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Eisenhower ir Nixon Pradeda 
Rinkimų Kampaniją

Izoliacininkai Partijos Konvencijoj Pralaimėjo; Partijos Pirmi
ninku Išrinktas Eisenhowerio šalininkas Summefield; 

Demokratai Pradeda Tartis Chicagoje; Rin
kimų Kova Bus Karšta

Republikonų partijos maniai vadovauja kariuo- 
konvencija pereitą šešta- menei manevruose. Nuo čia 
dieni užsibaigė Chicagoje ir prasidėjo jo kilimas, 
gen. Eisenhowerio frakci- Jam buvo pavesta vado- 
jos laimėjimu. Izoliacinin- vauti Šiaurės Afrikos inva- 
kai ir “senoji gvardija” pra zijai, o vėliau Italijos ir pa
laimėjo ir užleido vadova- skui didžiajai Europos in- 
vimą partijoj jaunesniems vazijai.
vadams. Partijos pirminin- Karą laimėjus Eisenho-: 
ku j vietą Gabrielsono iš- wer manė, kad Amerika 
rinktas Summerfield iš Mi- gelėsianti gyventi taikoje 
chigan. su Rusija. Bet vėliau jis sa-

Šią savaitę demokratų kė: “Kalbėdami su Rusija 
partijos vadai pradeda tar- turime būti tvirti, turime 
tis Chicagoje ir ruošiasi turėti daug kantrybės ir 
prie savo konvencijos, kuri laikyti savo paraką sausą”, 
prasidės liepos 21 d. Demo- --------------------------
kratų eilėse dar nė vienas Japonai Stato 
kandidatas neissimušė į pir rr • n • i imą vietą. Tojo Paminklą

Republikonai po konven-
cijos gvdo frakcinių pešty- Japonai jau stato puikų 
nių paliktas žaizdas ir ruo- paminklą generolui Hideki 
šiasi gyvai rinkiminei ko- Tojo, kurį amerikiečiai po 
vai, kurią gen. Eisenhovver karo pakorė kaipo svar- 
pavadino “kryžiaus karu”. Liausią karo kriminalistą. 
Pats generolas pasitraukė Paminklas statomas pne 
visai iš armijos. Seniau jis Nagano miesto. įas pats 
buvo išėjęs į atšargą, o da- paminklas skiriamas ir ki- 
bar visai rezignavo iš armi- tiems sesiems karo krimina- 
jos, kad gelėtų nevaržomai Lstams pagerbti, 
mestis i politine kovą. paminklo parašyta,

' kad jis skiriamas “septy-
Iš Generolo Biografijos njerns skaistiems patrio- 

“Kaip prieš aštuonius lam?’ kurie ^vens amži’

CHICAGOJ VIENA KONVENCIJA PRAĖJO, KITA BIS

Chicagos stockyardų srityje didelė “Konvencijų Svetainė,“ seniau vadinama Tarp
tautiniu Amfiteatru, dabar yra viso pasaulio centras, čia nominuojami republikonų 
•r demokratų kandidatai JAV prezidento v .etai. Kas laimės? Svetainė talpina 12,000 
žmonių.

Amerika Duos Daugiau Ginklų 
Jugoslavijos Armijai

Jugoslavijos Armija Gaus Sunkiųjų Ginklų. Kanuolių. Tankų Ir 
Greitųjų Lėktuvų; Duotoji Pagalba Gerai Sunaudota; 

Jugoslavijos Armija “Išlygina Jėgas“
Balkanuose; Pasiryžimas Gintis 

Vyrauja Tito Armijoj

Taftas Per senas Plieno Derybos (juebec Provincija
Daugiau Nebandys Eina sėkmingai Renka Seimelį

1

Bombos Išdaužė 
Pyongyang Miestą

Amerikos kariški eksper
tai buvo nuvykę j Jugosla
viją persitikrinti, kaip ji su-

* -i . - naudojo iki šiolei gautą ka-
Amerikos lėktuvai pe.ei- rišk pagaU,ą. Susipažinę 

tos savaites gale is dvejų su j , armijos a in. 
kartų,dienos ir nakties me- klavimu pasilll0ŠįmU) ek-

8-į'eJo^spertai sak0’ kad jugosla-
°? 2 j vai gerai sunaudojo gautą- 

įsaauze pagalbą, jų armija yra 
gerai apmokyta, kariuome
nės moralė aukšta, pasiry-

sostinę Pyongyang. 
laivių bombomis 
pramonės rajonus sostinėj 
ir apielinkėse, išdaužė susi
siekimo mazgus ir paliko žimas gintis aiškus ir Jugo-bolševikų sostinę degančius slavijos kar0 pajėgQS pilnai
griaučius. nusipelno gauti daugiau pa-

Amerikiečiai sostinės iš- galbos. 1
daužymą aiškina reikalu Amerikos gynimos sekre- 
sumažinti bolševikų pajėgu tOriaus padėjėjas, Frank 
mą karą tęsti. Mieste ir ap- q Nash, painformavo Ju- 
link miestą bolševikai kon- goslavijos diktatorių Tito, 
centravo savo karo pajėgas. kad Amerika duos jugosla-

Bolševikai šaukia, kad vanis daugiau ginklų ir 
s o stinės bombardavimas greitu laiku jai bus statomi, 
buvo “laukinis”, nukreip- sunkieji ginklai, tankai, ka
las prieš taikius žmones, nuolės, greitieji (sprausmi- 

aiškina kad niai) lėktuvai ir kita karo 
į (sostinės piliečiai buvo įspė- .medžiaga. Amerika keta

Senatorius R. A. Taftas Plieno pramonės derybos šį trečiadinenį Kanados 
sako, kad jis jau esąs per- dėl Iikviuavimo jau sesias Quebec provincija renka 
senas ir daugiau nebedary- savaites vykstant) streiKą, provincijos parlamentą. Ko 
siąs bandymų išstatyti savo dabar vėl atnaujintos. Be- va eina tarp liberalų parti- 
kandidaturos prezidento rybos vedamos plieno pra- jos, kuri dabar valdo visą 
vietai. Senatorius yra 62 mones centre Mttsburgbe. Kanadą ir tarp prancūzų j1*® ?
metų. Jis bandė 1940 ir Derybos atnaujintos po to, nacionalistų partijos, ku-iAmenkieclai 
1948 metais gauti nomina- kai plieno kompanijos gavo jįos priešakyje stovi 
ciją, o šiais metais jam be- iš vyriausybės pažadą leisti plessis. Prancūzų 
veik ir pavyko, bet visgi pakelti plieno kainas, io- listai valdo Quebec provin- 
reikalas neišdegė. j dėl kompanijos sakosi gale- ciją jau aštuoni metai. Jie

Senatorius pereitos sa- kančios patenkinti darbi- reikalauja dauaiau savival- 
žo- ninku reikalavimus. dybės provincijai, kad ji ga

Kompanijos jau padarė lėtų iSlaik-rti sav0 prancu 
unijai naujus pasiūlymus,

ti pastangas, kad generolas urbJa ^al nepriėmė,
icrinkoc bet derybos tęsiamos ir esą 

vilties susitarti.

vaitės gale širdingais 
džiais atsisveikino su savo j 
bendradarbiais ir kampani
jos vadovais. Jis žadėjo dė-metus generolo Eisenhowe- na} • Tą parašą pasiūlė 

rio vadovaujami legionai Pnnpas Higashikuni, pir-
ėjo per Prancūziją, taip ™.as.ls nugalėtos Japonijos Eisenhower ’ butų išrinktas 

jis laimėjo pergalę numstenų pirmininkas, ^ku- prezidentu.dabar jis laimėjo pergalę niinisterių pirmininkas, ku- 
republikonų k6nvencijoj ris valdė Japoniją gen. Mac 
Chicagoj,” pasakė vienas Artburo priežiūroj, 
buvęs Eisenhowerio moky-’ Japonijoj yra susidaręs 
tojas West Point karo aka- komitetas statyti paminklą 
demijoj. Ir jis pridūrė: ;?e.n».ro^^ MacArthurui, bet

“Eisenhoweris vra gimęs ik* šiolei tas komitetas dau- 
vadovauti.” ‘ £ia? Pini?^ išleido, kaip

Buvę jo generalinio šta- surinko ir paminklo staty- 
bo nariai sako, kad per II mas neju^a iš vietos, 
karą Eisenhotveris pasirodė
nepaprastai drąsus strate
gas, sumaningas planuoto-; 
jas ir gabus vadas.

Eisenho\veris vra vokie-'

Rasinė Kova Pietų 
Afrikoj Aštrėja

TA._IŽU narineti saugotis, o daužyti mieš- Pauevi »u»upiinv» 
naciona- ų rejkėjo> ncg tcn atsikulė Jugoslavijos karo pramonę.

pramonė. Buvę dau-’ Jugoslavijos armijos ir 
ra_ vyriausybės ryžtumas gin-

zišką kalbą ir kultūrą. Nau
jas provincijos seimelis ren
kamas keturiems metams. 
Rinkimu kova buvo rami.

650,000 plieno darbinin- . . « • •
kų yra nusistatę streiką lai- Demokratai 1 Un

Nuo Išdavikų mėti ir gi i® i darb^ tlktai Daug Kandidatų
_____  pasirašius naują sutartį. ______

Brazilijos vyriausybė pa- Vyriausybė pakartotinai Liepos 21 d. Chicagoje 
šalino iš pareigų prokurorą, ragino kompanijas ir uniją praf|ės posėdžiauti demo- 
kuriam buvo pavesta tyri- baigti ginčą, šalis ne- j^ratų partijos konvencija, 
nėti ir kelti bylas visai eilei gali būti be plieno. Dėl §įą savaitę jau posėdžiauja 
karininkų už priklausimą' plieno trukumo jau nedir- nacionalinis komitetas ir 
prie bolševikų sąmokslo. Iba apie 2,000,000 darbinin- partijos vadai. Jau yra pa- 

Pasirodo, kad tas proku- kų įvairiose pramonės ša- • ’ ” - > — ; i-—

Brazilija Valy sis

tai bol-: k

karo
žoma
jonai.

tiktai
Buvę 

pramonės
,tis nuo galimo puolimo yra

__________________ neabejotinas, o todėl to
krašto armija bus stiprina-

Demokratai Tikisi ma, kad jos jėgos išlygintų 
Lengvos Pergalės ^vp°^'kan'i satelitų

yra t
čiu kilmės. Jo protėviai Pietų Afrikoj negrų ir 
1600 metais persikėlė iš Vo maišyto kraujo žmonių ko- 
kietijos į Šveicariją, paskui va prieš rasistinę vyriausy-
! Olandiją, o 1732 metais N į kell)ž .. klu 
atvyko Amerikon m apsigy- 6bėg įkcij , jr sJtema. 
veno Penney van.joj. ti/kai ..|aužo- Malano

Generolo tėvai persikėle ri a b& ialeistus tvar.
is Pennsylvanijos į Denison .___ _ J=,__ __________ i
Texas,
spalių 14 d. gimė 

nis republikonų partijos
udatas ) Amerikos pre- 4ta jkalžjimus ir kas. 

vietą. Is septynių įj(>n 
Eisenhowenų sūnų jis buvo 
trečias.

Pabaigęs karo mokyklą,

roras pats buvo ar 
ševikas ar jiems artimas i 
žmogus, o todėl tyrinėjimą 

i vilkino ir trukdė apsivaly
mo darbą.

stinrvn Brazilijos vyriausybė sa- 
,w>akhijko’ kad j* Praves griežtą1

valdžios aparato apvalymą,' 
nes tame aparate esą privi-Į 
sę daug bolševikų agentų

11’ Čia 1899 metais, YvciangvK^ Anglai Išvaro• - , , .. cijos. Vyriausybe prasi- n ».•

kandidatas 
zidento

Rusų Diplomatą
Anglijos vyriausybė pa

informavo Maskvą, kad ru
sų diplomatas Pavel Kuz- 

Negrai sako, kad jų yra necov turi tuoj pat apleisti 
daug, virš 8,000,000 žmo- Angliją, nes jis buvo rusiš

dabai ti- ^engėlius” gaudo ik kiša į

Dvvight Eisenhower vedė nių, todėl kalėjimai jų ne- kų šnipų viršininkas. Tam 
p-lę Mamie Geneva Doud galės sutalpinti. Negrų ko- diplomatui vienas, pereitą 
iš Denver, Colo. voje dalyvauja ir maišyto savaitę nuteistas šnipas W.

Pirmojo karo metu. jis kraujo žmonės, kurie pirma M. Marchall, įteikė slaptų 
dar nebuvo žinomas, bet turėjo pilietines teises, bet žinių iš užsienių reikftlų mi- 
1930 metams baigiantis ji.s Malano vyriausybė jiems nisterijos ir buvo pagautas, 
buvo paskirtas į gen. Mac- tas teises atėmė. (šnipas Marshall gavo pen-
Artburo štabą Filipinuose. Dr. Malano valdžia turi kis metus kalėjimo už šalies 
Generolas G. C. Marshall, daug vargo su negrų atbun- išdavimą, o rusas šnipų vir- 
kuris tuomet buvo gen. šta- dančiu kovingumu. Malano šininkas “išprašomas” lauk,

ose.

SKLANDYTI VAI
5CA

Visa virtinė sklandytuvu 
“Keturių Vėjų“ aerodrome 
Ispanijoj. Sklandytuvai ren
giasi varžytynėms, kuris iš 
jų ilgiau išsilaikys ore. 
Sklandytuvai yra hemotori- 
niai lėktuvai, kurie iškeliami

siskelbę 7 kandidatai į kan 
didatus prezidento vietai 
Partijoj vyrauja didelis ne
tikrumas, kurį parinkti ko- 

Įvai prieš gen. Eisenhowerio 
• vedamus republikonus.

Daugiausiai abejonių ke- 
’lia gub. Adlai Stevenson 
■kandidatūra. Jis gal sutik
ėtų būti kandidatu, bet tiek 
branginasi, kad kai kurie 
partijos vadai mano, jog 
reikės ieškoti kito, gal pa
brinkti vieną iš jau pasisiū

liusiųjų.

Demokratų partijos va
dai, paskyrus gen. Eisen- 
howerį republikonų kandi
datu, kalba apie “lengvą 
pergalę” šį rudenį. Girdi, 
kova eis svarbiausiai dėl 
vidaus politikos klausimų, 
o tiems klausimams spręsti 
demokratai turi geresnę ir 
žmonėms priimtinesnę pro
gramą.

Keletas demokratų vadų 
pasiuntė gen. Eisenho ve
idui sveikinimo telegramas 
ir pora pasisakė, kad jie 
tikisi turėti garbės genero
lą rinkimuose sumušti. To
kius pažadus padarė sena
toriai Kefauver ir Russell.

150,000 Stebėtojų 
Saugos Rubežius

Nuo šio pirmadienio ci- 
vilės apsaugos 150,000 sa
vanorių budės 27-iose val
stijose pasikeisdami dieną 
ir naktį prie RADAR apa
ratų. Budėtojai saugos ša
lies saugumą, kad priešas 
iš pasalų neužpultų oro pa
jėgomis.

RADAR aparatai pagau
na iš gana toli besiartinin- 
čius lėktuvus ir tuo budu 
kraštas galės būti geriau 
pasiruošęs galimą puolimą 
pasitikti ir atremti.
Šiuo metu yra 6,000 stebė

jimo punktų,jie yra paskir
styti visais pasieniais ir 
“mato” visas sienas. Civi- 
lės apsaugos viršininkai sa
ko reikia ir daugiau stebė
jimo punktų, bet trūksta

vai, ginkluoti atominėmis civilės apsaugos savanorių, 
bombomis, bus laikomi va- jų reikėtų 500,000, bet tiek 
karinės Vokietijos bazėse, dar nėra.
iš kur jie lengvai pasiektų 
priešo pramonės centrus.

Atominiai Lėktuvai 
Vakarų Vokietijoj

Amerikos greitieji lektu-

AUKSAS BRAZILIJOJ 
padare sumišimą

Po Braziliją sklinda gan 
kad prie Japi upės ku

ri Įteka i Amezonę, atrasta' 
aukso, labai daug aukso. 
Žmonės neta darbus, ukius 
ir skubina aukso kasti. Jau 
tūkstančiai žmonių nusku
bėjo prie aukso turtų. Bet 
vieta ten sunkiai prieinama

:dai,

bo viršininkas, pastebėjo, politika gali liūdnai pasi- nes jis, kaip diplomtatas, ne' į padanges lėktuvais, o pas
kali Eisenhovver labai su-baigti Pietų Afrikos Unijaj. gali būti teisiamas. I kui laikosi ore vėjo nešami.

Užgriuvo Dvi Kasyklos

Greitieji Amerikos bom- 
beriai skrenda 40,000 ik 50, 
000 pėdų aukštumoje, jie 
nenutupdami gali paimti 
ore kuro ir gali pasiekti to
limiausias Rusijos vietas.

Pereitą savaitę užgriuvo 
dvi anglies kasyklos. Viena 
Kanadoj, ties Glace Bay, 
N. S., kur žuvo 7 angliaka
siai, o kita Pennsylvanijoj,
ties Mt. Carmel, kur buvo 

Tie lėktuvai turi mecha- užmušti 3 angliakasiai.
niškus prietaisus, kurie lei- ------------------------- -—-------
džia visa lėktuvą vairuoti Laikas užsisakytiaukso kasėjai labai pri

vargsta. iki pasiekia paša- ir paleisti į griaunamąjį dar vio 
kiškų turtų.. Ir ar pasiekia? bą vienam žmogui. tam*.

n “Kėlei 
kalendorių 1953 me- 

Kaina 50 centų.
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J APŽVALGA i
RAUDONAS BLOZNAS “Jie apleido draugingas tau-

. , . . tas, kaip tai Latvija, Lietuva.
Anglai tun nepaprastą pst;is 

kunigą, Dr. Est’ią, Lenkiją ir čechoslova-
Johnson, 78 kiją, palikdami jas gintis, kaip 

mėty vyrą, kuris jau eilė jos gali, prieš komunistinę agre 
metų garbina Staliną, kaip siją, kuri greit tas tautas pra- 
jis kadaise garbino kunigą rijo.
Coughlin’ą. Tas keistuolis "Jie reikalavo, kad naciona- 
kadaise sakėsi sutinkąs SU linės Kinijos vyriausybė ati- 
kunigo Coughlin fašistine duotu komunistinės Rusijos 
propaganda “95%,” vėliau kontrolei ^andžurija su jos 
jis tuos pačius nuošimčius uostais ir gelžke-
nukėlė j Maskvą ir pasida- nistus f Kinijos Pvvriallsvbę ir 
įe bolševikiškas propagan- į jos kariškas pajėgas. Ir paga- 
distas. Laimei, tai nusidė- iiau jįe ne<]aVe Kinijai militari- 
vėjęs propagandistas, nai- nės pagalbos, kuri buvo kon- 
vus ir suvaikėjęs, kaip Dr. greso paskirta ir kuri buvo bu- 
Graičiunas. tinai reikalinga, jei Kinija tu-

Šiomis dienomis “raudo- rėjo būti išgelbėta. Tuo budu 
nasis kunigas” parvyko j*e pastatė musų Pacifiko šone 
iš Kinijos per Maskvą ir žmogžudišką priešą į vietą mu- 
parražiavęs, nemirksėda- sl) ^angininko ir draugo, 
mas sako, kad jis pats ma- J,e tuose
tęs įrodymų, jog amenkie-musų uiką užtikrinan4ius pa. 
Ciai Koiejoj \edą bakteno-įadus, kaip tai Atlanto čarteri. 
logini karą. Taip kunigas jr tą padarė naudai despotų, 
sako ir nesišypso, lyg tarsi kurie, kaip gerai buvo žinoma.

GEN. EISENHOVVER PRIE A NOMINACIJĄ

Generolas Eisenhower, republikonų partijom kandidatas 
prezidento vietai, nutrauktas prieš paskatinį ba laša v imą 
Chicagoje. šalia jo žmona, o dešinėj matosi jo kampani
jos vedėjas sen. Henry Cabot Lodge.

Jiems niekad negana. ^To
kie demagogai pražudė pu-1 
sę Europos, kone visą Azi
ją ir .dabar per savo nesvie
tišką godumą ir per aklumą 
nori pražudyti Amerikos 
kraštą. Prie to neturi būt 
prileista.

Kiekvieno darbininko pa
reiga . remti plieno darbi
ninkų streiką, remti dvasi
niai ir materialiniai, gyvu 
žodžiu ir finansais. Plieno 
kovojančių darbininkų tei
singi reikalavimai turi būt 
patenkinti, šis streikas turi 
būt laimėtas.

A Jenkias.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Jonui Suviui, Brooklyn,
N. Y.—Rašote, kad “Kelei- 
tvyje” pasirodę kaltinimai
J • • 1 • • Aį.tjX ,-,117

Kas Savaite
Platforma

prieš karininkiją yra šmeiž-
------------------ ----------------------- j tas, ypač kaltinimas dėlpyi • 1 • • 1 •! iLietuvos negynimo. Dėl tor lienoUarbininkiĮctreikas -sy—

* j aiškinimą, atsakomybę ne-
ša ne karininkai, bet “kele-Jau šešios savaitės, kai vaizduoti, -kokioj padėty

prasimelavęs Dievo tarnas skaito žmogžudystę, terorą, plieno darbininkai stovi ko- šioj šaly darbininkai atsi 
tikrai tikėtų tam, ką jis sa- vergiją, koncentracijos stovy- vos lauke ir jokių perspėk-' durtų. Plieno darbininkų 

klas ir paneigimą žmogaus tei- tyvų nesimato greit streiką streikas yra visų šios šalies 
t j siu savo visai patekinamomis baigti. Fabrikantai pasi- darbininkų reikalas.

mojo žūt būt sutriuškinti Fabrikantai skelbia, kad 
darbininkų uniją, jei ne vi- jje duoda darbininkams 
ai pakrikdyti, tai bent ge-J viską, tik

ko.
Dr. Johnson p a r v e ž 

“jrodymai” yra visam pa- Priemonėmis užsibriežtiems tik
šauliui žinomi. To kunigo 
viršininkas, Yorko arkivys-

slams siekti.
“Teheranas, Jalta ir Potsda-

i i. x mas buvo tragišku klaidu sce-kupas Dr. Cynll Garbet, sa- nos Jas sekė kitos Pietinėj 
ko, kad tie įrodymai “nega- Korėjoj jie ištraukė musų ka
li Įtikinti nei inteligentiško riškas jėgas akivaizdoje agre- 
vaiko.” sijai pasiruošusių mititarinių

Anglijos užsienių reikalų komunistų pajėgų šiaurėj nuo 
ministerija kunigo Johnson sienos. Jie viešai skelbė, kad 
“Įrodymus” vadina šlykščių Korėja mus neapeina. O kada 
ir melagingu prasimanymu. komunistų jėgos pakilo imti, 
Sovietų Rusija ir kinų bol- k“ atrodė ioms Pisiulj-ta, jie
ševikai iš trijų kartu atsisa- .vadai>.. h™;
, _ ,. j/* , , . , . - ke musu tauta i priešinimąsi

atsisako nuo

AC pavedu
karo” •i i agresijai pačiose nepalankiau-reikalą ištirti besalis- siose sąlygose. Jau tragiškos

Maskvos skerdikus ir po
piežių. Jis rašo “Vilnyje”:Republikonų partija per- .-A^jotina> kad net Va- 

eitą savaitę pi leme pa oi- dkanas p,-įimtu Madeno ir 
mą, kuri patenkina ir tatti- k nijos verdikta.” Ma-
”lUS . ,r„,.Tnh°Wen-n,US tot, kaip gudru. Net ir po- 
zmones. a oima suiasy pįe£įus netikės, kad boiše- 
ta guminiu liežuviu, kaip ly40
popiežiaus enciklika, ji y.- ,enkų
sienas geia, tįsiems pilim - k belaisviu, karininku ir 
na, lanksti skambių frazių, karininki * 0 jei ’
Cr ir2^i ”u ?iežius netikės- tai kaip

Kai praėjo konvencija, &
platforma galima padėti į ' ° iežius ims
lentyną ir dėl jos ne vienas ■ kaJ b(jlševjkai
šuva nelos. Ne pirmą kai- ,enkus belaisvius>

tą p a oimos yra. pi į • k^ Eada darv3 troekistinė 
mos tam, kad jas po linki- |jauška pvuseįka? Gal

* .. /-i. jis nukryps nuo teisingosios

Amerikos politinis siuMy- .• paskui\ati.
nas yra. pi nas. p ., kana kaįp pakįydęS stalini-
kurias visi užmiršo. • • • . • i/Yra dalvku kurie abeiu nis avmmkas? M manai> 
..... . i ponas Chame-Leone?didžiųjų partijų platformų- K xse reguliariai yra įrašomi ir
reguliariai užmirštami. Plat- Banditizmą* Berlyne 
fonuos yra žmonėms bovy- Bolševikai iš rytinės Ber
ti, o ne partijų valdymo jyno miesto dalies pereitą 
programa. Bet ir į tokį be- savaitę smurtu pagrobė iš 
vertį dokumentą partijos vakarinės miesto dalies an- 
bijo kai kurių dalykų įrašy- tibolševikiškų juristų orga- 
ti. Pavyzdžiui, civilių tei- nizacijos pirmininką, advo- 
sių reikalavimas republiko-.katą Walter Linse. Bol- 
nų platformoj išėjo tuščių ševikai revolveriais atsišau- 
žodžių makalienė. Jie my- nuo miesto policijos, ku- 
nina’ gerai, bet nieko ne- rj ‘-kidnaperius” norėjo su
dalys. laikyti. Dabar Dr. Linse

„ Platformos vykdymas gy- rytinės Berlyno miesto da-
Estija) butų pananusi venime visUomet priklauso lies kalėjime, čekistų ran- 

taip pat, kaip padare Suo-!nuo vykdomos valdžios no- koše.
Kadangi negalima ;ro ar nenoro ją vykdyti ir Toks banditizmas prak-

tas žmonių, kurie stovėjo 
tuo metu valdžios ir kariuo
menės priešakyje” ir pas
kui priduriate, kad tie ke
letas žmonių “teisingai pa
darė,” kad Lietuvos negy
nė.

Ar teisingai padarė ar 
ne, klausimas yra neatsa
komas, nes negalima Įrody
ti, kas butų buvę, jei Lietu
va (gal susitarusi su Latvi-

rokai apardyti ir, pasitai-Į-‘unjon shop.” Reiškia, at- 
kius geresnei progai, visai sisako pripažinti uniją, 
ją pasmaugti. Darbininkai “Union shop,” tai yra tas
gerai laikosi ir jie pasiryžę pagrindinis dalykas, be ko ve>_._______________
laikytis iki garbingos P^1’-į darbininkai negali apsieiti, ja ir Estija) butų padariusi 
galės. Į Kai žuvis be vandens, kai

Tiesioginiai streikas lie
čia 650,000 darbininkų, ne
tiesioginiai liečia visus dar
bininkus visose pramonės Rie pagerinimai be unijos 
šakose po visą sali. Dėl butų užtroškinti, atimti, pa- 
stokos plieno automobilių naikinti.

žmogus be oro būna užtroš- 
kintas. taip lygiai ir darbi
ninkų -igi šiol iškovoti viso

mija.
įrodyti, tai kiekvienam, tur 
būt, leistina bus pasilikti 
prie savo nuomonės.

Daugelis žmonių ir kari-

kam trečiųjų teismui. At- išlaidos siekia virš 110.000 ame gamyba jau tedirba tris Fabrikantai demagogiškai (Lietuvos diktatorius Smeto
sisakė todėl, kad bolševikai rikiečių aukų. 
tą kaltinimą patys sugalvo
jo, kad galėtų varyti propa-

dienas per savaitę ir už sa- aiškina visuomenei, kad jie 
vaitės kitos visai turės su- esą kovoja už žmogaus ne
stoti. Tas pats statybos liečiamybę, laisvės princi- 

i^;visai‘teisingi. Atrodo todėl, «unlos. stikl?> P?, už amerikonizmą, kad

Visi tie kaltinimai, žiu-
gandą prieš Ameriką ištyrimo akimis, rodos

nuo kongreso sąstato. Šiaip 
jau tai yra rinkimų kampa-

tikuojamas ne tik Berlyne, 
bet ir Vienoje ir visu gele-

nijos dokumentas, kuris po žinės uždangos pasieniu, 
rinkimų virsta bereikšmiu w . Linse bolševi

i :P°Pie,iu’k?i kada ir akių kams buvo “nepatogus’

na manė, kad reikėjo gin
tis. Smetona čia Amerikoj 
sakėsi tokią nuomonę atsto
vavęs paskutiniame minis-

badymo įrankiu.
x

“Savininkai

Ką
ii Prievartos

mes darytume,

tuo, kad jis turėjo gerų ry
šių su rytinės Vokietijos 
pogrindžiu ir iškeldavo vie- 

jeiįšumon daug bolševikišku
kad galėtų šiaip taip gaiš- — S^a^ie^aus ir Kurto posTdZ'Bimbos nebūtų? Nugi ^- šunybių Dabar jis kauki-
kinti Kinijoj ir šiaurinėj ka . ePubhkonai tik »urase kitose imonėse pasi- biu ne^utikdą priversti tuo^ Smetona kaipo vyriausias Hktume neapsviesti ir skęs- mmms bus pnverstas ne tik
Korėjoj siaučiančias epide- dalykus m_su- ,.eiškia k,,zis; ld^i"ta ’ P karo vadas galėjo dToti tume tamsybėse štai Bim- — —...........

įsakymą gintis, bet jis ran-'ba sako, kad dabar Amen-
sisako ir nenori priklau-

yciskiH kvizis
mijas. Bet kuris bešališkas veitė kaK$ demo- Jskebusi stoti uniion kurie
tyrinėtojas parodytų, kad kraUms. Dabar visi mato ir Darbininkai kovoja užį J: 11 stoti umjon, kūne 
bolševikai iškėlė melagin-zino’ ka<* J3*13’ Teheranas teisę būti organizuotais, už “
gus kaltinimus.

Dr. Johnsonui betgi “įsta
tymai 
patiekti

YiekVu% 7epubŪ-aniškūs."’’ Kompanijų“ vir-sa'»'ta- visuomenės gatvė-leidęs išbėgo iš Lietuvos.
rimtas Toks Dievo tarnas konM’ kurie tada tas kiai-šininkai ima milžiniškas ai- m1'"’ mokyklomis ir visa 
įimtas įoKs Luevo tarnas smerkė ir kiek iu buvo _ ąpnatVės Kuo- Kas tlk gyvenime rei-yra tikra iškasena, kuna ^as smerxe ir KieK jų ouvo gas, sKina sau ^enatves , ,.   neliesk Tei
reikia nadėti i nenormalu karstai pritariančių? pensijas nesvietiškas, rupi- ' . ga tokio neliepk. Jei
įeikia padėti į nenormalu- Pokarinėg Amen?kos klai. J5avo ^mos priversi mdketi taksus, tai

užtikrinimu iki grabo len- bu‘ . eamenkomska bus 
tos. Gi darbininkams te-:pa^K\uogaus neliecia- 
nubraukia trupinius nuo sa- m'u)e tai a >urcas. 
vo stalo ir nė jokio užtikri- - Per v1^ ^^inin-

ir Potsdamas buvo tragiškų 
klaidų scenos, bet kiek bu-

mų muzėjų.

REPUBUKONŲ
PLATFORMA

dos buvo visos visuomenės 
klaidos, o ne vienos parti
jos ar administracijos. Tai
ki Amerikos visuomenė žūt

Republikonų platforma but rejkaiavo tuOj pat 
yra (domus skaityti doku- kar0 leistj vfe^ armij‘a! 
metitas, nom praktiškoj po--<Grąžjnkit bojsus nam0-

1 !. platformos didesnės buvo visu, o ypač republi- 
rrtksmes-neturi Tai yra kony mįiamas reik‘a,avį. 
rin imu meto dokumentas mas nors arministraeija sa- 

atZ_V,‘i' kė kitaip, {vyko, kaip vi- 
suomenė norėjo, o dabar už 
visų taikingą neapdairumą 

„1S7 ieškomi atpirkimo ožiai rin-
, ._ , j • kiminei kampanijai stiprin-

demokratų administraciją. per rinkimus, žinoma,

gvvvbę savo unijos, už ge- 5yti P.!.:e .unij°s; ‘feina t?iP.- 
resnes darbo sąlygas, už f į. P1,le.t,s aUisako mokėti

nimo ateičiai. Tie milžiniš-1 k,« abiektai? pagerinimais
. . - - . . ncifeio-iltn naiinrkticki pelnai nenukrinta nuoi?^cual ne^slsako naudotis,
medžių lapų, jie būna iš- , a!s!Si!ko .J°oketl du°- 
snausti iš darbininku nra-i. u!1Jai išlaikyti, atsisa

įsakymą gintis, bet jis ran- y3.6*1^’ 
kas nusimazgojo tuo, kad k°J f zroonių gyvena 
jo paskirtas karo vadas ir nuosavu ose namuose, o 
jo parinkti ministeriai buvo Pries metų tiktai 33 /C

pats prisipažinti prie viso
kių kriminalų, bet ir savo 
bendradarbius išduoti.

Dr. Linse įvykis yra dar 
vienas įrodymas, jei tokio

Bet jo “noras” buvęs aiškus 
ir jis net davė įsakymą vie
nam pulkui suvaidinti prie
šinimosi spektaklį, tik pul
kas nepaklausė. Taigi, gy
nimosi klausimas ir pačiam 
“vadui” nebuvo toks pap
rastas, kaip Tamsta manot. 
Tai kodėl polemizuoti prieš

taip
“Namų savininkų skaičius 

ypač paaugo paskutiniais ke- 
leriais metais. Daugelis žmo
nių buvo priversti tapti savi
ninkais. Ypač antroje karo 
veteranai neturėjo kur prisi
glausti.

“Kas atsitiks su tais savi
ninkais. kai ekonominė krizė 
užklups Ameriką?”

x

spausti iš darbininkų pra 
kaito.

Darbininkų geresnio gy
venimo, žmoniškesnių dar
bo sąlygų ir šviesesnio ryto
jaus viltys gludi unijoje.
Sutriuškinus uniją plieno 
pramonėj, tas neišvengia
mai persimestų į kitas pra
mones ir negalima nė įsi-

vimos ir “taikos gelbėjimo” 
politika. Kai bus prigamin
ta daugiau ginklų, tada gal 
bus sukama į šiek tiek drą
sesnę politiką, bet visvien 
tai bus taiki politika ir jei 
Maskvos diktatoriai kada 
nors bandytų rimtai ieškoti 
sugyvenimo, Amerika tai
kos rankos neatmestų.

pasitikėjimu vykdo' savo "pi,™ senatorius Taft, ire-j Platformoje nėra įrašyfa,
užkariauti pasaulį. publikonų politika butų bu-.kad pavergtoms tautoms tu- pasiryžę pastatyti ant savo,

“Mes kaltiname, kad valdan- vusi kiek kitoki ir blo"įri būti grąžinta laisvė, kai- -x’ ' • ' • ’ ----- —’
čios administracijos vadai pra- gesnė negu demokratų. Bet. po pirmoji ir būtina pasto-
rado taiką taip brangiai pasiek- gen. Eisenhower liks esmė-jVios taikos sąlyga. Pasiten- 
tą antrajame pasauliniame ka- je prie tos pačios politikos, kinta gerais pageidavimais 
re. .... į Tai bus atsargi ginklą- ir atdusiais.

giu tokį dokumentą tenka 
vertinti.

Dokumentas įdomu; 
keliamais kaltinimais

Tų kaltinimų daug ir ne bet 
kokių. Imkime užsienių po
litika:

griebk, kaip gali griebti.
Kada republikonų plat-

“Dabartinė administracija f0'.'ma "U0 krit‘koS P?'?Iina 
per septynios metus išbandė 1>r.l^-3aV° u2slenHJ Pilkos 
musų anksčiau niekad nepa- al?kinimo, tada matome, 
siektą galybę ir prestižą. ku-|kad jie siūlo vesti tą pačią 
riuos turėjom antram pasauli-.užsienių politiką, kurią ve- 
niam karui baigiantis. d a dabartinė administraci-

“Tame laikotarpyje virš 500 
milionų nerusų žmonių penkio-

ja. Lygiai tokią pat, su kai 
kuriais akcentais padėtais

likoje h-airių šalių buvo įtrauk-|kįek kįtosc vietose, 
t. , komunistinės Rusijos ga- Jeį nominaciją butų (aį 
bos sferą, tos Rusijos, kuri su

gynimosi salininkus įtari , . . . .„ .• Savininkai iš prievartos,mais, pakišant blogus mo-l . .t v, i sako A. Bimba ir lieja gai-tyvus ir panašius dalykus? išnrievar-
Be to, jei tie “keletas :dzl° asaras deI_\U , P Lko piidyti didžiumos tari- vv, .ei A ,

mus ii tuomi- paneigia de-'žmonių,” kurie davė įsaky-! au a namų savinin ų.
Jmokratizmo principus. Gi 

kur paneigta demokratija, 
ten paneigta ir amerikoniz- 
mas. Tai va, kame fabri-

mą nesiginti, “padarė tei
singai,” tai teisingai pada
rė visi karininkai, kurie 
permainė uniformas, priė-

kantų didžiausia demagoginė priesaikas būti ištikimi 
gija. 'Stalinui ir . . . dar šiandie-

Nei vienoj pramonėj nė-^ną tarnauja Sovietų Rusijos 
ra tokio stipraus trusto, kaip'armijoj. Iš teisingo tarimo 
plieno industrijoj. Taip I nesiginti sektų, kad reikia 
vadinama “Big Six”—U. S. šaukti valio Vitkauskui, 
Steel. Bethlehem, Republic, į Karveliui ir kitiems pana- 
Jones and I^aughlin, Inland Įsiems žmonėms uniformose 
ii' Young?town — sudaro ir be uniformų. Tokia yra 
vieną milžinišką trustą, ku- vieno “teisingo” tarimo lo- 
i'is nusako visus planus ir gika, kurios betgi “nesigy- 
programą visai šaliai. Plie- nimo” šalininkai nenori 
no tinstąs nutarė nepasi- pripažinti. Mes sakytume,

tiesų, baisus žmonių prie
vartavimas toje Amerikoje. 
Kas kita Rusijoj. Ten nie
kas neprievartauja ir žmo
nės gyvena laimingi kelių 
ketvirtainių metrų plote, 
arba pasidaro “zemlianką” 
ir švilpauja, kaip ponai.

O visgi, ponas Bimba, 
gal busi geras ir duosi ra
šančiam šias eilutes recep
tą, kaip “išsiprievartauti” ir 
įsigyti nuosavą namą? 

x
Pruseika “Abejoja”

duoti, nepripažinti darbi
ninku unijos, kad ir visas 
kraštas nueitų velniop. Jie

sutriuškinti darbininkų uni
ją. po to su mažiausiu ru-

Degolistų Krizė

Prancūzijos “tėvynės gel
bėtojas” gen. de Gaulle tu
ri savo partiją, kuri kovoja 
“prieš partijas.” Generolo 
partija parlamente turi 117 
atstovų. Tai buvo didžiau
sia parlamento grupė. Bu
vo, bet nebėra.

Pereitą savaitę 28 dego- 
listiniai parlamento nariai 
pasitraukė iš generolo pa- 
sekėjo eilių ir nutarė vaikš
čioti be de Gaulle pava
džio. Autoritarinės parti
jos nariams toks apsispren
dimas yra lygus maištui.

Gen. de Gaulle reikalau
ja iš savo pasekėjų, kad jie 
visai nebendradarbiautų su 
Prancūzijos vyriausybe il
su kitomis partijomis. Ge
nerolas tiktai tada sutiks 
“tėvynę gelbėti,” jei jis bus 
pašauktas sudaryti vyriau
sybę, o iki to laiko—griež
ta opozicija.

Bet kai kurie jo pasekė
jai mano, kad tokia “viskas 
arba nieko” politika yra 
nerimta ir nevaisinga. Jie 
atsisakė šokti pagal genero
lo muziką ir parodė savo

Leonas Pruseika išgirdo, 
kad “nesigynimo” šalininkai kad kongreso viena komisi- 
veikė taip, lyg jie butų už-'ja, po ilgų ir nuodugnių ty- 
sikrėtę “biauria rusiška sė-Įrinėjimų, apkaltino rusus 
kla”, kurią Tamsta matote .bolševikus dėl Katyn sker-įvadui nugarą. “Maištinin- 
tuose žmonėse, kurie nepa-'dynių. Išgirdo ir nutarė kai” nuėjo į premjero Pi- 
teisina Lietuvos karininki-, “nepatikėti” kongreso ko- nay darželį.

pėsčiu dar labiau lupti dar-jos sauvaliavimų, išdidumo misijos raportui, o kad jo Prancūzijos demokratai 
bininkams devynius kailius ir uniformų mainymo pavo-'netikėjimas butų stipresnis, -4*1 

dar labiau tirpti lobiuose, jaus valandoje. L. Pruseika mobilizavo už
dėl to rankas trina.

—J. D.
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Clevelando Padangėje
Suvažiavimų Miestas SLA linkimu proga. Buvo

Musų miestas liepos pra-‘ PaIiesH ir SI,^ rtikalai> ku- 
rižinie ' nasidarė lie.ovisio, ,!e visiems dalyviams repe-

Amerikos Lietuvių Gyvenimas lu aunu kabo 
tas duonos mnuiol

ozioje pasidarė lietuvišku . . . .. OT * ■
suvažiavimų miestu. Čia po- ^°’. ne& Pasltaiima^ <j° ^LA. 
sėdžiavo keli seimai ir sei- se,mo Paclame [sisiubavi-
mukai. ,m^'_ .. .

Svarbiausias seimas bu- ,.Is Pasitarimo gavau Išpu
vo Susivienijimo Lietuvių !dz10’ kad -Vra ,d««- y.ra 
Amerikoje, kuris kas du Pąsimojimų, tet nėra di-;
metai renkasi viename ar desnl° .no,'° 3udat'*^0 
kitame mieste, šiais me- Pasimcjimus vykinti. Vi
tais Clevelando letuviams Jaučiasi . nu'“r«*’ aP- 
teko garbė priimti SLA de. krauti darbais, kiti nusenę, 
legatus, kuriu buvo ateivių pazanges-apie

„ , . cįt a nieji žmonės nesiryžtapusantro šimto. Apie SLA .r,.......... ... , J■ • - - .. veikliai įsijungti i darna,seimą nesirengiu rašyti, . j s *

PREZIDENTAS SENATE

Prezidentas Trumanas kartais apsilanko senate, kuriame 
jis išbuvo daug metų. Pereitą savaitę jis netikėtai at
silankė senate ir su kai kuriais savo prieteliais pietavo 
senato valgykloje. Paveiksle su prezidentu matomi vice
prezidentas Alben Karkle y (kairėj) ir dešinėj senai orius 
E. McFarland iš Arizonos.

Tai iš ko gi tie neturin
tieji globėjų dabar išlaiko
mi? Ar nekyla pavydo, ir 
nesusidaro išlaikymo skir
tumų tarp turinčių globėjus n a . ... . .. 
ir neturinčių? - neretai Centrai Uzmirstl 
klausia rėmėjai savo laiš 
kuose.

Kas Girdėt Chicagoje
Visi Kiti Pasaulio

manau parašys kas kitas, 
nes aš jame nedalyvavau, 
tik seimo proga surengta
me bankete ir koncerte te
ko būti.

Chicagiškis.

Iš Sandaros Seimo
į Liepos 4 ir 5 dienomis
Clevelande posėdžiavo Lie
tuvių Tautinės Sandaros 

Seimo pradžia bu- 
Socialdemokratų'* Sąjungos ™, »»» triukšminga ir tai 
konferencijoj, kuri iv4odel ketunu d<^aeiu’ «

LSS Konferencija
Teko dalyvauti Lietuvių seima'-

dėl “keturių delegačių’

!žmoniškumą, čionai lietu- 
iviai atiduoda kreditą vo-

a r-i • . ’kiečiams. Vokiškos kilmės■j šiuo tarpu Ch.caga pas.- daktal^ ir fabrik 
juto beesanti pasaulio cen- , *tru Tokiu centru ii iš tik yia parodę palankumą nato- Ii turintieji ir neturintie-uu- lokm centru ji bk-.jakuriams. Ligoninių labo

ji globėjų, visi iš bendroyra/ Užmiršti ir Lon- ratorijose per vokiškos kil- 
katilo maitinami, vienodai donas, “ Paryžius, ir Ro- mės ne vienas lie.
gaunamais drabužiais ap-ma> 11 Maskva n Berlynu,‘^vįs naujakuris inteligen- 
dovanojami, tuose pačiuose 11 net Mashingtonas. Bell- tag bei inteligehtė gavę 
kambariuose miega, tose ko Chicaga. v įsas pasau-
pačiose klasėse mokosi. Iis k>uso, kas girdėt Chi- 
Cia nėra išrinktųjų ir ap- ca£'°J- 
leistųjų. Visi lygus. Už'. Tokią reikšmę Chicaga 
globotinius siunčiami rėmė-1?U° dėl čia įvykusios rė
jų būrelių pinigai (po 20 publikonų partijos konven- 
dol.) visi sudedami į vie-cijos ir dėl Įvyksiančios de- 
ną bendrą gimnazijos ka- mokratų partijos konvenci- t 
są ir, iš tos kasos naudoja- jos išrinkti kandidatus į,
mi vienodai visiems moki- JAV prezidentus ir vice-! Vincent Kauslauskas, 63, of 

’ niams aprūpinti. Globoti- prezidentus. ,7131 S. Mozart St., was arrest-
L:..: 55 tu oh Jz.i ;! ed yesterday on a charge of'r^nkh * d ' ne^aUna.} Republikonų partijos kon- beating Joseph Toplauskas. 55, 

--------------------------------•ęč"^iS ne.?ieno cent0; J\e,vencija formaliai prasidėjo ©f 4542 S. Fairfield Avė., on

Seimą vargino dideli kar- Detroito darbininkai dėl- liepos 7 d' Bet faktiškai J1 the head with an iron pipe. The
l bet gimnazijai, kun uz tuos prasidėjo veik ištisą savai- fight oc*urred at 42d St. and 

\Uri vjsu^’ mokinius anksčiau. Hoteliuose ėjo Califomia Avė.
(išlaikyti ir mokyti. konvencijos komisijų posė- Aukos MiKoninei įstaigai
1 Tačiau, jei ateitų kartais dziai ir derybos dėl ginei-1 . ,
tokia nelemta diena, kad delegatų. Ginčijamas Marąuette Parko lietuvių

gerus darbus.
Kartai* Pasižymi Lietuviai

Pasitaiko, kad kartais 
kai kurie lietuviai taip pa? 
sižymi, kad patenka į vie
tos amerikoniškus laikraš
čius. Štai vienas tokių:

ščiai, kurie čia pusėtinai to labai susirūpinę.
Wm. Motiejaitis.žmones privargina. Cleve- • 

lando lietuviška kolonija 
p“ yra bene pati tautininkiš-

lt- • • d lovUi „vvVo ne Vitaitienei vadovam ^fia: ? todėl ar
elk v,?lId^'la,t a^ko"? jant buvo sugiedoti Ameri- ben, as jaučiausi ka.p tar-
4'A , da k°s ir Lietuvos himnai. Sei- Pe. įkliuvę,

į SLA seimą n ta pioga da- ..... T Clevelanda važii toc mo pirmininkais buvo pp. * .... ąlyvavo LSS konferencijoj. * . „ . automobiliuP. Pivaronas ir E. Devenie-
LSS konferencija reikė- nė, sekretoriais buvo H. 

tų geriau skaityti pasitari- Blazas ir V. Macys, 
mu, nes svarbiausias reika-

liepos 8 d. vakare. Konfe- . . .• • • v , Seimą atidarė clevelanrencnoj dalyvavo apie 30 _. x. * .J J . * . . . . , . dictis J. Brazauskasasmenų iš įvairiu vietų, bet . .* * * niai
MANCHESTER, CONN.

Manchesterio Lietuvių reiktu siaurintis, tai tas Mausimas komisijose nebu- parapiją laPel1* Nativity
Bendrovės choras liepos 8 tektų padalyti į globėjų ne- vo patenkinančiai išrištas ir Pansh News liepos 6 d.
d. turėjo išvažiavima arba turinčių mokiniu sąskaitą, taP° perkeltas į pačią kon- paskelbė, kad bažnyčioje

su bostoniš-gegužinę. Surengime ge- pav., bent dalį jų atlei-unciją. Pl’ieš konvencijai padalytoje kolektoje kie
kiais pp. Chaplikais, važia- gūžinės darbavosi choro džiant iš bendrabučio ir pa- prasidėsiant vadai už kuli- mienetems suaukota *728.-
vome 19 valandų pro pla- pirm. P. Kurelskis, vice- našiai. , bandė klausimą baigti. 66. Tiek suaukota įstaigai,
čiausius kviečių laukus, pirtn. J. Sele ir ižd. C, Ka-! T. . . . , . . .. Nepavyko. Gen. Eisenhow- kun statosi milionihi pasta-

važiavau• v I

betuyių sočia t emo ratų — Audėnas, Dr. Amerika, jos platybė ir ga- buvo saulėta, žmonių šuva- S*UIldf,,J
n ir ti dipnnmi<; J- Pajaujis, J. Daugėla ir lybe. Gijzau traukimu. ziavo daug iš Manchesteno . J

gaunamieji pinigai pavogll 
isiems moki- delegatų.

Keieią cieseinų 
Dėl “šventos’ Beaiikžtindami Pažemino

įugpiučio 30 ir 31 dienomis
Bostone. ;'*• .Yaidyla; ..

Pagrindines kalbas kon-kįmS?-®'. PTl'5!
ferencijoj pasakė drg. Dr. ^naPIIKdfc " " ..... ”KėlS Z

M. N.nominacijų 
A 1

įkubaus-
P. Grigaitis iš Chicagos, laiškų skaitymo ir fi-|
“Naujienų” redaktorius, ir n.a"?M komisiją-Z. Vita,-į 
drg. K. Bielinis iš New Yor- °; Jegel.ene, ponia
ko, specialiai atvykęs į LSS, ul)ei 11 * ' auSe a- tuose miestuose, taip ir De-
konferenciją. i geime dalyvavo 52 dele- troite

Besitariant po prakalbų gatai, kurie atstovavo 16 tuvių 
buvo girdėti nusiskundimų vietovių. Aukų atsiųsta or- Buvau užėjęs į Lietuvių

A. Delegtas. ir apielinkės, lietuviai pa-niams išlaikytL . Savaime ramybės padalyta taip,1 šv. Jurgio parapijos Iei-
_________ rodė dauc prielankumo suPrantama’ PimgU dar kaip gen. Eisenhovverio sa- dinys “Musų Parapija” vie-

Manchesteifeėių5 eho,™L t0,i gimnazija ,j„inkai „orėjo. '„o kunigo primicijų proga
uEiROiT, MICK. Choras taipgi tuo pačiu at-
..... . . moka, visuometŠiomis dienomis apsigy- , . ’ . ,. . TZ . , . 'oainomis drvenau Detroite. Kaip ki

papuošia 
augijų parengi-

sunaudoja tam reikalui ir 
visas kitas atsiunčiamas 
nereguliarias aukas, pasi-

J « »- ■ »V» a .O 1 z kii muomo konvanpiturėjo tokį pareiškimą,
dienos vakare iš Nevv Yor-! “Apie 1800 metus Prancuzi- 
ko atskrido gen. MacArthu- joje buvo išspausdintas toks 

kviečiant kunigusmus dovanai. darė jau ir skolų, bet, ma-

Sirdinaai stengiasi visomis priemone- 
'mis įssilaikvti iki visiems

1 . 1 iu jokio atlyginimo, jokios algos,v 1. n- T^TaTTivvT mi „,.,.^nal!?rnin^ prakalbą. Ge- įoR.ų §venčių ar
XVtnraiKąn kh<^ mokiniams bus užtikrintas neiol° P,akalba te**1 ne“ jų; jūsų laukia didelis ir sun- 
pm, tnrom n,kn,. Q tada ir mo- pilna.1 vleną Jaland.^ kus darbas, vargingas butas.

aprūpinimai ir daugiau, negu 70 sykių, ją mažai paguodos, daug nusivy- 
pagerės Tuo Pertraukė smarkus aplodis- ijmų, dažnos ligos, staigi ir vie-

- ... . , . . . . . ,• v. .. 1 . — . • 1 ucnac vu.vy >» icj- , . i ” j i- • mentai. natviška mirtis ir nežinomasžmonių, bet kažkodėl .valdyba, į kurią dabar įei- galima pažinti, kaip iš lau- eerta tarpu tenka dalintis vi- UIC
siburiame į organizaci-, na: pirmininkas Stasys Ge-iko taip ir viduryje padary- Rengėiai ir visas choras’siems tuo, kas 
t..  Vl.ikonnv Pi f ir Pq ' ti dideli naerprinimai. Iš . ® ‘

— _ 0 -1 . . -Vi - • tzi l. 4. 17 tt* 1. jic sumaniaidėl “Vidurio Vakarų” so- ganizacijos reikalams apie Klubą ant Vernor High- :ap>arnavo gveį.į 
cialistinių organizacijų 700 dolerių. |way. Prieš porą metų bu-

turima ir . °'JaP
los dieną buvo labai kars- Ir vis dėlfd atsirado; pafti- 

tų
_______ mokslą

nauji l ėmėjų būreliai ir vis vėdinimo įtaisymai, tai, de-^ Amerikoje 
Jodina, „„d.™ legatams ir svečiams buvo 

pakenčiama. \ akare dan
gus apsidebesiavo, užėjo 

Siunčiant pinigus ir susi- lietus su perkūnija ir pusė- 
visad tinai atvėso. Bet gen. Mac

ją. Ir po pasitarimo nega- gužis iš Mahanoy City, Pa., ti dideli pagerinimai. ;(lėkoi/ įurie atsi- gaunama, tenka susispaus-^ < Kadanei Ir vL' džltd at9ira<l»?.pa!
tet-iau pasakyti, kad atsto- Įvice-pirmininkas Aleksand- lauko balto akmens sienos, ti, bet tai nėra nepakelia- ta ’ 'r ***“£iventėliy. korte
vas iš Clevelando atšilau-ras Chaplikas iš Bostono,Įgalima vadinti “baltuoju^1 "va^ma. matant, kad randas vis
kys į LSS suvažiavimą Bos- sekr. F. Motuzas iš Detroi- namu
x mi__ a__ z__ __  4-r> io Phi- Jsantone. Tiesa, turime gana to, ižd. P. Grybienė iš Chi- Jau senai laikas Detroito 

ir redaktorius M. Į lietuviams turėt gražų klu-

Rengėjų vardu
Koresp. A. B.

veiklią kuopą Akron, Ohio, !cagos i 
ir kitą gyvą kuopą Chica-j Vaidyla. 
goję, o Pittsburgho kuopa Seimas išrinko komi jas: 
vargu galima priskaityti 1 Apšvietos iš Dr. J. Pajau- 
prie “vidurio vakarų,” nes jo, H. Blazo ir J. Krasins- 
ji yra daugiau “rytų” pusė- ko: Labdaros iš F. Motu
le. Taip Dat neturime nė zos, J. Tumavičienės, po- 
LDD organizacijų. inios Pivaronienės, A. Va-

Pasitarime aptarta ar latkos ir S. Jokubausko; 
bent pakelta daug klausi- Kontrolės iš chicagiškių:

bą. visos kitos lietuvių ko- Lietuvių Gimnazijai
lonijos turi gražius klubus: Reikįa Gl0Į,įjų

tvirtesnį pagrindą sudaro 
gimnazijai išsilaikyti.

Įrašinėjant prašome
Įžymėti būrelio eilės numeri ;Arthuras kalbėjo prakaitą 

.Detroite yra gana rnu-^^«»į?^ adresuoti šiaip įiStfmS
S2etUSi kinių. Gimnazijos vadovy- “,An d-L.tau.sche Gym-, kinjus.

ir net daug mažesnės kolo
nijos negu Detroitas.

mų. Kalbėta apie bendruo- Šukio, Debeno ir Jagelos. dirbtuves 
menę, kuri kuriasi ir negali Seimas priėmė rezoliuci- ♦
įsikurti, pradeda ką tai jų komisijos pasiūlytas Te
veikti, bet vis su visokiomis zoliucijas ir sveikinimus 
kliūtimis. Buvo užsiminta tiek musų vyriausybei, tiek 
ir musų spaudos reikalai, ir Lietuvos vadavimo orga- 
spaudos “linijos” suderini- nizacijoms, kaip VLIK’as, 
mas, pavyzdžiui, kad ir ALT, BALF’as ir kt.

biznierių. Kai kurie turi 
nemažas krautuves, o kele
tas lietuvių turi nuosavas

bė prašė lietuvių Amerikoje nasium’ Diepholz-
ir kituose kraštuose pasiim-!FlugP^z,, Block f r. 1

Germany.
Dėkinga visiems rėmė

jams
Vasario 16 Gimnazija 

Diepholze.

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais. tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų bendradar

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

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

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

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

ti globoti po vieną kitą mo-
Detroito darbininkų pa-:kin* į re"Įti lK,či« 8imna^- 

dėtis dabartiniu laiku eina'^ ,au ?mls* .. ,
blogyn. Tūkstančiais atlei- L g^nazijos vadovybes 
dinėja iš darbo. Detroitas a n<“
didžiausias pasaulio auto- ,etuvlf k-Ja“ u , 
mobilių gaminimo centras(,urlSlobeJu?; het daru.?l 
staiga mažina gamybą.,Į?? In^. neul™ g obejų. prenllm(.rata Amerikoje yra tik 

:,ttiaPm; - — kuome, kiti sava,

mano, kad ar tik nebus per-!sako: ka,nuo)a $5'
daug automobilių priga
minta.

Fordo dirbtuvės atleido: 
nemažai darbininkų, liku-j 
šieji kai kuriuose depart- 
mentuose dirbs tik po tris 
dienas į savaitę. General 
Motors Corp. jau atleido iš 
darbo 103,137, iš to skai
čiaus Detroito mieste 13,- 
400. Tai tik keli pavyz
džiai. Tas pats darosi kiek
vienoj automobilių kompa
nijoj.

Neužmirškit, kad “Keleivio’

ATSIDARĖ LIETUVIŠKAS NAMAS
Prie Juros—Atlantic City, N. J.

Prie pat juros maudynių gražus kambariai su visais pato
gumais—virtuvė, elektra, Frigedaire šaldytuvai. Kaina 
asmeniui $2.00 ir $2.50 per naktį. Prašom atvažiuoti sma
giai vakacijas praleisti. 1^2)

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

Phone: Atlantic City 5-2338

Stalino Garbintojų 
Konvencija

Aišku, kad tokiu pareiš
kimu norėta kunigus išauk
štinti, parodyti jų pasiauko
jimą. Bet atsiekta atbulo 
rezultato. Minėtas pareiš
kimas parodo, kad apskri
tai imant visiems kunigams 
terūpi buržujiškas gyveni
mas, ir tik labai mažas jų 
skaičius sutinka pasiaukoti. 
Ir tas pasiaukojimas men-

., . , kas, palyginus su paprastų
Prieš prasidėsiant repub- žmoniy pasiaukojimu. Juk 

likonų konvencijai, Chica- jc- anajs laikais kunigų gy- 
goj atlaikė savo konvenciją venjmas Amerikoje buvo 
progresistų partija, arba toks hetikras> tai ką jau be- 
geriau sakant stalimstų j^gp^ti apie paprastų žmo-
partija, nes ta partija nei 
fygos lapu nebando už
dengti savo stalininės gė
dos. Ta proga stalininė par
tija negavo publikacijos nei 
laikraščiuose, nei per radio. 
Visų dėmesys jau buvo at
kreiptas į republikonų kon
venciją. Stalinistų partija 
visuomenei tiek rūpėjo, 
kiek pernykštis sniegas. 
Vokiečiai ir Lietuviai

Neretai skaitome laikraš
čiuose apie tai, kaip grįžę 
iš anapus geležinės uždan
gos vokiečiai giria lietuvius 
[ir reiškia jiems amžiną dė
kingumą už jiems parodytą

nių gyvenimą. Juk jie at
vyko ne vieni, kaip kuni
gai, o su šeimynomis. Ar 
ne gėda stebėtis, aukštinti 
ir duoti kreditą kunigams 
už menką pasiaukojimą ir 
nutylėti paprastų darbinin
kų vargus, kančias ir pasi
aukojimus?

Laisvamanis.

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvray 
So. Boston 27, Mass.
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—Na, Maike, eik šen, ar
čiau. Pasišnekėsim.

—0 ką tas reiškia, tėve? 
—Šmičkė, Maike, tai pi-

Visuomeninė Kiaulė
Kiaulių Rūšy* Stalino Imperijoj; Šventa ir Nešventa 

Višta; “Liaudie* Priešai” Yra Tie, Kurie Kėsinasi į 
Visuomeninę Nuosavybę; “Buožė” Dešimtį Kartų 
Produktingesnis, negu Kolchozai; Kas Gamina 
Valgo?

susilyginti su vidutiniais ir 
smulkiaisiais ūkiais.

Galime paimti vietoj 
kiaulių kitus naminius gy
vulius. Pavyzdžiui, karves. 
Mano tėvo ūkyje, gana se- 
nais laikais, kada pieninių

ir Kasjdn,. nebuvo, buvo laikomos 
į penkios, kartais keturios 
(melžiamos karvės. Mažiau- 
Isiai šimtas tokių “buožių,” 
kaip mano tėvo ūkis, dabar 
sudaro vieną didelį kolcho
zą, o tokiame kolchoze, kad 
susilyginus su “buožiškais” 
ūkiais, turėtų būti nuo 400 
iki 500 melžiamų karvių! 
Tai butų nebe gyvulių ūkis, 
bet pieno fabrikas ir iš kur 
Juozas Stalinas imtų “mel
žėjas Paulauskaitės,” ku
rios dabar “įsipareigoja” 
devynias karves tampyti ir 
iš jų išmelžti po 5,000 litrų 
pieno per metus!

Tarybų Lietuvoje kiaulės les penėti ir kitus darbus 
yra dvejų rūšių: visuomeni- atiiuti. Vėliau vaikai išsi-Į 
nės ir paprastos. Jei, pa- skuste, kai kurie nusidaužė 

į vyzdžiui, kiaulė priklauso uet Amerikon, o tėvas vis 
kolchozui ar tarybiniam \argo savo akyje ir vėliau 
ukiui, tai ji yra visuomeni- ji atidavė vienam iš vaikų, 
nė, o jei kiaulę augina kol- o ei butų sugalvojęs savo 
chozininkas savo namuose ūki nuskaldyti, butų priga- 
ir maitina ją iš savo pusės minęs aštuonius mažaže- 
dešimtinės žemės (priso- nnus. bet pagal žemaitišką 
dybinio sklypo), tai tokia maną visą inų atidavė vie- 
ilgaveidė yra ne visuomeni- nam vaikui, o kitiems davė 
nė, bet privati. ar pažadėjo “pasogas.” Kai

Panašiai yra ir su kitais aunu pasogos buvo šipkar- 
visokiais ūkio gyvuliais ir tė i Ameriką, kiti vietoje 
net sparnuočiais. Viščiu- gavo šį tą, o ūkis liko ne
kas, išsiperėjęs kolchozi- suardytas ir tėvas, o po jo 
ninko pašiūrėje, yra priva- ir jo vaikas, liko “buožė.’’ 
tus paukštelis, o toks pat Alano tėvas ant 16 hek- mažesnius ukius. Platus 
viščiukas, išsiritęs kolchozo tarų “ariamo ploto” užau- laukai, jei jie gerai išdirbti, 
vištininke ar inkubatoriuje, gindavo 7 ar 8 Kiaules. Už- įtręšti, laiku apsėti ir laiku 
turi garbės būti “visuome- augindavo, kaip matome, nuvalyti, gali pagaminti ja- 
niniu” paukščiu, o jo savi- beveik dvigubai daugiau, vų tiek pat ir net daugiau, 
ninku yra pats Juozas Džu- negu Lietuvos bolševikai kaip smulkus ir vidutiniai 
gašvilis. pasižada Stalinui užauginti ūkiai. Bet gyvulininkystė-

Lietuvoje labai svarbu nuo 100 hektarų “ariamo je taip reikalas neina, 
ki

BERGŽDŽIŲ DERYBŲ VADOVAI

Korėjos pafrontėj du Amerikos admirolai, R. E. Libby 
(kairėj) ir J. Daniel tariasi apie derybas, kurios jau tę
siasi metus laiko ir vis be pasekmių.

Javų ūkyje 
gali lengvai

dideli dvarai 
sukonkuruoti

MARGUMYNAI

yra atskirti visuomeninį ploto.’ Jeigu 
paršiuką nuo privataus jo ariamos žemės

Visi
imti pagal Mano tėvo ūkyje senais mUolio 
plotą, tai laikais, kada kiaušinių nie- pietų.

Šaltasis Polius

žinome žemės ka-
linija, nes vienoje tos lini
jos pusėje skaitoma

giminaičio. Svarbu todėl, mano tėvas “buožė” užau-'kas nesvėrė, bet juos skai- apje

du polius, šiaurės ir 
Esame girdėję ir

viena 
diena.

Ta linija skiria dvi dienas.
diena, o kitoje kita

—Neturiu laiko, tėve. jokų miera. Ji pripylė man, kad už sužalojimą, užmuši- gindavo 10 kaitų daugiau tė 
Skubinu knygynam

—Na, koman! Tėvo tu
ri klausyt.

—O ką tėvas pasakysi?

ir mą ar pavogimą visuomeni- kiaulių, negu dabar užaugi- 30as jai, sudurėm stiklai
išmovėm. Paskui dar po nio paršiuko ar kiaulikės na 
vieną ir dar po vieną. Pa- gresia ilgų metų kalėjimas, chozas ant 
sidarė linksma. Tik žiuriu, o jei nudžiausi privatų par- mės. Tiesa

(ar žada užauginti) 
mano 
mano

būdavo apie 20, 
vištų. Kolchoze,

kol- me vieno 
tėvo že- vežtų “buožių 
tėvas au- sujungta, turėtų

polius,magnetinius
kartais šiaurės ir pietų. Magneti- 
kuria-

Vėjų Vardai

žeme yra 
būti nuo

—Pasakysiu, kad buvau kad ta leidė jau artvn prie šiuką ar kiaulytę, tai pirmą gindavo ne “visuomeni- 2,000 iki 3,000 vistų, ne
............................... •• • ... .i——-- “visuomeni- pati

Gal kur je-
Klyvlente. 
tenai buvo

Juk žinai, kad manęs. Paėmė už rankos kartą galėsi atsipirkti kelių nes. bet paprastas kiaules,Įskaitant mažų 
Lietuvių Susi- ir prisiglaudė. . . . Ale štai- savaičių ar mėnesių baus- kurias suvalgydavo jo

vienijimo seimas.
—O kas nuvežė?
—Frentas.
—Bet išrodo, kad

landė prastai tėvą priėmė.

ga įeina toks pilvotas vy- me. Mat, visuomeninė
Iras, ir kad pažiūrės į mane savybė, pagal Stalino 
piktai! Ta leidė tuoj pa-’siąją konstituciją, 

Cleve-leido mano ranką: sako,• “šventa.
čia mano žmogus, lukaut! meninis paršiukas yra šven

vai-
nuo- kai. jis pats ir vieną kitą 
gar- kiaulę (penėtą ar nepenė- 
yra tą> . is parduodavo latviui 

Todėl ir visuo- rudeniniuose jomarkuose.

tvoicnoze Kuria- nįai poliai nesupuola su ge- Trys lietuviai žvejai, ku-
stmto į Sibirą iš- ografiniais poliais. rie pabėgo iš okupuotos

D - i- Lietuvos 1951Be minėtųjų polių yra
. dar “šaltasis polius,” arba • , , .....

šalčiausia vieta žeme- 'U,a Kau<l.«lam‘ ^uvis la,- 
Tokia vieta vra Ver-

okupuotos 
metų liepos 

plaukiojo Baltijos

Vz^AAliyuuui f au ves v*
į—Todėl, kad 

tai sugrįžai.
—Turėjau grįžti,

tai? išrodo? Nu, tai pasakiau tam vyrai tas ir jo nevalia liesti.
taip grei- “uzkiuzmi. mister,” ir išė

jau. Susitikau vieną dele-
kada gatą su >seimo ženkleliu

Kodėl privatus ūkininkas 
i galėjo auginti dešimtį kar
tų daugiau kiaulių, neguO kiek yra tų visuomeni

. nių kiaulių Paleckio Lietu- augina kolchozai? Kas at- 
. .. . , irtvoję? Deja, atsakymo į to-sakys į tą klausimą? Gal

mano frentas grįžo, ba savo klausiu, ar nežinai kur ge- - -.....................

nių" viščiukų.
Lietuvoje prie Stalino yra chojanske, rytiniame Sibi- 
tokie milžiniški vištininkai, te. Ten žiemos metu tem- 
bet jų nėra daug ir vištų peratura nukrenta viduti- 
žvilgsniu Stalino kolchozai niskai iki—59 laipsnių Fa- 
toli atsilieka nuo “buoži- renheit, o pasitaiko, kad ji 
nių” laikų, kada višta buvo nukrenta net iki—94 laips- 
ivišta ir iai niekas ant kak- nių.

vu, kurio 
munas.” 
munas”?

Samunas yra šiltas ir sau
sas vėjas, kuris pučia Ira
ne iš Kurdistano kalnų. 
Tam vėjui pučiant viskas 

Verchojansko kaime- įšdžiųsta. Keista, bet

vardas buvo “Sa- 
Kas yra tas “Sa

lo nekabino 
vištos” titulo

visuomenines 
ir niekas jos

lis yra beveik ant paties 
arktikos rato ir guli gana

vėjai irgi turi savo vardus.

kalamaškos neturiu. Bet ros nakvynės? O jis sako, J 
kad ir turėčiau, vistiek ii- kad prie Superior avinų.
giau nebūčiau.

—Kodėl?
—Bijojau, kad neprirašy

tų prie kokios susaidės.
—Nesuprantu.
—Žinai, Maike, kad ma

ne buvo jau beveik prirašę. 
Gerai dar, kad jų daktaras 
mane išridžektavo.

—O ką ta$ reiškia?
—Taigi ir aš norėčiau ži

noti, ką tas reiškia. Misli- 
nau, kad tu galėsi man tą 
žodį išklumočyt.

—Papasakok, tėve, aiš
kiau. kaip visa tai atsitiko.

—Nu, vot, atsitiko ir ga
na. Toks žilas senis su 
raudona nosim pasigavo 
mane prie baro ir sako, ko
man į musų susaidės mitin
gą, ba tokių garsių vyrų 
mums labai reikia. Sako, 
prisirašysi, tai musų susai- 
dė išrodys šumniau. Na, 
ir bučiau prisirašęs, ale jų 
daktaras apžiurėjo mane ir 
ant visos publikos suriko: 
“Ridžekt. ridžekt!” Aš jau 
norėjau žiebt jam per pli
kę, ale jų sekretorius tuoj 
padėjo ant stalo mano įsto
jimo pinigus ir sako: “La-

.. , , - . . r r.. - ... .. , nevadino “šventa,” kaip tą giliame slėnyje.1 staciok,ską klausimą as Juozas Dzugasv.lis zmo at- institucija^ --------
nežinau. Bet as galiu pa- sakymą, bet as šito negaliu , nan«ik,"n,K,"
rakvti, kiek visuomeniniu suprasti. Reikia manyti, . ’ l ,
kiaulių Lietuvos žemes ūkio kad visuomenine kiaule, __ L,,

cijos, yra lietuviškas utelis. darbuotojai pažadėjo “mo- kaip ir “bendrasis arklys,” j
' yra keistas padaras ir ne

netoli nuo “Dirvos” redak-

Sako, atrast
sainas iš tolo matyt. Nuei
nu tenai ir randu vieną se
ni. Klausiu, ar daug turit 
blakių? O jis klausia, kam 
tau blakės reikalingos. Sa
kau, noriu nakvynės, bet 
neturi būt blakių. O jis 
man aiškina, kad blakių čia 
nėra. ale nėra ir nakvynės.
Sako, pirma čia buvo ute- 
lis, ale biznis nėjo, tai išsi- 
mufino, tik sainą užmiršo 
nuimti.

—Bet kodėl tėvas nepa
sakai, ką matei ir girdėjai 
pačiame SLA seime?

—Apie seimą, Maike, aš 
negaliu tau didelio raporto 
duoti: galiu pasakyt tik 
tiek, kad tos susaidės pons- 
tva visą laiką ant steičiaus 
spyčius sakė ir visokius pei- 
perius skaitė, o delegatai 
neturėjo čenčiaus su savo 
įnešimais nei pasirodyt; jie
tik tarp savęs kalbėjosi ir,— • i , • • i 1IO VU starėsi, kur vakare susirinks il__ :__
pynaklio ar pokerio palo

nesunku^ ba Rytojui ir draugui” Stalinui
užauginti. Lietuvos bolše- noriai auga Stalino saulės 
vikų apžadų laiške Juozui spin uliais maitinamas. Jei

ti. Buvau nuėjęs į “Dir
vos” ofisą, kur norėjau pa-

visuomenines krauki ,. , „ų rytus tai,sventenvbę. I;..ar viščiuko

Visarianovičiui 
i askelbtame 
birželio 5 d., skaitome:

bai mums gaila, kad nega- matyti Čalį Karpavičių, ku- 
lim priimti tokios garbin- ris jaunas būdamas “Kelei- 
gos asabos.” Kaip jis iš- vio” drukarnėj mokinosi li- 
tarė tuos žodžius, tai man taras statyt; ale neradau jo 
atsileido širdis. Pasiėmiau namie. Sako, išėjęs už asi- 
savo pinigus ir sakau, da-Jo partiją dirbti. Susitikau

“Respublikos kolūkiuose 
vidutiniškai nupenėti ne ma
žiau. kaip po 4 su puse laši
ninių ir puslašininių kiaulių 
nuo kiekvieno 100 hektarų 
ariamo ploto.”

100 hektarų ariamo plo
to, pagal apžadų laišką, ru
denį turi duoti Maskvos di
džiajam Juozui 4 su pu.'e 
lašinines ir puslašinines 
kiaules. Mano tėviškėj sa
kydavo “penėtas” ir “nepe
nėtas” kiaules, bet dabar 
Lietuvoje madoje yra saky
ti “lašinines” ir “puslašini
nes.” Tegu bus ir taip.

Mano tėvas buvo “buo
žė.” Kraujo, tiesa, jis nie
kam negėrė, bet visgi turė- 

20 hektarų žemės ir 
anamo ploto” jo ūkyje 

buvo apie 16 hektarų. Bu
vo astuoni vaikai, kurie pa
dėdavo tą žemelę išarti, 
apsėti, javus suimti, kiau-

visas 1 arptautine Dienos Linija 

Jei

Be samuno žinomas vė
jas yra “siroko,” tai yra 
sausas ir šitas vėjas iš pie
tų, kuris pučia šiaurinėj 
Afrikoj, pasiekia Siciliją, 
pietinę Italiją, Ispaniją ir

bar butų gerai išgerti ko- prie Superior 
kią šmičkę. Išėjau laukan pažįstamą, tai 
ir pamačiau kitoj pusėj

avinų seną 
jis nuvežė 

mane tautišką darželį pa- 
stryto ant lango užrašyta rodyt. Norėjau tą pleisą 
“Schlitz,” o apačioje pri- pamatyt, ba ir aš esu dolerį 
durta: “Lietuviška Užei- ant to davęs. Nieko sau, 
ga.” Užėjau į vidų. Už nesiektai atrodo. Yra iš 
baro stovi nais leidė. Aš molio nulipdyta vyro galva 
prisėdau ir sakau, duok su barzdele. Mislinau, kad

Stalinui, aš klystu, tai tegu Bimba ir 
“Pravdoje“ ;jo dvariškiai man atleidžia, 

i et visgi, kaip tą mįslę iš
aiškinti?

•Jei lietuviški kolchozai 
Stalino gadynėj auginti] 
tiek pat kiaulių, kiek au
gindavo mano tėvas “buo
žė- ais senais laikais, kada 
Lietuva dar nestatė “beko
no"' anglų pusryčiams (vė
lia; ir mano tėvo ūkyje ga- 
spaonrius išsigudrindavo 
parc aoti po 5 ar 6 beko
nus'. tai vienas didelis ir 
“par idintas” kolchozas Lie
tuvi ;e , turintis 2,000 hek
taru žemės, turėtų užauginti 
ne ažiau, kaip 900 kiaulių 
(lašininių ir puslašininų), 
o tai reiškia, kad kolchozo 
cent as butų paverstas į to
ki kiaulininką, kuriame 
kiau’.ėg pačius bolševikus 
suėstą. Tokie kolchozai vir
stu Š iaulių fabrikais, o gy
vulių auginimas fabrikiniu 
budu nėra toks lengvas da
lyką-. kaip stalininiai dia- 
lekt os čempionai mano. 
Mar.r, tėvo “buožiškame 
tvarte” 8 ar 9 kiaulės leng
vai išsitekdavo, bet įsivaiz- 

tvartą, kuriame 
000 ar U)00 kiaulių žvier 
?ia imnus didžiajam Sta
linui! Geriau ir negalvoti, 
nes r.uo vieno įsivaizdinimo 
jau ausyse spiegia.

Iš viso to samprotavimo 
visuomenines ir buo- 

‘žiškas kiaules peršasi tokia

paaiški-

šmičkę! tai Antanas Smetona, ale agėn

mano pažįstamas 
no, kad tai daktaras Basa 
navičius. Klausiau, kur yra į dink;me- 
Smetona pakavotas, ale ji 
nežino. Nu, tai ir viskas.
Maike, ką aš Klyvlente ma
čiau.

—Nedaug, tėve, matei.
Vistiek po tokios kelionės 
eik pamiegot, o aš tuo tar-'apie 
pu bėgsiu knvgvnan.

—Okei, Maik! Sy

Tos konstitucijos 131 
straipsnyje randame tokią 
piliečių pareigą:

važiuojame iš vakarų
. —, pravažiavus tam .. _. - -

tikra skaičių mvlių, laikro- \iancuzlJQ- Tas vėjas yra
di reikia pavaryti pirmyn. nes jis ateina iš karš-
Jei važiuojame į vakarus, 
tai laikrodį varome atgal. 

“Kiekvienas SSRS pilietis {Pavyzdžiui, Chicagoj laik
rodisturi saugoti ir stiprinti vi

suomeninę, socialistinę nuo
savybę. kaip ŠVENTĄ ir 
NELIEČIAMĄ sovi etinės 
tvarkos pamatą, kaip tėvy
nės turto ir galingumo šalti
nį. kaip pasiturinčio ir kul
tūringo visų darbo žmonių 
gyvenimo šaltinį.

“ASMENYS. PASIKĖSI
NANTIEJI ANT VISUOME
NINĖS, SOCIALISTINĖS 
NUOSAVYBĖS, YRA LIAU
DIES PRIEŠAI.”

“Šventieji” Stalino par
šiukai dabar auga ir žvie
gia Lietuvos kolchozuose. 
Bet kiek jų? Kodėl nuo 
100 hektarų “ariamo plo
to” tik 4 su puse “šventi” 
kiauliukščiai uždera Lietu
vos derlinguose laukuose?

Tiesa, vienas skirtumas 
tarp visuomeninių ir priva
čių kiaulių yra labai dide
lis. Kada mano tėvas “buo
žė” augino kiaules, jas val
gydavome mes, jo vaikai, 
o kariais jis jas parduoda
vo. Dabar, prie Stalino, 
kada veisiamos visuomeni
nės kiaulės, Lietuvos žem
dirbiai tų kiaulių nevalgo. 
Kolchozai tas kiaules turi 
atiduoti valstybei juokingai 
žemomis kainomis. Kiaules 
valgo Stalinas ir jo 
kratai, policininkai, karei
viai, o lietuviškam žemės

‘vėlina” vieną valan 
o chicagiškiams atrodo, 

kad New Yorko laikas 
“skubina” vieną valandą.

Pagrindinis žemės ka
muolio laikas yra priimtas 
Greenuich laikas, arba An
glijos laikas, nes Green- 
wich meridianas eina pro 
Londoną. Jei nuo to Green- 
wich meridiano važiuoti į 
rytus, vis pridedant po vie
ną valandą, tai nuvažiavus 
į Pacifiko vandenyną laik
rodis bus pavarytas 12 va
landų. Jeigu nuo Green- 
wich meridiano važiuosime 
į vakaras, laikrodį vis pa
varydami atgal, tai pasie
kus tam tikrą vietą Pacifi
ko vandenyne laikrodis bus 
nuvarytas atgal irgi 12 va
landų.

Jei du keleiviai važiuotų 
vienas į rytus, kitas į vaka
rus ir visą laiką laikrodžius 
vienas varytų pirmyn kitas 
atgal, tai jie, susitikę, pa
matytų, jog jų laikrodžiai 
rodo tą patį laiką, bet vie
nas iš jų butų “užbėgęs” 12 
valandų, o kitas atsilikęs 
12 valandų. Skirtumas tarp 
jų laiko skaičiavimo butų 
24 valandos, arba visa pa- 

biuro- ra. ,
Ta vieta Pacifikė, palei 

180 meridiana, kur laikas

da,7

dirbėjui lieka—jei lieka—skiriasi nuo Greenuich me- 
privatus paršiukai užaugin-'ridiano 12 valandų pirmyn 

ju išv uia: gyvulių ūkio atžvil-jti “prisodybiniame sklype.” ir 12 valandų atgal, yra va- 
'giu stambus dvarai negali Farmerio Vaikas. dinama tarptautinė dienos

tosios Sacharos dykumos. 
Siroko dažniausiai pučia 
žiemos metu, kartais pava
sarį ar rudenį, bet labai re
tai pučia vasarą.

Prancūzijoj yra labai ge
rai žinomas vėjas “Mis- 
tral.” Tai yra šaltas vėjas, 
pučiantis iš šiaurės į pietus. 
Jis ypač yra jaučiamas pie
tinėj Prancūzijoj. Papras
tai tas vėjas pučia tris, še
šias arba devynias dienas iš 
eilės. Jis yra smarkus ir, 
pavyzdžiui, Ronos upės slė
nyje visi medžiai yra palin
kę į pietus, nes mistral vė
jas juos vis lenkia į tą pu
sę.

Vandenynuose yra žino
mi “vaizbos vėjai” (Trade 
Winds), kurie šiltose srity
se pučia iš pietų ir iš šiau
rės link ekvatoriaus. Tie 
vėjai pučia reguliariškai 
apvalius metus ir vis į tą 
pačią pusę. Iš to tie vėjai 
ir gavo savo pavadinimą, 
nes jurų keliautojai žinojo 
tų vėjų pūtimo kryptį ir sa
vo keliones taip kreipdavo, 
kad vėjas juos varytų kur 
jie nori patekti.

Yra daug ir kitokių vėjų 
vardų. Musų kalboje vpač 
žinome “žiemį,” šaltą “šiau
rės vėją,” kuris tiek yra 
stipras ir piktas, kad gali 
nunešti i Nemuną net ir ra
tų vainikėlį. . . .

Pakalbink biznierius r>»- 
siskelbti **KeIeiwie.** 
garsinti savo biznį tarp lie-
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Iš SLA Seimo
Susivienijimo Lietuvių lis delegatų laike sekreto- 

Amerikoje 47-sis seimas J l iaus raporto nerimavo, kai 
įvyko Cleveland, Ohio. Sei- kurie garsiai sakė: “Blo- 
mas prasidėjo liepos 7 d. ir fas,” “fantazija” ir pan.
užsitęsė veik iki savaitės 
galo.

Vietiniai seimo rengėjai 
parūpino seimui jaukią 
Cleveland Hotel svetainę ir 
primadienį ryte sušaukė de
legatus į pirmąjį posėdį. 
Seimas buvo pradėtas Ame
rikos ir Lietuvos himnais. 
P-lei Eufrozinai Mikužiutei 
vadovaujant visi seimo de
legatai pagerbė vėliavas.

Seimą sveikino per savo 
atstovus Ohio srubemato- 
rius Frank J. Lausche ir 
Clevelando miesto majoras 
Thomas A. Burke, linkėda
mi seimui sėkmingo darbo,

Pirmininkas Wm. Laukai
tis turėjo seimą raminti ir 
šaukti prie tvarkos.

Kun. Valatkos Kritika
Sekretoriaus raportas su

silaukė gana griežtos kriti
kos iš delegato kun. Valat
kos iš Scranton, Pa. Jis sa
kė, kad senas blofas esąs 
papuoštas naujomis plunks
nomis, bet pažiurėjus ar
čiau ir tos plunksnos atro
do nenaujos. Jis iškėlė 
priekaištus dėl nuosavybių 
pardavimo komisų, dėl ak- 
t u a r ų užmokesčių, dėl 
Brooklyno kultūros namo

o miesto majoras visus de- nuostolių, Atlantic City va- 
legatus “įpilietino” ir pa-isamamio nuostolius ir tt 
skelbė garbingais miesto Delegatai jo kritikai karš- 
svečiais. r3* plojo.

Trumpoje kalboje^ Jonas Sekretorius Dr. M. Vini-1 
F. Daugėla, vienas iš seimo kag atsikirto, kad jo prane- 
rengėjų, pabrėžė vieningu-šime nesą jokio “blofo,” į 
mo svarbą tiek Susivieniji- kaci jjs turjs 20 metų paty-', 
mo eilėse dirbant tiek ir|rjmo jr žinąs, ką darąs. 
Lietuvos laisvės reikalą at
stovaujant.

Oficialiai seimą atidarė raportas patvirtinti

JAUNIEJI, RODOS. ŠEN. TAFTĄ

Vaizdas iš jaunųjų republikonų posėdžio Chicagoje. 
visi už šen. Taftą, bet konvencijoj išėjo kitaip.

Jie,

politika atskiesta cirku, bet 
ir rungtynės. Per kelias 
konvencijos dienas kiek gir
dėjome apie delegatų per
simetimą nuo vieno kandi
dato prie kito! Kiek putoji
mo skaitėme spaudoje, kiek 
visokio “spaudimo” daryta 
į delegatus, kad jie nenu
kryptų kur nereikia ir ati
duotų savo balsą pagal va
dų nurodymą! New Yorko 
gubernatorius

Iš Pavergtos Lietuvos
Įsipareigojimų Litanija 4.200 litrų iš karvės. Melžėja 

Braziulienė įsipareigojo primel- 
Jau porą kartų rašė- žti iš kiekvienos jai priskirtos 

me apie Lietuvos žemės karvės po 5,200 litrų pieno.
darbuotojų “įsiparei- “Įsipareigojam pavyzdingai 

didžiajam Lietu- atlikti pavasarinę sėją. orga- 
vos melžikui Stalinui. Lie- nizuoti ger* audinių ir paša- 
tuvos dvarų užveizdos, aka- rini« kultūrų pasėlių priežiūrą 

ir be nuostolių nuimti derlių, 
užtikrinti priešlaikinį grudų 
paruošimo plano įvykdymą.”

Lietuvoje prieš porą me
tų buvo apie 60 didžiulių 
“tarybinių” dvarų. Kiek 
tuose dvaruose dirba darbi-

ukio
gojimus”

, n _____ .r baudžiauninkų
lubernalorius T. E. Dewey kailio Iupikai birželio 5 d. 
kaitė reiaalinga priminti „.r.,.. M„skvna ..PravH„

monai

Pravdo- 
visą litaniją įsipareigo-

. . . . , .. , paskelbė Maskvos
viešai delegatams iš tos vai- • » 
stijos, kad jis dar da su pu- Jjim B tos litanijos 
se metų bus gubernatorių. minėsime j pažadėtus at- 
Delegata. to neužmiršo ir ,ikti darbus ..taiybiniuose 
balsavo “teisingai su ke , . „ , , ninku, kiek jie suima javų.Ūkiuose arba valstybe kiek jeno rimelžia Stali. 

niuose dvaruose, kurie pn- nui jr kiek kitokįų gerybių
D e legatų bėginėjimas T • Ucs,og valstybei. įkveįa j Rusiją tikrų žinių 

.... i..h priv Pen" dTu- Tarybiniuose ūkiuose kol- Lietuvos vaWovai *eske,.
p. . . j .. _te chozininkų nėra, juos ap- 

minti, kad reike- j- Dia*. dirba kumečiai, \alstybes get jje §įemet pasį_ 
____ k"'"HU valdminkų pnziu- žadėjo pasėlių plotus padi-

sakvti dėl nml' Š~! k? l)a?lzada/va- dinti bent 10%> o Us reiž.
pnziui etojai padaryti kja kad pernaį ne mažiau

desimtosios dalies visos tų 
dvarų žemės buvo dirvonai.v—v 1 1*1 •• Toki reforma betgi reika- 1952 metais pasiekti naujų ga- Svarbiausias įsipaieigoji-

r\ pnilnhLnnil IV lautų išleisti federalinį įsta- mybinių laimėjimų, užtikrinti punktas yia tas, kad
UL/lIxxLzllU. V l.v^£lCX tymą dėl budo, kaip skirti tolimesnį derlingumo didėjimą Lietuvos dvarų prižiurėto-

kandidatus. ir gyvulininkystės produktin- jai “užtikrina priešlaikinį
__ ;__ gumą. grudų paruošimo plano

įvykdymą.” Reiškia, vals
tybei (Stalinui) atiduos ja
vus prieš laiką ir su kaupu. 
Veltui tuose “įsipareigoji- 

pažado, 
darbi-

tarų pievų ir ‘ganyklų. Padi- ninkai bus sočiai maitina- 
vietą. dinti 1952 metais stambiųjų ra- mi ir žmoniškai aprupina- 

ir gen. Eisen- guočiu skaičių 12%, karvių— To nėra, bet pažadai
hovver šutai ė paskirti jau- 19%, kiaulių—12%. Primelž- “įvykdyti grudų paruošimo 
ną senatorių iš Kaliforni-ti vidutiniškai iš kiekvienos pianą” kartojasi daugybę 
jos, tik 39 metų amžiaus, karvės po 3.300 litrų pieno, kart j- tQ • u aišRu kam
Richard Milhous Nixon. įvykdyti visų rūšių pašarų pa- aka„!,onaį dilba

__ .__ rengimo planą, paruošti ne ma- (
žiau kaip po 5 tonas siloso 
kiekvienai karvei.

liom.is r •imtimis.

nuo Jono prie Petro 
kam keiia minti, kad
tų visose valstijose ____ p
patiems partijų balsuoto
jams progos pasL__-„ ,-------
norimų kandidatų. Dabar tuose tan.biniuose ukiuose: 
tik keliose valstijose bai- ..Uetuvoį TSR 
suotojų nuomonės paisoma. ukių darbininkai įsipareigoja , .

reika- 1952 metais pasiekti naujų ga- Svarbiausias

Pereitą savaitę republi- xas delegatus paskirstė pa- 
'konų partijos konvencija gal senesnį šen. Tafto siu- 

Seimo delegatams paliko'.Chicagoje paskyrė savuo- lymą. Bet generolo šalinin- 
arė raportas patvirtinti ar ne. sius kandidatus į preziden- kai kompromisą ir vėl at-

SLA prezidentas adv. Will- Apie 30 pasisakė už rapor
tam Laukaitis, iškeldamas 
prieš seimą stovinčius už
davinius. Savo kalba adv. į turėjo 
W. Laukaitis darė įspūdžio 
žmogaus be ūpo, nusiminęs 
ir, rodos, be jokio noro 
veikti. Jis patarė delega
tams daryti tarimus ir tar- kuopų 
dymus, kaip jie geriausiai 
supranta. Po jo kalbos de
legatų tarpe teko girdėti naĮ'iy 
pastabų, kad nebėra Bago- 
čiaus, nebėra nė seniau gir
dėtų entuziastiškų kalbų, 
kurios sukeldavo delegatų 
nuotaiką ir užkrėsdavo juos 
draugiškumu.

Po įvedamųjų kalbų bu
vo surinkti delegatų man
datai ir atiduoti komisijai 
juos patikrinti. Delegatų 
dalyvavo 141.

Seimo tikrasis darbas 
prasidėjo su sekretoriaus 
Dr. M. Viniko raportu. Pats 
raportas yra atspausdintas 
seimui patiektoj apyskaitoj 
ir ten užima 103 puslapius.
Sekretorius savo žodiniu 
raportu tiktai papildė ir 

atspausdintąjį ra- 
Pagal jo žodžius 

yra stipriau- 
organizacija,

to ir vice-prezidento vietas, metė ir perkėlė klausimą i

aiškino 
portą. 
Susivienijimas 
šia lietuviška

Paskyrus kandidatą pre- “1952 metais padidinti 10%
zidento vietai, konvencija būnant su 1951 visų tarybinių
turėjo parinkti kandidatą ir Plot* . ašarinių

kultūrų plotą—10.6%, apsėti- — ---- -------------- • -- - - . * . , iito’ nuliui u piuuj-- iv.o/c, apmeti ~ ~
Veik iki paskutinio momen- visą konvenciją. Balsuojant yce^\ez;aeni° viei~ . hektarų daugiametėmis niuose” ieškotume paža
to buvę neaišku, katras iš Georgia delegatų klausimą kandidatas papiastai ski- žolėmis> nusausinti 2,000 hek- kad Lietuvos laukų dai 
dveiu itakinriausiuiu kan- i?enerolo ner^alė nasirodė llama> tUsltalU:5 >u kandi- t pievų ir‘ganyklų. Padi- ninkai bus sočiai maiti

to priėmimą, 1 balsavo 
prieš, o kiti, matomai, ne

aiškios nuomonės iri dvejų įtakingiausiųjų kan-generolo pergalė pasirodė .
nebalsavo. Jdidatų . laimės, generolas visai galima, o su laimėtoju . -1 .Pieziclento

Eisenhovver ar senatorius kas nenori hnti9 Pn Geor- Konvencija

SLA šiuo tarpu turi 

ir 13,247 
Daugiausiai kuopų

senatorius kas nenori būti? Po Geor
gia delegatų generolui jau 

Te

Pennsylvanijoj (93), bet'konvencijos

Eisenhovver ar 
•Taft.

3191 Konvencijos p r a džioje be kovos atiteko ir visi 
narius, persvara buvo

via; mai šen. Tafto
neabejoja- xas “vogtieji delegatai”, 

pusėje. Bet Išsprendus delegatų gin-

1 nois

Liti

. , eigoje įvyko čą senatoriaus pralaimėji-
daugiausiai yra Ilh-: persilaužimas delegatų pa- mas j0 šalininkams jau ne- 

valstijoj.

SLA seime, 
išklausyta

papras-'jokaip 
visokiu svęi

žiūrose. Pirmas gen. Eisen- bebuvo paslaptis ir iš jų ei- 
howerio laimėjimas buvo nų pasipylė “slaptos” žinios 
pasiektas tada, kada jis, ar buk senatorius esąs nutaręs 

kampanijos vadovai, at- remti generolo MacArthuro 
metė kompromisą dėl “pa- kandidatūrą. Gal tokių pla- ”

Senoji republikonų gvar
dija, izoliacininkai ir reak
cininkai, nominacijas pra- “Iki 1952 metų žiemos pra
laimėjo. Viršų paėmė inter- džios pastatyti ir perduoti nau- 
nacionalistai. * Bet tas ne- dojimui gyvulininkystės patal- 
reiškia, kad dešiniojo spar- L300 stambiųjų raguočių, 2 

itaka partijoj vra

Maikio ir Tėvo Kraičiui

turtingiausa ir tt. Sako, da
bartiniu laiku SLA yra 
stipriausias, negu kada nors 
praeityje, o iš publikos 
koks tai balsas užklausė: 
“Su pagražinimais ar be 
pagražinimų

■ Musų skaitytojai, atsinaujin
dami laikraštį, prisiuntė Mai
klui su tėvu dovanų. Prisiuntė 
šie skaitytojai:

Po $2: J. Markūnas iš Cran- 
ford. Conn. ir V. Poplis iš Oak- 
ville, Conn.

1 Po $1.50 prisiuntė: K. J. Ro
dis iš Danville, Ilk, J. Rudis iš 
Crandon, Wis., ir Mrs. A. Ru
činskas iš E. Hartford. Conn.

Po $1 prisiuntė: A. Dagis iš 
Chicagos. J. Rimavičius iš Broo 
klyn. N. Y., A. Krukonis iš 
Brockton. Mass., L. Kimont iš 
Hagaman, N. Y.. P. Vizgarda 
iš Westerley, R. I.. Mrs. A. Bu- 
garis iš Chicago, Ilk Mrs. V. 
Kovas iš E. Ch’cago, Ind. ir J. 
Matulonis iš Flemington, N. Y.

Po 50 centų prisiuntė: B. Ja- 
sas iš E. Lynn, Mass.. M. Ker
nagis iš Waukegan, Ilk, Mrs. E. 
Grigas iš Chicago. Ilk T. Kup
činskas iš Detroit. Mich., A. 
Kėkštas iš Great Neck. L. I., 
N. Y.. F. Velavitch iš Canton. 
Ohio, J. Airosh iš Duluth. 
Minn.. W. Zavis iš Easthamp- 
ton, Mass., J. Jodzevich iš Ba- 
yonne. N. J., K. Ezerskis iš 
Newton Upper Falls, Mass.. A. 
Šūkis iš Cleveland. O.. E. Gus- 
tin iš Merril. Wis-.. S. Jankau
skas iš Longueil. Canada ir J. 
Lukaševičius iš Akron. o.

! Visiems laikraščio rėmėjams
ta- tariame nuoširdų ačiū.

Administracija

5 tuks-kiaulių, 
avių ir 10

_ , , . > . paukščių,nuosėdos po kaistų ginčų ir „siau|ių sritjes tarybiniai 

mazgojimo kon- uĮ(įaj įsipareigoja 1952 metais
dar ilgai jausis par išplėsti tarybinių ūkių pasėlių

tijOS eilėse. plotą 13.6% daugiau kaip 1951
gen metais, pašarinių pasėlių plotą

' —11.1% ; pasėti 10.000 hek-

tūkstančiams v lSdl ; _
tanciamskinimų. Amerikos Lietuvių sidalijimo” pietinių valstijų nų įr buvo,’ bet kada atėjo - *• , , tančia

Tarybos vardu kalbėjo Dr.;delegatais, arba ginče dėl balsavimas, tai nebeliko nei Pa^bnta. Visai ne. Ir kovos p.
P. Grigaitis iš Chicagos. Jisivadinamų “vogtųjų delega- iaiko
priminė apie savo pirmą’tų”. Šen. Taft siūlė kom-Kur čia beieškosi “dark 
dalyvavimą SLA seime -promisą Texas delegatų rei- horse”, jei pirmame baisa-venC,jOj
prieš 45 metus, kada jis kale ir siūlė duoti gen. Ei- vjme generolas gavo 595 
prašė SLA narių remti Lie-;senhoweriui 16 delegatų iš balsus. Kaip tik tą pamatė Priėmęs nominaciją
tuvos žmonių kovas prieš'tos valstijos, o pats norėjo Minnesotos dele^aciia tuo i Eisenhower kovingoj 
carą

nei progos manevruo- baltinių

luitsuin-

, ____  delegacija tuoj tisennower Kovingoj kai- dauziamečiu žolių nu
ir remti Lietuvos So-j pasitenkinti su likusiais 22 pakeitė savo 20 balsų ir už- b°j šaukė republikonus į sau;int. j 500 heRtarų pjevų įr 

cialdemokratų Partiją, kai-delegatais. Generolo atsa-jtjkrino generolui daugumą, rinkimų kryžiaus karą ,is- ganykjUt padidinti stambiųjų 
po Lietuvos žmonių kovos kymas, rodos po tam tikro’o tada ir daugelis kitų de- mesti demokratus iš admi-raguočių skaičiu 14%f kiaulių 

iją. įsvyravimo, buvo NE! Jo- legacijų perkėlė savo bai- nistracijos aparato. Demo-_30%,
kių kompromisų tame rei

organizaciją.

,sus už generolą, arba sulipo kratai 
Skale. Delegatų nei vogti, ant generolo “bandwago- tynęs.

numato
rato 
sunkias įm-

Sekretoriaus raportas ne
buvo labai aiškus, bent ne
skaičiusiems jo atspausdin- dėjo. Tai 
tojo raporto daug kas ture- Karpius, 
jo palikti neaišku. Dauge-

Pradžioje minėjau adv. i nei jais mainininkauti ne- 
Bagočių, kurio daugelis de- galima! Vadinasi, politinis 
legatų pasigedo. SLA pir-klausimas virto moraliniu 
mininkas Wm. Laukaitis klausimu.
advokato F. J. Bagočiausį Tuo tarpu republikonų 
atminčiai pasakė šiltą pra- partijos nacionalinis komi- 
kalbą, paminėjo jo nuopel- tetas, kuriame šen. Tafto 
nūs Susivienijimui, o visi; šalininkai vyravo, paskyrė 
delegatai savo ilgamečio į ginčijamųjų delegatų “liu- 
pirmininko atmintį pagerbė t° dalį senatoriui, kas tu- 
atsistojimu. įrėj° sukelti konvencijoj pa-

Isipiktinimo. Eisenhowerio 
Kai visi delegatai susto- gaiininkai klausimą perkė- 

jo, du demonstatvviai sė- iė į pačią konvenciją, pir- 
ponai Ginkus ir.ma Į mandatų komisiją, o 

| paskui ir į visą konvenciją, 
j Prieš tai Eisenhowerio šali
ninkai pasiūlė konvencijai 
nubalsuoti, kad ginčijamie
ji delegatai negalėtų daly
vauti sprendžiant kitų gin
čijamųjų delegatų klausi
mo. Siūlant tą visai teisin
gą reikalavimą senatoriaus 
Tafto šalininkai susilaukė 
pirmo rimto pralaimėjimo, 

j Už tą reikalavimą pasisakė 
konvencijoj 110 balsų dau- 

(guma. Tada jau pasirodė, 
kad senatoriaus kandidatū
ra gali užkliūti.

Šen. Tafto šalininkų dau
guma mandatų komisijoj 
bandė įpiršti kitą kompro-

Dr. D. Pilka.

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 Eaat Broadivay, South Boston 27, Mass.

no”. Pirmo balsavimo galu
tini rezultatai buvo tokie: 
už Eisenh o werį 845, už se
natorių Taftą—280, už gu
bernatorių Warren—77 ir 
už generolą MacArthur 4 
balsai.

Po tokių rezultatų šutai

P. St.

BROOKLYN, N. Y.

M :re T. T. Vaitukaitis

Birželio 28 d. čia mirė 
Tarnas T. Vaitukaitis, se

tą balsus sulieti ir generolą nas “Keleivio_ skaitytojas.
Eisenhoweri proklamuoti Tis gyveno 175 Eldert st. 
vienbalsiai išstatytu kandi- Brooklyne. Palaidotas lie- 
datu. Taip ir padaryta. Po? d- j §v- J°n° kapines,

_ ;__ * Glendale, N. Y.
Politinių partijų konven- Velionis paliko didelia- 

cijose yra mišinys noliti- ,T1C nubudime savo seimą, 
kos ir cirko. Politika yra
kandidatų skyrimas, plat
formos priėmimas, k o m-vo vejklus lietuviškų orga 
promisų ieškojimas, visokių nizacijų darbuotojas.

brolį, gimines ir daug drau
gu. Savo laiku velionis bū

pažadų davimas delegaci 
joms už balsus, o cirkas yra 
išpustos kalbos, isteriški rė
kavimai, nesvietiški ploji
mai ir “demonstracijos” 
salėje, kuriose ypatingai 
veikliai dalyvauja samdyti 
rėksniai ir “ūpo žadinto
jai”. Cirkas yra ir tos per
statymų kalbos, kuriomis 
kandidatai yra iškeliami į 
konvencijos palubes, jei tik 
ne į padanges. Už to cirko 
betgi eina derybos, sutaria
mi kompromisai, pasiskir
stoma iš anksto vietomis ir

tis
Tebūnie jam lengva 

Amerikos žemėje.
Koresp.

misą. Ji paskyrė Floridos 
ir Georgia visus delegatus atliekama kitokie 
senatoriui, Louisianos deie- rių amato reikalai 
gatus “numetė vilkams”,
(atidavė generolui), o Te- Konvencijos yra

paukščių—50%. Pri
melžti iš kiekvienos karvės po 
3,400 litrų pieno, o Joniškėlio 
tarybiniame ūkyje—po 5,100 
litrų, Tryškių—po 5,000 litrų. 
Įvykdyti visų pašarų parengi
mo planą.

“Klaipėdos srities Biržuvėnų 
tarybinis ūkis įsipareigoja gau
ti derliaus grūdinių kulturų-y- 
18 centnerių iš hektaro, žiemi
nių kviečių—19 cnt., šakniavai
sių—300 cnt., daugiamečių žo
lių šieno—25 cnt. iš hetaro. 
Primelžti iš kiekvienos karvės 
po 4,500 litrų pieno. Melžėja 
Paulauskaitė įsipareigojo pri
melžti iš kiekvienos jai paskir
tų 9 karvių po 5.200 litrų.

“Vilniaus srities Dūkšto 
rybinis ūkis įsipareigoja su
rinkti derliaus: grūdinių kultū
rų po 17 cnt. iš hektaro, bulvių

ilsė- po 280 cnt., šakniavaisių po 
300 cnt. ir primelžti pieno po

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimu* ir oniieikoiimus.

“PELĖDA”
Jumoro žurnalas Veltui

Visiems, kurie užsisakys A. Vilai- 
nio "žemaičiu Žemėje” ir Haufo pa
sakas "Karavanas" iki rugpiučio 15 

ir prisius $3.00, jraUs vieninteli 
satvrns ir jumoro žurnalą “Pelėdą" 
iki gruodžio mėnesio dovanai.

Haufo nasakos yra pasaulinio ma
sto veikalas išverstas j 5« kalbas. 
Vertė kalbininkas Balčikonis. Kny
ga 111 nusl.. gausiai iliustruota.

“Žemaičiu Žemėje“ aprašomi mies
tai ir miesteliai. leidinys ilius
truotas vietovių ir žymiųjų vyrų

veikslais. 132 pusi.
Pasinaudokite šia projra įsigyti

politikie- vertinais leidinius ir Rausite kas 
rvėouo vi-u mėgiama 2« puslapių 

! žurnalo "Pelėdą” iki metų galo. 
Adresuokit: (30) j

. Pelėdane tiktai 31.-,:, S Halsted St., Chicago 8, III. I

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 
ženkleliais.

CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto

KELEIVIS
636 East Broadivay So. Boston 27, Mass.



Puslapis šeštas
_ ---- ---- - !

Moterų Skyrius
■

Laimingi Skurdžiai
i

Tarp Afrikos ir Ameri
kos, Atlanto vandenyne, 
yra salynas, vadinamas 
Tristan *Da Cunha. Vardas 
keistokas ir ilgas, bet ka
dangi sala yra veik visai 
užmiršta, tai dėl keisto var
do niekas bėdos neturi. Sa
la neva tai priklauso ang
lams, bet tikrumoje jokios

tėję. prisiglaudęs guli kai
melis. Namai akmeniniai, 
dengti žolių stogais, šalia 
namų—maži sodeliai. Tai 
ir yra kolonistų kaimelis, 
kurie tiek patenkinti savo 
gyvenimu, kad visos pa
stangos perkelti juos i Pie
tų Afriką nueina niekais. 
Prieš kelioliką metų, kai1

Nr. 29, Liepos 16, 1952

priklausomybės nežino, nes salai buvo atėjęs labai blo- 
parei- gas laikas, keletą žmonių 

buvo nuvykę Į Gerosios Vil
ties iškyšuli Pietų Afrikoje,

neturi jokio valdžio 
guno, neturi jokių 
mu. Tristan

Įstaty- 
Da Cunha vra

užmirštas žemės kampelis, bet ten neprilipo. Po kurio 
visai kitais laiko jie sugrįžo Į salą ir 
budu, negu vėl pradėjo kietą kovą dėl 

duonos.
O duona čia sunkiai už

dirbama. Pagrindinis žmo
nių užsiėmimas via žvejy-( 
ba ir primityvus žemės 
ūkis. Žuvvs ir bulvės yra

~ ,i _ ir,. vi: pagrindinis kaimelio mais-poralas Pietų Afrikoje. Kai 1 , . .
r j T k keletą kaitų per

kuris gyvena 
papročiais ir 
musų civilizuotas pasaulis.

Dabar saloje gyvena 224 
žmonės. Pirmasis, kurs 
Įkėlė koją i salas ir davė 
pradžią kolonizacijai, buvo 
M'illiam Glass, anglų kor-

KELEIVIS, SO. BOSTON

DUKTĖ NELAIMĖJE

Mrs. Ruth Berkowitz isterijoj ir liūdesio pagauta sten
giasi pasiekti savo tėvo Meyer Coiker lavoną Los Angeles 
miesto vienoje gatvėje. Jos tėvas žuvo automobilio nelai
mėje. mašinai užsidegus jis visai >udegė.

paliks dėmės. Reikia pur
vą tuojau nušluostyti, o kai 
batai išdžius, pašalinti dė
mę su batams valyti tepalu.

SEIMININKĖMS

Namas

i Turint šaltos mėsos, gali- amžiams Ii

Kuomet daugelis tautie- tyti Amerikon rengiasi. . . . 
čių drebėjo pereinamose Dabar kiti laikai: nedre- 
>tovvklose, belaukdami sa- ba širdis, ir žmonos veide 
\o . tikimo išsprendimo— nematysi baimės, neišsitars

kti iš komitetosugriautoje kieme vaikai, 
v v , laimei nusi- neišmes! 

skirtingų valgių. Papras-;š\psojus, pasiekti išsvajotą Taigi, kaip sakiau, parsi- 
čiausia yra pašutinti mėsą. Dėdės Šamo šalį—tuo laiku nešęs trenkiu voką ant sta- 

aš su savo laiminga šeima lo, o jame penkios, šešios 
jau ‘ auksinėje šalyje’’ ku- žaliukės. Tiek pat, jei ne 
tiati naują gyvenimą. Die- daugiau, ir žmona paklos, 
nos slinko nepastebintai. Gulės tos gražios dešimti- 
r radėjus pirmadieniu, ne-'nės, o mudu ilgai šnibždė- 
pajunti žmogus, kaip ir šeš- simės, rašysime, braukysi-

jma iš jos padaryti keletą Į Vokietijoje ar,

Reikia supiaustyti ją gra
žiomis riekelėmis, Įdėti 
skauradon keletą laiškų sa
lierų, šaukštą sunkos nuo 
tos pačios mėsos kepsnio, 
truputi vandens ir Įdėjus
mėsą lėtai pašutinti. iuo .adienis ant nosies. Mėgs-*me,
pat laiku išvirti keletą bu!- u a 
vių, sutrinti jas. pridėti tru
puti druskos, sviesto ir pie
no tiek, kad bulvių košė 
pasidarytų apyskystė. Tuo
met košę gerai išplakti, kol 
ji pasidarys visai skysta. 
Stalan mėsą duoti su bul
vių koše ir apipilti padažu, 
kuriame mėsa šuto.

Kitas būda

o pinigų vis nerasime 
išleisti ir tiek! Butas 

laryje palieka visa išdirbtai jau senai t ys mėnesiai pir- 
savaitė ir viršvalandžių ne-lmvn apmokėtas, ir maistpi- 
maža saują—bus pinigų. migiai atidėti su kaupu.

ĮVaikus rengėme kaip beiš- 
gus, 'U.-|many(ĮamĮ gra2įau įr patys 

nuo jų neatsilikdami. Bu

savaitgalius, kai užnu-ikur

kini namo žmogų, 
kišeniaus nedrasko,

Napoleonas Bonaparte bu
vo išsiųstas Į Šv. Elenos sa
lą, tai anglai pasiuntė kor- 
poralą \Vm. Gia&o i Tristan 
Da Cunha, ne:
ma, kad toje s 
gyventų Napoleono šalinin
kai ir nebandytų jo išlais
vinti iš Elenos salos. Mat, 
Tristan Da Cunha yra arti
miausia sala prie Šv. Elenos 
salos. Taigi. 1816 metais 
\Villiam Glass su savo kre
ole žmona, vaikais ir nami
niais gyvuliais apsigyveno 
Tristan Da Cunha saloje. 
Po kurio laiko i salą atvyko 
dar keli žmonės ir po pen-

metus gauna pakramtyti 
mėsos. Jeigu jura audrin-

Tuomet mergina pasiima 
pagalvę ir šoka, o vyras ją 
seka. Ji pagalvę padeda

ŽIBUOKLĖS

Žibuok! kvapas ore plauko,

mėsos blynelius. N’ugram-, 
dyti mėsą nuo kaulų, su
malti, pridėti supiaustvto i 
žalio pipiro, pora smulkiai 
supiaustytų svogūnų, 
malti porą griežinėlių
kono, viską gerai išminkv-

bet
maloniai širdį degina. Ir 

_itaip gi gali nedeginti, jei 
žinai, kad namie laukia 

yra padaryti Vonelė. jei ne su didesniu, 
.ai nors tokiu pat voku. 
Vaikai šviesiais veidais ta-j 
ve pas duris pasitiks, šypso-’ 
sis tau: daug linksmų daly-

su_ kų nupasakos, o paskui nc- 
be_ jučiomis ir apie savo “al- 

prisrmins. Ir tu, negą

ga ir žvejoti negalima, tai|^^.m yyrtii P° kojų ir pasi-
Nors pievoj ir nematyti, 

au ant lauko.■ išviro

tęsiama, kol susidaro ilga 
šokančiųjų eilė.

Žibuoklių kvapas ore plauko, 
Nors pievoj jų ir nematyti...

K. BINKIS.

Kaip Išimti Dėmes

venimo, kur mums atrodo 
pusbadavimu, žmonės yra 
labai sveiki. Neserga jo
kiom ligom, išskyrus persi
šaldymu, neturi sugedusių

Didžiausias saloj Įvykis 
yra laivo pasirodymas. Lai
vai labai retai čia sustoja,

dantų, nors niekad nevar- todėl kai pasirodo, jauni ir 
toja dantims šepetėlio ir vi-1 
šokių pastų. Gal but dėl 
to, kad beveik nevartoja
V c*

stovykloje
blynelius. Paspirginti kar- saugodamasis langų ir du 
štuose taukuose, kol parus- rlš’ paslaptingai ištraukęs!

ti ir padaryti nedidelius caiP

ta. Stalan duoti su bulvių 
koše ir “ketchupu.”

Trečias būdas yra 
ryti mėsos pyragą, 
gramdyti nuo kaulu

pada- 
Nu- 

mėsą,

Kaip I)P

vome bandę i “muvies” kas 
antrą dienelę bėgti, ir atos
togoms plačiai pavažinėti, 
o pinigų vis atlikdavo, nors 
imk ir i banką dėk!

Laikas bėgo. .Savaitė po 
savaitės banko knygelėje 
augo vis didesni skaičiai, 
jau i kelias šimtines prasi
mušė. Rodėsi, gyvenk žmo
gau ir norėk! Reikia pri
sipažinti, klubų nelankėme, 
neišversdavome ir čėrkelės,

tūkstantinę 
po stalu 

toji

. iir šiaip jau pinigais nesimc- 
maikiųit-me. Taupėme, tai.) sa- 

zmonai pakisdava.,,,. ne irkdami iaikra5ėio 
nknai sugriebusi,! knygos_jas pas draugu3

’ -pasiskaitydavome arba 
L* žmonelė, turguje kaimynę 

visas naujienas 
man papasakoda- 

tautiečių taip 
pat nerėmėme. Ir kam gi 
mes turime remti, dykaduo
niams bereikalingai pinigus 
mėtyti, juk joks dipukas 
mus taip pat nerėmė. Ku
nigėliui rankon nebučiavo
me, kasdien bažnytėlėn ne

vargtas, bėgdavome, tai ir BALF”o

o
mesdama žvilgsni i vaiku 
atsidusdavo ir skubiai

sumalti, išvirti puse puode-l)rt>lėpda\ o. Kas be Nusitikusi,
,me5 SIame™rSan?e: patyrusi 

pasaulyje, o jau DP stovyk- Likusju
loję . . . Negali, žmogau,* 

; nesislėpti. Pastebės kaimy- 
jnai, Įskaudinsi, pavydą už
degsi, žiūrėk, komitetan ne

pa-

Dėmėms valyti nėra ben
dro recepto, nes kiekviena 

rei_ dėmė kitaip veikia Į me- 
Mainams Vižiagą. Vienas dėmes ga

lima visai lengvai panai- 
nių kojinių, poliruotų galvi-kinti su vandeniu ir muilu, 
jų ragų, kiaulių ir avių odų ° kn«- s reikia vaitoti spe-

V1" seni atbėga Į krantą, nešini 
savo “tunais.” Mat, tuos

uri tokius 
dantis. Alkoholio jie taip 
pat nežino. Tiesa, prieš 40

eseruso

“turtais.” Mat, 
turtus nori išsikeisti Į 
kalingus daiktus, 
kolonistai turi baltu vilno

kiu metų saloje buvo 5 . ....
viengungiai vyrai ir pats ™et.« ™>n.11 gaudytojai uz-? l/’ooo colmo hnfoliWilliam Glass su seimą. 
Viengungiai pavydžiom 
akim žiurėjo Į savo patroną 
Glass ir jo žmoną ir nutarė, 
kad jiems taip pat reikia 
žmonų. Kai prošali plau- te 1Ų' 
kė laivas, jie pasiuntė ži- 

“Parvežkit mums žmo- 
Po kiek laiko laivas 

atgabeno penkias moteri

mą:
nu!”

kasė saloje buteli vviskės, įr kt. ' Pirmiausias daiktas eialiu- 
bet niekas nesusigundo bu- ko jie prašo—tai tabakas, 
teli išsikasti. į Po to eina rūbai, pirmosios

Sala nežino jokių jstaty-. pagalbos vaistai, žuvavimo 
prietaisai, miltai irir nusikal-bet nežino

Mirusių turtas ati-ldak Mat, karalius 
tenka artimiausiem gimi-jy, dabartinės Anglijos 
nėm, o jeigu pasitaiko ko-;ranenės
kių ginčų, juos išsprendžia 
kolonijos vyresnysis. Šei-

skiedinius. Pav., 
alus kitokie alkoholiniai 
gėrimai, užtiškę ant rūbų, 
padai’ dėmes, kurios akims 

rekor- beveik nematomos. Jas ga- 
Jurgis kr: a k mti paprastai rūbą 

išplau. ant. Bet riebalų dė-ka-

Viengungiai pasi skirstė mOi? gerai sugyvena ii 
žmonomis ir tokiu budu aęPasltaiko, kad vyras pa- 

«doc kolonai-hėerty nuo žmonos,prasidėjo salos kolonizaci
ja.

Audros siunta apie vieni
šą salą, ir laivai tik labai 
retai čia sustoja. Atrodo, rus šokius, 
kad visame pasauly nerasi ri. Labai 
liūdnesnės ir
vietos. Juros

virkščiai, 
■kad nėra

Gal but 
kur bėgti.

ar
dėl

lio ryžių, sukapoti vieną ža
lią pipirą, du svogūnu, su
malti keletą griežinėlių b< - 
ikono, Įdėti porą šaukštukų 
l“ketchupo” ir viską gerai 
.išmaišyti. Tuomet paruoš
iu tešla taip, kaip daroma;£ i” i
visiems “pajams. ’ Tešlą 
perskirti Į dvi dalis ir iško
čioti Į du blynus. Jie turi 
buti didesni už skauradą. 
Vieną tų blynii Įdėti į skau-

te
išrink

Elizabeth II sene- ’mėm? rimti nereikia rūbo 
lis, padovanojo salai gra- 'plauti, f am vartojamas su- 
mofoną.

susi rinki mze 
-mer:.? — apkaltins juoda 
birža!

Būdavo, velki 
prie žemės linkdama 
kiškų

vo- gerybių negaudavome. tai
lašiniu už ameriko- kam gi dabar remti' 
kavą iškeitęs. Eini,! Prisimenu, buvau komi- 

lietuvių siųs-
neciu kuprinę vi’lkda- tas gerybes skirstyti. Žinai, 
didelę baimę kęsda- žmonėms neįtiksi. Būdavo 

mėsos mišinį, uždėti likusią mas. Vengi kiekvieno ke- išdalini kas nuo komiteto 
tešlą, gerai apspausti kras- jio, ant kurio laukia išalkę atlikdavo, o jie vis nepa- 

vokiečiu policininkai. Per .tenkinti, vis skundžiasi ne-

radą taip, kad jis uždengtų niška
ją iki pat viršaus. Pakepti būdavo, per visą naktį ant tete Ameriko 
pečiuje apie 15 minučių. Po =avo 
to i apkeptą blyną sudėti nias

tus ir kepti pečiuje apie va
.1 datekliumi. O ką gi mes 

turėjome sakyti, savo žmo
nų barami. Liepdavo ge
riausius skudurus joms su- 

girdi, reik Į kaimą 
ant kiaušinių iš- 
o tuos kiaušinius 

reikia kirpyklai atiduoti už

landą laiko. Toks valgis dideli vargą tūkstantinę su 
geriausiai tinka vakarienei, lipdei, ir ką? Žmona nu-

-------------------------- pirks šešis svarus duonos,
vaikams obuolių, vieną ki
tą skarmalėli, lupoms pran- nešti, 
euziškus dažus ir 
tos tūkstantinės! 

žemo- nės vistiek nukalbės:

Taip gyvena tie žmonės 
at-be civilizacijos, be mašinų 

ir moderniškų Įrengimų, be 
Įstatymų, be pinigų 
nusikaltimų.

—Lg.

to,
ir be

Pasilinksminimų, išsky- 
kolonistai netu- 

populiarus jų 
vienišesnės tarpe yra “pagalvės” šokis,
šniokštimas Akordeonas

TURĖKIME
SAUSUS NAMUS nebėra; nunešus 

O žmo-įmainyti.

groja linksmą 
apkurtina ausis, vėjo griau- melodiją, o vienas vyras, 
narnos uolos triukšmingai pasiėmęs pagalvę, šoka. Po 
krenta Į jurą, o virš uolų kurio laiko jis padeda pa
dykaudami skraido lauki- galvę kokiai merginai prie 
niai paukščiai. Bet tarp uo- kojų. Abu atsiklaupia ant 
lėtų kalnų, vienoje pašlai- pagalvės ir pasibučiuoja.

KANDIDATAS SU ŠEIMA

Žydi, Vaisių Nėra

Kalifornijos gubernatorius Earl Warren su žmona ir tri
mis dukterimis vyksta į Chicagos konvenciją. Gub. War- 
ren buvo vienas iš kandidatų j kandidatus.

Daug kas nusiskundžia, 
kad pasodintos vyšnios ir 
slyvos, nors labai gražiai ;chloi 
žvdi, bet neveda vaisiu. Jei 
kiek ir užsimezga, tai vė
liau nukrinta. Kodėl taip 
būna?

Dažniausiai tai būna to
dėl, kad tiems medžiams 
dirvoje trūksta kalkių. To
kie vaisiai, kurie turi kau
liukus, kaip antai vyšnios 
ir slyvos, yra
daug kalkių, kad kauliukai 
galėtų augti. Jei dirvoje 
kalkių nėra, tai ir vaisiai skiediniu 
negali augti.

Kalkes sodams reikia var
toti negesintas (unslaked 
lime). Geriausia jas dėti 
rudenį.

Tręšiant medžius kalkė
mis pavasarį, kalkes reikia 
praskiesti vandeniu ir pa
daryti kalkių pieną. (Į ki- 
įbirą vandens dėti 3 svarus 
į kalkių.) Apie medį gali
ma iškasti griovelį ir pri
pilti pieno. Sausos kalkės ^lėmę paryškina. Jeigu drėg- 
barstomos tiesiog ant že- nu 
mės aplink medį, o paskui 
žemė kastuvu apverčiama.

geriamas popierius ir karš
ta? as. Uždėti ant dė
mės oierĮ ir prosyti šiltu 
pro-;. koI taukai susigers 
i ponie į. Kai ant popie
rių pa J daro riebalų dėmė, 
uždėti ant dėmės švarų po
pierių ir vėl prosyti. Po 
Kiek iaiko visi taukai susi- 
ger- i opierių ir rūbai bus 
švarus.

Žoiės arba vaisių dėmes 
ant baito rūbo galima išimti 
įchlorir. skiediniu, nes 

'ittas yra baltinto jas ir
dėmę -baltina. Jeigu dė
mės y; a ant spalvotų rūbų, 
kurių r. .‘galima baltinti, tai 
reikia vartoti toki skiedini:

1 pa tę hvdrogeno pero- 
’ėti šaukšteli “sodi- 

um borate” ir dėmėtą 
vietą išplauti.

.... . Rudžių dėmes galima iš-
reikalingpjTntj t0-Riu skj€djniu: j pan_

tę vandens Įpilti tris šaukš
tus ”oxalic acid” ir gauta 

dėmes išplauti. 
Kitas odas yra: sudrėkinti 
dėmes citrinos sunka (le- 
mon juice), apibarstyti 
druska ir padėti saulėje! 
džiūti.

Purv< dėmės pašalinamos 
taip: pirmiausia reikia, kad 
purvas nudžiūtų, paskui dė
mėtą vietą cerai išvalyti su 
šepečiu, o po to plauti rūbą 
šaltame vandeny. Nevarto
ti karš o vandens, nes tai

Į

purvu susitepa odiniai 
batai, tai nelaukti, kol pur
vas nudžius, nes ant odos

Jeigu namai stovi 
je vietoje, tai jie kaip tai
syklė yra drėgni. Bet ir 
tokie namai, kurie stovi 
aukštai, lietingomis dieno
mis pasidaro drėgni. Ypač 
drėgmės yra rūsyje, rūbų 
kabinetuose ir kitur. Drėg
mė ne tik kenkia sveikatai, 
bet taip pat gadina daiktus, 
todėl reikia drėgmę iš na
mų pašalinti. Nuo drėg
mės atsiranda sidabražuvės 
ir kitokie namų kenkėjai.

Dabar kiekvienoje dide
lėje krautuvėje galima gau
ti “oro sausintojus.” Tie 
“oro sausintojai” (air dry- 
er) yra padaryti iš visokių 
chemikalų, kurie turi tą 
ypatybę, kad sugeria drėg
mę ir ją laiko. Norint ap
sisaugoti jiuo drėgmės, rei
kia’ tokius “oro sausinto
jus’’ pakabinti maišelyje 
kabinetuose, rūsyje ir kt., 
kur yra daugiau drėmės. 
Kai maišeliai prisigeria 
drėgmės/ ir jos neberenka, 
padėti juos Į pečių ir gerai 
išdžiovinti. Po to vėl ga
lima naudoti kaip naujus.

—Spekuliantas, — girdi,jPIa„uk'l susukimą, antakių
-turtus sau kraunasi, ma-

HAWAJŲ GRAŽUOLĖS

Dvi Hawaju salų gražuolės 
siekė pasaulio gražuolės titu
lo lx>ng Bcach, Calif.. bet to 
titulo nelaimėjo. Hawajų sa
los yra garsios savo moterų 
grožiu.

dažymą ir paryžietiškus lu
pų dažus. Žmonėms gali ir 
likusius skudurus išdalinti, 
vistiek juos nemokamai 
gauna!

Bet vieną dieną, 
kaip kad stovykloje 
vo, parėjęs radau žmonelę

lygiai 
buda- 

h
taip susikrimtusią, taip per
simainiusią. Vos spėjau pri
sėsti, kaip iš rėčio pabėrė:

—Gyvename jau pusant
rų metų Amerikoje, dirba
me kaip arkliai, pinigų tu
rime, o koks musų butas? 
Tiesiog gėda ir žmogui pa
rodyti. Kokie tie musų 
kambariai?

Bandžiau aiškinti, kad 
musų butelis nėra taip jau 
blogas, keturi kambariai ir 
virtuvė, didelis prieangis, 
centralinis šildymas, kie
melis neblogas. Ką čia da
bar prasimanyti. Bet žinai 
žmona!

—Nenoriu to buto ir ga
las, vonios nėra. O stovyk
los man neprikišk, aš pati 
žinau kaip ten buvo!

(Bus daugiau)

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugui užsisakyti “Kelei 
v).*' Kaina metams $3.

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



I

Nr. 29, Liepos 16. 1952 Puslapis Septiafes

Nemalonu Taksai Mokėti
Niekas nenori taksy mo- yra labai reta. Baisiai reta. 

keti. Kiek stenėjimų ir de-, Daug daugiau yra tokių 
javimų dabar girdime dėl žmonių, kurie visokiomis 
mokesčių naštos sunkumo! priemonėmis bando patys 
Klausiausi Chicagos kon- savo taksus sumažinti. Dar- 
vencijos kalbų ir veik viso- bininkai, kurie moka taksus 
se kalbose girdėjosi tie pa- kiekvieną kartą, kada jiems 
tys skundai dėl aukštų mo- algos yra išmokamos, nu- 
kesčių. Kaip gera butų, sukti negali, negut tik to- 
kad ta našta palengvėtų! kie, kurie turi didesnes pa- 
Ypač gera butų tiems varg-j šalines pajamas iš nuosavy- 
šams delegatams, kurie, ro- bės ar kurių kitų šaltinių, 
dos, tikrai aukštus taksus Lengviau palengvinti savo 
moka, nes ir pajamas turi mokesčių naštą nesąžinin- 
storas. !giems biznieriams ar far-

Bet yra žmonių, kurie iš- menams, kurių pajamos | 
sigudrina patys savo taksus sunku yra kontroliuoti. Pa-' 
sumažinti. Girdėjau apie sakoja apie vieną farmerįl 
vieną lietuvišką bolševiką netoli Chicagos, kuris pui-| 
Worcesteryje. Jis daug me- kiai vertėsi, bet taksų mo
tų nėra i bažnyčią kojos keti nenorėjo. Bet kaip pa- 
įkėlęs, bet kasmet, kada at- slėpsi pinigus nuo val- 
eina taksų mokėjimo lai- džios? Jei dėsi i banką, tai 
kas, jis būtinai “apieravo- valdžia tikrai sužinos. Far-j 
ja” bažnyčiai ne mažiau, merys nutarė pinigus slėp-j 
kaip 50 dolerių savo taksų ti namuose ir krovė juos po 

kenuotų pyčių ir kitokių 
vaisių dėžėmis. Per kelis 
metus jis paslėf>ė 22,000 
dolerių. Bet atsitiko nelai-

KELEIVIS, 50. BOSTOK

KANDIDATAS PRIEŠ BALSAVIMĄ ŠYPSOSI

Senatorius Taftas iki paskutinės valandos buvo tikras, 
kad jis laimės nominacijas Chicagos konvencijoj, kan
didato žmona, nors serganti, bet buvo kartu Chicagoje. 
Nežiūrint į ryžtingą kovą ir pasitikėjimą konvencija lėi 
kitaip ir šen. Taft nėra kandidatas.

‘.aip pat ir kitų Sovietų pa- mergaitė, kuriai vardas bu-,LIQl’OR PACKAGE STORE 
vergtų kraštų—laisvę ir ne-'vo duotas Josephine. 15 į PARDAVIMUI
priklausomybė bus atstaty-' metų vėliau Josephine nu- k2S"*$wS^
ta. vyko Prancuzijon. Čia ji Visai arti prie Fort Devens, Mass.

ištekėjo uš grafo de Beau-
harnais, kuriam 1794 me
tais giljotina nukirto galvą
Paryžiuje. Jo našlė 1796 Reikalingas Dženitorius
metais ištekėjo UŽ generolo ' Amatninkas, nusimanantis apie 
kt i . > . • namų darbus, reikalingas padirbėti\apoleono Uonopmto ll prie namų. Gali but vietinis arba 
kartu su savo vyru užkopė » ^l^ Ui£irb*LS5l,S£>- ,g*

Kaip Žuvo Dučė
Italijoj vėl atgimsta Mus- 

solinio dvasia, ar nedvasia. 
Ta proga spauda primena, 
kaip Italijos “dučė” (va

Shirley Package Store, 
Shaken Rd., Shirley, Mass. 

(Savininkas: A. J. Garšva)
<30>

das) žuvo nuo partizanu i imperatoriaus sostą. 1809 
gulipkų ‘ metais imperatorius Napo-

1945 VI. 27 d. Musolinis leonas sugalvojo vesti kitą 
ir jo palydovai, kuriu tar- žmon4 Josephme buvo REIKIA DARBININKO 
pe buvo ir buvusio diktato- divojsuota. Ji miiė 1814 FARMA1
l iaus meilužė Petacci įsi metais, kada jos buvęs v y- Gali jr nemokėt fanuos darbų, 
Como miesto šiaurinėj ’ Ita-iras imperatorius jau griuvo tAhuty ^n^«ogus. 
lijo j bėgo i Vokietiją. Mus- nuo fcOSt°-

Anna Leinke,
1610 East Adams Street, 

Springfield, 111.

so miestelyje jiems kelią 
pastojo partizanai (italai, 
kurie už vokiečių fronto 
kovėsi Aliantų pusėje). 
Mussolini buvo atpažintas 
ir nugabentas į Giulino d i 
Mezzegra, kur balandžio

J. D. Taunis.

Atviri
Pasikalbėjimai

Ge-
viso-

kie patogumai, tikrai bus patenkin
tas. Dėl mokesčio susitaikysim pa
gal darbų ir teisingumų. Kreiptis 
šiuo adresu: (30)

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

Arba telefonuot: Homer 459-M 2.

DYKAI! DYKAI!
n . .... i-, 'Išbandymas, kurie kenčiate minėtusPastaruoju laiku kai ku- skausmus, reumatiškls skaus-

deklaracijoj. Tai yra vie 
nas būdas sumažinti mo
kesčių naštą.

Mokesčių inspekcijos tar
nautojai žino daug visokių mė 
būdų, kaip žmonės bando 
patys savų mokesčių naštą 
palengvinti. Bet pasitaiko 
ir tokių žmonių, kurie su
moka daugiau taksų, negu 
iš jų reikalaujama. Štai 
Bostone gyvena vienas pa
siturintis biznierius. Jis kas
met pats savo taksų dekla
raciją užpildydavo ir vis
kas atrodė tvarkoje. Bet 
Vieną kartą jis, dargi be pa
rašo, atsiuntė mokesčių in
spekcijai penkis tūkstan
čius dolerių, penkis popie
rinius pinigus ix) $1,000, ir 
paaiškino, kad jis pats už- 
pildydamas taksų blankas 
gal kada yra padaręs klai
dų, tai noris atlyginti iždui, 
kad nebūtų skriaudos.

Tokie pinigai, kuriuos iž
do valdininkai gauna be 
parašo, paprastai eina į 
“sąžinės fondą.” Bet šį 
kailą valdininkai nutarė 
patikrinti, koks biznierius 
staiga pajuto sąžinės grau
žimą ir siunčia iždui 5,000 
dolerių auką. Jie pasitei
ravo, koks bankas išmokėjo 
jų gautas penkias tūkstan
tines ir pagal numerius su
žinojo, kad vienas Bostono 
bankas nesenai tokius pini
gus išmokėjo vienam pirk
liui. Jie ir nuėjo pas tą 
pirklį pasiteirauti.

Biznierius prisipažino, 
kad jis tikrai pasiuntęs iž
dui 5,000 dolerių, nes ne
buvęs tikras, ar jis kada 
nors nepadaręs klaidos už- 
pildydamas taksų deklara
ciją. Valdininkai tuoj pra
dėjo atydžiai tyrinėti jo 
taksų deklaracijas ir tikrai 
surado nemažai klaidų. Bet

28 d. jis ir jo meilužė buvo riuose musų laikraščiuose *Virwmo?JnEurąlgua’

sušaudyti prie vieno ak-1tilpo įvairių pasikalbėjimu, nuovargi, dieglius. Jeigu urm- 
, , .... -i-i 'sta įvertini savo sveikatų ir jų bran-mens stulpo. įvykusių ir neįvykusių, ku-' gini, tai tuojaus parašyk savo var-

Tą pat vakarą Mussoli-riuos davė įvairus tituluoti į’^ų^ dii Virinto*
nio ir jo meilužės lavonai’ir netituluoti asmenys. Ta Deksnio Galingos Mosties. Apiai- 

akį; kartais pastorėję indė- gal ir nenoromis, bet nede- buvo pakrauti į sunkvežimį i proga ir jūsų koresponden- Sviitį* Ko, "’j^u*0’ n^jStdm 
liai banke ar bankuose pa- juoja. Tuo tarpu stambios
skatina iždo valdininkus žuvys moka, gailiai dejuo-

ir nugabenti į Milaną, kur tas sumanė padaryti pasi-
jie dar prieš aušrą buvo pa- kalbėjimų, kurie tikrumoje ir jums daugiau niekas nekainuos. 
* ------ Mes žinom, kad tūkstančiams pa

gelbėjo, pagelbės ir tamstai. Užtik- 
apie lavonus minia ku neoiogesm uz jvyKusius: teisingas priežodis:

Mussolinio ir jo meilužės juose net mažiau kalbama, kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
lavonus pakabino aukštyn o daugiau pasakoma. s^DZksn^Gaųnga Mo?tiJįVel (29»
kojomis ir taip tie lavonai _. . .J r 1 Pirmiausia jūsų

Vieną karta Dora ke- Pasi’knaisioti P° žmogaus ja ir vis šaukia, kad viskas' mesti gatvėje. Vėliau susi-Į nors neįvyko, bet kurie nie- 
en Pajamas; kartais paprastas eina velniop ir vis dėl aukš- rinkusi apie lavonus minia ku neblogesni už įvykusius:?uguriJ?^pyčės^^^ipriė&k'neatsargumas nuveda žm°-^ mokesčių. Tokie deja- 

aph^jo jo sukrauti apa-i^ * .^do .valdininkų globą vimų meisteriai ryja seiles, 
Tek0 rki«iJdarytl ispazintj. . . . kai išgirsta malonius paža-

i ivrio i Dabartiniai dejavimai dėl dus, jog mokesčiai turi buti'iškabo jo kelias valandas, i , . ,« nini^ T aukštlJ daugiau-sumažinti ir bus sumažinti. Sekamą dieną lovonai'^"^ krelPesl >
main^VaZ« tarpe tų, kurių I tokius žmon^ir kreipiasi ir palaidoti!™^... p™

dienos vėliau atėjo iš iždo'^05 ,yra. lOn J“"*' kandidatą., kūne žada ta 
u-u;™, Mazi mokesčių mokėtojai, įsus sumažinti.

—J. K-«.

cioje pinigus pini-
su Deksnio Galinga Mostim.

DEKEN’S PRODUCTS 
P. O. Box 666 

Newark 1, N. J.

REIKALAUJAME
AGENTŲ

kvietimas sumokėti mokės 
čius už paslėptas pajamas 
su pabaudomis.

kurių yra milionai, moka
Mussolinio šalininkai vė-1 
liau sužinojo, jo lavoną at
kasė ir išvežė kur tai kitur.

Geriausiai apgavo val
džią vienas daktaras Michi- 
gan valstijoj. Jis nutarė 
visai “nepripažinti” taksų

Diplomatu Pareiškimas

Didelė proga dėl moterų ir vyru. 
pardavinėjimui Deksnio mosčių. Tu
rėsi naudingų ir pelningų darbų, su

Atsakymas: Keistas klau-
P. O. Rox 666 N'ewark 1, N. J.

(31)

iš tikrųjų norite?

Mussolini žuvo Europos siroas! Aš esu šefas ir no- 
karo gale, vieną savaitę riu buti šefu. 
prieš Vokietijos susmuki- Klausimas: Bet 
mą, kada Italijoj vokiečių nauda iš to?

kokia APSIVEDIMAI
Lietuvos, Latvijos ir Es-*glaudžios sąjungos koacep- h italu fašistu priešinimą- Atsakymas: Kokia nau-• a • • • a i • • • « . 1 • 1 • • I * a e)mokėjimo ir nemokėjo nė tij°5 diplomatiniai atstovai cija butų plačiai populiari-įsis buvo sulaužytas. Ieškau gyvenimo draugės. Esu 

52 m., vidutinio ūgio. su aukštu
mokslu, dabar—amatninkas. Prieš 
2 metu atvykau į Amerikų. Mano 
skonis: iniėngevrtiifea, nedidelio
ūgio, laiba. Rašyti: P. O. B«x 542, 
Plushing, Nevv York 52, N. Y. (31)

ida iš to kitiems—nežinau, 
kokia nauda iš to man—ži
nau labai aiškiai.

Ir diplomatų šefas pasi
klojo per kišenes, kurių vie
noje kyšojo dolerių pluoš
tas, kitoje—įvairus popie-

susirinkę pasitari- narna ir jų tautiečių visuo- 
racijų ir taip per 20~metų-mams Londone, kurie tęsėsi tiniai priimta, 
nesumokėjo valdžiai nė nu<> birželio 27 ligi 30 d. j 4. Jie taip pat padarė 
cento. Savo sutaupąs jis šiuose pasitarimuose da- apžvalgą bendradarbiavi- 
gabeno į Kanadą ir ten dė- 1yvavo: B’ K’ Balutis (Lie-'mo su kitų, Sovietų paverg- 
jo į banką, o Dėdės Samo!tuva>’ J- Kai v (Estija), R. | tų, tautų laisvais atstovais,

grašio, neaare jokiu dėklą- buvo —ab.

Vulkanas Pelėe
Nuo to laiko, kada balta-

iždui nedavė nieko Jis iriKamPus <Latviia), s- Lo-,kuriam jie teikia didelę sis žmogus perplaukė At- )jai h. telegra'mos. 
mirė nieko nemokėjęs. Tik- »>raitis (Lietuva), T. Ozo-'svarbą. 
tai’ do mirties io duktė ku- (Latvija), K. R. Pusta: 5. Jie su dėkingumu ir 

F J ’ ! (Estija), A. Rei (Estija),ri paveldėjo visus pinigus

lantą Naujajam Pasauly. „
nebuvo gamtos didesnio ir , Su ponu šefu daugiau ne
baisesnio nuotykio, kokis Le>a<lau ..re',ka!° kalbetl-

_ Palikęs jį kitiems nepa-

Toima (Estija), P. Žadei-tdė Baltijos tautoms Didžio- žus Pelėe vulkanui. vargstantiems kolegoms nu-
'ji Britanija, Amerikos Prieš tą baisųjį Įvyki Mt. ?kubeJa« Pas k’* P0"* su

Pelėe lyg “pei-spėjo” St. kpnuo taip pat paskutiniu 
Pierre miesto gyventojus, lla,ku buv0 nemazal P351

Kanados bankuose, atsitei- Saiepera (Estija), A. 
sė su iždu.

Federaliniai mokesčiai kls (Lietuva), 
nuo pajamų dar ne taip se- B Susirinkusieji atstovai 
nai yra Įvesti Amerikoj, padarė nuodugnią apžval- _
Kas nuo pat pradžios ju ne- tarptautinės padėties, o tiek daug pabaltiečių rado 
mokėjo ir deklaracijų' ne- ypatingai visų tų jos aspek- 
darė, tokių žmonių rekordų kufįe Sak turėti įtakos 
iždas neturi ir, jeigu kas i Baltijos valstybių padėtį 

ir į jų laisvės bei nepriklau
somybės atstatymą.

2. Jie su pasitenkinimu

didžiu pasitenkinimu atžy
mėjo palankumą, kurį paro- Įvyko 1902 metais išsiver-

Jungtinės Valstybės ir kiti 
Vakarų kraštai, kuriuose

bet žmonės nemanė, kad i kalbeJin!^’ .
prieglaudą. Ryšy su tuoĮtaip blogai atsitiks . Karts . au.slma?;. 9 alP gyvuo- 
jie didžiai įvertino Ameri- nuo karto vulkanas šaudė -,a /ez!s enciia- .
kos Jungtinių Valstybių kamuolius durnų į orą, kar- Atsakymas: J. gyvuoja!

Paieškau draugės gyvenimui, nuo 
39 iki 44 metų amžiaus, inteligentiš
kos našlės arba gyvanašlės, kiek 
nors pasiturinčios, pažiūros nesvar
bu. Aš esu 48 metų amžiaus naš
lys, neblogai atrodau ir truputį pa
siturintis. Su pirmu laišku prašau 
atvaizdo, kurį sugražinsiu. (30)

Mr. J. M.,
Box 21, Eden, Ont., Canada.

Vidutinio amžiaus ir inteligentiška 
našlė nori susirašinėti su Califomi- 
joj ar Floridoj gyvenančiais lietu
viais. Rašyti šiuo adresu: (29)

Josephine Girolamo,
1015 So. Hoyne Avė., 

Chicago, III.

nors visai nesiskelbia ir jo 
niekas neįskundžia, tai kar
tais galima išsisukti mokes-

prezidento telegramą, pa 
siųstą Baltijos Valstybių 
Laisvės Komitetui New

čių nemokėjus. Bet geriau konstatavo, kad glaudus Yorke, kurioje prezidentas
nebandyti, nes visvien ne
pasiseks. Anksčiau ar vė
liau “koja paslys” ir tada 
reiks atsiteisti su dideliu 
kaupu.

Bet kaip iždas sužino, 
kad žmogus sukčiauja? Su
žino įvairiausiais budais.

VISOS KLAIDOS buvo to- Kartais geri kaimynai pra-
kios, kad biznierius dėl jų 
daugiau mokėjo, negu jis 
turėjo mokėti!

Apskaičiavę biznieriaus 
pajamas ir sumokėtus tak
sus valdininkai surado, kad 
jis yra permokėjęs iždui 
17,000 dolerių! Iždas per
mokėtus pinigus biznieriui

neša, įskundžia atvirai ar 
anoniminiai; kaimynai ar 
“prieteliai” skundžia iš pa
vydo ar gobšumo (10' i at
gautų taksų tenka skundė
jui, jei jis patiekia įrody
mų) ; kartais patyrę ižde 
valdininkai iš deklaracijos
pasisemia įtarimo ir prade- 

grąžino ir jo sąžinę nura- da tyrinėjimą; kartais išlai- 
mino. Bet tokių atsitikimų dus gyvenimas atkreipia

A. L A LIO

ŽODYNAS
Lietuvižkai-Angliilcas ir Angliikai-Lietuviikat 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

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

bendradarbiavimas, kurį 
Baltijos valstybės be per
traukos tęsė nuo pat nepri
klausomybės atstatymo—o

pareiškia Baltijos tautoms 
savo simpatiją, minint 12, 
metų sukaktį nuo to mo
mento kai Sovietų Sąjunga,

Pastaruoju laiku joje vie
tos rado daug asmenų, ku
rie kitur atatinkamų vietų 
nerado. ,

Klausimas: O kaip vyks-

tais lyg griaustinis sugriau 
davo, paskui staiga suruko.
Oras prisipildė sieros troš
kinančių dujų. Žmonės 
krito kaip rudenį lapai nuo, .
medžių. Iš miesto St. Piei- <a

ypatingai nuo Lietuvos, Es- sulaužydama tarptautines

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s N a u j a 
Maistinpa Gyduolė 
yra mišinys riešuti), 
uojrų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojam* nuo 
visokių nervų lijeų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys)

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

ALEXANDER’S CO

Atsakymas: Ji labai gy
va VLIK’ui.

Tuo tas pasikalbėjimas 
pasibaigė.

Daugiau kalbėtis jūsų ko-

re 26,000 gyventojų liko 
gyvi tik tie, ką buvo kalė.- 
jime uždaryti. Visi kiti 
žuvo.

Vulkano išsiveržimas bu-
sutartis, įsiveržė į jų kraš
tus ir kurioje prezidentas 
dar kaitą patvirtino Ame
rikos Jungtinių Valstybių 
nusistatymą nepripažinti 
šio agresijos akto.

6. Jie vieningai pareiškė 
viltį, kad Genecido Kon
vencija trumpu laiku taps 
elefktyviu įrankiu žmogaus 
teisėms apsaugoti ir kad 
Jungtinės Tautos ras budus 
ir priemones sustabdyti te
rorui ir deportacijoms nuo 
kurių kenčia Baltijos ir ki
tų kraštų gyventojai, esan
tieji Sovietų okupacijoje.

7. Jie nuolankiai sveiki
na savo tautas, kenčiančias 
svetimą jungą, ir su gilia 
liūdesiu mini visas jų kraš
tuose viešpataujančios Ura
nijos aukas.

Jie yra tvirtai įsitikinę, 
tais Jungtinės Europos rė- kad Baltijos tautų teisės il-
muose. Jie taip pat pabrė- gainiui laimės ir kad Lietu- saloje, vienoje prancūzų 
žė pageidavimą, kad ši vos, Estijos ir Latvijos__o karininkų šeimoje gimė

tijos ir Latvijos 1934 metų 
Draugingumo ir Bendra
darbiavimo sutarties pasi
rašymo—yra davęs vertin
gų rezultatų ir pasirodęs 
naudingas visiems trims 
kraštams. Todėl susirinku
sieji atstovai randa reika
linga ir pageidaujama, kad 
jų bendradarbiavimas butų 
toliau plečiamas ir stiprina
mas.

3. Sprendimas dėl for
mų, kuriomis bus nustaty
tas dar glaudesnis Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos susijun
gimas po jų išlaisvinimo, 
priklauso pačioms Baltijos 
tautoms. Tačiau susirinku
sieji atstovai pareiškė savo 
įsitikinimą, kad ši sąjunga 
turėtų buti labai glaudi ir 
kad ji visais galimais bu
dais turėtų siekti bendra
darbiavimo su kitais kraš-

vo netikėtas ir palaidojo ne respondentas nebeturėjo) 
tik St. Pierre miesto visus Jokl° noro' B».o, H. M
gyventojus, bet nemažai ir
apielinkėse.

Piktasis Pelėe vulkanas,
4,426 pėdų aukštumo, yra 
Martiniųue saloje, centrali- 
nėj Amerikoj. Ta sala bu
vo atrasta Kolumbo ir pra
džioje ją valdė ispanai, bet 
ispanų gyventojų ten nebu
vo. 1638 metais salą apgy
veno prancūzų kolonistai ir 
nuo to laiko sala yra Pran
cūzijos kolonijų dalis. Sa
la yra apie 40 mylių ilgumo 
ir 12 mylių platumo, jos 
bendras plotas siekia 381 
ketvirtainę mylią. Gyven
tojų joje yra virš 250,000,1 
milžiniškoj daugumoj neg
rai, bet supraneuzėję ir 
Prancūzijos piliečiai.

1763 metais Martiniąue i

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

{kurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5,000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

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

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

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

»
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DRAUGŲ PIKNIKAS
LIEPOS 27 DIENA

KAS YRA NIXON?

Kai pereitą savaitę radio 
Liepos 27 d., sekmadieni, paskelbė, kad republikonų 

LSS ir LDD organizacijų konvencija nominavo savo. 
nariai, “Darbo” ir “Kelei- kandidatu i Jungtinių Val- 
vio” skaitytojai iš musų stybių vice-prezidentus Ni- 
apielinkės yra kviečiami at- xon’ą, tai Bostono gatvėse, 
vykti i šeimynišką išvažia- krautuvėse ir kitur pilie-į 
vimą ir konferenciją Alfon- čiai pradėjo vienas kitą 
so Pesliako farmoje. Pel- klausinėti: Kas yra Nixon? 
ham, N. H. Daugelis manė, kad tai

Musų draugas A. Jenkins Billy Nixon, buvęs popu- 
La\vrence daugiausiai rupi- liarus Naujosios Anglijos 
naši išvažiavimo reikalais, kujnštininkas. vėliau tapęs 
jis sako, kad A. Pesliako Cambridge'iaus poiicinin- 
farmoje bus ir užkandžių, ku.
ir burnai pavilginti, ir kito- Vėliau paaiškėjo, kad 
kių smagumų. Laukiama nominuotas ne Naujos An- 
svečių iš tolimo Brooklyno glijos kumštininkas, bet 
su pranešimėliais. Kalifornijos senatorius, Ri-

Kurie svečiai norės daly- chard Milhous Nixon, arti- 
vauti konferencijoj, tie irgi mas gen. Eisenhowerio po- 
ilgai nesugaiš, nes konfe- litinis draugas.
rencija tiktai apsvarstys vie Bešališki piliečiai dabar ________
ną klausimą, kaip geriau pa mano, kad republikonų _ _
siruošti LSS suvažiavimui konvencija padarė klaidą. į DIDELE 
Bostone ir kokius reikalus nominuodama abudu kan- 
tame suvažiavime svarstyti, didatu iš tos pačios (Eisen- 

A. Pesliako farma yra hovver) frakcijos. Kandida- 
prie gražaus ežeriuko, ku- tą i v
riame galima maudytis, to- ję nominuoti iš Tafto sali

KELEIVIS. SO. BOSTON
“UNITED STATES“ 1 Al \S SUMUŠĖ REKORDĄ

Didžiulis keleivinis laivas “United Stati-' pereitą savaitę sumušė greitumu rekordą 
Atlanto vandenyne. Laivas iš -\ew YtiK > buvo išleistas labai iškilmingai, o South
ampton uoste (Anglijoj) ir I.e Havre u<-t • (Francu i joj) jis buvo pasitiktas, kaip 
pridera čempionui, su dideliu triukšmu. s‘i kirtimais ir tyliais apžadais čempioną nu
vainikuoti.

BUŠAI JAU VAIKŠTO » 
STREIKAS PASIBAIGĖ

Visiems įsipykęs lytines 
Mass. autobusų kompani
jos šoferių ir mechanikų 
streikas sekmadienį pasi
baigė. Šį pirmadienį auto
busai jau vaikšto.

Streikas tęsėsi 126 dienas 
pasibaigė visų pralaimėji
mu. Darbininkai negavo, 
ko jie reikalavo, kompanija 
vos nesubankrutavo, o ke
leiviai, kurie važinėjasi tos 
kompanijos busais, turėjo 
daug nepatogumų.

Streikas pasibaigė tar
nautojams dauguma balsų 
nutarus baigti ginčą. Kom
panija sutiko vėl priimti į 
darbą 19 Lowell linijos tar
nautojų, kurie buvo pava
ryti iš darbo.

Geras Žodis iš Clevelando

NELAIMĖ 
GENEVIČIU ŠEIMOJ

SUNKIAI SERGA 
VINCAS BALUK0N15

Iš Clevelando, iš sociali
stų konferencijos gavome 
širdingų sveikinimų su pa
rašais Notos Gugienės, Ki
pro Bielinio ir Kazio Liut
kaus. Didelis dėkui.

r irę

Liepos 6 d. būtys bosto- Jau savaitė laiko, kaip 
.ice-prezidentus reikė- niečių išvyko į Tewksbury, Vincas Balt . nis, žinomas 
minuoti iš Tafto šąli- Jų tarpe buvo ir žino- So. Bostono Iznierius. sun- 

dėl patartina turėti maudy- įlinkų, tada abidvi republi- Bostono biznieriai kiai ii gu.i miesto li-
mosi kostiumus, Adomo ru- konu frakcijos butu paten- Geneučiai, tėvas Juozas ir gonii.ėj (medicalo). Ligo-
buose maudytis draudžia- kintos ir abidvi uoliai dirb- sūnūs Jonas su mažu savo ms jaučiasi kiek geriau ir •---------
ma. Tą prašom neužmiršti, tų rinkimų kampanijoj, vaikučiu penkių metų am-norėtų vykti namo, bet gy- Tankas

—----------------------- Dabargi taftininkai jaučia-žiaus Jonuku. \ įsi linksmai dytojai pataria pabūti d-Miesto
si Įžeisti ir nelabai norės leido laiką.
priešingos frakcijos kandi
datams talkininkauti.

AUTOMOBILIŲ KELIAS 
VIRŠUM BOSTONO

Upėj 
skaudi

Eisenhovverio šalininkai mažasis Jonukas. Nelaimė 
tačiau turi didelių vilčių. įvyko umai> niekam nepa- 
Jie sako.kad Eisenhovveris stebėjus. Gydytojas mano 
galėsiąs lengvai N i x o n a kad tur būt vaiką pagav 
“išvežti”, mėšlungis.

-------------------------- į Vaikutis palaidota
reitą antradieni 
Kalvarijos kapinėse.

TEvams ir seneliams rei
škiu mano širdingą užuojau 
tą. Rep.

giau igonir.ej. Linkime 
besimaudant Įvyko goniui greit pasveikti, 
nelaimė; nuskendo ------------------------

Viršum Bostono eis dide
lis kelias, kuriuo galės va
žiuoti šešios automobilių ei
lės. Prie jo bus 12 rampų, 
kuriomis automobiliai galės 
nusileisti i miesto gatves, 
arba iš gatvių užvažiuoti 
viršun. Darbas jau pradė
tas: daug namų jau nu
griauta ir dar daugiau bus Pereitos savaitės gale'
griaujama. Manoma, kad musų Įstaigoje lankėsi bos-' - _________
naujas kelias bus užbaigtas toniškis karvs. Jonas \v- 
1955 metais. Jis kainuos tautas Bartašiunas, jau 16 CAMBRIDGE 
milionus dolerių. Toks til- mėnesių tarnaująs musų ša- PIKNIKAS 
tas viršum miesto tikrai yra lies karo pajėgose. į
reikalingas, kad palengvi- Jaunas karys 
nus trafiką miesto getvėse, kuris jis atvyko

LANKĖSI KAREIVIS 
J. V. BARTAŠIUNAS

Svečiai iš Chicagos
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MARY H. GASTON Liability
Lietuviška Apdraudos {staiga

) irš 20 metų patyrimo 
Palisą pristatau į 10 minučių

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

(Oct. 8)

iš Lėktuvo Nukrito 
Pačiame Viduryje

RADIO PROGRAMA

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariikos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesWHIL, 

1430 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

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

VAISTAS “AZ1VA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

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 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
2t>5 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)

BRON1S KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuvių Radio Korp. pro
grama per stotį WBMS, 
1090 kilocvcles, 9:30 iki

S^iendant virš Bostono 
karo lėktuvui pereitą šešta-
cieni nukrito atsarginiai 10:30 vai. 'ryte ’sekmadienf, 
gazolino tankai. Vienas tok™

Orke-

KLUBO 
LIEPOS 20

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

saka.
buv. atvvkusi pas draugus *'U aPdaužytas. p0 programos prašome
Jonus<as* Ta proga atsi- k.n^į°^’,kad nelal_me ^parašyti laiškelį ar atvirutę 

~ ^USI kai lakūnas norėjęs su- f stotį WHEE, Lithuaniani
_ aUa,^nias tankus! Program, 35 Court St., Bos- 

>u ( k zmoju tanku. Lėktų- ton, yĮass, 0 biznio reika-
a' ^rt-°’00Q|lais rašykit ofiso adresu:

502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

lankė ir musų Įstaigoje.

Viešnia iš Hartiord

pėdų aukštumoje.

yra nauja- ši sekmadieni, liepos 20 d. kas ;; 
iš Vokieti-į Cambridge Lietuvių Kata-1 Viešr.ii 

kuriomis dabar jau beveik jos Į Bostoną ir gavo kvie- iikų Klubas rengia savo ge- 
r.egalima pravažiuoti. timą stoti i kariuomenę. Iš- gužinę (pikniką) Brockton

IJt :>os 9 d. musų istaigo- 
lankėsi Mrs. A. Rucins-

E. Hartford, Conn. —Bostone prasidėjo dide
le-: a turi giminių Cam- Ii karščiai. Pereitą savaitę 

tarp 90 Į

DR. D. PILKA
r Oftoo Valandom: n« 8 (kl I 

Ir n» T UI

846 BROADWAY 
•O. BOSTON. MAM.

Tatafoaas: SOUth

ėjęs pagrindini lavinimą J. Fair Grounds patalpose. 
Bartašiunas buvo paskirtas ■

Praded Sveikti S. Gaputis . . ... . Piknike bus daliiamo^i karo aviacijos inžinerijos uus liaujamos
įžangos dovanos: $50, $25, 

i $15 ir $10. Bus ir kitu sma-
Kalifor-

ir
Į Bostoną jaunas kaiysį^um^’ 

buvo atvykęs poilsio po ga-į

; skyrių ir tarnauja

bringe, tai juos belankyda
ma aplankė ir “senąjį tė
vą." kuriam ant ruginės 
vieš: a paliko pusantro do
leriu lovanu.

termometras rodė 
ir 100 laipsnių.

Stanlev Gaputis, pirmo , - •
karo veteranas, kuriam trau e uxb azeje
kinys nesenai nupiovė ko
ja, dabar jau pradeda svei- .. , . ,. . ..
, ... t- t * * t na ilgo gvdvmosi ligonineketi. Jis guli veteranų Ilgo- . , ®
ninėj, ward 209, Framing- 
hame.

RADIO ŽINIOS

į ir be 
savo 
So. Bostone.

to norėjo aplankyti 
tėvą, kuris gyvena

Linkėjimai iš Kanados

Drg. Stilson Atostogose

Drg. J. V. Stisonas šią 
savaitę išvyko atostogų i 
Brooklyną pas savo šeimą.

Lankėsi Drg. Miliauskas

A. J. NAMAKSY
RMAL BSTATE « IN8UEANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS 
Office TeL SOboston 8-0948
Km. 87 ORIOLB STRBBT 

W«ot Roabary. Maaa.
Tel. PArkway 7-0402-M.

REIKIA 100 STICERIŲ
Darbas pastovus, mokestis gera. 

Kreiptis j:
Beaconwear flothing Co.
141 Malden St., Boston.

NORIU DARBO FARMOJE
Noriu gauti darbo pas lietuvius 

kur nors ant farmos. Kam reikia 
gero darbininko, prašau parašyti 
man šiuo adresu: (30,

J. K.,
j 636 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. AV 2-4026

I)r. John Repshis
LIETI VIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
195 Columbia Road 
Arti l’pham’s Corner 

DORCHESTER. MASS.

Lietuvių Radio Korpora- 
- vedėjai, Steponas ir 

tina Minkai, nuošir- 
dėk la visiems daly

vavę-lems jų metiniame di- J 
me ; iknike,- Brockton 
Grounds, Brocktone, 
a, s kmadieni. Ačiū

Cl]<
Va

Musų prietelius, daini- dži..
ninkas Pranas 
(Stankūnas) iš

S t a n k o 
Brooklyno, dž:;.

Gyvatės Šokis Stotyje atsiuntė mums šiltų linkėji- Fai. 
--------  mų iš Hamiltono; Ont., Ka- pert

Atostogų proga šį pirma
dieni “Keleivį” aplankė dg. j—
P. Miliauskas iš. V. orcester triukžnlinga

liepė pratęsti prenumera

Sekmadienį iš Chicagos nadoje, kur jis išvyko 10 
grįžo republikonų partijos dienų atostogų. Liepos 14. 
konvencijos delegatai. Giį- d. dainininkas grįžta vėl į 
žo išvargę, nepailsėję, bet Ne\v Yorką. kur jis turi sa- 
geriausiame upe. Delegatai vo dainavimo studiją.
ir atėję jų pasitikti priete-----------------------------

Station’e pradėjo

ir
tą dar vieniems metams. 
Ačiū už pinigus ir linkim 
smagių vakacijų.

Nepatinka “Kairumas”

So.
gyvates 

šokį. Maždaug 300 žmonių 
smagiai triukšmavo.

Republikonų ūpas 
lęs, ypač tų. kurie 
sta Tafto ir
dijos

Svečias iš Kanados

šeštadienį musų Įstaigo- 
lankėsi svešias iš Kana-

Bostono universiteto vir
šininkas, p. Marsh, sako, 
kad Amerika nuėjusi jau 
pertoli “į kairę” ir turinti 
pasukti “į dešinę”.

BUTAS VELTUI 
Vienems metams nemokamai 

. išnuomuojamas butas iš kam- 
.i.KEiko pageibimn- barjo jr virtuvės su visais rei- 

■ngas AtlU. kalingais baldais (forničiais)
----------------------------ir virimui pečiumi. Dėl sąlygų

Nugriaus 1200 Namukų teirautis nuo 5 iki 7 vai. vak. S
---------- 592 E 6th st. 3-čias aukštas.

So. Boston. Tek: SO 8-2814.
(30)

visit
kan':

ku

IEŠKAU PUSININKO
Kas nori būti prekybininku ar biz

nierium, tekreipiąs! šiuo adresu: 123 
N Street, South Boston, ant antro 
aukšto. Maisto krautuvė visuomet 
yra gyva ir reikalinga kasdien tris 
kartus. Aš esu patyręs šitame biz
nyje per 40 metų, todėl galiu duoti 
gerų patarimu ir pamokysiu kaip 
biznį vesti. Yra visi įrenginiai ir 
maisto produktai. _ (30) ;

Paul Miškinis.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

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. Pašakarnu
OPTOMCTRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2150
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadwav 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul lapenas. J r., ir 

Alphonse Sterke
Henriam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird" Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

A; ie 1.200 namukų, 
ric 1946 metais buvo pa- 

tono karo vete- 
met bus jau nu- 
; yra jau prista- 
įiv nemų. Daug 
i šeimomis ir da-

.staty 
jranams, ši 
griau j, r.t 
ityta gere.- 

nu -

li'

nemė'--- r,os- Jl,ozas žl,kas IŠ St vete 
senosios ’^an- net°!’ ¥.ont[e--ba,

‘-dinozauru”. Jie sako a,.°- SYec,as, ?tvyk° cla al°* vena. ,,,, „ 
dabar partija atjaunėsianti ?to^ ,r ’a.ke Pal’^>^ butai kit. . 
ir. gal būt. net prasimušian-vaite ar ,le,au'
ti į pirmą vietą.

------------------------------- Mergina Perdūrė Jurininką

BUTAS NUOMAI 
Nuo Augusto 1 d. išnuomuo- 

ju gražų 5 kambarių butą su 
visais patogumais. Priimčiau 
senesnio amžiaus žmogų, kurs

ar -e barakuose gy- galėtu pagelbėti prie namų dar-
•Jit s bus parūpinta bo. Skambinti: Mrs. Anna Flo- 

rin. RANdolph.6-1199 .J. (30
I

Konfiskavo Auksą

Kast
muitinė

_____ . ......... t
aerO'U’omo Apačioje 2 storai, viršuje 2 apart- | j stono ac . o-.io.n, nwntai po kambarius. Vienas ♦

nfipkavo 65 sva- blokas nuo City Point. Namas kam-j Į • -i .. , , \ , pinis. garu šildomas, baltos sinkos. . Jieško 1 U> auk>( . kuns buvo atras- Atneša ?110 į mėnesį. Kaina $6,500.' { 
Prie Southampton gatvės 22 metų amžiaus juodpiau- tas Sali nono Bienštoko Klausti telefonu; so s-so.so. ■» 

Bostone. Columbia Packing kės merginos, kuri pereitą bagaže. I enstok buvo atsi- ip-.KU, k'MBvrio ! 
Pereitą savaitę federalinis Co pradėjo statyt didelį mė sekmadienį saliune susipy- vežęs tą auksą iš New Yor- \vwton*o Watertowno »
teisėjas Wvzanski Bostone sos konservų fabriką, kuris ko su jurininku ir. perduru- ko 11 per Bostoną norėjo is- ar City Point apylinkėse, _ bet turi i { 
ipilietino 175 svetimšalius, kainuos $1,500.000 Porei-si ji peiliu, pabėgo. Jurinin-šmuę liu< i į užsienį Auk- ^3^'uki’^kamb^r'turi.^pra-i j 
kurių tarpe buvo keletas tą savaitę buvo jau padėtas kas sako, kad ii jam esanti so vertė 'kaitoma apie 50 man ,30>
lietuvių. .kertinis akmuo. žinoma tik “Katy” vardu, tūkstančių dolerių. I 83 GardneTsę., Aiiston, Mass.

fpilietino 175 Svetimšalius

NAMAS PARDAVIMU

Stato Konservų Fabriką
Bostono policija

LIETUVIŠKA
APTIEKA•ir

Žolių Krautuvė 
172 L S t., So. Boston

Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio.
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptą at
nešei čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Uetaria Gydytojas ir CkirorgM

Vartoja vėliausios konstrukicijo* 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 noo 7-8
534 BKOADWAY,

80. BOSTON, MASS.
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