuria ugnį prie pir
mos progos.

Padegėjas buvo suimtas, 
kada jis bandė pakurti vie
ną 4 aukštų namą 9 Gatės 
Avė. Jis sakosi neturįs nei 
keršto, nei neapykantos ir 
namus deginąs tiktai norė
damas “susijaudinti.” Pa 
vojingas kriminalistas pa
dėtas į saugią vietą ir bus 
teisiamas.

Keturios plieno kompa
nijos pasirašė darbo sutartį 
su plieno darbininkų unija 
Pittsburghe praeitą penkta
dienį ir tuo budu plieno 
kompanijų vieningas fron
tas suiro. Prieš tai viena 
didelė kompanija buvo be
sutinkanti pasirašyti sutar
tį, bet, sako, didžiausioji 
United Steel kompanija už
protestavo ir sutarties pasi
rašymas buvo atidėtas.

Didžiausia pasirašiusi 
darbo sutartį kompanija 
yra Pittsburgh Steel C o., 
kurioje dirba 10,500 darbi
ninkų, kita Blaw-Knox Co. 
turi 4,000 darbininkų. Su
tartį pasirašė Kaiser Steel 
Co. ir Detroit Steel Corp.

Daug mažesnių kompani
jų norėtų pasirašyti darbo 
sutartis ir pradėti vėl ga
minti pliehą, bet jos ne
drįsta prešintig diliosioms 
kompanijoms, kurios joms 
stato geležies rudas. Plie
no darbininkų unijos pirmi
ninkas Philip Murray sako, 
kad didžiosios kompanijos 
nadoja botagą” ir nelei

džia mažesnėms daryti, 
kaip jos norėtų. Pasirašy
tos darbo sutartys visos yra 
pagal uždarbių stabilizaci
jos komisijos pasiūlytą 
kompromisą, kurį unija pri
ėmė iš karto, bet kompani
jos atmetė.

Dėl streiko plieno pra
monėj jau apie 10,000,000 
tonų plieno nebuvo paga
minta ir plieno trukumas 
pradeda užsmaugti ne tik 

jcivilę, bet ir būtinai reika
lingą karo pramonę. Jau 
keli šimtai tūkstančių dar
bininkų neteko darbo civi- 
lėj gamyboj dėk plieno tru- 
kumo.

PRANEŠA APIE NAUJUS 
ATOMINIUS IŠRADIMUS

Korėjos paliaubų dery
bos pereitos savaitės gale 
buvo atidėtos trims die
noms. Atidėjimą pasiūlė 
Aliantų delegacija, o bol
ševikai protestavo ir siūlė 
jas tęsti.

Derybose aptariamas vis 
tas pats belaisvių klausi 
mas. .\ei viena nei nua

Amerikos kariuomenės 
valstybinėj kolegijoj darė teismas pereitą savaitę Ber- 
bandymus melžti karves, lyne, Vokietijoj, nuteisė 
kurios visai nėra turėjusios vieną amerikietį kareivį, 
veršių. Karvėms buvo Įšvir- Ray D. Schultz iš Batavia, 
kšta “lytinių hormonų” ir N. Y., kalėti penkis metus 
po 4 mėnesių jos pradėjo kalėjime už pabėgimą iš 
duoti pieno. [kalėjimo ir apiplėšimą vie-

Apie tuos nepaprastus [no šoferio Berlyne.
Kareivis Schultz ir du jo 

dr _
jime ir laukė teismo už plė 
šikavimą. Iš kalėjimo ji: 
su draugais pabėgo ir nu

dėl tos klaidos. Pasirodo, 
kad valstybės departamen
tas gavo žinią iš karo vado
vybės apie elektrainių bom
bardavimą 8 valandos iš
anksto_bet~ depai tamente,banc|ymus tyrinėtojai pra

nešė American Veterinary 
Medical Association suva
žiavimui Atlantic City, N. 
J. Pranešėjai sakė, kad

buvo manoma, kad karo 
vadovybė painformuos an
glų ambasadą per karišką 
atstovą.

Pietų Afrikoj
Negrai Priešinasi

Pietų Afrikos negrai pra
dėjo “nepaklusnybės akci
ją” prieš nacionalistinės

draugai sėdėjo pernai kalė-j pusė nemano dalyti jokių 
jime ir laukė teismo už plė- nuolaidų, o bolševikai atsi-

bandymai parodė, jog gali Į vyko pas rusus. Rusai jį
bergždžios karvės ir nieką 
da neapsiveršiavusios kar
vės duoti pieno ir jei vėles
ni tyrinėjimai parodys, kad 
toks karvių “apipienimas” 
yra praktiškas, tai pieno 

Dr. Malan vyriausybės iš-'nkis žymiai pakils, nes ga- 
leistą įstatymą, kuris įveda, irna.J).u® 11 bergždžias kar-

dėka Įvairioms aplinky- Įgneztą rasių segregaciją.
l-_  _ ir ' i_  _ įA: Vnm-oi cntortinoi “Ini™”

privertė pasirašyti pareiš
kimą, kad jis pabėgęs dėl 
to, kad nepritaręs Ameri
kos karo kurstymo politi
kai. Mušamas ir grasina
mas kareivis pasirašęs tokį 
pareiškimą. Paskui rusai 
pranešė amerikiečiams Ber- 

ves įkinkyti į pieno garny-Į lyne, kad jie pabėgusiems
bėms galėjo iš ten ištrukti.

Milionai žmonių Rusijoj 
laikomi vergų stovyklose. 
“Moderniška vergija,” ko
kia yra praktikuojama bol
ševikiškoj Rusijoj, yra 
daug žiauresnė, negu seno
vės laikų vergija, nes se
niau vergai buvo naudoja
mi, kaipo darbo gyvuliai, o

Negrai sutartinai “laužo 
tą įstatymą, bet šiaip jau 
nesipriešina, kada policija 
juos areštuoja. Pirmą “ne
paklusnybės dieną” polici
ja suėmė virš 130 negrų ir 
padėjo juos į kalėjimus, bet 
negrai sako, kad jie turi 
tūkstančius “savanorių,” 
kurie sutiks eiti į kalėjimus.

bą.

Sąrančiai Užpuolė 
Pakistano Laukus

Du milžiniški “debesys” 
šarančių pereitą savaitę už
puolė naikinti Pakistano 
laukus. Šarančių naikinto
jai iš lėktuvų barsto vaistus 
prieš tuos piktus laukų nai-

kareiviams davę politinių 
pabėgėlių teises.

Kada rusų propaganda 
kareivius “iščiulpė,” rusai 
juos pasiuntė dirbti į vieną 
dirbtuvę Bautzene, Vokie
tijoj. Iš ten Schultz pabė
go ir pasidavė amerikie
čiams.

metė net nuo vieno savo se
niau padaryto pasiūlymo. 
•Jie buvo sutikę, kad pieti
niai korėjiečiai, kurie neno
ri grįžti pas bolševikus, bu
tų palikti pietinėj Korėjoj. 
Dabar gi bolševikai reika
lauja ir tuos pietinius korė
jiečius, kuriuos jie prievar
ta buvo mobilizavę į savo 
armiją, prievarta grąžinti 
jiems.

Berlyno Pozicijos
Bus Ginamos

Kongresas Atmetė 
Prezidento Veto

Negrų Pietų Afrikos Uni
prie bolševizmo vergija tu- ioi yra virš 8 000 000 žmo- p1'8.1“"8 £.“*u8« "J“ ri tikda np tik žmonių dar-iJ°J • • • 8’ ,kintojus. Naikinimo darbąn tiKbią ne tik žmonių oar-nlų lr Jelgu nepaklusnybes: dirbti keturi Ame-bo syvus čiulpti, bet tuos alfcija kubuos, tai Ma- iėk?" ketUH AmC
vergus ir sunaikinti, kaipo - .......... - nkos lėktuvai.
galimus bolševikiško reži
mo priešus.

Pirmą kartą Amerikos SOCIALISTAI KANAPOJ
vyriausvbė paskelbė savo į .. , . .. . ...
.. ji . • Kanados socialistų padribsimus dokumentus apie Saskatchewan
žiauria vergiją Rusijftj, ku- -1
rioje ir musų tautiečių lie-Pr0™clJ°i ™kim»ose jau
tuviu vra šimtai tūkstančių,' ^ laimėjo abso-
ištrem'tu iš Lietuvos žiau- . latst0^'

ji... _____ • Birželio 11 d. rinkimuose

lano policija turės itin daug 
darbo.

Šarančių pavojus šiais

Dr. Šaulio Biblioteka

Dr. Jurgio Šaulio biblio
teką, susidedančią iš su vir
šum 2,000 tomų lietuanisti-

riam darbui ir sunykimui.

Imigracijos ir natūraliza
cijos naujasis Įstatymas 
pereitą savaitę kongreso 
buvo priimtas. Trečiadie
nį prezidentas tą bilių ve
tavo, o ketvirtadienį ir 
penktadienį kongresas jį 
vėl priėmė dviem trečda
liais balsų ir tuo budu bi- 
lius priimtas. Jis Įsigalioja 
po šešių mėnesių.

Naujas bilius padaro vi
są eilę pakeitimų imigraci
jos ir natūralizacijos tvar
koje. Senate jis iš antro 
karto buvo priimtas 57 bal
sais prieš 26. Už bilių bal
savo 32 republikonai ir 25 
demokratai (daugiausiai 
pietiniai), prieš bilių balsa
vo 18 demokratų ir 8 re
publikonai. Atstovų lamuo
se įstatymas iš antro karto 
praėjo 278 balsais prieš 
113.

Vai stybės sekretorius 
Dean Acheson lankėsi Lon 
done, vakariniame Berlyne 
ir Vienoje. Londone jis su
tarė su Anglija ir Prancu 
zija pasiūlyti Maskvai susi 
tikti ir pasitarti dėl Vokie- 
ijos suvienijimo ir dėl pra

vedamo ten laisvų rinkimų. 
Susitikimas su Maskvos at 
stovais butų daromas ne 
>ačių ministeriu, bet jų at
stovų.

Berlyne valstybės sekre
torius pareiškė, kad A aka
vai nesitrauks iš to miesto 
ir savo pozicijas ten gintų 
ginklais, jei toks reikalas 
iškiltų. Kiekvienas pasikė
sinimas prieš Berlyną butų 
pasikėsinimas prieš tris di
džiąsias Vakarų valstybes, 
sakė Acheson.

EGIPTE VĖL SUSIDARĖ

Atominės Energijos Ko
misijos pirmininkas, Gor- 
don Dean, ir prof. Dr. J. R. 
Oppenheimer. lankėsi pas 
prezidentą ir jam padarė 
pranešimą apie naujausius 
ir nepaprastus pasiekimus 
atominės energijos tyrinėji
mo srityje. Mokslininkai at
sisakė • painformuoti spau
dą. kokie tie naujausieji 

’ pasiekimai yra.

metais visuose Vidurinių . . . . ,
Rvtų kraštuose vra žymiai'!!10 urini° nygų, nupirko 
.Udid.ips ir nri'pš ta ,,ki- Pennsylvanijos1 niversite- 

tas Philadelphijoje. Uni
versitetui taip pat atiteko 
Dr. Šaulio privatinis archy
vas, kurio pradžia siekia 
1903 metų. Ypač vertinga 
buvo medžiaga, sutelkta iš 
Lietuvos valstybės kūrimo
si laikotarpio, kai Dr. šau
lys buvo Valstybės Tarybos 
generalinis sekretorius, o 

pereitą savaitę veik kas- paskui jos vice-pirminin- 
dien daužė bombomis de-,kas. Biblioteka ir archyvas

padidėjęs ir prieš tą ūki 
ninku nelaimę yra mobili
zuojamos didelės “oro pa
jėgos,” lėktuvai ginkluoti 
nuodais. ŪKIO KONTROLĖ 

PRATĘSTA 10 MĖNESIŲ
YALU ELEKTRAINĖS 

CCF pravedė 52 atstovus VĖL DAUŽOMOS
(turėjo 48), o visos kitos
partijos 46 atstovus. Brit- 

PAKELIA KAINAS ish Columbia provincijoj 
socialistai iš 100 vietų par-

LAIKRAŠČIAI VĖL Amerikos karo lėktuvai

Dar 10 dienraščių nutarė lamente laimėjo 30, bet ten vynias vandenines elektros pasiųsti Į Ameriką balan- 
pakelti kainas dėl pabran- staiga iškilo socialistams , gaminimo stotis prie Yalu'džio mėnesį, 
gūsio popieriaus ir kitų pa- gana artima Sočiai Credit upės, Mandžurijos pasieny-] Iš musų žymaus valstybi- 
d i dėjusių išlaidų. Dienraš- partija. je. Bombardavimų tikslas ninko ir paskutinio Lietu

Egipte birželio 28 d. nu
virto karaliaus seniau skir- 
toji vyriausybė, kurios priė

jai Kalifornijoj, Michigan Paskutiniu laiku Kana- yra visai sulaikyti elektrai-^’os pasiuntinio Šveicarijoje šakyje stovėjo Hilaly Paša. 
r Ohio valstijose pakelia dos socialistų judėjimas žy- nių darbą, kad Mandžuri-palikimo dar liko Lugano Birželio 29 d. naują vyriau- 

kainuos nuo 5 iki 7 centų, miai pagyvėjo ir sustiprėjo jos ir šiaurinės Korėjos ka- jo Lietuvos žemėlapių rin- sy’oę sudarė Hussein Sirry 
kai kurie pakėlė kainą net ne tiktai minėtose provin-'ro pramonė nebegautų kinys ir knygos iš proisto-Paša. senas gana populia- 
iki 10 centų. cijose. ' [energijos. 'rėš. Į ru, politikierius.

čiai 

ir

Kongresas pratęsė ūkio 
kontrolę dar 10 mėnesių. 
Senasis kontrolės įstatymas 
pasibaigė birželio 30 nak-1

Patys didžiausieji Ame-,..... vvpiAiKYRf Cla- Atstovų rūmai buvo
^AU nubalsavę visai panaikinti | rikos karo lėktuvai, B-36,

visokią kontrolę, išskyrusi pereitos savaitės gale atlė- 
tiktai kai kurių trūkstamų kė iš Amerikos į Angliją, 
žaliavų, bet senate laimėjo
administracijos šalininkai.

Viso atskrido 21 lėktuvas. 
Pranešimai nesako, ar lėk- 

Po ilgų derybų abi kongre- tuvai pasiliks Europoje, ar 
so dalys sutarė kontrolės tiktai aplankys musų sąjun- 
Įstatymą pratęsti 10 mene- gininkus darydami skraidy
siu. mų pratimus.
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JUDĖJIMUI ŠIRDIES 
NEREIKIA

goti yra pirmos eilės užda
vinys kiekvieno žmogaus, 
kuris brangina asmens lais
vę ir žmoniškumą.Pas bolševikus, pas tik

rus bolševikus, organizaci- _________________
ja j ra \iskas, o žmogus via ■RfKITF. 
tik ratelis organizacijos piN1Gy REjkIA! 
aparate ir jei toks ratelis
suklumpa, jis yra pašalina- Bolševikų “Laisvė ’ pir
mas iš organizacijos ir iš- mame • puslapyje didžiau- 
metamas i išmatų krūvą, siomis raidėmis skelbia, 
Bet kadangi žmogaus i iš- kad i “Laisvės fondą 
matas mesti nepatogu, tai Įplaukė $4,654, bet dar rei- 
suklupęs “ratelis” yra su- kia $5,346.
naikinamas, kad netrukdy- To laikraščio paskutinia- 
tų kitų “ratelių” darbo. To- me puslapyje skaitome 
kią pažiūrą i bolševikišką linksmą žinią apie bolševi- 
organizaciją ‘“Laisvėje” pa- kiskos ponstvos veikimą, 
reiškė lietuviškų bolševikų Štai pasiskaitykime: 
vadas A. Bimba.. kuliam ‘-praėjusi ketvirtadieni lėk- 
pačiam yra pasitaikę su- tuvu išskrido į Los Angeles, 
klupti” ir atgailauti už savo Cal., Rojus ir Eva Mizarai; su 
nuodėmes. Jis sako: jais išskrido Evos motina mas-

pathietė Eva Tamulynienė.
Mizarienės brolvaikis, 

\Yillimas Taoiulynas. Jie ten

KELEIVIS, >0- BOSTON
KORĖJOS EROM E EINA MŪŠIAI

Vaizdas iš Korėjos fronto. “T-Bone HilL" kur musu kariai apkasuose apšaudo ata
kuojantį priešą. Bolševikai metė i musį ??ie 4.000 vyru, bet buvo atmušti su dide
liais nuostoliais. .“‘Keleiviniai menševikai pa

skelbė mane beširdžiu, kad ne- 
apsiverkiau dėl Ana Pauker li- 
li
gaila
Smerkia ir keikia tuos. kurie 
Aną kritikuoja ir bara.

““Matote, kaip dalykai stovi: ..
Tiems, kurie kasdien no gyva Kal.forn.jos žada sustot. Chl- 
komunista sudoroja. gaila ko- “ dalvvau.tl Progresy-
munistųi Ne visu, žinoma: tik ,“nu"S suvažiavnne, kuns 
tų. kurie suklumpa arba sugen- Pra>1 'epo.*. 4 ieną. 
da. Tokiems jie ir rankas iš
bučiuoja. . DAR APIE BELAISVIUS

“Klausimas čia ne širdies.
bet blaivaus proto. Judėjimas Prieš porą savaičių (bir- 
vra judėjimas, žmogus, kuris želio 18 d.) mes Šioje vie- 
nebesutinka su juomi. arba 'toje rašėme apie belaisvius 
pats išeina arba esti išmestas. Koje saĮoje ir apje bolševi- 
Taip yra su visais judėjimais. . melagingas jnfoimaci- 
Komunistų judėj.mas nėra .s- dį| bejaisvių Skai.

tęvi- tytojai dar> tur but’ neuž
miršo musų pasisakymo.

i • i-i \ n i; \Yillimas Tamulynas. Jie ten • •• _ o-ipsiverkiau dėl Ana Pauker li- . _ misijos pirmininkas Sm-
unjo. Jiems gi jos be galo clair Weeks iš Massachu

Brydon-Jaek apie savai- .pereitą savaitę staigi

imtis.
“Mano patarimas mensevi

. r dMium v njvv M.-dlet?

C1U.
staiga

pasiūlė, kad senatorius Taf- 
“Rojus Mizara. grįždamas iš tas atsisakytų statyti savo

Dabar dėl “Keleivio” pa- 
širdies niekam nerodykite, nes gjsakvmo atsiliepė A. Bim- 
ja niekas netikės." ba “Laisvėje.” Jis nesiaiš-

“Suklupusiam bolševikui” kina> kodėl “Laisvė” mela- 
rankas bučiuoti nėra jokio vo kad “ufmu§tu belaisviu 
reikalo, bet kodėl ji naikin- skaičiu5 siekia tūkstančius.” 
ti, to mes tikrai negalime yisai ne< Pamelavo ir baig- 
suprasti ir dar labiau nega- tas kriukis. Bet A. Bimba 
lime pateisinti. Bimbai nai- šitaip įskraipo musų pasi- 
kinimas bolševikiškų pakly- ąakymą-
dėlių, nukrvpusiu nuo tei- "
s.ngbs.o? Unijos, yra klau- „ž.
Simas blaivaus proto, ku- bar pj|nai atprotauja tie. ku. 
lis fcU Slidžia (žmonišku- turi galią. Gerai, girdi, kad 
mu) neturi nieko bendra, belaisvius ant Koje salos su- 
Bimbos “blaivas protas” tvarkė ir suvaldė, nors reikėjo 
sako jam, kad kiekvienas nemažai kraujo pralieti, 
bolševikas, kuris “suklu- “Taškas, klausimas baigtas, 

turi būti nubaustas ku- Ką gi reiškia šimto ar daugiau

resniems reikalam.- O savo

kandidatūrą ir užleistų vie
tą gen. Eisenhovveriui be 
kovos! Toks stačiai Į akis 
pasiūlymas sukėlė didelio 
dėmesio. Atrodo, kad kai 
kurie republikonai visiškai 
nesitiki laimėti, jei šen. 
Taft bus išstatytas, o be to, 
šen. Taft užsienių politika 
kelia abejonių, kad dauge
lis republikonų visai, rodos, 
ir nenorėtų, kad jis laimė
tų rinkimus. Šen. Taft tą 
siūlymą pavadino “juokin
gu.”

Užsienių politikoj, ’ tur 
būt, ir yra didžiausieji skir
tumai tarp dvejų svarbiau
siųjų republikonų kandida
tų. Vidaus politikoj, kiek 
paaiškėjo iš Įvairių pasisa
kymų, skirtumai nėra dide
li. Jie tik pasireikštų tuo, 
kad apie gen. EisenhowerĮ 
spiečiasi pažangesnieji re
publikonai, o apie Taftą

senate kalba aiškiau už jo ko, kad tie skirtumai esą 
žodžius. Jis mvo priešin- neesminiai. Bet prisiminus 
gas kolektyvinio saugumo šen. Tafto rekordą reikia 
politikai ir balsavo prieš pasakyti, kad tie skirtumai 
Amerikos s iidarizavimąsi yra labai dideli, juo labiau, 
su laisvomis “.automis. Taf- kad apie šen. Taftą spie- 
tas sako, kad jo politika čiasi visi izoliacininkai ir 
esanti “kolektyvinio saugu- kraštutinieji “gibraltaršči- 
mo politika amerikiečiams,” kai,” kaip buvęs preziden- 
kitaip sakant, kiek mums tas H. Hoover ir kiti. 
reikėtų sustiprinti savo sau- Dar kitas skirtumas tarp 
gumą. tiek verta butų susi- generolo ir senatoriaus me- 
draugauti ir su užsieniais, tąsi Į akis. Senatorius Taft 
bet jei užsieniams butų rei- turi daugiau šalininkų re- 
kalingas saugumas, o mums publikonų viršūnėse, parti- 
niekas negrėstų, tai tegu jos aparate ir aktyve, o ge- 
užsieniai ir apsisaugo, kaip nerolas turi daugiau šali- 
jie gali ir nori. ninku eilinių žmonių tarpe

Šen. Taft dabar stengia- ir todėl, spėjama, patrauk
si skirtumus tarp jo ir gen. tų daugiau balsuotojų, ne- 
Eisenho\verio mažinti ir sa- gu Taftas.

Kas Valdo Angliją? nepasitarė su Anglija pirm
Vienas Anglijos kariniu- leido lėktuvams iš

kas, submarino viršininkas <daužyti \alu elektiaines. 
Alistair C. Marš, išėjo į Atrodo, kad po debatų 
streiką. Jis buvo paskirtas angbii bandys išgauti iš 
naujoms pareigoms, bet at- Amerikos pažadą, kad atei- 
sisakė jas perimti ir pasiun- kai o veiksmai nebus 
tė vyriausybei toki paaiški- Plečiami nepasitarus su ki-
„įmo. ' tais to karo dalyviais,miną.

“Aš netekau pasitikėji- .
mo Didžiosios Britanijos Pl,eno Nuostoliai 
dabartinės vyriausybės hie- Praeitos savaitės vidury- 
rarchams ir taip pat nieką- je nuostoliai iš plieno pra
dą neturėjau jokio pasitikę-'monės streiko darbinin-
jimo amerikiečiams, kurie kams jau buvo apskaičiuo- 
dabar jau, rodos, valdo jttmi sumoje 254,000,000 
mus.” ' dolerių. Tiek uždarbių ne-

Pasižymėjęs fronte karys teko plieno pramonės dar- 
staiga neteko pasitikėjimo bininkai, kurių 650,000 
ir skundžiasi, kad ameri- streikuoja.
kiečiai valdo Angliją. Čia Prie to prisideda jau at- 
Amerikoj betgi tenka gir- leisti iš plieną dirbančios 
dėti, kad Anglija jei jau pramonės 166,320 darbi- 
nevaldo šį kraštą, tai “veda ninku, kurie irgi negauna 
musų užsienių politiką per uždarbio, o jei gauna, tai 
valstybės sekretorių Dean tik pašalpas iš bedarbių 
Achesoną.” Anglijos vyriau-, fondų. Tokių darbininkų 
sybė streikuojanti karinin- skaičius kasdien didėja 
ką pašalino iš vietos.* tūkstančiais.

Kai tie patys “Įtarimai” Bet nuostoliai karo pra- 
girdis ir Anglijoj prieš monei gali būti net didesni, 
Ameriką ir Amerikoj prieš negu juos galima išreikšti 
Angliją, tai gal ir užkietėję doleriais. Kaip Įvertinti pi- 
republikonai galėtų bandy- nigais nepadirbtus tankus 
ti suprasti, kad tokie kalti- ir lėktuvus, kurių kada nors 
nimai yra iš piršto laužti, fronte nebus ir užtai musų 

jauni žmonės mokės savo 
krauju?

x
Pergales Chorai

.. .... T. Senatoriaus Tafto ir ge-įr natūralizacijos bilių. Jis „__ , , . .fe,.I nerolo Eisenhovveno sali- jį supesiojo pasiremdamas . . . . susirGnkant
evangelija ir Amerikos kon- , , .... .. J (republikonų konvencijai

Kanados Lietuviu Socialdemo
kratu Suvažiavimas

po,
lipka i makaulę, arba kaip tūkstančių paprastų žmonių li- 
nors kitaip, bet nubaustas kimas ant salos Koje? Kelei-l^8_- ----- J,g bg.

Jie musų 
Mes galime su jais

taip, kad jis moraliai butų viui nieko nOTei*kia- 
užmuštas ir netektų net sa-Iais7iai ir b€te,?,a’- 
vo žmogiškos vertės. Todėl ran °se‘

x
Du Demokratai

Pi ezidentas Trumanas ve
tavo McCarran imigracijos

stitucija.

o---oenavu
vadiškis demokratas, tuoj

Senatorius McCarran, se= Į Chicagą, sutartinai skel- 
7;bia savųjų kandidatų per-

. \ ... - . j ’ -j J galę- Šen. Tafto šalinin-pat atsihepe, kad preziden- J * , -
tas Trumanas pasielgęs “ne- , ,.. . P 
'amerikoniškai” ir pagal m , a &avime, o gen. 1_
“bolševikų liniją.” Taigi ^nhovveno salininkai “lau-

’ . ”1 . ° > kia pergales antrame arne mažiau ir ne daugiau. .--vi • iT. . , • i treciame balsavime kon-Is tų dvejų pasisakymų venci..
aiškiai matosi, kad demo- i- v vkratas nebutini raiškia de-, Pe,'?al.e.s h,mna'-

kaip ir iš gėdingos mirties
Laikinas Centro Komite- bei rezoliucijomis susipa- 

tas, susitaręs su veikiančio- žintų kuo platesni musų 
mis Ontario ir Quebec’o draugų rateliai ir vykstan-:mokratą. Demokratų tarpe ^Tik^luSo^ Calhm
provincij a lietuvių sočiai-tiems atstovams nurodytų i yra ir šiokių ir anokių ir to- L 7 • „grapuojasi senoji gvardi- provincija lietuvių sovm.- uv...=, ----- ".r'/“'4 " .“.“t"''1 “ “pollsterinių pranasvscių

tratu Kuopomis ir ai-jų pataisymus „ pap.ldy-dėl iškaba politikoje nėra ų 1 d • «
is g,upėmis, ske biamus. Be to, pageidaujama [viskas šaha iškabos rei-,chj « *onxPenciį

it , , „ n . . . elgtis, kaip norime. Taip gal-
suklupę velkami į teis- voja men§erizmo gahos.”

mus, verčiami darvti prisi- . . , -pažinimus, spiaudvii i save , S_ką>tytoja., palyginę Ke- 
ir paskui, kai jie jau neten- į!™ pasisakymą ir A 
ka visiškai saviga, bos ir R,mbos “atpasakojimą 
kankinimais yra ‘ paverčia-,suPras’ kaiP 
mi i nužmogintas prisipaži-ile>dzla ?a“ "T1“?11 J s«t>- 
nimų mašinas, tada jie ar-;mas m,lntls. Pas
ba nužudomi, arba ikišami juos tokia suleryste yadina- 
i kalėjimą ar konelageri at-i«. bolševikiška polemika. 
gailauti * iLztenka įsivaizdinti, ką to-
" Bimba šitokius eretikų i k.ie šuleriai darytų jei 
naikinimus visiškai pateisi-1 l^ern? kas aiP
na. Jis sako, ““judėjimas ,RuS°\aC 
yra judėjimas” ir tuo taria-‘publikose, būti a mo
si viską išaiškinęs. Betgi pa1?’. teis€^ais 11 e ze uto" 
judėjimas, kuriame nukry- ria,s-
pimas nuo “linijos” yra „j™ cK.RTiimai? * 
mirtimi arba nužmoginimu KOKIE SKIRTUMAI, 
baustinas nusidėjimas, nėra Republikonai liepos 7 d 
judėjimas progreso keliu Į renkasi Į Chicagą parinkti 
laisvę ir žmoniškumą, bet
tai yra judėjimas Į juoduo
sius amžius, Į griežčiausią 
netoleranciją, i aklą fana-

kandidatus prezidento ir 
vice-prezidento vietoms. Du 
pretendentai turi daugiau
siai šalininkų: šen. Taft ir 

tizmą. Bolševizmo “judėji- gen. Eisenhower. Kokie
mas” jau ir yra išsigimęs į vra skirtumai tarp tų kan- 
militarizuotą ir subriuro-
kratintą bažnyčią, su jos 
pašėlusia netolerancija, su- 
kiautėjusiomis dogmomis ir 
žiauriausia inkvizicija. Nuo 
tokio “judėjimo” apeisau-

didatų Į kandidatus?
Jei spręsti iš kovos karš

čio, skirtumai turėtų būti 
itin dideli. Vienas republi-

ja” ir konservatyviški ele
mentai. Tas neabejojamai 
atsilieptų viery) ir kito kan
didato vidaus politikoje, 
nes kiekvienas imtų bend
radarbius iš savojo sparno 
republikonų partijos, o ne 
iš priešininko rėmėjų eilių.

Gen. Eisenhower užsie
nių politikoj atstovauja ko
lektyvini saugumą. Jis sa
ko, kad rusiškam imperia
lizmui nebegalima leisti 
pavergti (ginklais ar vi
daus perversmais) dar dau
giau tautų, nes tada Ame
rika atsidurs didžiausiame 
pavojuje. Generolas siūlo: 
siekti taikos (šalin preven- 
tyvinis karas!), palaikyti 
Jungtinių Tautų organiza
ciją, palaikyti Šiaurės At
lanto Gynimosi Sąjungą; 
jis siūlo turėti pozitingą 
programą ir niekad neuž
miršti nė vienos tautos, ku
ri nori savo laisvę ginti ar
ba (anapus geležinės už
dangos) laisvę atgauti; 

* Amerika turi būti pasiruo
šusi ir stipra, kad galėtų 
laikui atėjus pasiūlyti 
Kremliaus viešpačiams pla
ną, kaip palengvinti žmoni
jai ginklavimosi naštą.

Šitokia maždaug butų 
gen. Eisenhowerio siūloma 
užsienių politika. Atsargi, 
kolektyvinio saugumo ir

demoki <
Urnomis
Kanados lietuvių socialde- kad nariai ir prijaučiantieji 
mokratų įvažiavimą. Su- patiektų savo sumanymų 
važiavimas Įvyks rugpiučio bei patarimų musų siekia- 
30-31 ir sėjo 1 dienomis miems uždaviniams išryš- 
Toronte. \V o o d s w o r t h kinti ir Įgyvendinti.
House, CCF namuose, 565; Lauksime iŠ draugų viso- 
Jarvis Suvažiavimui (keriopos paramos, nes tik
numatyta sekanti dieno-.visi dirbdami ir suprasdami 
tvarkė: J organizuotumo reikšmę ir

I sesija: 1—atidarymas,:svarbą greičiau pasieksime 
2—prezidiamo rinkimas, 3Įužsibrėžto tikslo. Tik vie- 
—sveikinimai, 4—laikino- Į nybėje—galybė!
jo Centro Komiteto rapor
tai, 5—kuopų ir grupių at
stovų pranešimai

Visais Kanados lietuvių 
socialdemokratų suvažiavi-

kia pažiūrėti ir Į idėjas.
O idėjų srityje pietinių

valstijų demokratuose gali
ma rasti stebėtinų padarų, 
lyg tarsi ištrukusių iš galas 
žino kokių idėjinių patam
sių. Bibliją jie visi pripa
žįsta, bet krikščioniška dva
sia jiems arodo čiudnas pa
daras.

x
Yalu ir Londonas

Bombos prie Yalu upės 
šiaurinėj Korėjoj susilaukė

mo reikalais prašome didelio atgarsio- Londone,
kreiptis:

Ltihuanian CCF—LCK, 
P. O. Box 365,

Oakville, Ont., Canada.
Laik. Lietuvių Kanados 
Soc. Dem. Centro Kom.

II sesija: 1—organizaci
jos uždaviniai ir rezoliuci
jų priėmimas, 2—statuto 
svarstymas ir priėmimas.

III sesija: 1—centralinių 
organų rinkimas, 2—ne
baigti reikalai.

Me? tvirti tikime, kad ji r tl?TfT17IčiK A 
suvažiavimą savo atstovus U V
prisius ne tik virsminėtų 
provincijų idėjos draugai, 
bet ir Manitobos bei kitų.
Ypatingai laukiame atstovų 
iš Winnipeg’o, kur taip gra-

ENCIKLOPEDIJA

Lietuviška Enciklopedija 
atgaivinama Amerikoje. Ji 
butų musų tremtyje praleis- 

žiai reiškėsi lietuvių CCF j to laiko vertingiausias Įna-

Chieagos konvencija.
O tuo tarpu ir demokra

tų partijoj jau pasiskelbė 
eilė kandidatų, kurie yra 
visai tikri dėl savo perga
lės. Senatorius G. Russell, 
kaip ir šen. E. Kefauver, 
jau net apskaičiavo, kelin
tame balsavime jie yra tik
ri laimėti nominavimą.

. Dėl tų visų pranašavimų 
galima tik tiek pasakyti: 
jei kas visai nesitiki laimė
ti, tai kam jam butų ir į 
varžytynes stoti. ?

x
Delegatų Medžioklė

Gen. Eisenhowerio kam
panijos manadžeriai skel
bia, kad jų kandidato per
galė čia pat. Esą generolo 
šalininkams pasisekę pavi
lioti i savo pusę 75 delega
tus, kftrie buvo pasižadėję 
remti šen. Taftą. Be to, 
38 Michigan delegatai (iš 
48) pasisakę už generolą. 
Pennsylvanijos 32 delega
tai irgi remsią generolą. 
Kalifornijos 60, o gal net 
70 delegatų irgi busią su 
generolu, žodžiu, pergalė 
čia pat.

Senatorius Taftas atsi
moka tuo pačiu. Jis sakosi 
turįs 603 delegatus, jam tik 
bereikią vieno delegato iki 
daugumos!

Tokių pergalės himnų 
dar girdėsime ir daugiau 
iki republikonų konvencija 
pasisakys už vieną ar kitą 
kandidatą. —J. D.

Anglijos parlamente. Ten 
darbiečių opozicijos kalbė
tojai griežtai kaltino Chur- 
chillio vyriausybę, kad ji 
nesugebėjusi išsiderėti iš 
amerikiečių, kad jie atsi
klaustų ir Anglijos plėsda
mi karo veiksmus Korėjoj. 
Buvo mętami kaltinimai ir 
prieš Ameriką, kad ji rizi
kuojanti ir net siekianti iš
plėsti Korėjos karą i pasau
linį karą.

Bet po audros ir darbie- 
čiai atsisakė reikalauti, kad 
parlamentas balsuotų dėl 
pasmerkimo Yalu paupio 
bombardavimo, o vyriausy
bė pareiškė, kad ji bombar* 
davimui pritaria, bet ap
gailestavo, kad Amerika

Pagal išgalės, už darbą bus 
atlyginama. Dėl sąlygų ir 
visų informacijų kreiptis Į 
Juozą Kapočių, 680 Bush- 
wick Avenue, Brooklyn 21, 
N. Y.

grupe- , i šas j musų tėvynės kulturi-
Suvažiavime bus išrink-Į nį lobyną ir ta jai dovana, 

tas naujas, jau visos Kana-*mums dvigubai naudinga: 
dos lietuvių socialdemokra- ir tėvynėn parkeliavus ir
tų Centro Komitetas, pri-emigracijoje tebesant, 
imtas statutas ir nužymėtos; Kadangi šis darbas yra 
tolimesnės veikimo gairės. į visų lietuvių reikalas, tai 

laisvojo pasaulio vieningu- Statuto projektą išsiunčia-,svarbu, kad susidarytų ga- 
mo politika. me visoms atsiliepusioms limybės jį Įvykdyti. Todėl

draugų grupėms. Kiek vė-'reikalingi yra tos enciklo- 
liau issiuntinėsime paruoš- pedijos talkininkai—vyrai
tas rezoliucijas. Butų la-(ir moterys—jos atstovai vi

Šen. Taft yra izoliacijos 
politikos palikonis. Jis kra

konų vadas, nacionalinio tosi izoliacininko vardo,
komiteto narys finansų ko-bet jo balsavimo rekordas bai gera. 'Kad su statutu sose lietuviškose kolonijose.
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KAS NIEKO NEVEIKU

JO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KA8 SKAITO, *ABO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Musų Miestas— 
Pasaulio Centras

ku maršavimu b e n a m s 
griausmingai gaudžiant. 
Maršuotojai ir minios susi
renka parke aplink Da
riaus-Girėno paminklą.

Šiuo tarpu Chicaga yra 
pasaulio centras. Tokiu jis 
bus per keturias savaites.
Viso pasaulio akys ir ausys Liepos Ketvirtoji Rami 
atgręžtos Chieagos link.
Čia lemiamas pasaulio liki
mas. Per sekančias dvi sa

Praeityje dar gerokai 
prieš Liepos Ketvirtąją 

šaudmenimis. 
Tas laiko-

ja, o 'po to’per tiek‘pat iai- b»*»vo erzinantis, i
ko konvenciją

cijos išrinks kandidatus i Jndavo biaumtisia metu
JAV prezidentus ir vice-,dlen?- P,!e? >Wot.ską pa-, 

protj m meti patriotišką 
šventę su šaudmenimis nuo-

lezatai jau renkasi. Kon- >atos bavo kel.iamas ba!^s 
Intema-iir Paga*iau miesto valdžia 

uždraudė šaudmenis parda- 
tas

SIU Chieagos stockyardų o.auum.as nes.ene uz mies- 
To centro kaimy-l10"^’ ta? J,s nel ls.,t®]° 

nvstėj guli keturios didžio- "ebuv» atilek«s ia,™ t,ksl°- 
sios Chieagos lietuvių kolo- Lz ™esto *aIeįal «»£ 
nijos - T ow n of Lake,!“ P!rkt!s šaudmenų kiek tik
Bi idgeportas, Brighton Par- noleįaL 
kas ir Marąuette Parkas.

vaites čia laikys savo kon- piasiuėdavo.
vencija republikonų parti- vanja mojimai.

- - tarpis 
Ne beturės demo- i>e Ufc gero Pagrindo dau- 

Abi konven- &elis LieP0S Ketvirtąją va-

Amerikos kareivis po pergalingo mūšio prie *T-B One 
Hill” Korėjoj prisegioja ženkliukus su vardais-pavardė- 
mis prie žuvusiųjų mūšyje draugų. Mūšiai ėjo Chorwon 
srityje. Korėjoj, kur paliaubų kalbos ir kraujas maišosi 
pervien. $

manchester, conn.
Manchesterio Lietuvių 

Bendrovės choras birželio 
& d- suvaidino trijų aktų 
komediją “Moterim Neišsi- 
meluosi. Vaidinimas pui
kiai pavyko. Aktoriai savo 
užduoti atliko gerai. Ak-

Hartfordo Padangėje
Išmesta “Laisvė” iš Lietuvių 

Piliečiu Klubo

Jau daug metų, kada dar 
klubą valdė didžiuma ko- 

, .. . T . munistų salininkų, klube
//?'■. f*- Kūrei skis, buvo užprenumeruotas ko-

.. , . n^:e“e; Lidian Bas- munistinis laikraštis “Lais- 
, čiuke, Mrs. Sidney, L. Ku
činskas. G. Kučinskas, J. 
iele, A. Kaunienė, C. Kase- 
vich. G. Kaunas, A 

: vickienė. Režisavo ir 
muotoju buvo Alfonsą?

’___ x Z* _ i rv /m •

nereikia j klubą leisti

M. .- munistir
vė.” 'Ir taip ji lankėsi i klu
bą visai niekeno nekliudo
ma, nors narių tarpe buvo 
nemaža pasipiktinimo, tan- 

Sri’|kiai nariai pastebėdavo di-
.. TT °a' rektoriams, kad to jovalo

jas iš Hartfordo. Sufleria-

Kasė-’

prezidentus.
Republikonų partijos de-

vencijos patalpos 
tional Amphitheatre—guli . , .
visame pasaulyje išgarsėju-'lne e a angį
sių ^.kvuvd,, draudimas nesieke
centre.

' protiškas

mą 
chorui

BRIDGEPORT, CONN.
solistei p.

Vietinis ALT skyrius su- Radvilaitei ir choro 
rengė Birželio Dienų minė- jui A. Stanišauskui už

į Kiuoą leisti ir 
kad klubui tai yra negarbė, 

ciioroĮypač kada lietuviai svečiai 
atvažiuoja pas mumis iš ki
tų miestų, jie klausia, kodėl 
klubas remia tųki laikrašti, 
kuris tik žemina lietuvių 

Visų pirma, vadovaujant xardą. Žinoma, eiliniai 
Mrs. A. Hussey ir akompa- nariai papykdavo ir vėl vis- 

b&žnyčioje, parapijos 'puolant pianu Miss Edith

i ♦

po .J. Birettienė.
Programą atidarė

vadovė Mis. A. Hussey ir 
perstatė kalbėti choro pir
mininką P. Kureiskj. kuris 
I asvtikino susirinkusius.

Onai "'illiams, 
vedė- Amerikos 

gie- nus»

choras sugiedojo
kas palikdavo, kaip buvo. 

Kalta valdyba ir direkto-

Taip ir užsibaigė susirin
kimas. Nieko kito svarbaus 
nenutarta, diena pasitaikė 
labai šilta, tai ne tik kad 
kai kurių valdybos narių 
nebuvo, bet ir narių neper- 
daugiausiai atsilankė. Nuo 
savęs aš sveikinu visus na
rius kad tą darbą atlikote 
kaip geriems lietuviams 
pridera. Nors jau senai rei
kėjo taip pasielgti, bet ge
riau vėliau, kaip niekad.

Klubietis.

SUŠELPS
VARGSTANČIUS

MANCHESTER, Conn. 
—Čia atvyko viena tremti
nių Riaubų šeima, vyras ir 
žmona, abu jau seni. Trem
tinius globojo sesuo K. Bas- 
tienė. Paskutiniu laiku A. 
Riauba susirgo. Teko da
ryti operaciją, o išteklių nė
ra.

Susidarė komitetas aukų 
rinkimui. Į ji Įėjo: Anta
nina Kaunienė, J. Vildžius 
ir P. Kurelskis. Aukos bu
vo renkamos pirm choro 
parengimo ir parengime 
birželio 8 d.

Aukotojų vardai:
$15 aukojo Mary Kashe- 

ta.
Po $10—A. Kaunienė, 

G. Kaunas, J. Vildžius, K. 
Kasevičienė, P. P. Jasai
čiai; $6 pp. Liudžiai; po $5 
—0. Guokas, P. Kuralskis, 

ĮV VarrjĮĮfilfipnp. J. R. Kvet-

ir Lietuvos him- nai, kad nepasirūpino ap- 
dar pa- i valyti klubą nuo to laikraš-

jimą birželio 15 d. parapi- Lojimą bažnyčioje laike pa- dainavo keletą dainų. Tiesa, dabartinė val-
jos svetainėj, 4 vai. po pie- maldų už tremtinius gilu- vadovybe : -lės M 

P° tų. Susirinkimą atidarė moję Rusijos, visiems aukų V:5’ m~žos mergaitės—Ann|(ia 1S stipiatlyvų žmonių,

paskui tarpai?

beTodėl mieste 
žaidimas ėjo 

Bet dabar draudi-patalpos guli £.enoveL ,neL uau?r u1iauu.1" klebonas J. V. Kazlauskas, 
vidurmiesčio F135 Pal<įavJnet!i saucimenia vecįė jį Stanišauskas.

hotelių, kur apsistojo kon- lv^stas vįsoje Illinois s-.Kalbėjo Henrikas Blazas, 
vencijee delegatai. Tai šiemet tai ■*">»*> po jo kalbėjo Lietuvos žve-
staruoju laiku ypatingu Anl.enk??_ g®2lt!!_ailglnt’įjai L. Kublickas ir .J. Gris-

Konvencijos 
tolokai nuo

miesto
gatvės,

visos erzinančių sprogimų

Zorskiu-, Gyba »* direktoriai suside- 
iš supratlyvų

kurie lankėsi ir Mon’:s- Nijolė GulbinaitėJ^k vienas kitas gal dar 
vi- Rusė Shimanskiutė, Joan‘Anksta i bolševikus, bet 
vi..Shimanskiutė, Gloria Kasė- delsė.

vickiutė ir Caroll Morris
“America the

Beautiful 
ir Dauguva
čiau.” Celenė Zorskiutė, į lydami klubą nuo maskvi- 
maža mergaitė, akompana-;nės “Laisvės.” Susirinkime 
vo jom pianu ir pati gražiai buvo pastebėta, kad retkar- 

j paskambino porą dalykėlių.
C. Shimanskutis grojo soloisv^» 
akordioRU. B. KildišiukėĮ nesą

cminifii VVorkcr” klubo kambariuo-

rinkėjams,
prašė aukų po namus, 
siems aukotojams ir 
siems kurie parengė gražią 
ir skanią vakarienę pager- ^jr^aii;iaV:’. 
bimui svečių žvejų.

ALT Skyrius

Bet 
nariai

"Kur Nemunas g inkime birželio 16 d. pasi- 
ir “Ak, Nore-teigė tikrai lietuviškai apva- 

11 d
iz. “1

štai šiemet eiliniai 
pusmetiniame susi-

nebu- manauskas. p0 jų kalbėjo 
J. Skorubskas. Žvejų kal-

patvarkymu 
einančios iš stock

yardų i vidurmiestį, buvo šaudymams Liepos Ket-1 bos visiem patiko, buvo pa
valomos, taisomos, lopo- virtosios proga musų baž- klausimų, kuriuos žvejai at-
mos. Stockyardai taipgi ap- nytiniai vadai buvo tole- sakė.
valyti. Stockyardai nere- rantiški. Neaiškindavo nei Buvo renkamos aukos
tai stipriai atsiduoda. Kiti! vaikams, nei tėvams tokio svetainėje ir po namus, Lie-
w .t.apo tiesiog negali pa papročio bjauruma ir bai-:tuvos laisvinimo reikalams, 
kelti. Stockyardų kompa- fU™

vo girdėti.

BUFFALO, N. Y.

Remia A. L. Tarybą

Susivienijimo Lietuvių
Lietuvių kunigai ne- Aukavo šie asmenys: jAmerikoje 304 kuopa ben-

nijos nusistatė konvencijų paisydavo, kad parapijonų S12 Jonas Butkus, $11 V. drai su kitais lietuviais 
metu vengti tokių darbų,'vaįLai prie bažnyčių susi- Ąektoris; po $7 A. Skirka
kurie gadina orą. Be to,‘rinkę net rytais pamaldų u* J- \r K- Janiūnai; po $6 
prisirengta Amphitheatre metu sukeldavo šaudymais Klimaičiai, H. Blazas, Ka- 

kvepinti, jei jis imtų pragarišką triukšmą. Bet raziejai, Kundra - Bauras,orą
atsiduoti stockyardišku kva-menkniekiuose leituvių ku- A. ir F. kalinčiai; po $5
pu. nigai parodo griežtumą. L. Radvilas, J. Klinkevi-
1 . c o n u e Yra tekę girdėti apie para- čius, svečiai iš Ansonijos, A.

sXaZi,n°hhŽ?io 22!Pi>. kunigai seka mo- Radvilas, P. Vilkauskas, J.
, , j , ' - „ii..,; teris, kad neateitų i bazny-d., kada be mažesnių pikm- ..‘ čia su neapdengtomis gal-,

~ Mockaitis,

Žalys, S. Matulienė, J. Laz-

čiais pasirodo ne vien “Lai- 
bet kai kada kas tai at- 

ir palieka “Daily

kų turėjo Įvykti ir didžiulis 
“Naujienų” piknikas, iš pat 
ryto smarkokai lijo. Lijo 
iki vidudienio. Išrodė, kad 
piknikai negalės Įvykti. 
Tiesa, nuo vidudienio ėmė 
giedrėti ir išgiedrėjo, bet 
piknikai nebuvo taip sėk
mingi, kaip buvo tikėtasi. 
Dariaus-Girėno Diena

dauskas, J. Valiulis, A.!g*asys.
S.!

karštos diskusi-Buvo
kodėl

se.
jos,
iš

su kitais lietuviais nu- Choras, komitetas ir 
tarė prisidėti prie Lietuvos'ristai dėjo pastangas, 
vadavimo akcijos ir tam vaidinimas pasisektų, 
reikalui parinko „aukų, ku- darbavosi Antanina 
rios persiųstos Amerikos nienė. Mrs. A. Hussey, Mrs. i vi 
Lietuvių Tarybai Chicago- M. Chižienė ir Mrs. B. 
je. Aukavo: Kvetkienė.

SLA 304 kuopa $12. Taipgi prie parengimo j jejgu taj 
Po $10 aukavo: W.

rones, V. ir E. Eigeli

kai, O. Arabrasienė; po $2
, . i i t —A. E. Kashetai, A. B.kur tas laikraštis slapto-t,z - „ . ..._ _ Tis atkeliauia Buvo Da-!KupC1UnaS’ KnstlJonas J- 

Kau-I -r i t v P- Blažis, Mr. ir Mrs. Norkai,nau-.reikalauta, kad namo ’

cho-
kacl

ypač į mis

‘niekas nežino,’

Buvo
pri

žiūrėtojai pasistengtų ge- 
daboti ir žinoti, kokieiriau

i žmonės atneša tą laikrašti, j
j - klCLl lai, J

Ape- su darbu daug prisidėjo J. j butų nubausti pagal 
is ir Sele. C. Kasevich ir pirm.; konstituciją, o jei

Kurelskis. 

Komisija ir

Mrs. Radackienė, O. Leme- 
žienė, F. Kasevičius, M. 
Belskis, B. čemerkienė, L. 

i Kučinskas, G. Kučinskas, 
J. Ramoška, A. Žutautas, 
M. Marcinkevičienė, K. Bo- 
cys, M. Chižienė, S. Kaitis, 
P. Vasiliūnai, P. M. Stomai, 
A. Palažejenienė, A. M. 
Kvetkauskai, A. J. Bire- 
ttai; po $1.50—Z. Žutau
tienė, J. Keldush; po $1— 
Krušauskas, Taitis, Gudžiu- 

| nienė, O. Užupienė, J. Ka- 
siliauskienė, Jesionienė, O. 
Dovidaitienė, E. Zorskienė, 
Ramoška, Zikus, N. Kel
dush, A. Mockaitienė, Ma
černis, A. Šokas, Shiuka, 
A. Balčiūnienė, D. Tvaro- 
naitienė, M. Bujavičienė, 
0. Pakalnienė, M. Pilkin, 
0. Žilinskienė, F. Kalkaus- 

, kienė, K. Zikcvičius, K. 
Demkis, J. Kuk, J. Užupis, 
A. Bujavičius, G. Hussey, 
M. Kairaitienė.

Surinkta $170 su viršum 
ir auka perduota ligoniui.

Komitetas ir Riaubų šei
ma taria visiems ačiū.

nariai, tai kad jie 
klubo 

pašali
niai, tai kad jie visai nebū
tų Įleidžiami Į klubą. Vie
nas narys pastebėjo, kad 
“Daily Worker” yra anglų 
kalboje, o “Laisvė” lietuvių 
kalboje, bet abu tarnauja 
tam pačiam musų šalies 
priešui..

Buvo padarytas Įnešimas, 
kad “Laisvė” butų išmesta 
iš musų klubo. Kiti nariai 
tam pritarė. Žinoma, atsi
rado vienas kitas komunis
tėlis, kurie norėjo užtarti 
“Laisvę,” kad ji butų pa
likta klube, buk tai šiame 
susirinkime neužtektinai 
narių yra, kad kiti nariai 
bus priešingi- tam, kad ge
riau reikalą atidėti ant to
liau. Bet susirinkimo ve
dėjas, vice-pirm. A. Sabei- 

i ka. pirmininkui S. Morkui 
neatsilankius, paaiškino, 
kad šis susirinkimas yra 
teisėtas ir pusmetinis ir gali 
tuo reikalu priimti tarimą.
Po diskusijų ėjo balsavi- NORI JVESTI 
mas. Kad “Laisvė” butų iš
mesta balsavo 24 nariai, o --------

ikad butų palikta balsavo 6. Amerikos senatas 
Kiti laikėsi nuošaliai. Ve-sudaryti 9 asmenų

vomis. Tą daro šliubų me- Gantautas, r. ..viocnaius, o.į Po aukavo- P BlaveS- 
tu. Mat tada tokių baisių Varonielis, S. Staniulis, A.!čiuna% g Vaidvla K
“nusikaltimu” dažniausia Jr S. Armonai, O. Einone-įWLite J Navacka^ Anna ™oširdžiai dėkoja visiems, 

Tada merginos nė; po $4 Bariai, Rastai, Rulik ir Olcya ‘ kurie atsilankė taip skait-
šliubui pasitai- F- Romas, A. Tamošaitis;

po $3 J. Palonas, Anna Ya- 
nušot, Daugiela, H. Padla-i 
kienė, J. Petraitis, I. Stru- 
tinskas, J. Stanislauskas, A.
Sapiega. J. Žilinskas, sve-i- n
čiai iš Ansonijos: po S2 .J. SnupSttS t dSiroaO

Navackas, 
ir Olga Bernotas. 

Viso surinkta S72.
Mrs. V. Apcrones,

Kuopos Sekretorė.

visas choras

pasitaiko, 
ir moterys^
kius netikėtai vienplaukės 
užsuka i bažnyčią. Todėl 
kai vienas kunigas prie al
toriaus duoda šliubą, tai ki
ltas eina per bažnyčią, žval-

. įgydamasis ar nepamatys 
rengia-, vjenplaukę moterį ar mer- 

. . giną. Jei tokią pamato, tai 
minėjimas. To darbo Plies_l jebara už bažnyčios išnie- 
akyje būna Dariaus Girėno kin5ma. Sakau,“ apie tokią ;Gustaitienė, 
Postas. Minėjimai pei eilę tvarka teko girdėti, bet ne- 
metų via išpopuliarinti ir teko įirdėti> kad kur nors 
žmonių visada būna gau--Hetuviu kunigai butu aiški- 
sios minios. Postas jau nuo|nę v&ikaTns jr tėvams, jog 
senai darbuojasi, kad sių gydymais ir triukšmavi- 
metų minėjimas ypač butų'majp- Liepos Ketvirtosios 

ir bus. Joks —bažnyčią išniekina.
Laisvaman.is

Chicagoj kasmet 
mas didelis Dariaus-Girėno:

didelis. Taip ir bus. Joks r 
didesnis parengimas tą die- 1
ną neįvyks. Iš visų kolo-_______________________
nijų lietuviai rinksis į Mar-> “Keleivyje” naudinga vr» 
quette Parko koloniją, kur daryt? visokius biznio skel 
minėjimas prasideda kariš- himną ir oaiie*Woiin»»»*

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

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

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

Svirskas, A. Stanišauskas, 
O. Ramanauskai, A. Velič- 
kis, J. Kremanauskas, O.

Mažokas, Ša
kočius, A. Domeikienė,
Ukienaitis, Juraitis, Bara
nauskai, Steponaičiai, V.,

Visai Nepartinis

Kongreso viena tyrinėji
mo komisija susekė, kad 
didelė degtinės varykla Jo
seph Seagrams and Co. fir-

,, , ,ma 1948 metais rėmė ir de-Venckuviene, S. Simianis,lmokratus jr repub,ikonus 
Ta firma oolitinėms parti-O. Lukoševičienė, Grigaliū

nas, G. Masaitis, V. Kamic- 
kienė, P. Kukleris, O. Niau- 
rienė, S. Thomson, Čer
niauskas, A. Petruškevičie
nė, F. Gedraitis, Ramučiai,
J. Balnotas, šumilai, A. 
Gustas, J. Petkevičius, K. 
Šumskienė, A. Milkevičius,
K. Jakutis, A. Usinagas, J. 
Blažys, M. Tuska, M. Juš
kevičienė, G. Kozmas, O. 
Griškienė. Kiti aukavo po 
$1 ir mažiau. Svetainėj su
rinkta buvo $100.05, po na
mus surinkta buvo $233.50, 
viso Lietuvos laisvinimo 
reikalams yra surinkta 
$333.55. ALT centran pa
siųsta $300.

Lietuviška padėka vi- 
į siems, kurie prie šio darbo

joms davė $50,000, bet pa
skirstė pinigus “pagal rei
kalą ’—$30,000 demokra
tams ir $20,000 republiko
nams. Pinigai demokratu 
partijai buvo Įteikti asme
niškai J. Howard Mc- 
Grath ui, tada buvusiam 
demokratų partijos nacio
nalinio komiteto pirminin-' 
kui ir senatoriui, vėliau bu
vusiam generaliniu proku
roru.

Hilam Walker snapso 
kompanija per savo atsto
vą pareiškė, kad ji neremia 
politinių partijų. Schenley 
snapso kompanijos 
ninkas, Leuis Rosenthiel, 
pasirodęs partinis. jįs <jaVę^ 
pinigų republikonų partį.

ir

lingai Į parengimą.
Korespondentas A. B.

KANDIDATAS KOPIA

Senatorių; Eestes Kefauver, 
viena" iš demokratinių kan
didatu prezidento vietai, ko
pi, į aukštybes Detroito vie 
n,,įc motorų dirbtuvėje. O 
j.a| .(-natoriui pasiseks Įkop
ti jr i kandidatūrą?

B.

LIETAUS 
‘DARYTOJŲ’ LAISNJ

prisidėjo, ypač kleb. kun.
J. V. Kazlauskui ir vikarui jai, bet vėliau parėmę: 
V. Pranckiečiui už garsini- demokratus.

nutarė 
komite-

įliau patyriau, kad du nariai įta, kuris aiškintų, kiek sėk- 
j balsavę už palikimą nieko mingi yra “lietaus daryto- 
neturi bendra su ta “Lais- jai’’ ir jeigu dirbtinis lie- 
ve” ir jos neapkenčia, bet taus iššaukimas yra rimtas 

i per nesupratimą dėl ko ei-veikalas, tai bus apsvarsty- 
na diskusijos balsavo ūž tos taisyklės, kam ir kada 
palikimą “Laisvės” klube.Įleisti lietų ar sniegą iššauk- 
Ižd. Ramoška pranešė, kadjti. Įvedimas naujausio 
prenumerata yra užmokėta “lietdirbių” laisnio butų 
iki lapkričio mėnesio. Laik- pripažinimas, kad debesų 
raščiui bus pranešta, kad melžimas yra oficialiai pri- 
sulaikytų siuntinėjimą. (pažintas amatas.



KELEIYIS, BOSTONPuslapis Ketvirtas

Paliaubų Argumentas
pasikeiti-
Aliantai 

pasisa
kė. kad jie prievarta be
laisviu neg.ąžins. Jei be
laisviai nėr. d pas bolševi
kus grižti, jie bus palikti 
pietinėj K rėjoj, arba ga
lės vykti pas kinų naciona
listus i For.:. )zą. Tas Ali- 
antu nusistatymas yra galu- 

ir tinas ir nepamainomas. Bet 
Di- bolševikai užsispyrė reika-

Antroms Korėjos karoivier.u klau---niu 
metinėms atžymėti Ameri-|mo belaisviais, 
l^os karo lėktuvai pirmą griežtai ir l .Rutinai 
kartą daužė didžiąsias šiau
rinės Korėjos ekeltraines 
prie Valu upės, Mandžuri- 
jos pasienyje. Tos elek
trainės tiekia elektros ener
giją ne tiktai šiaurinės Ko
rėjos pramonei, bet ir Man
džurijos pramonės cent
rams, ypač Mukdeno

savo žmones naujiems nu
matomiems nepasiseki
mams, kai i Vakarų frontą 
įsijungs galinga Vokietijos 
karo pramonė?

Atsakymo niekas nežino, 
nes propaganda, kaip ir vis-, 
kas kita Rusijoj, yra iš auk
što diriguojama. Bet gal 
ne pro šalį butų atsiminti, 
kaa 1939 metais, prieš pa
sirašant šlykštųjį Stalino- 
Hitlerio paktą, rusų spauda 
nacius plūdo taip piktai,1 
kaip ji nesugebėjo jų plūsti 
net ir karo metu, kada Sta
lino buvęs sąjungininkas išapielinkių įmonėms.

džiosios šiaurinės Korėjos lauti. kad va belaisviai, jV'p^ų^uTrii^oiėk 
astatytos visai neaisiJausus, butų t,„laielektrainės buvo pastatytos visai nea.,»įausto, Dutų sinžj0. Todž, propaganda I 

japonų ir jų paskirtis buvo gražinu bedikams.. |kad tj ikčiausl ,;as 

tiekti energijų Mandžurijos Kai tam, anee abejų pu-,bolševikus ūal. nerelž‘ja 
ir Korėjos pramonei. |sių argonu ai yra pasaky- kad jfe Jau mesjs ; R
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KARALIŠKA PORA LENKTYNĖSE

Anglijos jauna karalienė Elizabeth II su vyru vyksta į 
arklių lenktynes ir pakeliui sveikinasi su publika.

—Maike, sušukim tris 
kartus ura!

Per du karo metus Yalu 
upės elektrainės nebuvo lie
čiamos. Visi šiaurinės Ko
rėjos miestai ir pramonės 
centrai buvo išgriauti,
Yalu upės elektrainės ra 
miausiai dirbo Mandžurijos 
pramonės tenkinimui.

Yalu elektrainės todėl ne
buvo per du metus daužo
mos, kad jos aptarnauja n"!' 
Mandžuriją, Kinijos pra
moningąją širdį. Nenorėta 
užkabinti Kiniją, kad karas 
neišsiplėstų. Kinijos karei

ti, tada ne čra kas kalbėti, 
bet reikia veikti. Aliantai 
ir veikia. Jie išskirstė di
džiąsias bei žsvių stovyklas 

bet!K°je sal°Je ir dar aPklau-
sinejo 45,b"1 belaisvių, ar 
,ie nori grįžti pas bolševi
kus. iš tariamai bolševi
kams ištiki” i belaisvių dar 
8,000 pasisakė, kad jie ne

grįžti »as bolševikus 
ir net prieš sis tokiam^grą- 
žinimui. Nenorinčių grįžti 

"skaičius dabar jau toli per
viršija norinčius grįžti, o

Tai gali buti Stalino pirši
masis į derybas ir kompro
misus.

—J. D.

Iš Venezuelos
Kovoja Prieš Bolševikus, 

Gaudo Svetimtaučius

Nuomą - Posko’ą Prisiminus

Amerikiečiams, kurie ži-įsiminti, kad ne tik Ameri- 
no antrojo pasaulinio karo'ka, bet ir Anglija davė Ru- 

; netolimą istoriją,. nėra nė sijai šimtais tūkstančių to- 
mažiausios abejonės, kad j nų visokios karo medžia- 

5 rusai pasiekė Berlyną dėka i gos.
CARACAS, 1952 m. bir- Amerikai. Rusus į Berlyną 

želio 16.—Birželio 13 d. nuvedė amerikiečių nuo-
Veik pusė Amerikos pa

galbos Rusijai per karą ėjo 
. . . pro Japoniją, iš Ameri
kos vakarinių uostų į Sibi
rą. Ypač maistas, žaliavos 
ir kitokie dalykai buvo ga
benami pro japonų nosį į 

Tokią k laivą pinigų Sibiro uostus, o tiesioginė 
ir dauge- karo pagalba daugiau ėjo

Venezuelos vyriausybė nu- mos-paskolos pagalba.
pagalba ru 

laike antrojo karo 
bilionų dolerių su- 

Bet kas yra “bilio-
lengyiau. Žmonės džiaugė 
si, tikėdamiesi, kad dabar sunku įsivaizdinti 
busią sutramdyti ir vieti- liui žmonių suma “11 bilio- 
niai komunistai, kurie, va- nų” ne ką tepasako. Bet 
rydami melo propagandą, kai tą pinigų krūvą išver- 
kiršindavo vietinius gyven- čiama į prekes, i ginklus, į 
tojus prieš ateivius. ; maistą ir kitus reikmenis,

Tačiau tą pati vakarą,'tada tik galimą suprasti, 
birželio 13 d., prasidėjo kodėl Amerikos pagalba
masiniai svetimtaučių • suė-[ nuvedė rusus i Berlyną, o 
mimai. Keliolika dešimtų

traukė diplomatinius santy- Amerikos
------ r__............... _____ __ . . kius šu Sovietų Sąjunga. ------ -

is dėl Tiumano valdžia ir lie- viai stovi Korėjos viduryje, Pavarms; P; ?agandą, nonn- Politiniai emigrantai, D. siekė 11
pė savo generolams Kote- prie 38-sios paralelės, bet skalc:us dar Iabiau p. antikomunistai, atsiduso mą. B

.............. - sumažės—Už ką?
—Ogi už Trumaną.
—Ar jau tėvas prisirašei irgi nevisada teisingai 

prie asilo partijos? voja, Maike. Žiūrėk,
—Kaip generolas 

Maike, nesirašau
partijų. Už Trumaną aš no- gresas jį priėmė. Gerai, kitą dieną bombardavimas 
riu sušukti tris kartus ura kad Trumanas nepasirašė, buvo tęsiamas. Jis ir to- 
valuk to, kad jis padarė tris į —Bet ar tėvas žinai, ko- liau tęsiamas.

sams

joj apdaužyti komunistus, visvien buvo vengiama “už- 
—Ale Amerikos žmonės gauti Kiniją.” Dabar poii- 

gal- tika pasikeitė. Per pirmą 
Mc- bombardavimo dieną apie

Bolševik; ns toks belais
vių apsispr/.dimas yra ne- 
malcr.us, r. - parodo jų ne-

rolas, aš, Carranas įnešė toki piktą pusė elektrainių gamybinio į u!’liiiaruir;:- Todėl jie įsi-
prie jokių bilių prieš grinorius, ir kon- pajėgumo buvo išdaužyta,!^11'.'” 1 Prver5tin3 

iono oč frrovoc ii nriomi florai ITUt U P.en1 UUO JO atSlSH-

—Bet
dėl tas 

.?gerus daiktus. Jis pasakė 
gerą žodį už Lietuvą; jis i ras 
liepė bombarduoti Korėjos —Šiur,
komunistus taip kaip gene- tą bilių.

bilius buvo nege-

rolas MacArtnuras norėjo, nas galėtų
ir ant galo jis dabar atsisa- sitizen 
kė pasirašyti McCarrano 
bilių/

—Aš sutinku, tėve, kad 
tai buvo trys gert žestai iš 
jo pusės. Tiesa, jis pada
rė tai grynai politiniais su
metimais, bet vistiek

nen nuo jo atsisa 
įkyri. Tu< tarpu Aliantai 
belaisvius, /skirstė, atskyrė 
norinčius jižti nuo neno- 
rinčiųjų. kiioliką tukstan-Toks karo politikos pa

keitimas, be abejonės, buvo
kad žinau. Pagal padarytas pačiose viršūnė- . . a .
Maike, McCarra- se, o ne tiktai Korėjos fron- "e bu™ —lrtu suvarytl 1

bile kam ’<> vadovybės sprendimu..
peiperius ir depor- Kitaip negalėjo buti, nes

čiu pietinių korėjiečių, ku- 
suvar

miją (laike jos

Net ir komunistai 
tokį Į Rusijon važiuoti.

remtis
lygybe,” tėve, tai

ke, kad Anglija labai nusi-Į McCarrano bilius gal butu

darbą galima pasveikinti, i __Jeigu
—Ale gazietos rašo, Mai-! žmonių

tuoti. Na, tai kur čia tei- Yalu elektrainės paliečia 
svbė? Juk Dievas sutvėrė labai skaudų karo nervą, 
žmogų pagal savo išvaizdą, i Tai yra posūkis karo poli- 
tai visi žmonės yra lygus ir tikoje. Kodėl tai padary
ki nori Amerikoj .gyventi, ta girdėti visokių aiškini- 

nenort mų. Vienas rimčiausių aiš- 
jkinimų atrodo tas, kad rei- 

šitokia;kėjo bolševikams patiekti 
naują argumentą už 
paliaubų darymą. Tas

fcolševikų 
Įokupacijoč 
iš belai.' :ų sąrašų ir tuo 
budu da: > '‘įvykintus fak
tus.” kuriuos bolševikai, no
rės ar nenorės, bet turės 
pripažir.::. kaip bolševikai 

, pastatė Aliantus prieš “Įvy
kintą faktą,” kada jie apie 
50,0<)(i lėtinių korėjiečių 
belaisviu Įtraukė smurtu ir 

rvąją armiją.

visai išbraukė

slaptosios policijos agentų 
užblokavo Caracas’o rajo
nus, svetimtaučių apgyven
tus, ir pradėjo be atodairos, 
neklausdami dokumentų ir 
nieko nepaaiškindami,

ne Į Tomską ar Omską.
Amerika pasiuntė Rusi

jai per karą iš viso 17,499,- 
861 toną visokios pagal-

per Iraną (Persiją) arba 
per Rusijos šiaurės uostus.

Rusams pagalbą per ka
rą reikėjo ne tiktai duoti, 
bet ją reikėjo nugabenti į 
Rusiją ir įteikti į rankas, 
nes jie patys negalėjo jos 
pasiimti. Gabenimas per 

'karą buvo surištas su dide
liu pavojumi, nes vokiečių 
submarinai laivus skandin
davo, todėl prie duodamos 

irbos: ginklų, amunicijos, pagalbos reikėjo pridėti 
maisto, žaliavų, dirbtuvių žmonių auku, kad pagalba 

. . . su-Įrengimų ir kitų reikmenų, rusus pasiektu,
iminėti visus vyrus svetim- i= l0 skaičiaus 8,500,000 to
talius. Ypatingai buvo at- nų buvo tiesioginė kariška . Duodant tokią milžiniš- 
sižvelgiama į šviesius plau-į pagalba, ginklai ir armini-i ką _Pa<alb3 Amerika butų

•* Y r r  i___  i-,.x__  rrolo-inci rl Grot i nnlitino^

gando, kai išgirdo, kad visai logiškas, nes, iš tikrų-
Amerikos raplenai supleš- jų, žmonės nėra lygus. Vie-
no komunistų lektriką. Sa
ko, Londonas bemažko iš 
kelnių neiššoko.

—Taip, tėve, Anglijai 
tas labai nepatiko.

—Nu, tai pasakyk, už 
kurią pusę jį stoja: už 
Ameriką, ar už komunis
tus?

—Anglijai, tėve, visų pir
ma rupi savo pusė. Ji no
ri naudotis ir iš Amerikos, 
ir iš Kinijos komunistų. Juk 
ir generolas MacArthur bu
vo atšauktas iš Korėjos 
daugiausia dėl to, kad no
rėjo bombarduoti komunis
tų karo įrengimus Mandžu- 
rijoj, o Anglija buvo tam 
griežtai priešinga. Bet ame
rikiečiai pagaliau įsitikino 
kad, taikantis prie Angli
jos politikos, karas Korėjoj 
gali tęstis amžinai, nes ko
munistai geruoju nenori 
taikytis. Todėl amerikie
čiai dabar smogė priešui 
smuri Anglijos nesiklausę, 
ir dėl to Londone kilo ler- 
mas.

—Taip ir reikia, Maike. 
Jeigu vaina, tai turi but 
vaina, o ne vaikų zobova.

—Panašiai, tėve, galvoja 
didelė Amerikos žmonių 
didžiuma.
nešam visą

ni vra labai dideli, kiti ma
žiukai ; vieni stiprus, kiti 
silpni: vieni labai gudrus, 
kiti dideli žiopliai. Be to, 
ne vienoda jų kūno 
ir ne vienoda odos

gumentas, sugriovęs elek- 
traines ir atėmęs elektros 
energiją Mandžurijos pra
monei, bus jaučiamas ilgą 
laiką visoj Kinjjoj. Tas ar
gumentas pirštu rodo ir į 

forma [sekamus “argumentus,r” ku- 
palva. 'rie gali buti daužymas

karo! ,. . ivvliaisar- •

kus ir Į baltą odą. 
nėjo daugiausiai 
Dauguma vyrų 
ta jiems grįžtant iš darbo.

Suimi- cija. vien karo lėktuvu galėjusi išsiderėti politines 
ii gatvėse. IUSai gavo 14.834! Rusai sąlygas dėl busimųjų Euro- 
buvo suim-!gavo 409,526 sunkvežimius, !P°S ir Azijos valstybių sie- 
‘ ’ kurie daugiausiai prisidėjo nV; Buty galėjusi, jei va-

prie to, kad rusai galėjo vy- riai butų supratę reikalą 
tis vokiečius net iki Berly-Piima sutarti bendro karo 

buvo elgiamasi'110’ nes gelžkeliais ir savo-įdkslus, juos aiškiai nusaky- 
labai žiauriai, pavartojant mi« kojomis nueiti iki Ber-T1 ir Jau P^kui dėti visas 
ir policininkų lazdas. Visi’b'110 J10 nebūtų pajėgę
suimtieji buvo gabenami Į

Arabų rasės žmonės turi ii- Mandžurijos pramonės cen- 
gus kaklus, ilgus veidus iritrų. Ar bolševikai to nori? 
dideles nosis; tuo tarpu I Jei nori, jie gali tęsti berg- 
rr.ongolai yra trumpakak-'ždžią plepalynę paliaubų 
liai. plačiaveidžiai ir buka- derybose, o jei nenori, tai 

turi apsispręsti ir užbaigt; 
as visas įkyrėjusias ir be- 

kal-

nosiai. Tai dvi visai kito
kios žmonių veislės. O jei- t 
gu palyginsim Europos' prasmes paliaubines 
baltveidžius ir Afrikos juo-|bas. 
džius, skirtumas bus dar 
ryškesnis. Taigi sakyti, 
kad visi žmonės yra lygus,
negalima. nes jie nėra 1^- 
gys.

—Maike, bet šventraštis 
sako, kad turi but lygus, ha 
visi yra kilę iš vienų tėvų, 
tai yra, iš Adomo ir Ievos. 
Nejaugi tu rokuoji, kad 
šventos knygos rašo nie
kus?

—Apie tai. tėve, turėtum 
paklausti savo draugo zak
ristijono. O kai dėl Mc
Carran biliaus tai jis rodos 
pavojingas beveik visiems 
ateiviams, nežiūrint kokios 
jie rasės ir iš kur atvykę. 
Ateiviai gali džiaugtis, kad 

Jie sako, mes!prezidentas jo nepatvirtino, 
karo naštą, au-! —Okei, Maike, tegyvuo

kojam kraują ir pinigus, o ja grinoriai*

Yalu elektrainių daužy
mas parodė bolševikams, 
kad oro pajėgų persvara 
yra Jungtinių Tautų pusė
je. Jei jie nesugebėjo ap
saugoti elektrainių Man
džurijos pašonėj, jie nesu
gebės apsaugoti nė Man
džurijos pramonės centrų.

Patys bolševikai paskuti
nes dvi savaites darė kelis 
.'markius puolimus Korėjos 
fronte. Puolimai buvo at
remti, bet bolševikai neabe
jojamai parodė, kad jie tu
ri sutraukę nemažas jėgas 
Korėjoj ir gali vėl bandyti 
ginklais išspręsti Korėjos 
likimą. Yalu upės elektrai
nių daužymas buvo Alian- 
tų atsakymas į bolševikų 
grasinimus pradėti naują

Suėmimai tęsėsi visą naktį 
Korė. ' paliaubų derybos j ligi birželio 14 d. ryto.

• yksta r.e "aname pasauly- Suimant 
je,” be: Rytų-Vakarų skau-' 
džiaus: susikirtimo vieto
je. T< - lerybos yra tik da
lis tariamai šalto karo, bet 
dalis ši;; tarpu pati kruvi
niausią. r.es ten greta dery
bų eina .ruvinas karas, ku
riame žu'ta jauni žmonės.
Derybų sumanymą iškėlė 
Sovietų Rusija, kuri davė ir 
ginklu- ir palaiminimą 
šiaurinė' Korėjos bolševi
kams K ėjos karą pradėti.
Maskva: Korėjos karas yra 
vienas 'ėjimas” bolševikų 
pasau'.inė; politikoj ir aiš
kus a: -centas, bombomis 
į elek'rainės prie Yalu 
upės. vi aip ar kitaip atsi
lieps ir Maskvoje.

Daba Aliu laiku ameri
kiečiai >į ir dedasi į gal
va ne- astai padidėjusia 
ir paš: Atėjusią bolševikų 
propa,ea”. ą prieš Ameriką.
Amerikiečiai rusų spaudo
je vai ?: »jami baisiausiais 
žvėrin i', žmogėdromis, ra
siniai- ■ niakais; rusai pa
sakoja. ad amerikiečiai 
savo vai us auklėja buti 
budeli;^ įr korikais: ame- 
rikie<A abar kitaip neva
dinami ;Sų spaudoje, kaip

Anglija beveik niekuo ne
prisideda, tik nori diktuoti, tą, kad McCarran bilių kon 
Šitokia politika Amerika gresas visgi priėmė, tai buk 
pradėjo jau piktintis. To- atsargus.

ofensyvą fronte, arba užbė- 
—Bet, tėve, neužmiršk ir [girnas tokiai ofensyvai už

akių.
Paliaubų derybos

“Koje skerdikai,” • “utėlių 
riceriai. ‘maro generolai,” 
“kruvini budeliai” ir tt.

D a u v n 1 i s amerikiečių 
klausia, ką gi tas reiškia? 
Ar rusai uošia savo paval- 

Kore- dinius naujoms skerdy-

kalėjimus, kurie buvo per
pildyti, nebuvo galimybės 
atsisėsti nė ant grindų. Ka
lėjimuose tuoj pat tikrinda
vo dokumentus. Italus, 
prancūzus, ispanus ir kitus 
imigrantus iš ne sovietinio 
bloko šalių tuojau paleido. 
Išeiviai gi iš Sovietų Sąjun
gos arba iš šalių už geleži
nės uždangos buvo tardomi 
ir registruojami. Birželio 
14 d. naktį ir birželio 15 
rytą buvo paleisti, atėmus 
dokumentus, lietuviai, lat
viai, estai, lenkai ir kitų 
tautybių žmonės, išskyrus 
rusus, kurie buvo išlaikyti 
kalėjime dar apie dvi pa
das.

Suimtųjų šeimos nusiun
tė skundą žmogaus teisių 
gynimo komisijai prie JT 
organizacijos ponios Elea- 
noros Roosevelt vardu.

Kaip paaiškėjo vėliau, 
tas Venezuelos vyriausybės 
žygis buvo atliktas “ieškant 
komunistų agentų ir komu
nizmo simpatikų.”

Taip, su pietiečių tempe
ramentu, Venezuela pradė
jo kovą prieš komunizmą.

pastangas, kad karą laimė- 
■— Bet Amerikos vadai

visą karą gyveno di
džiausioj baimėj, kad Rusi
ja susmuks ir nepajėgs lai
kytis prieš nacius, o todėl 
visai negalvojo, kas bus, 
kada karas bus laimėtas ir 

iš laimė
tojų.

Šiandieną visi žinome, 
kas iš vadų neapdairumo 
gavosi. Bet Amerika taip 
pat gerai žino, kad Rusija 
ir dabar, nežiūrint visų po-

Amerikiečių apskaičiavi-:Jus 
mu rusai gavo tiek pagal- 
bos, kad jie galėjo VIEN 
SU AMERIKOS PAGAL
BA laikyti fronte nuo 150 
iki 200 kariuomenės divizi
jų. Rusų armijoje iš viso: 
buvo apie 500 divizijų ka- Rusija bus viena 
riuomenės, ir apie trečdalį 
tos kariuomenės, ypač 1944 
ir 1945 metais, buvo išlai
koma Amerikos maistu, 
ginklais ir amunicija!

Dabar rusai už gautą 
nuomos-paskolos pagalbą karinifl metų pašėlusio gin- 
siulo 300,000,000 dolerių ir klavimosi, vis dar nė iš tolo 
sutinka grąžinti 176 mudė- i negali susilyginti savo ga
vėtus laivus, pasilaikydami myba su Amerika, o todėl,
sau virš 500 laivų, kurie 
dar tinka plaukiojimui. Ru
sų pasiūlymas yra toks— 
arba imate, ką mes duoda
me, arba nieko negausite.

Amerikiečius ne tiek gal 
siutina rusų nenoras
skaityti, kiek jų pūtimasis, 
kad, girdi, jie VIENI PA
TYS sumušę vokiečius ir

iškilus naujam jėgų bandy
mui, butų patiesta.

Tą žino ir rusų vadai. 
Tie vadai gerai atsimena, 
kokios reikšmės Rusijos 
pergalėje turėjo amerikie- 

atsi- čiu pagalba. Tegu jie ame
rikiečius keikia ir niekiną, 
bet savo širdyje jie labai 
gerbia Amerikos lėktuvus,

dar, magaryčioms, sudaužę tankus ir tas dirbtuves, kur 
ir Japonijos imperiją. Jie tie tankai ir lėktuvai dešim-
gali girtis savo žmonėms, 
kurie gal užmiršo ar nieka-

timis tūkstančių 
Tas žinojimas gal

da tikrai nežinojo, kiek kurinis taikos laidas.

gimsta., 
yra pas-

*— »• v...
—N.

joj jau senai sustojo ties nėms? .\r jje gal ruošia

Pakalbinkime kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei- 
yj.” Kaina metams $3.

Amerika davė rusams pa
galbos, bet kada amerikie
čiai tokius pasigyrimus 
skaito, jie gatavi yra danti
mis griežti.

Kalbant apie nuomos- 
paskolos pagalbą reikia at-

J. Str.

TIKINTIEMS DU KELIAI
Ar žinai, kuriuo keliu eini ? Jei- 

nežinai, aš pasakysiu nemoka
mai. Parašyk man. pridėdamas 3
centų pašto ženklelį atsakymui.

Alik Armin,
3444 Mass. St., Gary, Ind.
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Kova dėl Savarankumo
Prieš atvykdami į šį kraš- atsikratė nuo savo globėjų, 

tą musų ateiviai neturėjo kurie ypatingai mėgo glo- 
progos pažinti demokrati- boti tų prasčiokų į Susivie- 
nės laisvės. Ponų-dvarinin- nijimo iždą sudėtus dole- 
kų valdžia dar buvo stipri, rius.
o ir klebonai reikalavo pa-j Tai įvyko, kaip žinia, tik 
klusnumo ir vertė rankas 1901 metais Wilkes-Barre, 
bučiuoti. iPa., kada dauguma seimo

l ŠĮ kraštą daugumoje va- delegatų, nurodydami “ku- 
žiavo tie, kuriems namie nigų despotiškumą, netei- 
sunkiausia būdavo įsikurti.! bingumą ir intrigas,” atsi-
Bet ir čia atsidūrę, jie savo skyrė nuo jų ir grąžino Šu
tuos krepšeliuos, kuriuos sivienijimui pirmykščių jo 
pasiėmė plaukdami per kūrėjų suteiktą visuotinu- 
okeaną, nemaža bėdų atsi- mą.
vežė. ' Kelioliką metų Susivieni

ju gyvenimas buvo ne- jimas nekliudomai dirbo ir 
lengvas įr jų sukurtos orga- sparčiai augo. Organizaci- 
nizacijos pergyveno sun- ja, tarnaujanti visiems ty
kius metus. Labai budin- giai lietuviams, ir turtėjo 
gas likimas stambiausios ir vis didesnės pagarbos su- 
lietuvių organizacijos—Su- silaukė. Tačiau Susivieni- 
sivienijimo Lietuvių Ame- jimo vis stambėjąs iždas pa-

K RI .r.TVIS^SO-_2j£STON_

APEND1CITAS IR VESTUVfS

Joseph V. Casino iš Elizabeth, N. J-, vestuvių išvakarėse 
staiga susirgo apendicito uždegimu. Daktaras jam sake 
atidėti vestuves, bet jis nesutiko ir po vestuvių ceremoni
jų atsigulė į ligoninę operacijai, o jo jauna žmona sto\i 
šalia pirštus sukryžiavojusi. kad operacija pasisektų.

rikoje.
Šioje galima sakyti vi

suotinoje organizacijoje 
buvo sukrauti lietuvių tur
tai. Tie turtai daugeliui

mpo ir kitiems,. 
Susivienijimas

kosi pasiūlęs kongresui iš
leisti nepaprastą įstatymą, 
kad dar 300,000 nuo bolše
vizmo vergijos pabėgusių 
žmonių ir kitų europiečių 
galėtų atvykti i šį kraštą.

Prezidentas sako, kad 
kvotų sistema turėtų buti 
peržiūrėta ir naujai paskir
styta atsižvelgiant į dabar
tinę tarptautinę padėtį.

Prezidentas nepritaria ir 
'‘administracinei” McCar- 
;an-\Vater biliaus daliai, 
•lis sako. kad naujas įstaty
mas pasunkina ateivių at
vykimą, duoda perdaug 
plačias teises valdininkams 
spręsti apie ateivių depor
tavimą, pasunkina žmo
nėms gauti pilietybę, pa
lengvina išpilietinimą, su
siaurina kai kurias pirmos 
generacijos amerikiečių tei
ses ir panašiai. Įstatymas 
rodo dideli nepasitikėjimą 
Amerikos piliečiais grįžtan-

neklaus-
davo pažiūrų to, kurs pa
reikšdavo norą įsirašyti į jo 
narius. Pakako, kad jis 

rūpėjo. Kai kas manė, kadijjUV0 netuvis. Šitokiu budu 
patys tie prasčiokai Jietu-!pateję0 j Susivienijimą tam 

tikras kiekis komunistu.viai nemokės tuos turtus 
valdyti. Taigi dar senais 
laikais, Susivienijimo sei
me 1889 metais, dar reiškė
si tų pačių dvarininkų pa
kalikai ir jie tikėjo, kad 
priversdami lietuvius len
kiškai kalbėti, lengviau 
juos valdys. Jie, žinoma, 
meilinos lietuviams pras
čiokams ir net sušuko: 
“Niech žyją Litwini.” Bet 
jau niekas jiems nepadėjo. 
Laisvame krašte atsidūrę 
musų žmonės lengvai atsi
kratė poniškosios įtakos.

Tik neilgai tinko ramus 
visuomeniškas darbas. Kaip 
jau minėta, tos visuotinos 
tai? laikais organizacijos— 
SLA—turtas augo ir tas 
turtas parupo valdyti ki
tiems praščiokų globėjams 
kunigams ir jų šalininkams. 
Vienaš kunigų, kuris “iš 
mylistos Dievo” buvo pasi
daręs Susivienijimo reikalų 
tvarkytoju, šitaip guodėsi 
saviškiams: “Pagal naują 
konstituciją buvo galima 
prigulėti kožnam lietuviui 
be skirtumo tikėjimo, o to
kiu budu prisirašė ir bedie
viai, kurie visad ir visur 
skersakiuoja ant katalikų.”

Laiškas Redakcijai
Atsakymas j J. Ragelio Klausimus ir Spėliojimus
Tik dabar gavęs paskai- arba ir partiečių, savim jų 

tyti “Keleivio” 21 nr. Jono nevaržydamas.
Ragelio straipsnį “Kai Nė-į (5) J. Ragelis smarkiai 
ra Kas Veikti,” kuriame jis nusistatęs prieš nepartinius 
man pateikia kelis klausi- kaip prieš karjeristus, tuš- 
mus ir spėliojimus, susietus čiagalvius žmones, kurių 
su Lietuvių Rezistencinės galvose “vėjai švilpauja,” 
Santarvės veikimu ir mano lyg partijose nebūtų nei 

karjeristų, nei tuščiagalvių, 
nei “vėjašvilpių,” o kai ko
munistinėse partijose, tai ir 
tikrų prochvostų! Neįta
riau J. Ragelį, kad jis butų 
kur jųjų tarpe ir mane įsta
tęs, perdaug jau maloniai 
apie mano partinę praeitį 
atsiliepęs, bet kai jis nepar- 
tiečius neatsargiai apibend
rina neigiamu apibudini
mu, nenorėčiau su tuo su
tikti. Daug pažinojau ir 
pažįstu rimtų nepartiečių— 
gerų Lietuvos patriotų, ku
riems mes santarvininkai

pasisakymu Vienybės” 19 
nr., jo reikaląujamas pa
mėginsiu čia, kiek sugebė
damas, pasiaiškinti.

(1) J. Ragelis teigia, jog 
aš, girdi, esąs pasirašęs 
1918 metų vasario 16 d. ak
tą kaip Lietuvos Socialde
mokratų Partijos atstovas. 
Tuo tarpu prieš tai, 1917 
m. gruodžio 11 d., iš Parti
jos aš išstojau (išstojimo 
priežastis trumpai mano 
paaiškinta 1950 m. “Kelei
vio” 42 nr.), tad ir aktą ra- 
šiaus nebe partinis, ir toks

____ ,___ _ ___  Tai buvo paskutinis mė- čiais iš užsienių. Preziden-
tikri, jog šioje komisijoje ginimas totalistinių gaivalų ta' >hao, kad daugeliu at
būdami agresyvus, sugebės paglemžti lietuviškus reika-Zl-<-’1'Į dabartinis McCar- 
visus reikalus pakreipti sa- lūs į savo rankas. 15Jn" aJler Įstatymas yra, ,
vo pusėn. Juk jiem nesun-Į Šis reikalas—pašalinimas blogesnis, kaip neslovin- pakenkė mano “garbei, pa- .
ku buvo esant mandatų ko-komunistų iš Susivienijimo gas 1<98 metų Alien Act, (tnotizmui, moksliniam dar-1 Vienybėje 

:__hm* Tumiausios reikšmės KU11S leido prezidentui de- bui buvimas Tiartiioi Der ei-inepartingui

svarbu todėl, kad jie buvo

Šitie Lietuvos ir lietuvių 
tautos priešai, kurie ir šian
dien pateisina visokias lie
tuvių tautai daromas skriau
das, vis tik mėgsta lietuviš
kus dolerius. Taigi jie 
slaptai, kai daugumas Susi
vienijimo narių ramiai lai
kėsi, pamažu ruošė tam tik 
rą perversmą Susivieniji 
me, kad galėtų lietuvių pat 
notų sudėtus dolerius pasi
imti savo juodiems tiks
lams. Ir šiandien dar daug 
tyra draugijų, kuriose dau-

likau po šiai dienai.
(2) J. Ragelis klausia, ar

misijoje pravesti savuosius,—turi 'didžiausios reikšmės r-ull> leido prezidentui ....
ištikimus pašalinti. j visai musų ateivijai šiame portuoti bet koki svetim- lę metų?” Nei pakenkė 
is dienas užtruko šia-krašte. Ne vienas SLA ap- tauti, kuris atrodė “pavo- nei nepakenkė. Savo dar- 

•Jungtinių Amerikos ^ą partijoj nemažiau verti- 
saugu-jnu ir branginu, kaip ir vė

lesnį darbą nebe Partijos

o neis

me seime komunistų ob-sivalė nuo vadinamos penk-PnSa? Jungtinių A 
strukcija. Jie be paliovos tosios kolonos. Tuo metu alstv taikai ir 
kalbėdami vienu ir tuo pa- buvo apvalyta ir visa lietu- mui-
čiu mandatų komisijos su- vių visuomenė nuo komu-. - . kt Dabar, sako prezidentas,
darymo klausimu, trukdė nistinio raugalo. deportacija ir išpilietinimas
seimui rimtą darbą dirbti, laiko komunistai atsiduiė, buti Daremti faktais o 
Trumpai kalbant, buvo pa- kaip sakoma, “už tvoros.” lėktųde-

ji- saukta policija ir uzurpato- Jie dar smilk.-.a su savo ne- pgj-moti žmones pasire
mt- riai-totalistai, kurie pripa- praktiškais pasekėjais se- mjan^ valdininku “nuomo-

visų pirma ir skiriame savo 
organizaciją.

Savo “pasikalbėjime” 
pabraukiau

bui buvimas partijoj per ei-į nepartingumą, tuo ne tik 
patį faktą pažymėdamas, 
bet ir (1) turėdamas galvo
je, jog spaudoje kai kada 
tenka užtikti neteisingą 
Santarvės laikymą kažko
kia partija, (2) užbėgda
mas už akių priekaištui, lyg 
Santarvė siekianti su parti-

eilėse
(3) J. Ragelis teigia, jog 

kovoje už Lietuvos laisvę

guma narių patys nenuma
nydami, užleido vadovau-
jamas vietas komunistams. 
Taip atsitiko ir anais laikais 
kai atskirose SLA kuopose 
komunistai, rodydami ne
paprastą aktingumą, pate
ko į kuopų valdybas, taip 
pat pateko ir delegatais į 
seimus.

Komunistų slaptoji veik
ia galutinai išryškėjo tik 
tuomet, kai jie manė esą 
tiek stiprus, kad gali jau 
diktuoti savo valią.

Daugeliui Susivienijimo 
darbuotojų ir šiandien yra 
atmintinas 36-sis seimas 
Chicagoje birželio mėnesi.

Šitas laikinas Susivieniji-i Tam seime dauguma Susi

aš karščiausiai dalyvavęs, jomis konkuruoti, jų narius 
gaudyti ir pan. Santarvė 
man yra tokia pat neparti
nė organizacija, kaip Vil
niaus Vadavimo Sąjunga, 
kuriai man teko 10 metų 
pirmininkauti ir kuri savo 
darbą laikė baigtą 1939 m. 
spalių 10 d. Vilniaus grįži
mu Lietuvai.

tebūdamas Partijos žmo
gus. O kiti ima teigti, jog

žįsta tik savo vienų nuomo- neliais—ir neturėdami prie- ne •« j<a, yra vjsaĮ nesufĮe. as kaip tik dabar, senatvė- 
nę ir griežtai atmeta bet auglio turės visai iš lietu- rjnama su musų teisingumo 
kokį kitokį visuomeninį viškosios dirvos pasitrauk- praktika.
veikimą, buvo jėga iš seimo ti.
posėdžių pašalinti. J Sim. Kaužakys.

Imigracijos Bilius Praėjo
Prezidentas Trumanas 

birželio 25 d. vetavo imi
gracijos ir natūralizacijos 
(McCarran-VValter) bilių ir 
grąžino jį kongresui per
svarstyti.

Prezidentas sako, kad 
tame biliuje yra visai gerų 
pakeitimų, kurie jam yra

vo manoma, kad Vakarų Eu
ropos kilmės žmonės esą ge
resni piliečiai kaip rumunai 
ar jugoslavai, kaip ukrainie
čiai. baltai (lietuviai, latviai, 
estai) ar austrai."

prj
Prezidentas siūlo, kad 

kongresas sudalytų specia- 
ię komisiją (po 4 asmenis 
paskirtus atstovų ramų pir
mininko, senato pirmininko 
ir 4 paskirtus prezidento) 
ir pavestų tai komisijai pa
darui pasiūlymus, kaip pa
keisti musų dabartinius nu 
senusius imigracijos ir na
tūralizacijos Įstatymus. O 
šiuo tarpu prezidentas siūlo

je, karščiausiai jon stojęs, 
senai jau nebepartinis!

Kiek pats galiu čia spręs
ti, partinis ar nepartinis, 
kiekvieną savo pasiimtą ar 
kitų man pavedamą visuo-

tuoj pat išleisti Įstatymą 
Tokia pažiūra, sako pre- (atstovų rumr jau priim-

meninį ar kitokį darbą, tad J* Ragelis sakosi iš
ir susijusį su kova už Lietu
vos laisvę, stengiausi ir te- 
besistengiu atlikti sąžinin
gai, tam atsidėjęs, neklaus- 

’J damas, ar jis yra lengvas 
ar sunkus, malonus ar ne
malonus, populiarus ar gal 
ir labai nepopuliarus. Kaip 
ir kiti, jaunas buvau karš
tesnis, senas—apdairesnis.

(4) J. Ragelis spėja, jog

vienijimo dalyvių jau su
prato komunistų rengiamo 
perversmo pavojų. Viso
kiais budais, kaip Įprasta 
komunistų praktikoje, daž
niausiai apgaulingu keliu, 
jie sugebėjo į šį seimą pa
siųsti jau didesnį kiekį sau 
ištikimų narių. Visas rei- 

nori, kad kunigai juos už kalas iškilo, kai buvo pa- 
nosies vedžiotų. i skirta mandatų komisija.

Šitie savarankus lietuviai, Komunistų vadovai pradė- 
paragavę šio krašto laisvės, jo reikalauti, kad Į manda- 
nesiliovė kovoti už savaran- tų komisiją būtinai. įeitų jų 
kurną ir, pagaliau, visiškai atstovai. Jiems tai buvo

mo globėjas čia nepasako, 
kodėl anie nevidonai, vadi
namieji “bedieviai,” ant 
katalikų (čia, žinoma, de
magoginis išsireiškimas) 
“skersakiuoja.” Klerikali
nėj spaudoj ir anais laikais 
ir net dabar vadinami “be
dieviais*’ visi tie, kurie ne

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

mano vienybinio “pasikal
bėjimo” negalįs suprasti, 
kas yra ta Lietuvių Rezis

tencinė Santarvė, nei ko ji 
siekia.” Nestebėtina, nes 
“Vienybėje” atsakinėjau 
tiktai į korespondento man 
pateiktus klausimus, o dėl
to, kas yra LRS ir ko ji sie
kia, nebuvau klaustas. 
Prieš kelis mėnesius keliuo
se laikraščiuose buvo pa
skelbta tuo reikalu (ne visi 
laikraščiai teikėsi tai į savo 
skiltis įdėti) Santarvės pa
reiškimas, kurį ir aš esu pa
sirašęs. Ne, bet J. Ragelis 
sakosi “vlikininkų” ir “san
tarvininkų” stra i p s n i u s 
snausdamas teskaitęs. ... 
Prie ko gi čia aš?

(7) J. Ragelis klysta tar
damas, jog Santarvės ar 
“santarvininkų” darbas esąs 
reikštis tik “rašalu kantria
me popieriuje” (“Kai Nėra 
Kas Veikti”), gimęs iš dip
lomatijos šefų “pakeleivin
gų žmonių” ambicijų, ir de
magogiškai užbaigia, kad 
“prasčiokai” mus “keltų 
ant šakės j vadų padan
ges.” Į tai aš trumpai teat
sakysiu: kai Lietuva bus iš
laisvinta, išryškės ir San
tarvės atliktas darbas.

M. Biržiška.
1952.6.18 r
Los Angeles. Calif. z •
Redakcijos Pastaba:
Prof. M. Biržiškos laišką 

gavome birželio 23 dieną ir 
tuoj pat jo nuorašą pasiun
tėme musų bendradarbiui 
Jonui Rageliui i Brooklyną, 
prašydami, jei jis nori, at
siliepti į prof. M. Biržiškos 
atsakymą. Jei gausime jo 
pastabas, tai jas dėsime į 
laikraštį. ,

zidentas, yra visai neame- tą), kuris panaikina diskri- 
rikoniska ir net nekriks- minaciją prieš Azijos kil-'ag gal savo nepartingumą 

Povilas mės žmones natūralizacijos j Įajjęau “kokiu nuopelnu.”
Jokiu, tik dabartinio savo 
visuomeninio darbo išeities 
tašku. Iš Partijos išstoda
mas nesijaučiau tuo nei ki
lęs nei puolęs. Pasiliuosa- 
vęs nuo partinės drausmės 
ir Partiją paliuosavęs nuo 
atsakingumo už galimus 
mano atsilenkimus nuo 
partinio darbo krypties 
(per 35 nepartinius metus

i i. • - v M tur but’ gerokai bus Pri-
kų, ištrukusių is bolševizmo Tje argumentai nepavei- sirinkę) laisviau ir sava- 
priespaudos, laukia progos kongreso ir imigracijos rankiškiau ėmiau veikti, 
įsikurti kitur, bet lenkų įstatymas pereitą penkta- gal kartu tas veikimas vir- 
kvota yra tik 6,500; Balti- ^jenį įsigalėjo. Atstovų ru- to man sunkesnis ir atsa- 
jos saly? (Lietuva, Latvija maj j,. senatas dviem treč- kingesnis. Vien savo galva 
ir Estija)^ turi bendrą kvo- baliais balsų įstatymą pa- spręsti sudėtingi visuome- 
tą apie 700 žmonių, o pa- tvjrtino. Senate už įstaty- ninio ir politinio veikimo 
bėgusių nuo bolševikų bal- ma j; antro karto balsavo dalykai nėra lengva, tad 
tų yra. 23,000 Europoje: 26 prieš. Atstovų nestebėtina, jog linkęs esu
Rumunijos kvota yra 289 rurnuose už jį balsavo dide- nekartą ieškoti tam talkos 
žmonės per metus, o 30,000 didžiuma. iš kitų panašių nepartiečių
rumunų gyvena be pašto- ' __
vios vietos už savo šalies ri
bų. Musų sąjungininkai 
graikai, turkai ir italai tu
ri žiponių perteklių, bet 
mes jų nenorime įsileisti Į 
šį kraštą.

Amerikos imigracijos po
litika, sako prezidentas, vi
sai neatitinka laiko reika
lavimus. Kada buvo rei-

čior.iška, nes sv.
turi ir daj. sakė, kad nereikia skir- atveju ir tuoj pat priimtų 
dalykų, graiko nuo žydo. . . . Da- įstatymą apie įsileidimą 

sakosi baltiniu laiku toks nelygus 300,000 žmonių iš perpildy- 
ir neteisingas kvotų paskir- tų Europos kraštų ir iš pa- 
stymas yra stačiai įžeidi- bėgėlių. Tas įstatymas 
mas musų sąjungininkų ir (Hendrickson-Celler bilius) 
žmonių iš Rytų Europos, gali buti priimtas tuoj pat. 
kurie kenčia bolševikų Taip. trumpai suglaudus, 
priespaudą ir, jeigu kada skamba prezidento argu- 
ištruksta į laisvę, tai randa mentai prieš naują imigra- 
Amerikos duris uždarytas, cijos Įstatymą.
Štai šiuo metu 138,000 len- *

biliaus

priimtini. Bet šalia gerų 
patvarkymų bilius 
visai nepriimtinų 
kurių prezidentas 
negalįs patvirtinti.

Tarpe netikusių
patvarkymų prezidentas iš
kelia palikimą galioje iki 
šiolei vykusios “kvotų sis
temos.” Prieš pačią kvo
tų sistemą prezidentas ne
protestuoja,nes tam tikras 
apribojimas imigracijos yra 
būtinas. Bet kvotos yra ne
užtenkamos ir labai netiku
siai paskirstytos.

Pagal dabartinę, McCar- 
ran-Walter biliuje paliktą 
tvai ką. į šį kraštą įleidžia
ma per metus 154,000 atei
vių. Bet įleidžiama nely
giai, visai neatsižvelgiant į 
kraštus, kurie turi gyvento
jų perteklių. Trys kraštai,
Anglija. Airija ir Vokieti
ja, turi du trečdaliu visų 
kvotų (109,531 iš 154,000), 
o visi kiti kraštai yra palik
ti su mažomis kvotomis.
Toks kvotų paskirstymas 
buvo padarytas todėl, kad 
ateiviai iš privilegijuotų 
kraštų buvo skaitomi geres- 

jni, greičiau asimiliuojami 
ir artimesni amerikiečiams.
Prezidentas sako, kad kvo- v
tų paskirstytojai manė. jog kalas įsskirstyti išvietintuo- 
“Amerikiečiai su angliškomis Žmones Europoje Ame-
ar airiškomis pavardėmis esą ™ a .U,ej° e^ti specialų 
geresni žmonės ir geresni i įstatymą, nes imigra- 
piliečiai- kaip amerikiečiai su CljOS Įstatymai negalėja bu- 
itališkomis. graikiškomis ar ti pritaikinti tam reikalui, 
lenkiškomis pavardėmis. Bu- Ir dabar prazidentas sa-

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pa*tx.
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass. Pakalbinkite kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei* 
vį.” Kaina metams $3.

i
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Šalp os Darbas Vokietijoj
9

I Lietuvė Nuteista 10 Metų Katėti
CAMDEN, N. J.—Musų meniškai liudyti Neff bylo- 

apielinkėj ilgokai darbavo- je. Bet tas nieko nepabel
si viena karšta bimbinė lie- bėjo. —C. F.

T-lJi ----------------------------

Į Keletas žodžių dėl ma
inęs. Pirmiausiai turiu pa
sakyti, kad lietuvišku orga
nizacijų nei BALF’o nieka
da nesu nei šmeizęs nei 
dergęs, nebent jei kada esu 
kritikavęs kai kurių organi- 

' zacijų vadovaujančius as
menis už jų nesugebėjimą 
atlikti pasiimtą darbą. Bet 
aš manau, kad kritika yra 
sveikas dalykas.

1946 metais aš negalėjau 
mokėti solidarumo mokes-

HELO KELLER GERBIA LOUIS BRAILLE

Didelėse 2k nūse Paryžiuje aklieji žmonės atidavė pa
garbą Loui- Braille. mirusiam prieš šimtą metų aklųjų 
rašto išradi- — Jo palaikai buvo perkelti j Panteoną, kar 
prancūzai padeda savo žymiuosius žmones. Amerikietė 
Miss Kelen Keller, akla ir kurčia moteris, nugalėjusi ne
išpasakytas Kliūtis, kad pasiektų mokslo, dalyvavo L. 
Braille minė me. Paveiksle matytis, kaip ji sveikinasi 
su akluoju prancūzų kompozitorių Renė Bruguseuil. ku
ris. kaip ir daugybė kitų aklų žmonių, dėka L. Braille iš
radimui, ga progos pažinti pasauli.

viena
tuvė, Mrs. Sylvia Neff. 
gimusi Lietuvoje ir i šį 
kraštą atvyko 1922 metaisI ’ ______
it iai'ijot. čia ji bu\o Įsi- Lietuviams gerai 
pJietmusi ir buvo aktinga nomi kaldunai. 
matetiiunkų unijoje (ijnit- kaitiunaj vra iabai 
ea rakmgnouse \\ oi Kers,
■CIO). Ji buvo 80-jo loka-

SEI9UN1M h E}}

yra 
Italijoj

z i-

mėgia
mas valgis, bet jis gar.Min

imas kiek kitaip. Juos ita- 
lo sekretore. _ [iaį vadina ‘ ravioli'

Ji buvo teisiama gegužės su tonleičįu pad;,žu. 
mėnesio gale prisiekusiųjų rint pasjgaminti itaiiškų

kaldunų, reikia paimti: 
miltų, kiekvienam svarui 

metų miltų Įmušti vieną 
pridėti žiupsneli

.... , , , .vandens kiek reikia ir
‘ “aii k min-yii apykielę te b;.

kui uždengti ją š»aria ske- 
uuiiiBuuipgtė^e ir duoti pa-lj.čti 

pinigus. Į visus apie 20 minučių. Tuo uiu- 
5. .ii r s. oylvia tseilz . . . lu pasigaminu is mėsos 10-

... Fi ištekusiųjų į’K j *‘faršą”: anie tris nuo< - 
, , . Hudimnka! parodė,!lius maRos 1įėso5 (geriau.
”ai • tyio? J?kusi- sia Įmaišyti veršienos, viš-
mii.~ Mis. Svlvia NeM atsa-,tjenos įr kumpio), Įmušti- 
ke melagingai, kad ji 11 ko- ^u trvnju, truputį muškati- 
mumstų pinigus pas save nio ^ešuto (nutmeg) ir
laikiusi, 11 kompanijos JP1- šaukštą stipraus tarkuoto 
tingus ankiusi, ir partijos surio " T vi<ka ai 
nariu duokles kolektavusi.
Pnsiekusieji atrado jų kai- Paimtj te5ų h. gkožioti
-iUu ° te^Jas’ ploną blyną. Iš mėsos pa-
Ih..m*.s . 1. Maciden. buže- danąį kamuoliukus kaitu
lio la <1. is prisiekusiųjų n0 -didumo ir dai ant t0

blyno apie 2'z colio viens 
nuo kito. Mėsą reikia dėti 
toliau nuo krašto, nes pas
kui reikia užlenkti ir gra
žiai apspausti. Tada su 
stikline išpiauti iš blyno 
kaldunus. Kaldunų kraš
tus gražiai apspausti, kad

mes Vokietijoje rastume mili
jonus. Viena iŠ rodyklių, kad
gavėjas yra > susipratęs lietu- . . . ,
vis. yra jo solidarumo mokės-.čius, nes tais metais apie 7 i 

mokėjimas. Tai yra be ga- mėnesius buvau Geestachto: 
io kuklus reikalavimas." sanatorijoj Dr. Vyšniausko'

gydomas. 1947 metais svei
kata buvo kiek sustiprėju- 

rašy-:si Fissau poilsio namuose. 
aj‘i. 1948 metais galima sakyti; 

visus metus solidarumo mo-Į 
kęsti mokėjau, ką rodo ir 
bendruomenės mokesčių

n.e>eivy;e 
i..:skus iš 
ipos gery- 

:oii- 
Ba- 
Vv-

S. m. balar. 
buvo įdėtas, p.
Vokietijoj, ap.e UAI.l 
bių dali j: na jurciani .'i su 
darumo mok -vio' mok.„emu. 
landžiu 30 d. BAI.i "o u:-tova 
kietijoj, p. Zu:: lė. :a:...-S:: , kaip į-jų

Pyrago

n- vai1.
No

BALE o gerybės yra skirstomos u 
jis paliete laiško rašėm. p. J. t*>- 
įagą. esą jis “kiekviena nei
gė** bendruon’.e:.,-. Pab&r J. Pyra
gas pasisako : t-c n iša.a.—
Red.

Atsiliepdamas i p 
dės laišką “Keh ivyj
landžio 
gerybių

o no- ..
• -

C vi

teisme 
uyrr.us 
grandžiurėj 
ludeni. Ji buvo klausta, ar 
ji lankė komunistu mitin
gus? Ar
komunistų partijai? Ar ji 
laikė pas save komunistu' 
partijos
klausimu 
atsakė "ne.” 
teisme

uz melagingus palo
po priesaika, duotus 

pernai
Kitame dokumente p. A.; 

Makarskas, 1951 m. kovoj 
9 d. BALF’o blankoj " 
tame laiške sako dar 

ba- kiau:
DALI O "principas visai aiškus: kas 
\ c-lieti- neremia tą organizaciją (čia 1 
' aneigti suprantama
-•p.

*7 ’ IV — Z- ui-”

joj noriu .:it-z:;.. 
p. Zunde s t virtim 
“BALF’o geiybi;; 
mas su b< 
kesčio niekė* i:r.t; ; kiu 
du nėra sai?

7-..A. *
. , ;knvgele. Nuo 1948 metųbendruomene—. ,. T1 , , .. -. galo iki 1949 metu groo-ad Red.) tam toji organizacija ne-.& “ ®

—-........ =- Negalintieji tno-'d2io lo <•- sunklal S1'«au
loian džiovininkų li- 

Nors
skirsty- patarnauja. ...... —- ..

-- -i-enės mo- kėti. seneliai ir tikrieji ligoniai.;11 gulėjau
’ jiems prašant, gali būti nuo gbninėj Luebecke. NOrs p 

’ mokesčio atleisti ir likti pilna- *Zundė ir skaito mane pasi- 
teisiais bendruomenės nariais, t turinčiu, bet gulėdamas li- 

Pašaipų skirstymas. deja. Visi kiti beka bendruomenės ’goninėj kaip gi galėjau mo- 
bendruo- nar-ais- bet nepilnateisiais, ta Rėti mokesčius, 

sme. kad jiems lietuvių or
ganizacija jokių patarnavimų 
neteikia.”

yra saistomas su 
menės mokesčio mokėjimu pr^ 
ir tam Įrodyti patiekiu pa
ties p. Zundės pasirašytą 
dokumentą, rašytą p. P. 
Labanauskui Luebecke. Ta
me dokumente skaitome:
“. . . nemokantieji solidarumo 
mokesčių ie’na Į lietuvių bend
ruomenę. jeigu jie yra tikri 
lietuviai. Bet kadangi jie or
ganizuotos lietuvių bendruome- ar 
nės vadovybę ar pačią organi
zaciją paneigia, tai toji organi
zacija neteikia jiems jokių

Sirgdamas prašiau, kad 
man butų duodama vaistų. 
Dr. Herholz pažymėjimu 

Is paduotų dokumentų man reikalinga buvo peni- 
ištraukų, tiek p. Zundės pa- cįiįno 5 milionai vienetų, 
sirasytų tiek ir Įgaliotinio ■ Qavau 9 milionu ir, jei 
p. ?»Iakarsko, Bendruome-'
r.ės kaip ir BALF’o raštuo-į 
se. yra aiškiai sakoma, kad'
Amerikos lietuvių

lietuvių

s nuo šalpos organizacijos 
butų priklausę, tai bučiau 
ir numiręs. Bet gerašir- 

dovanų'(jžiai lietuviai Kiel mieste, 
pašalpų skirstymas yra'

siejamas su bendruomeni
niu mokesčiu. Amerikos 

Pa‘I lietuviu dovanas gauna tik- 
’ tai PILNATESIAI,

per lietuvių organizacijos 
centrą, mane sušelpė ir gal 
tik dėka jiems išgelbėjau 
gyvybę. Po padarytos plau-tamavimu, vadinasi, neteikia,„ . * t 1 «■

jiems šalpos, visokiu pažvmėji- tai . PILNATESIAI, arba 7.^ operacijos likau 100. 
mu ir pan.” ' * užsimokėję bendruomenės nedarbingas ir turėjau likti

dokumentą pasirašė mokesti nariai, o ne viįlie- Vokietijoj vargti.
pats p. Zunde 1951 m. va
sario 24 d.

Iš to dokumento matyti, 
kad šaipos darbas, kuri Vo-. 
kietijoje dirba Amerikos 
lietuvių organizacija 
yra rišamas su lietuvių ben- Svarbu 
druomenine organizacija ir;kos lietuviai

tuviai, dargi jei jie ir labai
Norėčiau paklausti p. 

Zundę, kiek gi jo žmona, 
kada sirgo ta pačia kaip ir 
aš liga ir gulėjo toje pačio-

pašalpos reikalingi. Atlei
džiami nuo mokesčio, kaip 
matome iš vieno dokumen- 

Jto, yra tiktai seneliai ir tik- 
p vfr rieji ligoniai jiems prašant, je ligoninėje, kiek gi ji ga 

įv0 gyvybę gelbstinčių 
yra, kad Ameri-1 vaisių, kurių man neužte-

Yiitn a ičlri oi 11. _ o P

NEUŽMIR5UOLĖ

Man tirta tas žiedas, kurs žydi blaiviai 
Ir auga netoli vandens;
Nepuošia jo rūbai, kaip rožę, puikiai,
Dėl to it nebijo rudens.
Žiedai inavijų ir rožių vainikai,
Nors gražus,—netraukia širdies;
Gvazdikai. kaip žalvario seno skatikai, 
Nežavi nė gobšo akies.
Tas žieIas blaivus, kaip balandžio akis; 
Nekalt;.', kaip aukštas dangus;
Ir žyd: er ištisą vasarą jis,
Ir linksmina žmones visus.
Tiek daug žiedeliams gražių pavardžių 
Iš mai. gėlių sutvėrimo;
O vis :ik. man rodos, gražiausias iš jų—
J •» vardas—gėlė atminimo.

MAIRONIS.

sprendimo padarė išvadas ; 
ii- davė jai 15 metų kalėji
mo ir nubaudė sumokėti 
$'6,000 pabaudos. Už visus 
tris melavimus teisėjas pa
skaitė po 5 metus, bet dvi 
bausmes sujungė, taip kad 

Neff turės sėdėti kalė
to metu.

-Mis.
j;me

Federalinis distrikto
sėjas T. M. ?*Iadden išvadi
no Mrs. S. Neff “nedėkin-

1 mėsa 
tei- visus

neiškristų.
kaldunus,

verdančiam 
8 minutes.

kiaui;iiu], 

ui uskos,
ttZ-

Padarius 
juos 

vandeny apie 
Paskui nukošti,

virti

. v . butų aiškiai;k0? Galėčiau ir daugiau
kas nepriklauso benoruo- paįnformuoti, jog šalpos klausimu paklausti, bet tiek 
menės organizacijai, arba darbas per jų organizaciją ko.
kas nemoka jai mokesčių, BALF’ą čia Vokietijoje yra, 1951 metais sausio 21 d. 
tas Amenkos lietuviu pa-,vedamas per kitą lietuvišką' a§ buvau išrinktas Lue-

galima išL •. r-aulėje ir ii- terys buvo siaurų pečių 
giau. įrėjo labai liekną liemenį,

4”.-uU“
o

salpomis negali pasinaudo- organizaciją, vadinamą’ 
b- Bendruomene. Kas bend-

Tą patvirtina ir kitas do- ruomenėje nėra pilnateisis 
kumentas, pasirašytas p. narys, tam amerikiečių do- 
Makarsko, 1951 m. vasario vanos yra neprieinamos. 
27 d., kur skaitome: Mano nuomone, BALF’o

“.Jeigu laikytis principo, kad darbą butų geriau atskirti 
dovanas duoti kiekvienam ju nuo bendruomenė? organi- 
norinčiam. tai tokiu lietuviu zacijos.

JIEMS RUPI KETVERTUKAI

"9 *
Ir vaikai išgirdo, kad South Shore ligoninėj atsitiko ne
paprastas dalykas, gimė ketvertukai. Vaikai spokso į 
ligoninės langą tikėdamiesi ką nors nepaprasta pama
tyti. Manning šeimos iš Weymouth, Mass., keturi vai
kučiai auga sveiki.

beck-Meesen stovyklos lie
tuvių i komitetą, kas paro
do, jog nuo lietuviškų or
ganizacijų nesišalinau. Po 
virš pusės metų nesėkmin
go darbo aš iš komiteto pa
sitraukiau kartu su pp. Dre- 
jeriu ir Viktu. Šiuo metu 
aš lietuvių bendruomenei 
nepriklaustau ir solidarumo 
mokesčio nemoku, nes bū
damas ubagas neturiu iš ko 
mokėti.

J. Pyragas.
Luebeck, Vokietija.

Atsargiai su Saule

ga moterimi,” jis sakė, kad apibarstyti tarkuotu suriu ir 
ji atvyko čia ieškoti pato- tomeičių padažu.

Tomeičių padažas daro
mas taip: Įdėli skauradon 
šaukštą alyvos (olive oii), 
žiupsneli druskos, 'pipirų, 
sutrinto imbiero < in/r* 
truputi muŠkatinio riešv-.to 
(nutmegi ir keletą supiaus-

Igesnio gyvenimo ir laisvės, 
rado čia progų, kokių netu
rėjo savame krašte, bet čia 
pasirodė nedėkinga ir dėjo-

. . , _ . , x- - ą t i-, - , • si i sąmokslą panaikinti lai-žmomu ,1a nėra vieno-;krantines ląsta dėl visokių s.;e v;?ara :
Meri oda yra labai .korsetų valymo, nuvo blo- boYševil(išk, ve įa.

sviesi ir jautri saulei, kitų gai issivysciusi. Del to ir • 6 « m svogunu lai5ku. Pa
tamsesnė ir netaip jautri, plaučiai buvo silpni. Pra- Teisme A ~ '

labai korsetų varžymo, buvo 
išsivysčiusi.

-............... . , , . .. X 1 , • , , . S’ spirginti tuos prieskoni™
SviesiaoGz.;,: ypač turi aa- eito amžiaus moterys labai advokatas Morton Stavis,iapvvoįe va«kui idėti se-ias

nuluptas tomeites (sėklos 
turi būti išimtos) ir virinti

eta

boti, kad irmomis dieno
mis saulė; .ebutų perilgai, 
nes jų oda greit Įdega ir
paraudon. a.

Einant ,gintis, būtinai 
reikia iš-.eyti odą specialiu 
deginimui': kremu ar alie
jum, ne' 'aulės spinduliai 
labai odą ^džiovina, ir ji 
pradeda išėti ir luptis. 
Niekuomet tesėdėti saulėje 
ilgai neužmigta galva, nes 
galima gauti saulės smūgi 
arba ik\: aivos skaudėji
mą.

Keičiasi ir Moterys

greitai

Vasarai atėjus, nevienas; 
skuba Į pajūri pasimaudyti 

S ir nudegti saulėje. Bet su 
j saule reikia elgtis atsar
giai. Saulės nudegimas ne 
visuomet sveikas, o labai 
dažnai jis yra kenksmingas 
ir net pavojingas.

Pirmiausia reikia atsi
minti, kad degintis galima 
tik palaipsniui. Negalima 
nuėjus pirmą kartą į pajūri 
išgulėti saulėje pusę dienos 
ar net daugiau. Tuomet 
neabejotinai gausit odos 
uždegimą. Be to, toks nu
degimas ilgai nesilaiko: ki
tą dieną oda apsidengia 
mažom pūslelėm ir po kelių 
dienų ji visai nusilupa.

Pirmą dieną išbūti saulė
je galima tik 15-20 minu
čių. Kitą dieną—45 minu- 
tęs, trečią—valandą. Kai 
jau oda Įpratusi prie sau
lės spindulių ir yr parudusi,

^įa >akrma, kad viska> a_je dienu motei 
pasaulyje keičiasi. Keičia
si augaial. ^amta, žmonės 
ir pats gyvenimas. Keičia
si ir moterys. Amerikos 
mokslininkai ir tyrinėtojai 
prie Nati-rai Institute of 
Human Relations, lyginda
mi 19-to amžiaus moteris 
su dabartinėm, priėjo išva
dos, kad šių dienų moterys 
fiziniai .-I iasi nuo senelių.
Būtent:

alpdavo, nes korse- bet ji pati teisme liudinin- 
tai verždavo jų liemenį ii kų parodymų neužginčijo ir 
kiūtinę, neduodami piau- savo reikale neliudijo. Tei- 
čiams užtenkamai oro. sėjas sako, kad jis negalįs 

Įsivaizduoti, kad tie liudi- 
3*. ^°tenlk°j°s_ gerokai njnkai melavo, o jeigu jie 

padidėjo. Prieš oO metų melavę, tai kodėl Mrs.
sample shoe buvo tik 4-B g \eff neprotestavo ju pa- 

didumo, o dabar—1*2. rodvmu9.s," i *- *
4. Moterų gyvenimo am- Tei?ėjas atšaukė 85,000 

žius pailgėjo maždaug 18 bėia> kurią Mrs g. Neff bu.‘ 
metų. Tą patį tenka paša- vo užsidėjusi iki teismo ir 
kyti ir apie \\ių amžių. ja pasjuntė Į kalėjimą. Nu- 
Bendrai imant, geresnės ir teistosios lietuvės advoka- 
sveikesnės, gyvenimo sąly- tas gako< kad jis duos ape_ 
ges prailgino^ vyro ir mo_ Haciją Į aukštesnį teismą ir 
terš amžių 15-18 metų. prašys išleisti Mrs. S. Neff

5. Kai moterys buvo pa-!lkl teismo i laisv? P° kauci- 
|klaustos, ką jos galvoja Ja-

doro- g ^ff yra trijų su-
vę, tai 52'< paklaustųjų at- augusių dukterų motina ir 
sakė, kad šių dienų mote-j gaj jg įos priežasties teisė- 
rys doroviškai stovi žemiau jag neatėmė jai Amerikos 
už savo seneles.. pilietybės, nes federalinis

Nežiūrint, kad šių dienų teisėjas tą galėjo padaryti, 
moterys vra sveikesnės fiži- Teisėjas dar pažymėjo, 
niai ir inteligentiškesnės nž kad būdydama grandžiurėj

lėtai, pakol tomeites ištiš. 
Tada užpilti ant kai :unu.

Kad kaldunai neatauštų 
ir nepasentų, sunką reikia 
padaryti anksčiau arba kol 
kaldunai verda.

GEN. MacARTHUR

L Šių dienų moterys yra 
aukštesnės jr lieknesnės. 
Jų vidutinis svoris, lyginant 
su praeit- šimtmečio mote
rų svoriu, a 5 svarais ma
žesnis.

2. Moterų figūra pasi
keitė. šių dienų moteris 
yra platesnių pečių, turi 
gerai išsivysčiusią krutinės 
ląstą, lieknesnes kojas ir 
šlaunis. io.t0 amžiaus mo-

savo seneles, autoritetai sa- ^rs; Neff galėjo i kai
ko, kad jaunoji karta nė 9» llms Ia> Patiekiamus 
kiek nepagerėjo. Moterys klaanmus neatsakyti, kaip
permažai skiria laiko šei
mai ir auklėjimą paveda kon?titucija
mokyklai bei bažnyčiai. !>«'? " ■> Įil?“.s>-
Vaikai esą nervingi ir sun-|™s at?ake ne- Patvirtin- 
kiau suvaldomi. ;nama mel9 sav0 Priesaika.
--------------- - ‘ Teisėjas dar pažymėjo,

“Keleivio” kalendorių dar kad Mrs. Sylvia Neff, nu
galima užsisakytj. Kaina tomai, esanti aukštai bolše-

dalyti Amerikos 
Bet Mis. Neff

Generolas MacArthur civi
liuose rūbuose, ateinančią sa
vaitę pasakys ppgrinriinę- 
kalbą republikonų partijos 
konvencijoj, Chicagoje. Ka
riška vadovybė išaiškino, kad 
penkių -žvaigždžių generolas, 
jei jis neturi paskyrimo karo 
pajėgose, gali dalyvauti po
litikoje, kaip ir kariai atsar
goje. Šitą pieštą generolo 
paveikslą paskelbė “N. Y. 
Sunday Mirror” magazinas.

50 centų. Užsakymus ir pi
nigus prašome siųsti:

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

vikų viršūnėse iškilusi, nes 
Harry Bridges’o, žinomo 
laivakrovių unijos vakaruo
se kairiasparnio vado, vie
nas sekretorius atvyko as-
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Iš Plataus Pasaulio
Olandijos Rinkimai Maskva—Caracas

Olandijos parlamento Sovietų Rusijos 36 diplo- 
rink i m u o s e stipriausioji matai pereitą savaitę aplei- 
parija pasirodė socialde- do Venezuelos sostinę Ca- 
mokratų, kuri vadinasi i'acas, po to kai Venezuela 
Darbo Partija. Seniau krik- nutarė nutraukti diplomati- 
ščioniu demokratų partija nius santykius su Sovietų 
buvo stipriausia. Ir seniau Rusija. Venezuelos diplo- 
buvo ir dabar numatoma matai Maskvoje irgi išvyko 
socialdemokratų ir krikš- i Leningradą, o iš ten sės 
čionių demokratų koalicinė į laivą ir keliaus namo. 
vyriausybė.

Bėgliai Vokietijoj
Sudano Klausimas

į Italija ir Graikija sutiko 
Per vieną paskutini mė- pripažinti Egipto karaliui 

nesi 13,424 vokiečiai iš ry- “Sudano karaliaus titulą.” 
tinės Vokietijos pabėgo i Iš visų nemahometoniškų 
vakarinę Vokietiją nežiu- kraštų kol kas tiktai Italija 
rint, kad bolševikai labai ir Graikija toki “pripažini- 
sustiprino pasienio sargy
bas ir davė sargybiniams 
Įsakymą “šauti tiesiai” Į vi
sus bandančius pabėgti Į 
Vakarus.

KELEIVIS, SO. BOSTON

ŽVAIGŽDĖ PASIRAŠO KONTRAKTĄ

Beisbolo žvaigždė, pagarsėjęs lošikas aukštųjų mokyklų 
varžytynėse, Marty Keough, pasirašo sutartį su Bostono 
Ked Sox sporto lyga. Jis už žaidimą tos lygos eilėse gausiąs 
virš 100,000 “bonuso,’’ kas yra nepaprastas uždarbis jau
nam žmogui, kuris moka gerai bolę mėtyti.

nos karvės, Biržų rajonas 
atsargesnis, tai įsipareigojo 

i primelžti po 1,800 litrų, 
ra ir kolchozuose našė-kolchozuose pašė 

lūšių melžėjų. Ana drau
gės Vasilienė ir Andrašytė

Iš Gyvenimo
Darbšti Moteris

vai. ryto eina bažnyčion. 
Meldžiasi kai'štai ir karts 
nuo karto atsigrįžta pasi- 

1 žiūrėti, ar ją kas mato.
Vieni vadina ją Siuzan, 

bet jos tikras vardas ne- 
! “Šešupės” kolchoze užsidė- toks. Ji—pusamžė, apie 
po šventą pareigą iš kiek- 50 metų moteris, vidutinio nemokšos, per savo
i vienos karvės primelžti po ūgio, ateivė iš Ukrainos. rankų darbą. Siuzan yra 
15,000 litrų. Labai darbšti.

Skaitant tų melžėjų įsi-! Ji valo, plauna ofisus, 
pareigojimus kolchozinin-! tavernas, teatrus ir kitas 
kams, tur būt, seilės teka, Įstaigas, kur tik ją kas pa- 
juo labiau, kad tas pienas kviečia. Ji ima skalbinius 
jiems netenka, bet eina vai- i namus, išplauna juos, iš-

Vieni Įsigyja turto savo 
gabumais, kiti per biznį, o

beraštė, nemoka nei skaity
ti, nei rašyti. Bet jei tikėti 
žmonių kalboms, tai banke 
ji turi $20,000. Ir vis per 
savo ilgų metų darbštumą.

mą” padarė. * Į Sudano 
klausimo sprendimą tas že- 
stas neturės didesnės Įta
kos.

Riaušės Japonijoj

Japonijos policija prane
ša, kad mažiausiai 233 po
licininkai buvo sužeisti bol
ševikų surengtose demon-

Iš Pavergtos Lietuvos
‘Pažadame Tau, Brangusis’ gojo primelžti iš kiekvienos

_. „ . . . , karvės tiktai *po 5,100 litrųLietuvos žemes uk.o dar- ien0 šiais meuis. Tryškių
.................burnojai, kolchozu vado- vaIstybinig dvara8 turi vi-

paskutiniam 7 metų termi-'al;.. agl.on°™a! ,lr sai menkas melžėjas, nes

Airių Prezidentas

Airijos prezidentas Sean 
J. O’Kelly buvo Įvesdintas 
pereitą savaitę antram ir

įstybei, “didžiajai tėvynei,” 
'kuri pieną suima Į pienines, 
daro sviestą ir tą sviestą 
gabena Į Rusiją. Kolchozi- 
ninkai melžia savo ožkas,

• jei jų turi, ir iš Stalino pie
no negauna nė paragauti. 
Bet kam kolchozininkams 
pienas?

Įdomiausias dalykas bol
ševikiškų “Įsipareigojimų” 
laiške “didžiajam” melžė- 
jui Juozui Stalinui yra tas, 
kad jie šventai pasižada:

“Per metus gauti iš kiek
vienos karvės Vilniaus sri-

prosina, prisiuva guzikus, 
kur ištrukę, ir gražiai suvy
niotus atneša Į namus.

Kartą pastebėjau, kad ji 
dar prieš 6 valandą ryto

J. D. Taunis.

REIKIA DARBININKO 
FARMAI

Gali ir nemokėt farmos darbų,
ėio namo, nešdama tuščia ikad tik bulų teisingas žmogus. Ge-* . J w. . .Įram zmogrui labai gera vieta, viso-kibirą ir šepečius. Tai reiš-jine patogumai, tikrai ■ bus patenkin

tas. Dėl mokesčio susitaikysi m pa
gal darbą ir teisingumą. Kreiptis 
šiuo adresu; (30)

. Pranas Girskis,
R. D. 4, Cortland, N. Y.

Arba telefonuot: Homer 459-M2.

kia, kad ji kur nors atliko 
kokį darbą.

Ji eina ir eina, niekad 
nesustodama. Beeidama vis 
koki darbą užeina ir ši tą|
uždirba. Eidama gatve, vi-Į DYKAI! DYKAI!
sad akylai žiuri Į Žemę, tar- Išbandymas kurie kenčiate minėt“ J t v, skausmus, REUM ATIšKLS SKAUS

(mašinų ir traktorių stočių)
arijose birželio 25 d. De- ^^^1™^^bedėjai’ilgai svatstė it; „u- 
monstracijas renge japonai/ , . . v tarė pasiusti braneiaiam _______

jos “Įsipareigojo” primelž-
monstracijas rengė japonai/™4“!tarė pasiųsti “brangiajam’ 
ir korėjiečiai bolševikai vi-™ enfo „ai^i Iš šiau-Stalinui laišk*’ kuria?
soj eilėj Japonijos miestų R _ .. .. , . • me šventai pasižada išpil- Tame pačiame Biržuvėnų
“prieš okupaciją,” vadin-1”?^ rie Airiios ir lieka komunistų partijos pa- dvare kitos melžėjos, ku-

* rulono rrolrnUi rrzvrv* Ao ! motAmoi nO tam

no per metus.

darni amerikiečius Japoni
jos okupantais.

Olimpiada Helsinky

Nuo liepos 19 iki rugpiu- 
čios 3 d. Suomijos sostinėj 
Helsinky vyks tarptau-

susijungusi su Anglija.

Ginklai Titui

tiektą planą pakelti žemės rios, matomai, nemoka taip 
ūkio gamybą ir atiduoti be- smarkiai karvių tampyti, 
sotei valstybei, laiku ir su pasižadėjo primelžti iš kiek- 
kaupu: javus, mėsą, pieną, vienes karvės po 4,500 litrų

Amerika nutarė pasiųsti į pašarus, bulves, linus, vii- pieno, o visi Šiaulių srities 
Į Jugoslaviją 35 rusų darbo nas, odą. Savo laišką di- valstybiniai dvarai pažadė-

nelai- 
dir-

kanuoles, kurios buvo at- džiajam parazitui 
tinė olimpiada, arba tarp- imtos iš šiaurinės Korėjos mingi Lietuvos žemės 
tautinės sporto varžytynės, bolševikų. Jugoslavų armi- bėjai baigia šitaip: 
kuriose dalyvaus apie 60 j joj yra daug rusiškų gink- ;Brangusis Drauge Staline! 
tautų. Iš Suomijos sostinės lų, tai ji galės rusiškas ka- ^es pažadame Tau pirma 
praneša, kad ten viskas pa- nuoles panaudoti atsargi- laiko Įvykdyti valstybinį grudų 
įuosta pasitikti šimtų tuks-'nėms dalims papildyti. Ap- paruošimo planą, taip pat ir 
tančių svečių, kurių laukia-'linkiniais keliais Stalinas bulvių, mėsos, pieno, vilnų ir 
ma varžytynių proga. vis dar “remia” Tito. °dų žaliavos valstybei atidavi-

jo pieno'primelžti tiktai po 
3,400 litrų.

Zvaigždė ir Duktė

—. mo planą.
Sėkmingas apsiimtųjų Įsipa

reigojimų atlikimas reikalauja 
iš musų, kad visi darbai butų 
atlikti laiku ir organizuotaiGarsi filmų artistė švedė vykti mergaitei pas motiną kad buty pilnai ir tikslingai iš_’

___’J T> _ oo 1 vfrnm i c nonii. . . . --- ...Ingrid Bergman prieš du esamomis sąlygomis nebu 
metu sukėlė daug kalbų sa- tų gera, tokiu budu Dr. 
vo romansu su italu režisie- Lindstromas laimėjo. Ta- 
rium Rosselini. Ingrid čiau teismas, beklausyda- 
Bergman, kuri Hollywoode mas daktaro ir artistės pa
buvo padorumo paveikslas, rodymų, po sprendimo 
ištikima žmona savo vyrui abiem pasakė, kad jų elge- 
ir pavyzdinga savo dukre- sys daręs labai blogą Įspu- 
lei motina, nuvvko i Italiją di, nes nei vienas negalvo- 
vaidinti vienoj filmoj, ku- jo, kas geriau butų kudi- 7a(.iją įr kaip akies teIiukę 
rią suko režisierius Rosseli- kiui, o kaltino kits kitą ir gotj ko;ukįu visuomenini turtą, 
ni. Bevaidinant, tarp artis- darė priekaištus. 
tės ir režisieriaus Įsiliepsno-
JO tokia karite meilė, ka<(pR0F LATnMORE

naudoti visi medžiaginiai, tech
niniai ir darbo jėgos resursai 
kolūkiuose, MTS ir tarybiniuo
se ūkiuose, kad butų plačiai 
pritaikyti žemdirbystėje ir že
mės ūkio gamyboje mokslo lai
mėjimai ir pirmūnų patyrimai. 
Mes tvirtai pažadame kovoti 
su žemės artelių statuto pažei
dimais. gerinti darbo organi-

kelti socialistinio žemės 
kultūrą, plačiai išvystyti socia
listini lenktyniavimą.

“ REIKALO
SiJT p^dT^emt Valstybės departamentas

7 Hnvnc’ įcolzt’TYio, , • i • • buvo davęs isakvma mui-kad ir padoriausia Holly- ; * *. . «.
woodo žvaigždė negali pa- yn®ms neis eiSvi is įso 
sitenkinti tik vienu vyro profesores Owen Latt.- 
Jos dukrelei tada buvo 11 mo*i' ,kuns. ,buk U1 no,'!S 
metų. Ji pasiliko su tėvu, 'T*1' l Sovlet« Rusl«- 
o Ingrid Bergman—Italijo- Dabar pasirodo, kad pro-
je. Kol kas Ingrida yra 1 fesorių buvo Įskundęs vie- 
pavyzdinga žmona Rosse- nos kelionių agentūros vė
liniui ir augina jam du vai< dejas, suomių kilmės Har- 
kučius. Bet ji išsilgo savo ,y A. Jarvinen, kuris sakėsi 
dukrelės ir pakvietė ją Į pardavęs profesoriui (per 
Italiją atsilankyti. Jos bu- jo advokatą) bilietą vykti Į 
vęs vyras ir mergaitės tėvas Rusiją. Skundikas traukia- 
užprotestavo. Byla atsidu- rnas Į teismą už melagingą 
rė teisme. Šią savaitę teis- informaciją federaliniams 
mas išnešė sprendimą, kad agentams.

A. L A LI O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliikai-Lieturiikae 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mas*.

tum ko ieškodama. Iš to 
galima spręsti, kad rastų

tvje PO 1,500 Htrtl pieno, daiktu ji negrąžina. Beei-jst® įvertini'savo sveikatą ir ją bran- , - .:T , i, .. . Igini, tai tuojaus parašyk savo var-dama JI kalba pati SU savi- dą, pavardę ir antrašą ir siųsk šį
mi Kalha (žardini kartais garsinimą dėl naujai pagerintos mi. IVdlUa garsiai, Kal tais Deksnio Galingos Mosties. Aplai- 
net užkeikia. Sykį, žiuriu, ky®» be jokio mokesčio, pavartojęs

... , . . . . savaitę laiko, jeigu nesijaustumant SallgatVIO sustojusi, SU- Stipresnis ir sveikesnis, ir negelbė-
omiaiižimi klimščia tvermė- jums, tada grąžink mums likusią gniauzusi Kum&cią, uepse-, . . ^„„įau niekas įkainuos.

Kauno ir Klaipėdos srityse 
po 1,800 litrų, Šiaulių sri
tyje po 1,750 litrų.”

Kalbėjo apie primelžimą 
po 4 ar 5 tūkstančius litrų, 
bet kada padarė sutrauką 
visų primelžimų, tai neišei
na nė po 2 tūkstančiu.

Komunistai Lenda
Skubiai į Pogrindį

Valstybiniuose dvaruose 
kalvės bus verčiamos dirb
ti “brangiojo” Stalino gar
bei “do atkaza,” nes pri
melžti 5,000 ar net 3,400 
litrų pieno iš kiekvienos 
karvės tai nėra tokia leng
va štuka. Mat, pieno pri- 
melžimas priklauso ne nuo 
melžėjų pirštų miklumo, 
bet nuo pašaro, nuo karvių 
priežiūros, nuo karvių veis
lės gerumo. Karvių pienin
gumas visai nepriklauso 
nuo to, ar Juozas Stalinas 
pučia savo usus, ar ne. Ne- 
priklauso nė nuo to, ar bol-;83"1“'1,3^ 
sevikiški šhužiai ji aukštai 
ar aukščiausiai garbina.

Pienas Kolchozuose

Kolchozuose karvės

MUS, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJĄ, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam-

ir jums daugiau------- ----------dama koja, cypiančiu balsu Mes žinom, kad tūkstančiams R- 
kad šaukia, kad šaukia, bet *n!So’p^X!S! *r tarnhtaI’ ztl' 
mane pamačiusi lyg susigė-' J7ep^s į JS’g8
do ir nuėjo savo keliu. 'nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 

eu Deksnio Galinga Mostim. (29)
Siuzan išaugino 7 vai

kus, bet nebuvo ištekėjusi.
Vaikai, mergaitės ir ber
niukai, visi išsiskirstė. Ne-

DEKEN'S PRODUCTS 
P. O. Box 666 

Newark 1, N. J.

REIKALAUJAME 
AGENTŲ

Didelė proga dėl moterų ir vyru,- - - - - Tu_
_ suTuojau rašykite:

Federalinės policijos (F. f "ia kodėl> nors 
n t t t v u?-- bet namuose nepasedi. DuB. I.) viršininką. J. E. Hoo- sūnūs tarnauia armiin-,par’i*v'n&i‘mu' O«l(snio n*os«iy. Tu 
ver paskelbė pranešimą ^.0 ? . a^a nauding, ir rttninc, »
apie federalinės policijos Je> Korėjoje. Siuzan tun
veiklą pereitais meteis. Išinuosav« "am* "Į >a,k° ‘P8 

‘.J . • nuomininkus (burdmgie-pranesimo matosi, kad bol- . . ... . ' & ..E - - rius). Vienas jų gyvena iš
{pensijos ir matyt yra Siuza- 
nai artimesnis. Jis geriau 
apžiūrėtas negu kiti du. Jo

ševikų partija paskubomis 
lenda Į pogrindi ir rengiasi 
nelegališkai veikti, jeigu 
partija butų uždaryta.

Policijos turimomis žinio
mis komunistų partijos na
rių skaičius 1951 metais 
sumažėjo iki 37,000, o prieš 
metus laiko buvo 51,785. 
Apie 14,000 komunistų pa
sitraukė iš partijos, bet po
licija spėja, kad dalis pasi
traukusių visvien paliko ko
munistai, nors ir nebėra or-

DEKENS OINTMENT CO.
P. O. Boa 666 Newark 1, K. J.

(31)'

APS!VĖDIKAI
, . . Ieškau sau gyvenimo draugo, ku-apdaras, rūbai, nors ir ne- riam nusibodo vienam gyventi, bet

čvmutpliai *>ut* doras’ nevartot svaiginamų»v<ii uuciidi, K-rirnlJ jr nuo metų amžiaus. Ašbrangus, bet _ ________________
gražiai sutvarkyti. i**”1 pasiturinti našlė be vaikų, turiu

o. į-r. ..'nuosavą namą, myliu dorą ir teisy-olUZan namelis gdll būti bę. Daugiau žinių suteiksiu per
čvoriii 'laišką. Prašau įdėti pašto ženklelį ovaliai atsakyTOUi.

Komunistų partija pasi
barė daug atsargesnė savo 
veikloje. Partijos Įvairus 
dokumentai, ypač kurie ro- 

•t . dn narių veiklą ir priklau- 
dirbs išsijuosusios Stalino s'ma paitijai, yra naikina- 

ukio didžiojo ir nepasotinamojo Partija pei^iorganizuo- 
garbei. Tiesa, jos turės
duoti pieno ne po 5 tūks
tančius litrų, bet ir tingėti 10 
joms nebus leista.

ja Į mažesnes grupes ir su
sirinkimus vis dažniau da- 

mažomis grupėmis ir 
laptai.

Be to, policija praneša, 
Kauno srities Kalvarijos kad jai teko tikrinti lojalu-

rajonas “Įsipareigojo” kol- mą 79,925 asmenų, kurie 
chozuose iš kiekvienos kar- ieškojo darbo Įvairiose ato

pavyzdys kitiems, 
užlaikomas ir apie namus 
gražiai aptvarkyta. Žmo
nėms nuostabu, kaip ji taip 
švariai užlaiko nameli, pa
ti visą dieną kur nors kitur 
dirbdama.

Siuzan dirba dieną ir 
naktį. Ji išeina ir pareina, 
bet parbėgus namo nesėdi 
sudėjus rankų. Vis ši tą 
dirba ir tvarko.

Siuzan yra labai dievo
baiminga ir maldinga. Ar 
lyja ar sninga, ji kasdien 7 
'noriu darbo farmoj

Moku visus farmeriškus dar
bus. Užmokesčio už darbą ne
prašau nei cento. Jei kam j-ei- 
kia. prašau rašyti man šiuo ad
resu :

Peter Malinowske,
1,

A. Skor, 
Wilkinson, Wash.

(2»>

Vidutinio amžiaus ir inteligentiška 
našlė nori susirašinėti su Califomi- 
joj ar Floridoj gyvenančiais lietu
viais. Rašyti šiuo adresu: 129)

Josepbine Girolamo,
1015 So. Hoyne Avė.,

Chicago, III.

NAUJA GYDUOLE
Alezander’s Nauja 
Maistinga G y d o o 1 4 
yra mišinys riešutą,

Pažadame Tau, Brangusis 
drauge Staline. Įvykdyti ir pra
lenkti apsiimtus socialistinius 
įsipareigojimus kiekviename 
kolūkyje. MTS ir tarybiniame 
ūkyje.

Tegyvuoja didžioji Tarybi- vės primelžti po 2,000 litrų, minėše dirbtuvėse. Per me-' General Delivery, P. O
niu Socialistinių Respublikų n vipnaa VnloLriToc «<o L—_ notikrinni Brooklvn. N
Sąjunga—musų krašto tautų
garbės tvirtovė, nesugriauna
ma viso pasaulio taikos atra
ma! Tegyvuoja didžioji ko
munistų partija, Lenino-Stali- 
no partija, kovose užgrūdintas 
tarybinės liaudies avangardas, 
musų pergalių Įkvėpėja ir or
ganizatorė ! Tegyvuoja musų 
didysis vadas ir mokytojas 
draugas Stalinas!

Melžėja Paulauskaitė 
“įsipareigoja”

o vienas kolchozas, “Santa- tus laiko policija patikrino! Brooklyn, N. Y.
ka,” pasižadėjo primelžti 840,803 valdžios tarnauto-' 
net po 3,000 pieno. Yra ir jų lojalumą. Tyrinėjimų 
kolchozų, kur pienas upė- rezultate 330 tarnautojų 
mis teka. Toks kolchozas buvo pašalinti iš darbo, o 
yra “Šešupės” prie Mariam- pradėjus lojalumo tyrinėji- 
polės, kuris įsipareigojo mus 1,837 tarnautojai pa- 
primelžti po 4,000 litrų pie- tvs pasitraukė, o 1,503 pa- 
no. Klaipėdos rajono kol- sitraukė tyrinėjimą prave- 
chozai Įsipareigojo primelž- dus, bet neišnešus sprendi- 
ti po 2,200 litrų iš kiekvie- mo dėl jų lojalumo.

I

uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų lira ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei- 
to pavargimo, geru 
nuo inkstų (kidneya) 

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

ALEXANDER’S CO
414 W«st Broadaey 

South Boston 27, Maaa

Melžėja Paulauskaitė 
Klaipėdos srities Biržuvėnų 
valstybiniame dvare įsipar
eigojo primelžti iš kiekvie
nos jai paskirtų 9 karvių 
po 5,200 litrų pieno šiais 
1952 metais. (Litras trupu
čiuką didesnis už kvortą.)

Tai yra nemažas “Įsipar
eigojimas.” Joniškėlio val
stybiniame dvare ne tokios 
smarkios melžėjos jsiparei-

? i
ATSIDARĖ LIETUVIŠKAS NAMAS

Prie Juro*—Atlantic City, N. J.
Prie pat juros maudynių gražus kambariai su visais pato
gumais—virtuvė, elektra, Frigedaire šaldytuvai. Kama 
asmeniui $2.00 ir $2.50 per nakti. ITašom atvažiuoti sma
giai vakacijas praleisti. <T2)

v I O L E T ’ S
125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.

Phon«; Atlantic City 5-2338

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija

Įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420,359.00

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

Nariais priimami abiejų lyftų lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

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

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 Weat 30th Street New York 1, N. Y.

4
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DRAUGIŠKAS 
1S VAŽIAVIMAS {VYKS 

LIEPOS 27 DIENĄ

LIEPOS KETVIRTOJI

IRENA JURĖNAITĖ TAKSUS PAKĖLĖ
MOKSLO DRAUGIJOJ “TIK’ 4 DOLERIUS Fire

Žinoma Bostono lietuvai- Bostono miestas nuoša
lė p-lė Irena Jurėnaitė, gy- vybės mokėjus pakėlė tik 
venanti 30 Robeson St., Ja- 4 dolerius nuo tūkstančio 
maica Plain, šiomis dieno- dolerių vertė?. Buvo kalba- 
mis buvo priimta į aukštąjį ma. kad ta^ai bus pakelti 

d nerius. Dabar

/ MARY H. GASTON ' Liability 
Lietuviška Apdraudos Įstaiga

Virš 20 metų patyrimo 
Palisą pristatau į 10 minučių

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

(Oct. 8)

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariikoa Radio

Šiemet Amerikos nacio-
-------  nalinė šventė, Liepos Ket-
Skaitytoju, LDD virtoj

,Tai r
niškoje Iškyloje kada

Liepos (July) 27 d., sek- sipik iš miestų į girias ii 
madienį, ruošiama šeimy- laukus ieškoti poilsio ir vė- 
niška gegužinė Pelham’e, sumos.
N. H., 9 mylios nuo Law- Įvairios organizacijos 
rence, Mass., Alfonso Peš- Įspėja keliaujančius auto- 
liako farmoje, prie Little mobiliais buti atsargiems ir 
Island Pond. nepadidinti keliuose nelai-

Išvažiavimą ruošia LSS min§y atsitikimų skaičių, ž

“Keleivio” 
ir LSS Prieteliai Šeimy

mokslą su pasižymėjimu net po S .... .------- v _
baigusių akademikų drau- nuo tukstaiK dolerių nuo- naP**s Yra Prakeikimas , RADIO PROGRAMA 
giją Delta Pi Epsilon, Bos- savybės m mesime $66.80,

i, - yra penktadieni, ton skyrių prie Boston Uni- o pernai mvkėjome $62.80. , Kasdien Bostono 
•eiškia ilgą savaitgalį, i versity. Reikalas keiti mokesčius galimame teisme nut
žmonės milionais pa- Akademinė draugija Del- aiškinamas ■•'■• kad Bosto- kmo?'.'J.„Jra. tclsl

ta Pi Epsilon yra naciona- no miestas ’-U'i padengti ir
line organizacija. Į ją pri- priemiesčių kai kurias išlai-
imami tiktai su pasižymėji- das. Pavyz i iui, tramvajų
mu baigusieji aukštąjį kompanijos -< 1 A > nuosto-
mokslą ir dirbantieji moks- liai daugia <ui gula ant
lo srityje. P-lė I. Jurėnai-. Bostono mi-.sto. o tie nuo-
tė yra Jeremiah E. Burke stoliai gau:..'i daugiausiai
aukštosios mokvklos moky- iš to. kad : m vajai (strvt- •••• • 1 1 1 •• 11 * * - " •rajoninės konferencijos Bo- Pasibaisėtini skaičiai nelai- toja ir yra įsigijusi du mok- kariai * aptarnauja jvainus 

stone išrinktoji komisija, min^ atsitikimų keliuose ’ ’ ’
kuriai buvo pavesta sukvie- priversti visus pagal-
sti kitą rajoninę konferen- votL Amerika visuose sa- 
ciją. Komisija nutarė su- vo karuose, pradedant nuo 
jungti du dalykus, malonų l‘<b metų iki Korėjos karo 
ir naudingą, į vieną reika- neteko žuvusių 1,005,600 
lą ir nutarė ruošti gegužinę, V1?*’ 0 nelaiminguose atsi- 
kurios metu norintieji galės tikimuose keliuose, po atsi- 
dalyvauti ir pasitarime or- radimo automobilių aukų 
ganizacijos reikalais. Toks skaičius jau siekia 1,018,- 
pasitarimas užsitęs porą va- 500!^ Keliai dabar yra di- 
landų, o po pasita’rimo visi dėsnis ir kruvinesnis 

tas, kaip karai!
yrai “PASKUTINĖ PROGA 
dėl

slo laipsnius. priemiesčiu? Taip pat ir
Mums malonu pažymėti, kitos distrik: išlaidos, kaip 

kad p-lė I. Jurėnaitė, po- vandens tie .mas ir k. dau- 
nios Jadvygos Tumavičie- giausiai gi;: ^nt Bostono 
nės duktė, yra veikli lietu- didmiesčio, mažesni prie- 
vaitė. Ji veikliai dalyvau-miesčiai na.: »jasi Bostono 
ja įvairiose lietuviškose or- patarnavimai' ir džiaugia- 
ganizacijose ir ypač su at- si, kad pa? juos mokesčiai
sidėjimu dirba SLA, jauni- žemi.
mo kuopoje, kur ji jau eilė'-------------------------
metu vra finansų raštinin- MELO MASINA 

fron- kė. ‘ i TARDO ĮTARIAMUS

Kasdien Bostono munici-’ Lietuvių Radio Korp. pro- 
nuo 20 iki grama per stotį WBMS,

. .___  kilocycles, 9:30 iki
vakarykštį girtumą. Tiek 10:30 vai. ryte sekmadienį, 

žmonių kas vakarą policija bus sekanti:
surankioja ir lyto metą nu- , ’
velka į teismą už girtumą, i Falcons Radio Orkes-
Yra senų kostumerių, kurie ^ia’
jau po šimtą ir daugiau 2—Dainininkė artistė
kartų yra buvę areštuoti, Ona Kubilienė, 
bet yra ir naujokų. Vienas! Magdutės Pasaka, 
advokatas teisme, prisi- Po programos prašome 
klausęs girtavimo bylų, pa- parašyti laiškelį ar atvirutę 
sakė, kad “šnapsas yra pra- į stotį WHEE, Lithuanian 
keikimas." Program, 35 Court St., Bos-

------------------------- — ton, Mass., o biznio reika-
Republikonai Atsižvelgs lais rašykit ofiso adresu:

Į “Rasinę Padėtį” 502 E. Broadway, So. Bos-
---------  ton 27, Mass.

Republikonų suvažiavi- Steponas Minkus.
mas Worcestere pereitą
sekmadienį tarėsi apie iš
statymą šį rudenį tokių 
kandidatų, kurie atstovau-

IEŠKAU PUSININKO

geguzi-dalyviai dalyvaus 
nėj.

LSS rajoninės komisijos 
pirmininkas drg. A. Jen- 
kins surado gegužinei vietai šventė palieka kasmet šim-|nų tarpe vyrauja gen 
ir vėliau paskelbsime tikslų Tus ir tūkstančius šeimų di- senhoweno salininkai, 
kelią, kaip į gegužinės vie- džiausiame liūdesyje, 
tą patekti.

Liepos Ketvirtoji 
linksma šventė, bet 
žmonių neatsargumo ta;

šeštadieni Saleme buvo
--------- : atrastas nužudytos moters

Musų valstijos republiko- lavonas. Nužudytoji mote-

šeimyniškoj gegužinėj 
kviečiami dalyvauti visi

Nepaprasti Karščiai

sako, kad 
konai turi 

igą įeiti j
įbet jie progą 
jei išstatys 
kandidatą

Ei- ris, 31 metą Mrs. Agnės 
Jie Murphy Muse, rasta pa- 

šiemet republi-'smaugta prie savo namų, jos 
‘paskutinę pro-,lavonas buvo apkrautas 
Baltąjį Namą, medgaliais

, « . „ , Pereitą savaitę ketvirta-Keleivio skai ytoja, is ko djeni Boįtona jr ielinkes 
plačiausios apylinkes. Ge- apla1nkė neplprast^ karš.

. . . tis. Mieste temperatūra laimėti rinkimus po 24 me-
a\\auti vki buvo pakibk vįrš i00 laip- tų laikotarpio,

oiganizacijų -r ^mong, atrodė, kaip Chicagoje šią

pražiopsos, Policija ?ckmadienį sųė- 
nepopuliarų mė du ita.iamus vyrus ir 

po jų apklausinėjimo juos

Sekmadienio rytais nuo. 11 
iki 12 vai. iš stotiesWHIL, 

1430 klc.
Bčznio reikalais kreipkitės: 

409 W. Broadway, So. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0520

gužinėj ir konferencijoj 
kviečiami 
LSS ir LDD
nariai.

Gegužinėje turėsime pra-!di vėsus oras iš
neseju .s organizacijų cen- d ’ nubaidė
tnj, kalbėtojai jau yra pa- kait piliečiai ,
kviesti. Draugas Jenkins - .5, 1 .. . ,? . žmonišką išvaizda.yra numatęs ir linksmąją _______
programos dalį. Beje, A.
Pesliako farma yra paeže- 
ryje, todėl visi galėsime ne

ičvai yociiilrtii

Gen. Eisenhow—
eris esąs ta paskutinė proga pasodino i melo masiną 

(lie detecte’. i, kad patikri
nus jų užsigynimue. Vie- 

savaitęinas iš Įtariamųjų vyrų, sa-

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 iš 
kailio. 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

Kas nori buti prekybininku ar biz
nierium, tekreipiasi šiuo adresu: 123 
N Street, South Boston, ant antro ė,, v.z. ė-IL- aukšto. Maisto krautuvė visuomettų ne tik tikl-Us jankius, bet yra gyva ir reikalinga kasdien tris 

ir rasiniai maišytą musų kai5us- Aiesu patyręs šitame biz-
. .. x - P«r 4° metų, todėl galiu duotiValStlJOS balSUOtOjų masę. gerų patarimų ir pamokysiu kaip 

Kandidatų tarpe norima tu- 'r‘ntrin“iai:
lėti žydų, prancūzų, italų ir Paul Miskims.
kitų tautinių kilmių žmo
nių, kad nenubaidžius bai- NAMAS SU ŠTORU 
SUOtojų pas demokratus. Kampinis 2 šeimynų namas

-------------------------------- ir storas. Naujos paipos. kok-
Viena Bėgio Traukinys lių (tile) virtuvė, karštas van- 

Keliaus 210 Mylių duo, geram stovy. 345 E. 8th
_______ St., So. Boston. (28)

Nepaprastas vieno bėgio
traukinys galės keliauti 210 
mylių per valandą. Taip 
praneša naujai susidariusi 

kuri vokiečių 
bėgio gelž- 

j kelį” ir greitąjį traukinį 
bando įvesti Amerikoje.

Iš zVnglijos praneša, kad

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. G;
Įi- 9a

Tel. SO 8-2156
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadwav 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr_ ir 

Alphonse Sterke
Dengiant Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

ko, ilgai draugavęs su nu- kompanija, 
žudytąja moterimi.

Sekamą pradėjo posėdžiauti repub
likonų partijos nacionalinis 
komitetas, kuris svarsto ir 
spręs klausimą, kokius gin
čijamus kandidatus skaity
ti teisėtais kandidatais. 
Paskui nacionalinio komi
teto sprendimą dar svars
tys mandatų komisija ir tik 
po visų instancijų klausi
mas atsidurs pačioj kon
vencijoj.

Kana-
išpra-
Įgavo

išrasta “vieno

Suėmė Du Dainininku

-x- v x - -- • Du dainininkai iš Bosto-tik pasilsėti, bet ir įssimau-, no, southbostoniskis Georgedyti, o geri plaukikai galės Femia 
ir plaukimo ~ "

- i Pas juos rasta ginklų ir so-
vinių. Policija Įtaria, kad 

2,000 Moterų Konvencijoj dainininkai ne tik dainavo,
Reikalauja Lygių Teisių bet ir dalyvavo vienos laik-

--------  rodžių krautuvės apiplėši-
Bostone šį pirmadienį me Hartford’e, Conn.

pradėjo posėdžiauti moterų ---------------------------
profesionalių ir verslinin
kių suvažiavimas (National 
Federations of Business 
and Professional Women’s 
Clubs). Dalyvauja 2,000 
delegačių iš įvairių šalies 
vietų.

Moterų suvažiavimas pir
muoju savo darbų klausimu 
svarsto motei-ų teisių lygy
bę. Pranešėja, distrikto 
teisėja Sarah T. Hughes iš C1°

, „ _ ,_____ ir Wm. P.
• J buvo suimti New

White
Yorke.

Majoras Protestuoja
Seimelio “Kišimąsi”

Fordas Somervillėj ir
Framinghame Užsidaro

Šią savaitę dvi Fordo 
kompanijos dirbtuvės Som
ervillėj ir Framinghame, 
užsidarė dėl plieno truku
me/. Šimtai darbininkų pa
leidžiami laikinai iš darbo. 
Plieno tj-uksta dėl vykstan- 

streiko.

Worcestere Posėdžiavo
Valstijos Republikonai

_____  ten sprausminiu (jet) mo-
Pereitąseštadienį Worces-toru varomas automobilis

tere posėdžiavo musų vals-1 sumušė greitumo rekordą, 
tijos republikonų partijos j jis bėgo 142 mylias per va- 
nepaprasia konvencija. Ji landą. ,

Massachusetts seimelis 
svarsto įstatymą apie muni-t 
cipalinių finansų tvarkymą 

‘ir jame yra numatyta pa
kelti miestų policininkų al
gas. Bostono miestui tas 
nutarimas padalytų apie 
vieną milioną papildomų iš
laidų.

Miesto majoras pareiškė 
protestą prieš seimelio “ki
šimąsi’’ Į miesto reikalų 
tvarkymą ir sako, kad toks 
iš aukšto nutarimas pakel
ti policininkų algas visiškai 
sujauktų miesto biudžetą,

perrinko Sinclair Weeks 
organizacijos pirmininko 
pareigor.- ir išrinko kitus 
pareigur.> aiškius gen. Ei- 
senhoweri šalininkus. -

‘Viena Diena Be Melo”

Kas :;:i knvea “Viena

Valstybės Departamentas 
Atsiprašė Prof. Lattimore

Valstybės departamentas 
viešai atsiprašė prof. Owen 
Lattimore dėl davimo įsa- 

: kymo jo neišleisti į užsie-

DR. D. PILKA
Oflm TateadM: m S M 1 

kmTUI

546 BROADWAY

Texas, sakė, kad visiškas 
moterų teisių sulyginimas Lietus Pakenkė Piknikams ypač kad tas biudžetas jau! 
su vyrų teisėmis turėtų buti' ---------
pravestas kongrese, bet, ji Pereitą sekmadienį lietu- 
pabrėžė, kad to neužtenka, viai turėjo kelis piknikus, [savybės pakelti.
Moterys turi ne tiktai gau- Visiems pakenkė markat-! Pagal seimelio 
ti lygias teises, bet turi buti
pasiryžusios ir nešti lygią

yra nutartas, pajamos ap
skaičiuotos, taksai nuo nuo-

tarimą
nas oras iš ryto, bet legio- 2,834 musų miesto polici- 
nieriai, nežiūrint į šlapią Į ninkai gautų nuo 340 iki

atsakomybę viešajame gy
venime. Tiktai tada teisių

orą, turėjo puikų pikniką ir 
sutraukė nemažai dalyviu.

lygybė nebus tuščias žodis. Pavakarėj oras išsiblaivė, o
--------------------------- tada ir piknikas išsisiuba-

i vo.
Dalyvis.

420 dolerių 
pakėlimo.

metinio algų

Ketvertukų Motina
Išėjo iš Ligoninės

lūii knygą
Diena Be Melo,” jau senai
išleistą :etuvių kalboje ir prieš profesorių pasirodė 
niekur teužtinkamą, prašo- pagrindo ir todėl depar- 
me paskelbti “Keleivio’ tamentas atsiprašo dėl pro-! 
administracijai. fesoriui padaryto nemalo-

Chica: ;e republikonų!numo- 
tarpe jau kilo griežti gin-j^Z
čai dėl avogtųjų delega-’ Gatvėkarių Streikas Irsta
tų’’ (Texas, Louisiana ir! --------
k.). Kai kurie žmonės pra-; Rytinės Mass. valstijos 
našauja, kad republikonai gatvėkarių kompanijos tai
gai suta:- išstatyti generolo nautojų streikas palengva 
MacArtht o kandidatūrą.
Yra prarašų, kurie sako,

♦
» ♦
* t ♦ i • i *
♦

» 
*nius, nes jis buk tai norįs * 

vykti į Rusiją. Skundas' ‘

kad gen. MacArthur esąs 
Tafto m matytas į vice-pre- 
zidento -etą ir net sutin
kąs pasitenkinti antraeile 
vieta.

PEAB0DY DRAUGIJA 
RENGIA PIKNIKĄ

Gatvėkarių Nuostoliai
Kas Mėnup Eina Didyn

Gatvėkarių kompanijos 
nuostoliai kas mėnuo eina 
didyn. Gegužės mėnesio 
nuostoliai šiemet siekė 
696,860 dolerių, o gegužės 
mėnesį 1951 metais nuosto-

Mrs. Marion Manning iš-*SUOMĖ GRAŽIAUSIA 
ėjo iš South Shore ligoni- PASAULIO MERGINA
nės sekmadienį po pagim-i --------
dymo ketverių vaikučių. Ji Jauna, 18 metų suomė, 
išvyko poilsiui pas gimines, p-lė Armi Kuusela, išrinkta
Jos keturi vaikučiai auga “Miss Universe,” arba visokiai siekė $464,651. Jei nuo- 
normaliai ir kai jie svers pasaulio sražuolė. Gražuo-istoliai ir toliau bus tokie,

Peabody, Mass., Lietuvių 
Pasakinė Draugija rengia 
pikniką ši sekmadieni, lie
pos 6 H. Piknikas įvyks 
Haverhii’i) Lietuvių Gedi
mino Kirbo parke, Brad- 
ford, Mass. Prašome kitų 
draugijų toj apielinkėj nie 
ko nerengti tą dieną. Savo 
piknike rr.es lauksime lietu 
vių iš Uwrence’o, Haver 
hillio, Methueno, Lovcellio,

bent po 5 svarus, tada jie lė buvo išrinkta iš 29 kitų tai iki metų galo jų susi-!Lynno. Bostono ir kitu vie-
irgi “įseis" is ligoninės 
bus auginami namuose.

ir tautų grožio atstovių 
Beach, Calif.

Long rinks 8 
dolerių.

su puse milionai tu.
Valdyba.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA *

ir
Žolių Krautuvė 

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

REIKALINGI

2 Patyrę Vidpažių 
Kirpėjai

(Innersole Cutters)
2 Mokiniai 

Vidpadžiams Kirpti 
2 Patyrę Liftų Kirpėjai 

Brockton Cut Sole Corp. 
53 Spark St., Brockton, Mass.

irsta. Jan 2 iš 11 lokalų
atsimetė nuo streiko. Low- 6 KAMBARIAI
ell linijoj autobusai vaikšto yra vonios, karštas vanduo, 
veik normaliai, o Haverhill elektra ir gazas. kreiptis j
linijoj iš 49 tarnautojų į 

darbą jau grįžo 36, o todėl 
streikas toje linijoje atrodo 
sulaužytas. Kitose linijose 
streikuojantieji dar laikosi. 
Streikas tęsiasi jau 16 sa
vaičių.

GERI PIRKINIAI 
SOMERVILLĖJ

Juozą Mačinską,
295 Silver St., So. Boston.

(27)

Biznio vietoje, 278 Highland Avė.,
3 krautuvės ir 4 šeimų namas po ^er 
4-5 kambarius. Ąžuolinės grindys, 
balti pečiai ir sinkos, atskiri garo 
pečiai kožnai šeimai. Namas kam
pinis. 24 metai kaip statytas; nu
pirkti galima pigiai, arba galima 
išmainyti ant tarmos. vasarnamio 
ar bile ko kito. Viena krautuvė ir 
5 kambarių butas yra liuosas pir
kėjui arba parendavojimui. Tinka 
mėsos ar fruktų krautuvei, radio 
ša na i ar beauty parlioriui.

Yra taipgi viena krautuvė paran- 
davojimui prie 652 E. Broadway.
So. Bostone. Kreiptis j (28)

Lithuanian Agency,
545 Broadwav. So. Boston.

Tel. SO 8-0605 arba CO 5-6277.

KAMBARIAI PAS NAŠLĘ
Našlė išleidžia nuomon du 

kambariu, vienas su baldais, 
kitas be, bet abudu su šilima. 
Yra maudynė ir karštas van
duo. Adresas: (27)

Mrs. Elizabeth Leonitis,
811 Dorchester Avė., Dorches-

NANTASKET BEACH 
KAMBARIAI

Išnuomojam* kambarius vasaros 
vakacijoms prie Nantasket Beach 
maudynių. Galima naudotis ir vir
tuve. Yra taipgi ir 2 kambariu 
butas. Kainos prieinamos. I,abai 
puiki vieta poilsiui, prie juros, pas 
lietuvius. Adrčsas: (28,

Frank Drake,
68 Mounteford Road. 

Nantasket Beach, Mass.

■O. BOSTON. 
T«Woom: SOUth

A. J. NAMAKSY
KBAL B8TATE B IM8UBANCB 

409 W. Bro»dway
SOUTH BOSTON.
Office Tel. SOboston 8-0948 
B*. 87 OB1OLB 8TBBBT

Tel?PArkvmyT7-0402-M.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadnav 
South Boston 27, Maaa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomi*
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 nrto iki 7

Seredomia:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Bro*dway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9011

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvi* Gydytojas ir
Vartoja vėliausios konstrukieijoa 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BR0ADWAT,

BO. BOSTON, MASS.




