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Plieno Ginčas Pasiekė Kritiškos 
Padėties

Pakartotinos Derybos Nedavė Susitarimo; 175 Unijos
Vadai Remia Unijos Atstovų Reikalavimus; Plieno 

Streikas Skaudžiai Palietė Visų Ūkį; Vyriau
sybė Žūt Būt Verčia Ginčų Baigti, Bet Kaip?

Jau aštunta savaitė tęsia- Išgelbėjo 45 Žmones 
si plieno pramonės streikas Jį JMivQ Gaisr0
ir apie 2,000,000 darbi
ninkų visoj pramonėj ne- A . .
dirba dėl plieno trukumo. .. Pel<i,tii penktadieni nak-
Pereitoj savaitę iš dvejų ™ v,len“,1,7orv5?? t3”.38 
kanų plieno kompanijos ir Black G?11 ^idege ju-
unija bandė susikalbėti, betiroJ® nuI° AmIe"k«s
nepajėgė. Sekmadienį, vy- P^asctU ties Long Island. 
riausvbei sprriant, uniia ir 2UV? katun .zm°"e":
kompanijos keturias valan- ? 4? zn?ones bu™. f?*? 
das posėdžiavo, bet be jo- 8ved« laivo ‘ Gnpsholm , 
kių pasekmių. Kompani- kuns. Paskubėjo degančiam 
jos pareiškė, kad jos jokių
naujų pasiūlymų negalin ‘Black Guli” yra preky

binis ir keleivių laivas. Jis 
plaukė iš Hamburgo į Nevv 

Šį pinnadienį Pittsbur- Yorką. Jis priklauso norve- 
gbe posėdžiavo 175 unijos gams, bet buvo pasamdytas 
vadai, kurie įeina Į uždar- vienos amerikiečių kompa- 
bių komitetą. Unijos va- nijos gabenti prekes ir ke- 
dai patvirtino savo atstovų leivius.
reikalavimus iškeltus dery- Švedų laivas ‘Grips’ lm’, 
bose ir nutarė laikytis, iki kaip tik baigė gelbėti de- 
kompanijos sutiks daryti gančio laivo žmones, visus 
nuolaidas. išgelbėtosius, išskyrus vie-

čios daryti.

as
EISENHOWER1S SU REPUBLIKONŲ VADAIS

t ri <

' "i «■

Generolas Eisenhoweris tariasi su senatoriais Krank Carlson iš Kansas ir C. Wey- 
land Brooks iš Illinois. Generolas dabarrimtai planuoja savo pirmą politinę kam pa- 
ją. Nuo pasisekimo priklauso ar generolasšeimininkaus Baltajame Name 4 metus.

DemokratųKonvencijaCkicagoj 
Ieško Kandidato

Demokratų Konvencijoj Eina Kandidatų Varžytynės; 
Daugiausiai Minimi Vardai Stevensono, Barkley, 

Kefauver, Harrimano; Civilių Teisių Klausime 
Einama prie Kompromiso; Didėja Nuotai

ka “Draftuoti” Stevensonų

Irane Vyksta ši pirmadienį Chicagoje
Hruvinas Riaušės

T X- -• m v .lyvauja 1,652 delegatai suIrano sostinėj Teherane, 123O balsų Konvencija

Parduoda Vištas Pakeliamos
Prikimštas Ledo Senatvės Pensijos

Gen Eisenhoicer 
Darys 'Invaziją

praeitos savaitės gale, pra 
sidėjo kruvinos riaušės, ku
rias kelia iš valdžios paša
lintojo Dr. Mossadegh šali
ninkais. Dr. Mossadegh-pe- 
reitą savaitę pasitraukė iš 
valdžios todėl, kad šachas 
nesutiko jį paskirti ne tik
tai ministerių pirmininku, 
bet ir karo ministerių. Po 
jo pasitraukimo buvo pas
kirtas naujas ministerių 
pimininkas, Ahmad Gha- 
vam, prieš kurį dabar Mos
sadegh šalininkai ir kelia 
riaušes.

užsitęs iki ketvirtadienio ar 
penktadienio.

Konvencijoj laukiama la
bai gyvos kovos tarp dau
gelio kandidatų. Konven
cijos pradžioje dar nebuvo 
aišku, kuris kandidatas 
prasimuš į pirmą vietą ir 
gaus nominaciją. Vėliau
siomis žiniomis atrodo, kad 
Illinois gubernatorius Adlai 
Stevenson gali būti “draf- 
tuotas,” nors jis iki paskuti
nės dienos vis sakė, kad ne
nori būti kandidatu.

Sveikatos taryba Chica-

Vyriausybė turi paruošų-
si dokumentus perimti sa-'J savo keHonę į švediją. 
vo žinion plieno įmones, |
dirbančias karo reikalams; ZZ~.r7
(kitokio įgaliojimo vyriau-Tikras, K.0U 
sybė po aukščiausiojo teis
mo sprendimo neturi), bet 
iš tokio įmonių perėmimo 
gautųsi “tik lašas” plieno, 
nes visas ūkis jau priėjo 
krizės dėl plieno trukumo.

Liepos 18 d. prezidentas 
goję susekė, kad mėsinin- Trumanas pasirašė kongre- 
kai parduoda žmonėms so priimtą bilių, pagal kurį savo rinkimų kampaniją 
paukštieną pripakuotą ledo. senatvės pensijos pakelia-1 vesti ir pietinėse valstijose, 
Inspektoriai peržiurėjo 50 mos visiems apdraustiems kurios visada balsuoja už 
tūkstančių svarų užšaldytos maždaug po 6 dolerius į ’ demokratus. Generolas da-

Grįš Vyriausybėn
Anglijos darbiečių va

das C. Attlee sako, kad 
darbiečiai sekamuose rin
kimuose grįš į valdžią, jei 
tik sugebės išlaikyti savo

TITO TARSIS SU C'
TURKIJA ir GRAIKIJA ^ee sako’ kf- W: Ch“ 

chillo vyriausybe neturi jo-

paukštienos ir sako, kad mėnesį. (Old Age and Sur- 
kiekviena višta ir kiekvie-vivors Insurance). Taip pat 
nas kalakutas buvo pilni le- pakeliamos ir gelžkeliečių

Republikonų kandidatas 
gen. Eisenhower rengiasi

rys pietinių valstijų “inva
ziją”, kad ir ten nukėlus 
dviejų partijų sistemą ir pa

do. Kalti dėlti esą ne krau- senatvės pensijos. Pakeltos traukus vieną kitą iš tų val-

_ . , _ . Daug ginčų sukėlęs civi-
Irano vyriausybė sutrau- teisių klausimas bando- 

kė į sostinę daug kanuome-ma ifepręsti kompromisu, 
nes ir kareiviai palaiko so-,Atrodo kad konvencija pa. 
stone j tvarką. .Riaušės eina'gį^^yg u2 išleidimą sušvel- 
ne tik sostinėj, bet ir Aba- njnĮO civilių teisių įstatymo, 

koks dabar buvo svarsto
mas kongrese.

Konvencija perduodama 
per televiziją, todėl, kaip 
ir republikonų suvažiavime,

Helsinkyje Vyksta iyisas kraš.tas gali stebėti ir

dan mieste, kur aliejaus 
pramonės darbininkai esą 
apsiginklavę ir įsitraukę į 
riaušes.

tuvininkai, kurie paukštie- pensijos bus jau išmokėtos 
ną parduoda savo krautuvė- už rugsėjo (September) 
se, bet mėsos kompanijos, mėnesį.
kurios paruošia paukštieną Naujas patvarkymas lei- 
rinkai. Paukščiai esą pri- džia pensininkams užsi- 
pumpuojami pilni vandens dirbti po $75 per mėnesį

Jugoslavijos santykiai su ki°® Prc«r3n’os aSf"ia”!
Graikija ir Turkija dabar 
tiek yra pagerėję, kad grei
tu laiku laukiama praside
dant derybų tarp tų valsty
bių dėl jų gynimosi politi
kos subendrinimo. Visos tos 
šalys esančios nusistačiu- 
sios savo leisvę ginti ben
drai.

SVARSTO AMERIKOS 
UŽSIENIŲ POLITIKĄ

ir paskui užšaldomi. Kai neprarandant teisės gauti

stijų i republikonų eiles.
Generolo politiniai pata

rėjai sako, kad kandidatas 
lankysis ir pasakys prakal
bas Texas, Louisiana, N. 
Carolina, Florida ir Virgi-

valdymui ir gyvena tik šiai 
dienai. Darbiečių opozici
ja, pagal C. Attlee, turi ves- nomis. 
ti atsakamoingą politiką ir 
neturi visada balsuoti prieš 
tik todėl, kad jie yra pozi
cijoj. C. Attlee pabrėžė, 
kad skirtumai derbiečių ei
lėse yra mažesni, negu jie 
atrodo iš šalies žiūrinčiam.
O koservatorių spauda vi
sus tikins ir tariamus skirtu
mus darbiečių tarpe visada 
išpučia ir padidina.

kuriuose kalakutuose rasta’pensiją (buvo iki šiolei 501 a valstijose. Sako, gene- 
po 4 ir 5 svarus ledo, ku- dolerių per mėnesį). uolas gavęs daug pakvieti

Prezidentas Trumanas, H .,š P‘et™V. irris parduodamas mėsos kai-

Vokiečių Socialistai 
Skelbia Protestą

Colgate Universitetas, j 
Htmilton, N. Y., liepos 26- KORĖJOS S. RHEE 
31 dienomis ruošia iš eilės
ketvirtąją Amerikos Užsie
nių Politikos konferenciją, 
bendradarbiaujant J. A. V. 
valstybės departamentui.

VEL KANDIDATAS

Universiteto vadovybės 
kvietimu šiemet, kaip ir 
1950 bei 1951 metais, Lie
tuva bus toje konferencijo
je atstovaujama. Jon vyk
sta vice-konsulas Nevv Yor

Pietinės Korėjos libera
lų partija nutarė išstatyti 
dabartinio prezidento Syng- 
man Rhee kandidatūrą nau 
jam terminui. Pakeitus kon 
stituciją Korėjos preziden
tą dabar renka visi krašto 
balsuotojai. P r ezidentas 
Rhee yra jau 77 metų am-

ke Vytautas Stašinskas, ku-j^.iaus ir buvo atsisakęs u 

ris dalyvaus diskusijose Ry- ti kandidatu, bet, rodos šu
tų Europos klausimais. tlks- Ruimaibus rugpiu- 

čio mėnesio viduryje.

Vokietijos parlamentas 
priėmė įstatymą apie dar
bininkų teisę dalyvauti įmo 
nių vadovybėje. Įstatymas 
išleistas pagal vakarinės 
Vokietijos konstitucijos pa
tvarkymą. bet įstatymas yra 
taip surašytas, kad darbi
ninkų atstovai parlamente 
sakėsi jam negalį pritarti 
ir prieš jį griežčiausiai pro
testavo. Socialdemokatų at
stovai sakė, kad 6,500,000 
organizuotų darbininkų tu
rės “visi kartu” pareikšti 
protestą prieš tą įstatymą.

Darbininkų dalyvavimas 
įmonių vadovavime vyks 
per įmonių tarybas renka
mas visų imonės darbinin
kų.

pasirašydamas tą bilių, sa
kė, kad republikonai, išsi
gandę daktarų draugijos, 
pablogino vyriausybės pa
siūlytą bilių ir nuskriaudė 
senus žmones, kurie yra
reikalingi gydymo. Ameri-. .
kos daktarų draugija, ture-j .?iet£ te1'
dama galvoje tiktai daktarų ^ėjas Port Elizabeth mies

net iš tų valstijų demokra
tų partijos veikėjų.

P. Afrikos Negrai 
Laimėjo Bylą

15-toji Olimpiada
Liepos 19 dieną Suomi

jos sostinėj, Helsinkyje, at
sidarė penkioliktoji olim
piada, kurioje dalyvauja 
70 tautų geriausieji sporti
ninkai. Atidarymo iškilmė
se dalyvavo virš 70,000 
žmonių minia.

Šiais metais olimpiniuose 
žaidimuose dalyvauja ir So 
vietų Rusija, kurios spauda 
iš anksto rašo, kad rusų at
letai ir gimnastai užimsią 
garbingą vietą rungtynėse.

Olimpiniai žaidimai da
romi kas keturi metai. Jie 
organizuojami senovės grai
kų žaidimų pavyzdžiu.

klausytis konvencijos eigos.

DVI KANDIDATES
I VICE-PREZIDENTUS

Demokratų partijos kon
vencijoj minimos dvi mote
ry®, kaipo galimos kandida
tės į Amerikos vice-prezi- 
dento vietą. Viena yra Mrs. 
India Edvvards, nacionali
nio komiteto moterų sky
riaus pirmininkė, o kita yra 
teisėja Sarah T. Hughes iš 
Dalias, Texas valstijoj.

IEVA PERONIENE
ARTI PRIE MIRTIES

Lietuvos Gen. Konsulato Long Island gelžkelio Ii-
New Yorke vice-konsulas nijoj traukinys sekmadienį 
Anicetas Simutis, atosto- užmušė 7 žmones viename

pelnus, priešinasi visomis 
priemonėmis, kad senatvės 
apdrauda neimtų rūpintis 
pensininkų sveikata. Dak
tarams toks rūpinimasis se
nų žmonių sveikata yra 
“socializuota medicina” ir 
jie prieš tai gvoltu šaukia, 
o kongrese politikieriai ne
nori su daktarų draugija 
pyktis ir todėl vyriausybės 
pasiūlymą išbraukė.

NENORI ISPANŲ
FAŠISTINIŲ UNIJŲ

Krikščioniu darbininkų 
unijų tarptautinė sąjunga 
nutarė nepriimti į savo or
ganizaciją Ispanijos fašis
tinių unijų. Jos nepriima

Filipinuose senai jau siau
čia ginkluotų razbainininkų 
gauja, kuriai vadovauja tū
las Moro Kamlon. Pereitą 
savaitę valdžia pastatė jam mos todėl, kad Ispanijos 
ultimatumą per 4 dienas su-1unijos (sindikatai) nėra
dėti ginklus ir pasiduoti, laisvos darbininkų organiza-

te išteisino 19 negrų, kurie 
buvo suimti ir kaltinami pa
pildę “baisų prasižengimą.” PEILIO SMUGIU
Tie negrai nuėjo į vienos 
pašto įstagos tą skyrių, ku
ris yra skiriamas “tiktai 
baltiems”. Negrai tyčia ėjo 
i tą pašto skyrių, kad jie bu
tų areštuoti, protestuodami 
prieš Dr. Malan vyriausy
bės išleistą segregacijos 
įstatymą. Teisėjas negrus 
nenubaudė, nes esą jie ne
sutrukdė pašto įstaigos dar
bo ir niekam jokių nuosto
lių nepadarė. Teisėjo pro
tingas sprendimas nuskam
bėjo po visą Pietų Afriką 
ir. tur būt, paskatins negrus 
griežčiau tęsti “nepaklus- 
nybės akciją”.

—Unijų atstovai demo
kratų konvencijoj pasisakė 
prieš A. Barkley kandida-

IŠSPRENDĖ GINČĄ

Varnado, La., miesto ma
joras, Tom Williams, su 
peiliu perdūrė to miesto ta
rybos narį, E. L. Fomea. 
Pareigūnai negalėjo susi
tarti dėl kokio tai miesto 
tvarkymo klausimo. Majo
rui keliama byla už argu
mentavimą peiliu, o iki tei
smo jis paleistas po $750 
kaucija. Jo auka ligoninėj

Argentinos diktatoriaus 
Perono žmona Ieva, pagar
sėjusi Argentinos politiko
je, jau astuoni mėnesiai 
serga, o paskutiniu laiku 
jos sveikata esanti visai pa
šlijusi. Nesenai jai buvo 
daryta operacija. Sako, kad 
ji serganti vėžio liga.

PREZIDENTAS TRUMAN 
JAU VISAI SVEIKAS

Prezidentas Truman ke
lias dienas išbuvo ligoninėj, 
kur jis buvo atsigulęs svei
katos patikrinti po mažo 

gydosi nuo majoro aštrių susjrgimo. išėjus preziden- 
argumentų. įUj ligoninės buvo paskelb

------------ ; 7 . tui iš ligoninės buvo pa-
Kuomet Šiaurės Amen-^^gj^^ pranešimas, kad 

koje žmonės miišta nuo prezidentas vra visiškai 
karščių, tai Pietų Ameriko
je siaučia baisios sniego pū
gos.

sveikas ir jaučiasi gerai.

gavęs nuo birželio 30 iki automobilyje. Užmušė ir Žinios sako, kad kol kas.cijos, bet valdžios kontro-turą. aiškindami, kad jis 
liepos 18, grįžta prie savo vilko virš 1,000 pėdų kru- razbaininkai smarkiai su liuojamos ir vadovaujamos persenas. A. Barkley yrajbuvo sustojęs traukinių ju- 
tiesioginių pareigų. vinus automobilio griaučius. ’ policija šaudosi. Į organizacijos. ,74 metų. įdėjimas per Andų kalnus.

Dėl didelių sniego 
pusnynų tarp Čilės ir Ar- —Amerikos ir Kanados
oentinos per du mėnesiu bendri oro manevrai vyk

domi šią savaitę. Pratimai 
tikrina apsaugą iš šiaurės.
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5 APŽVALGA S
CI VILĖS TEISĖS IR 
DEMOKRATAI

Įrašytas demokratų platfor
moje ir iš tos priežasties ta-’

, da pietiniu valstijų demo- Chicagoje posėdžiauja de krataj buv; b ~ kon?
mokratų partijos konvento- vencijos jr buv0 &
ja u sunkia, grumias, su kandida[ kuris demokra?
jkynu civilių teisių klausi- tams keturfas ya,?

mu. stiias
Daugeliui žmonių nepa- ' į>"zidenUs i948 metu

tinka vienas neginčijamas ,atformos buvo d jį 
gyvenimo faktas: Amen- k sui iš.
kiečių tauta yra nuusyta.,^ reikali jsutymus. 
tauta. J. yra maišyto rasi- pjetiniu valstij 'dem-okl.a. 
mu atžvilgiu, maišyta tiky-ui ir" republikonai tuos 
hmm. atžvilgiu, maišyta u ,;^ laidojo ir nau.
piliečių tautines kilmes at- kong,^as gaUs vėl 
atžvilgiu \ is. amerikiečiai, J dėti £ nauj naujas 
nors kai kūne turi juodų ar jdemas ir kongreso dau 
tamsią odą; visi amenkie- ka nors d j
čia., nors kai kurie vaikšto R ublikonai su clvilių 
į sinagogas, arba j katoli- teisiu reikalavimu buv0 la_ 
kų bažnyčias, arba ir me- bai atsa Jie ie tą
kur “nevaikšto ; Visi ame- k,ausim kai/ katė

DIKTATORIUS MftGSTA IŠLENKTI TAURĘ

Jugoslavijos diktatorius Tito, at-įmetęs nuo Stalino ba
žnyčios, linksmai traukia vyno taurę ir juokiasi iš Stalino 
pastangų jį nuversti nuo diktatoriaus sosto. Bet jo sargai 
budi ir daboja diktatoriaus gyvybę dieną ir naktį Tito 
atsimena, koks likimas ištiko Trockį ir kitus Stalino prio- 

šus, kurie buvo išžudytu Tokį likimą Stalinas ir jam 
neabejojamai ruošia.

mas, aišku, darbininkams, 
Į reiškia nuostolį. Bet jis ne
patenkina nė kompanijų. 
Jos sako, kad pietinėse vai-1 
stijose, kur nėra unijų, dar
bininkai dirba 30 centų į 
valandą pigiau, negu- Nau
jojoj Anglijoj, todėl paga
minti tenai audiniai par-

ševikai “platino”, kaip jie 
norėjo, o, be to, jie žurna-

____ ____ ______  r_. _ . . lą ir cenzūruodavo, kad jis
duodami daug pigiau ir N.!^ mo vlsas republikonų nepasakytų nieko, kas Ma- 
Anglija negali išlaikyti ir dem°kratų partijų pa»- gkvaj galėtų nepatikti. To- 
konkurencijos. įlaptis. Jis Laisvėje,, liepos j biuletenį patekdavo

Fabrikantų atstovas Stan 16 d- Vieno žinovo lupomis į visiškai neutrali medžią 
ton tačiau pasakė: nors sako Į^aip aPĮe Sen* Lisen- ga? kuri nei šildė nei šaldė, 
toks algų sumažinimas nė-, ower*° kandidatūrą: Rusija Amerikoje turi
ra pakankamas, vis dėlto jis “jįs mano, kad generolas Ei-1 savo "penktąją koloną”, O 

į bus šioks toks mums palen- senbouer Politikoje tėra pap- Amerika Rusijoj neturi nė 
gvinimas ir mes bandysi- rastas asilas. Visas jo subren- į vieno mažiuko skautuko,

Jo Dialektika

Antanas Bimba ėmė ir

me dirbti, kol galėsime.

Ir Šis Ir Tas

dęs gyvenimas buvo susietas kuris drįstų Amerikos pozi- 
su armija, su militarizmu, su cjją ginti. Koki čia gali bu- 
karais, su komandavojimu ki- »j lygybė tose sąlygose? 
tų. Nieko jis nenusimano apie *" x
svietiškus žmonių reikalus. Bet

rikiečiai, nors kai kurie ir....... . . . apie balą, kad tik neužga-nėra kilę is skotų-amų pra- jetini valstiju balsu0. 
kinesnes ai- tariama, pra-;tojy jautrum0. Linkolno 
kilnesnes gimines. . ~ partija staiga išsigando sa-

Visų piliečių lygybe prieš v0 tradicinio nusistatymo 
įstatymus yra įrašyta čia į cjvilįų teisių klausime ir 
konstituciją, bet nuo kon- savo platformą su-
stitucijos iki praktiškos ly-1 dej-inti su savo senai jau 
gybės yra ilgokas kelias, neširdinga pozicija tame 
Darnus įvairių rasinių ir reįkaie
tikybinių grupių sugyveni-. §ią ;avaitę pasirodys, ar
mas bus tik tada įmanomas, demokratai išdrįs peveldėti
jei visi piliečiai jausis esą Linkolno dvasią, ar paliks 
lygys prieš įstatymus b" tą dvasią be vietos atomų 
gus kasdieniniame gjveni- amžiaus politikoje.
me, prie darbų, politikoje, __________________
ir visur kitur. Skriaudžia-.

o. . štai jį republikonai stato kan-Sicilijoi labai žemas zmo- ,., / . ; ,

‘r n°riT“ f"“ « ninkai dabar aiškina, kodėl to> fint S 3UOtU- T,kra "a- Taft pralaimėjo
Bimba šitai, atsiprašant, republikonų nominaciją, 

nuomonei pritaria ir tariasi Vienas aikintojas sako, 
viską išaiškinęs. Matote, kad Taftas pralaimėjo dėl 
kaip viskas paprasta! Vie- savo klaidų. Tos klaidos
nas kandidatas tikras asi- buvusios:

pasipilus pupelių krūvą ant 
stalo.

—o

Eisenhovverio šali-

Iš Sicilijos kasmet ek-
sportuojama apie 13» tonų 7^^ “f ~ Šen. Taftos atsisakė pa
žinomu plaukų. Daugiausia . . n snį ir tada visi smerkti Texas valstijos de- 
1 rinką patenka pnaugan- bimbin?ai ..protingi.> žm0. legatų “vogimą”, kas sukė- 
cių meigaicių plaukai. Bie-,nžs balsuos už boĮševikuo- lė įtarimo, jog jis nevengia 
dnesm tėvai net per ašaras kandidatą ir pasaulis visokių priemonių nomina- 
mergaites skina nuo plau- bųs bimbiškai išganytas. cijoms laimėti.

Įdomu, kad Bimba šito- Tafto neįsiki.
...................... • T i t: miniofariai s?* Kalnas Etna Sicilijoj bė- T^-i 1 do televizijos į nacionaliniopasiuntiniai, ministeris Lon Lietuvos ministenai sir- . - patiekti laikraščio skaityto-, .. . J -L • ,,,done B. K. Balutis ir mini- dingai sveikina tautą oku-gyje paskutin.0 šimto m etų V . j; Rį M > komiteto posed. ir tuo suke- 

steris Washingtone P. 2a-'puolame krašte ir visus 19 kartų buvo iss.ver- įuvalg0 4 le tfanmo, kad kas to.
deikis, tarėsi Londone 1952 tuos. kūne aukojasi ir dir- z£s* į§ mokytojaus ______
m. nuo birželio mėn. 26 d. ba Lietuvos laisvei atstaty- 0 pažinti ir mokinius. S0SrJ, - s ■ ataVa™
ligi liepos mėn. 7 d. aktua-'ti ir lietuvių dvasiai palai- Kad apvažiuot vulkaną* x 1 , s?1J?1?kai ataKav®liSs klausimais, liečiančiaiskyti. Jie taip pat pagarbiai Etn, sicifijoj reikia pada! “Konfederatų Armija’“ ° “rix,amiPsu

tov.'mim' visus tnns tautiečius.1 generolą nesishaujciami su
Floridos Ku-Klux-Klano padorumu ir teisybe, o tas

Diplomatai Skelbia
Lietuvos diplomatijos še-jos sunkiojt kovoje už lai- 

fas S. Lozoraitis ir Lietuvos svę ir nepriklausomybę.
kų.

, ten daroma, kas bijo švie- nesunku

mos mažumos mano, kad jų PERMAINOS IRANE .... ...... ___
teises turėtų saugoti tam T mimsteriu nirmi lLietuvos diplomatinę tar- mini visus tuos tautiečius, ,yti gg mylių kelionę 
tikslui išleisti įstotyTnai, o „^VSo^dVp^ ^ det>°rtUOtl ”
ne tiktai politikierių pui- |(rauk6 vįetos y
kia. skambantys pasisaky- vi b sudarį Ahmad 
mai ir gerasird.sk. Imkeji-Gha/am Sultaneh, senas 
mai. Pažangesnieji žmones politikierius.
ir rasinių grupių atstovai Df Mossadegh pagarsė

liečia Lietuvos išlaisvinimą.,ir gyventi laisvai bei demo-;prie RaHjos 1860 metais, 
ir surišti su tuo užsienių lie- įkratiškai.partTja“^’ skatdo tu0’ ,kad naciona>izaTO iuvių Veikios klaraimab Ly-‘ Pasitarimo dalyviai krei-

P . 2 x Irano aliejaus kasyklas ir Euva orecvai-ctvti i nia nuoširdaus sveikinimo
Tibiinc ovvpntniai kg»l?n viršininkas Floridoje, Bill Toklos 11 kitokios klaidos 
Libijos gyventojai keno- en(i^x ai^kina kad nanei-S€n* Tafto* dauguma “su-nėms per dykumą naudoja. ,enflrix; aisKma\Ran panei- s -

v,_________________ gimas konstitucinių teisių UIPue
nuoširdaus sveikinimo 

žodžius į užsienio lietuvius
įrašytų tokius civilių teisių ,1.1*™ t J TL< >giu budu buvo apsvarstyti i pu i
reikalavimus* valyklas ir dar labiau pa- Lietuvos dinlomatiios uždą- žodžile Kaiavimus. v^g ajįejaus pramonę nesu-
Paskelbti federalinių prasižen- garsėjo tUO, kad nacionali-
gimu linčiavimus ir gaujų už- gebėj0 j0s paleisti į darbą - ‘ į ’ j j Lietuvos į ti laisvę ir dirba visuome-
turtą; piįvede lianą pne tinan- suverenių teisių vykdymo ateini bei kultūros darbą. Jie

Panaikinti pagalvės mokesti bankioto. statymą. Į tiki-i, . kad^ užsienio, jietu-
kaipo sąlygą piliečiams daly- Dr. Mossadegh pasižy- Susirinkusieji konstatavo, viai. eidami tradiciniais ke- 
vauti nominaciniuose ir galu- mėjo dideliu užsispyrimu, kad vieningumas, kuris vi- liais. kuliais tauta visados 
tinuose balsavimuose; demagogija ir tur būt pa-l5ados buvo musų diplomati-! sunkiomis valandomis vie-

Panaikinti amerikiečių tafpe . .s bet kada iis’^imi-’nės veiklos pagrinde ir ningai žengė, ir dabar rasdurUu prakišT kto^mūjyp- diplomatinių,būdų sutartinai bei darniai
ta XomoX“ vvriausvi; kaip paleisti i darbą iš an-'bei konsulinių atstovybiųjapjungt. patriotine, veik- 
,<„rarkX arta ir abeju' vy- glų atimtą aliejaus pramo-narius Sovietų Sąjungai už-j Ui vąsas savo jėgas, kaip 
riausybės šakų parėdymais; nę, jis pamatė, kad nei de- puolus Lietuvą, palieka toks to reikalauja gręsiantis Lie- 

Suteikti federalinei vyriau- magogija, nei jo garsios Pa^ gilus ir tai pat reiškia- ’̂- ■■ pavojus.
sybei stiprų įgaliojimą prižiu- i ašaros, nei apalpimai nie-Į^ Lietuvos valstybinio tęs-. Pagaliau, Lietuvos^ nnni- 
rėti, kad federaliniai įstatymai įę0 nepadeda aliejaus indu- 
prieš diskriminaciją butų vyk- gtrijoj. Ir patriotizmu pra-

.kūpranugariuš'.'"Tie ^iiaT«imas .konstitucinių teisių “rpoe ir pavertė į mazu-
_____  — - . _____ - . it jy organizacijas, kun«e|ant savo kupros gali nešti but9..vl.sal a;sk.VS, jei, pa-

jos piliečiu interesų saugo- remia tautos siekimą atgau- nuo 250 ir 300 svarų. Jie vyz(lziul> auksciausias tei-
......................... ' -------- sma* išneštų sprendimą Demokratų Bėdos

Lietuvos diplomatijos uždą 
viniai, liečią Lietuvos bei

gali tarnauti savo ponui iki0 .prieš rasinę segregaciją
25 metų. Vienas kupranu- .. i Republikonai gurėjo du

Į Konfederatų armiją bu- svarbiausius kandidatus no- 
sią priimami tiktai baltieji minacijai ir tarp jų ėjo ko- 
žmonės ir krikščionys. Ta va ir viešas baltinių skalbi

mas.
Demokratai turi bene 7 

kandidatus ir tarp jų šią sa
vaitė užvirė “free for all”

garis kainuoja nuo 50 iki 
100 dolerių.

o-

domi ir kad diskriminacija dar-,mon6s nevarvsi! 
buose dėl rasės, tikybos ir tau-

tinumo reikalu.
Susirinkusieji apsvarstė 

visus jiems patiektus kitų

teriai, imdami dėmesin 
tarptautinės padėties plėto
jimąsi, reiškia įsitikinimą,

Žodis “Šeik” arabų kai. armija iki ateis laikas gm- 
boje reiškia senas žmogus, iklus. ,?band-vt1’ 2ada kovotI 
arba seniausias giminės Pne? z\d^ lr Pnes ne?rus- 
žmogus, arba viršila, arba ^. P"es dveW ras!nl« 
ir dvasininkas bei karavano itiyP’y kal kulia? otgamza-
vadas. i Ja^*

Tokių tipų Amerikoje 
yra, bet, laimei, jų nėra

Vakarų tautų kalbos iš daug. To KKK viršininkas

, nasiuntiniu konsulu ir vi-'kad lietuvių tauta įvykdys
tinės kilmės butų panaikinta; Dr. Mossadegh drąsus pasnmumų, Konsulų ir \i nasirvžimą

Įkurti pastovią civilių teisių aliejaus kasyklų nusavini-Į s?omenės organizacijų klau
komisiją ir pavesti jai civilių mas padarė iš jo visu Vidu- sunus> taip kurių paminėti

ni: plačioji lietuvių konfe
rencija, Mažosios Lietuves

teisių vykdymo priežiūrą, kar- riniųjų Rytų didvyrį, bet
tu suteikiant jai teisę daryti j0 nesugebėjimas nusavin- 
savo pasiūlymus kongresui dėl t pramonę eksploatuoti iš 
geresnio cv.hu te,s,u uat.kr,-, did rio ,arė į žjjm
nimo piliečiams; i • -V- » . . . ,kaip nereikia seiminmkau-Sustiprinti justicijos depar 
tamento civilių teisių skyrių;

Suteikti pilnas valstijų tei
ti.

Didžiausias Dr. Mossa-

atkurti Lietuvos respubli
kos nepriklausomybę.

London, 1952. VII. 7d.

arabų kalbos yra pasiskoli- bandė eiti į politiką ir su- 
nusios šiuos žodžius: zero,-rinko kandidatuodamas i. 
haremas, tarifas, žirafa, fa-i Floridos gubernatoriaus vie 
kiras, alkoholis, algebra, al-[tą 11,203 balsus. Laimei 
manachas ir k. tik tiek. 1

Tarybos reikalai, dalykai 
liečią europejinį sąjūdį, ben 
dradarbiavimas su Sovietų 
pavergtų tautų atstovais, 
biepholzo gimnazija, Lietu
vos atstovavimo užsieniuo- Gali Paliesti 40,000 Audėjų

Prasideda Algų
Kapojimas

ses Alaskai ir Hawajų saloms, degh laimėjimas buvo pa- 
Columbia Distriktui duoti sa-[siektas tą dieną kada jis iš- 
vivaldybės teises; varė iš Irano anglų techni-

Pakeisti senato tvarką toje [kus ir “atsikratė” nuo sve- 
prasmėje, kad debatus galima, timųjų eksploatatorių. Bet 
butų uždaryti, po tam tikro po į0§ triumfo dienos atėjo 
dienu skaičiaus paprasta dau- ju0(ja9 pasninkas kada neį 
guma. Tuo budu butu pasalm-, . . . ..7 . ...
ta kliūtis pravesti senato eivi-?""^ prestižo nebeliko 
liu tariu Įstatymus kuriuos lr relkeJ° padidinti terorą, 
dabar pietinių valstijų senato- kad savo valdžią išlaikius, 
riai “filibusteriavimu” sabota- Df Mossadegh> kai ėmė

valdžią, žadėjo daug viso- 
Šitokie reikalavimai yra kių reformų. Nacionalizaci- 

priimtini visai partijai, is- ja aliejaus pramonės buvo 
skyrus pietinių valstijų de- tik vienas jo programos rei- 
mokratus, kurie civilių tei- kalavimas. Bet būdamas 
šių baidosi, kaip pasikesi- valdžioje jis tik vieną rei- 
nimo prieš jų “baltas” tei- kalavimą įvykdė, naciona- 
ses ir prieš “valstijų teises”, lizavo aliejaus pramonę ir 

1948 metais civilių teisių tą patį reikalą taip sufuše-

se praplėtimas, informaci
jos patobulinimas, piliety
bės bei pasų reikalai ir t. t.

Savo suvažiavimo proga 
susirinkusieji sutarė su ki
tais tuo laiku esančiais Lon
done Baltijos valstybių di
plomatais susitikti bendroj

A bitracijos teisėjas Geli 
hom pereitą savaitę pa
tvarkė, kad Nevv Bedfordo 
ir Kali River^o medvilnės 
ir rayono audėjams butų 
numušta po 8‘* cento algos 
į valandą, nes tų miestų 
audeklinių kompanijos pa-

konferencijoj ir joje daly-;reiškė, kad toliau jos nebe- 
vavo, aptardami liečiančius. išgalės esamų algų mokėti, 
visas tris valstybės klausi-' Kol kas šitas patvarky
mus. [mas liečia tiktai New Bed-

Jie su dėkingumu įverti- ford ir Fall River 13 dirb- 
no Didžiosios Britanijos,*tuvių, kuriose dirba 16,000 
Amerikos Jungtinių Valsty-'darbininkų. Bet nėra abe- 
bių ir kitų vakarų kraštų pa jonės, kad tas pats mastas 
lankumą, rodomą Lietuvai bus pritaikytas ir kitiems 

tekstilės centrams šiaurėje,

Mikroskopiškas gyvūnė
lis ameba neturi nei gerklės 
nei pilvo, vienok gyvena. Ji 
gyvena vandenyje, maitina
si visu kunu įsiurbdama 
maistą per odą.

—o—
Gyvuliukas angliškai va

dinamas Oark-Wark (Ory- 
cherepus Capensis), kuris 
gyvena Pietų Amerikoje, 
turi:
Kūną kaip kiaulės;
Ausis kaip mulo;
Akis kaip katės;
Galvą kaip vilko;
Dantis kaip žuvies;
Kojas kaip šunies;
Uodegą kaip kengūros ir 
Nagus kaip tigro.

J. D. Taunis

imtynės.
Visi septyni kandidatai 

turi savo trukumų. Du yra 
milionieriai, kas nors ir nė
ra joks “trukumas”, bet tai 
nėra toki jau didelė ir reko
mendacija rinkimuose. Ki
ti du kandidatai yra “sek- 
cionaliniai”, jie atstovauja 
tam tikras krašto sritis ir 
nėra populiarus sprendžia
mose šiaurinėse valstijose. 
Kiti kandidatai nėra net 
aiškus kandidatai, kiti bran 
ginasi ir nori būti “draftuo- 
jami”. Ir štai iš tų visų kan
didatų į kandidatus reikia 
parinkti vieną, kuris ir par
tiją- patenkintų ir rudenį 
patrauktų visų balsuotojų 
daugumą.

Uždavinys nelengvas, o 
žiūrėdami į Chicagos posė
džius ir šią savaitę turėsime
įdomų politinį spektakli.

x
Diplomatų Žodis

Skelbiame Lietuvos di
plomatų komunikatą spau-

sis iš fininsinių sunkumų kur dabadtiniu laiku dirba 
iki to verkiančio patrioto 40,000 darbininkų audėjų, 

aiškus reikalavimas buvo riavo, kad Iranas ilgai ka- kvailybes apmokės. 1 šjs arbitracijos patvarky-

Pakalbinlc 

liskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie
tuvių.

Biuletenių Karas

Amerika uždraudė So
vietų ambasadai čia spaus
dinti ir platinti jos iki šio
lei leistą biuletenį, kurs ra
šydavo apie Rusijos žmo
nių linksmą ir laimingą gy
venimą. Amerika tą padarė 
atsimokėdama už tai, kad 
Maskvos vyriausybė už
smaugė Amerikos ambasa
dos leidžiamą Rusijoj biu
letenį “Amerika”, žodžiu, 
kaip tu man, taip ir aš tau.

Ir visvien “biuletenių ka
ras” nėra vedamas lygybės 
sąlygose. Kam Sovietų am
basadai čia būtinai turėti
savo biuletenį, jei eina “Dai-; dai apie Londono pasitari- 
ly Worker” ir panašus bol- mus. Skelbiame, bet prisi- 
ševikiški “biuleteniai”, ku- pažįstame, kad ne ką iš tos 
rie sako tą patį, ką sako ir diplomatinės košės supran- 
ambasados propaganda. O tame. Diplomatai tarėsi, bet 
Amerika Rusijoj, dargi ta- ką nutarė ir kaip pasisako 
da, kada biuletenis ir ėjo,'“aktualiaisiais” klausimais 
jokio balso neturėjo, nes tik jie patys ir težino, 
jos leidžiamą žurnalą bol-‘ J. D.

gerasird.sk
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Minėjimas Šauniai Pavyko palyginimą padarė katali-
_ . . .......................... kai. Jie sako, kad KarpiusDanaus-Gireno žygio ir ir Ginkus pasielgė taip, kaip 

jų žuvimo minėjimas šiemet kaį kurįe parapijonai bažny- 
mo liepos 13 d. Metinis ^ioje. Pasakoja, kad esą 

įvykio minėjimas buvo ruoš- tokių parapijonų> kurie ba_
tas, kaip u kitais metais, žnyčioje, kai kunigas skaito J 
Daiiaus-Girėno postui vado- iįetUviškai evangeliją, tai 
v aujant ir Don Varnas po- prįderamai stovi ir klauso, 
stui talkininkaujant. Šiemet Q kai tik kunigas ima skai.
žmonių buvo gausiau ir pro- tytį evangeliją angliškai, tai 
grama buvo įspūdingesnė, jie plept atsisėda ir> be t0> 
negu bet kada praeityje. Į dairosi, nuleidžia galvą ar-

Dariaus-Girėno žygio mi- fca varto, žiūrinėja malda-
nėjimas ir Vasario šešiolik- knygę bei rožančių, kad tik
tosios minėjimas yra du pa- parodžius savo nesidomėji-
rengimai, kur Chicagos lie- mą.
tuviu Keturi Didieji—nau- D n,-. ,.J. ; Is Po Justino Pastogesjienieciai, draugieciai, mar- . . , _
eutiečiai ir sandariečiai iš- . bu*n in^£ Pas Justiną, is-
vien veikia ir veikia širdin- g»į<-me jo trumpą raport-

• tą, bet musų diskusijos buvo
ilgos ir pamokinančios. Ju-

Žmonių šiemet butų buvę ctįnas raportavo va ką: 
daugiau, jei ne toks karštas,
šutinantis oras. Daugelį ste- -Šiuo sykiu marijonai
bino praloto Antano Brisz- atakav0 ^"jienas . Man
kos atsilankymas. Jis buvo Jonams, įkliuvo uzam.ni- 
imponuojančiuose pralotiš- ma' ."Nenjienose vergijos 
kuose rūbuose. Vieni sakė, gausimu .r kntika baznytt-
kad jis savo tokiuos rūbuose nn* .vad« az .« “lerav,m« 
išrodė ne kaip paprastas pra vergijos. Marijonai tvirtino: 
lotas, nei ne kaip vyskupas,' Bažnyčia švelnino santy- 
ai kardinolas, o tiesiog kaip klus tarp va dovų ir vergų, 
pats popiežius. O kiti sakė. M !><>dmejo kad valdovai ir

TRYS ŽUVO TANKERIŲ GAISRE

Du aliejaus laivai Oleum uoste, Kalifornijoj, išsprogo ir 
supleškėjo baisiam gaisre. Apačioj matyti, kaip gaisrinin
kų laiveliai gaisrą bando užgesinti. Trys žmonės žuvo 

nelaimėje, 30 žmonių buvo sužeisti

Liūdnas Vaizdas
BALF'as paskelbė trum

pą apžvalgą, parodančią, 
kaip sumažėjo Amerikos 
lietuvių duosnumas šalpos 
reikalams. Paduosime

TAS DUONOS NEPRAŠO

Naujienos is Kanados
minčių pagerbti Joną Sta-

Liepos 13 d., sekmadieni, tebun ,eista su_
čia,draugų Bakanavicių farmo-

LDD Piknikas

stoti ties Staniulių šeima, tikta, aukas is tų valstijų, je, Brome P. Q., įvyko Lie- Tai nfi b
kur gyvena daugiau lietu-, uvių Darbininkų Draugijos ; lietuviškos 
vių Aukų surinkta Įvairiais ou kuopos p.kn.kas-isvazia- darbininkai Staniulienž dir 
metais „• atskirose valstijo- vimas. m organizacijojj „
e sekamal: Plknlki*. atlda‘e P>D ku<!" tadieninės mokyklos komi-

pos pirmininkas Bakanavi- o Jonį ljjįj kuQ_ 
cius trumpu žodžiu, kvies-Kalifornijoj

3947 metais .$2,126.11 poje ir kitose organizacijose.
1948
1951

metaiis . . . . 1,728.26 ganias susirinkusius pagerb- j dukrelė ~ Kanado-
a„ ti tragiškai darbovieteje zu- ■. ___777 __metais........... 355.00 je gimusios, laisvai vartoja

1952 pusmetis
Connecticut
1947 metais .
1948 metais .
1951 metais
1952 pusmetis
Illinois
1947 metais .

.253.00 vus. kuopos narį Zuperk,. (ėv* k tikros
Po to, kuopos sekretonus tuvait& Jauniaugioji lanko

Simeimtis taip pat suglau- lietuvių mok
.$10,527.19 štai, iškėlė senosios kaitos

kad jis taip pasirėdęs išrodo, ^o‘vaikai Ir rik Jada kli raPorte aPie Pasau’ P- M Kailis buvo veik-!
kaip senovės kryžiokų d«'y- k į ti įdiegti neko radimą? Jis parašė, kad lūs visuomenininkas, dau-’
ci« maffiątons pavyno sias minus luiegu ne ;s D-------____________________ . ... . New Yorke valstija

q 471 * i u ir dalyvauja lietuvių■ -nemt2US d a; b u s> Skautų organizacijoje.
’ Vnsl.n?I"e sukurtas d,ra“?‘- Tai reto nuoširdumo šei-
. .1,202.62 jas klubus, parapijas. Veliu- ma &kmės Q d

;ni Zuperką prisiminė, kaipo Jonui jr to|iau veikliai dbbti 
.$33,346.21 '.et0 atvirumo ir teisingumo 30cialistiniame bare.

! 1948 metais..........9,673.48 zmo&i’ 0 saTO vienminčius- p
1931 metais..........8,810.21 -naujuosius ateivius kvietė --------
1952 pusmetis . . . .6,818.80 užpildyti retėjančias gretas. Dėl TanUaMn,

| Toliau svečiai, kurių di- “Keleivyje” p. Pagins nu-
Massacnusetts . _ _ _ dėlę dalį sudarė naujieji siskundė, kad Montrealio
1947 metais . . .$17,679.50 ateiviai, prie bendro stalo tautininkai nieko kito nevei-
1948 metais . . .lo,269.47 vaišinosi, diskutavo, dalijosi kia, kaip tik užpirkinėja mi-

, Dol metais . . . .3,924.90 įsPudžiais. Sugrojo smuikas šiąs už savo* buvusį vada.
i 1952 pusmetis . . .1,783.34 įr akordeonas, sukosi poros, Keistas nusiskundimas! Ir
New Jersey (skambėjo “plieninių” kalnų ką gi tie tautininkai čia ga-
1947 metais .
1948 metais
1951 metais 

į 1952 pusmetis .77^77.   -- -----o™J------- ivuv gi c*oloj hivc* .
mas, tiek naujai atvykusie- Jei paklausite, kiek tie 
ji jaukioje nuotaikoje leido ponai yra rėmę Tautos Fon-„is magistens. . ver_^ be^ jr į valdovų Naujojo Pasaulio busią lio organizacijų narys ir uo-

Konvencijos ir Naujakuriai širdis, vergija išnyko.” Ką vei^3 tiek,Aiek lūs Lietuvos patriotas. Jis ' ’
Republikonų ir demokra- apie tai žinote ir ką mano- u? ^lir”a Tb?vo is tų “užmetėjusių'’; -

tų konvencijos įvykusios Chi te? ,a , aiP lsr? „° a .? V va; Lietu\o> patriotų, kurie DUS!niet;s
cagoje, daugumai naujaku- Sekė šitokie pareiškimai: kova Pnes ver^^ ir uz 68 metus pragyvenę užsie- 19°2 P^raetls
liu buvo tikra naujenybė. —Vergija ir baudžiava tai zm5,gaU:s teis®s' muose nenutraukia dvasi- Pennsylvania
Daugelis jų jas akylai sekė/dvynai. Abi santvarkos ma- . Po to1dar l!^ai kalbeJOme mų ryšių su savo gimtuoju 1947 metais .
Vieni tas konvencijas smar- žai kuo skiriasi. Abi lygiai J _______ me.tais *

metais . 
meti;

sudaro lyg kokį cirką, lyg “kovojo , kad po veik devy 
maskaradą. Stebėdamiesi niolikos šimtmečių žmonės

vijos kultūrinis gyvenimas 
neteko uolaus ir širdingo1

.$37,666.97 jaiką
. .11,086.09 Draugai P. Norkeliunas, 
. .16,725.19 
. . . .794.19

.$21.212.62 

. 13.663.19 
. .1,225.38

dą, tai gausite tuštumą. Jie 
tikisi, kad kada nors jie grįš

Ncrkeliunienė, Skardžiuvie- į Lietuvą ir ten žmonės leis 
nė, Monstavičienė laimėtus jiems ir vėl sulipti į valdžią 
fantus (praizus) išsidalijo jr “gelbėti” tėvynę nuo bol

ševizmo. O belaukiant to 
vaka- laike vienas jų specializuo- 

ras. Į Montrealį 65 mylios.' jasi bažnyčioj aukas rinkti.

su visais svečiais.
NejUCiuniiS • įvtnin <xi

2,102.62'Daugumai ryte reikia keltis

ELTAI SOV1ETIJOJ
ir anksti stoti į darbą. Nors ------------ -
ir nenoromis, svečiai prade- PAIEŠKOMI 
da apleisti vaišingų ir nepa-1

Verduniiki*

ASMENYS

... .i . • Lietuvos veneralinis konsu-
kelia klausimą: kodėl, kada katalikiškose šalyse dar ir p tu V/pnjy•• . T | Ru?ij°j darbininkas vi- prastai nuoširdžių šeiminę- Ngw YorRe šiu

VoJr, trUHo i^.'dahar kenčia nuo tos san- ' * \ 9' ^įrti visi turėsime. Ir P. dutiniškai turi pasitenkinti kų, Genes ir Juozo Bakana- asrnenų;
M. Kailis mirė sulaukęs se- 38 ketvirtainėmis pėdomisįvičių, kiemą. ___ Į Adomaįtį3 įg ošiu kaimo. Klo
nyvo amžiaus. Bet P. M. Į “gyvenamo ploto“. Tiek Nei vienas

ir kaip tokie papročiai išsi- dabar kenčia nuo tos san- 
vystė? Argi taip buvo ir Wa- tvarkos likučių, 
shingtono laikais? Kiti taip' —Kristus įsakė nekrauti 
skaudžiai dalyką neima. Sa- turtų. Ponai sugrobusieji 
ko, kad tautai valia turėti žemes ir miškus buvo di- 
ypatingus papročius, nors džiausieji to įsakymo laužy-
pašaliečiams jie gali išrody-(tojai. Ta kaltė padidėjo po . , . , . ...
ti cirkiški, nerimti ir tt. to, kai jie padarė žmones:Chicagoje., sulaukęs 84 me-niam daioui n nen, .eikia- 

' bežemiais ir išnaudojamais ty amžiaus. mą optimizmą.

Metų Atminčiai
Liepos pradžioje (5 d. Kaitis iki paskutinės savo 

6 vai. vakare) suėjo vieneri gyvenimo valandos išlaikė 
metai, kaip mirė Petras dvasinę jaunatvę, linksmu- 
M. Kaitis (Martinkaitis) entuziazmą visuomeni-

gyvenamo savininkams vaimų parapijos.
ploto tenka vienai galvai nesako sudieu, visi sako IKI Bajoras Jonas iš Suvalkų Kal- 
Sovietų Rusijoj. O Ameri- PASIMATYMO! Taip die-vari jos.
koj federaliniuose kalėji-Įna prabėgo, kiek ji suteikė!Balčiūnaitė iš Ošiu kaimo. Klo
niuose vienam kaliniui ski- į malonumo iš miesto dulkių Svainių par.

Ypatinga, kad republiko- _ u
nų partijos platformoj pa-'baudžiauninkais. .
minėta ir-Lietuva. Kai radio ^bkųvada.
kalbėtojas užsiminė apie ne,tlk .tolera?;° "^teisingą .r 
platformą, tai pasakė, kad nekrikscomską baudžiavą,
platformoj Lietuva paminė-^ J'eP?.ty.s ,buvo JOS kure' 
ta kartu su Latvija, Estija,'^' lr daiin.nkai _ _
Lenkija, kaipo užgrobtos i -7ČP'^-?OnU. ?usvel™J1T 
- , mą baudžiauninkams, Man
" * jonai dėl savo labo verčiau
Karpius, Ginkus, ir Parapi tylėtų. Kunigai ponus “švel- 

jonai nino” per 19 šimtmečių, o
Chicagiečiai darė įvairias musų senesnieji lietuviai dar 

pastabas, kai “Naujienos” gali paliudyti tokių ponų, 
(liepos 10 d.) paskelbė apie kurie baudžiauninkes vertė 
tai. kad SL*A seime, prezi- jų šunyčius žindyti, 
dentui Laukaičiui pakvietus —Kolumbas, Amerikos 
delegatus atsistojimu pager- atradėjas, ne be nuopelnų, 
bti a. a. adv. Bagočių ir kad Jis buvo dievobaimingas ir 
Clevelando Karpius ir Broo- geras katalikas. Užsimena- 
klyno Ginkus, iki tol pasie- ma, kad jį reikia šventu pri- 
nyje stovėję, piept ir atsisė- pažinti. O ar žinote, drau- 
do. Paminėtina pastabą ir gai, ką jis yra parašęs savo

Velionis buvo kilęs iš Prisimindami P. M. ’Kai- 
Vilkaviškio apskrities, Gra- tį prisimename retą žmogų 
žiškių parapijos, Kregždžių Gek jo budu tiek ir sirdin- 
karmo.. Jo kūnas buvo su- gurnu.
degintas Acacia Park kapi
nių krematoriume ir pele
nai palaidoti Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse, kur pa
laidota jo žmona Ona, duk-

P. Martinkaitis 
(Senas Petras)

riama 54 ketvirtainės pėdos 
ploto. Iš to palyginimo aiš

i š t rukusiam darbininkui, Bergas Jonas ir jo žmona Pe-

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais, tas skaito 8-19 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi dau# 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.

seckaitė Adelė.
De veika iš Klovainių. 
Jaknevičius J. iš Kapčiunų k.

kiek ji atnešė susipratimo į 
abejų kartų ateivių tarpą, o

daugiau susispaudę—Ame-(abejų kartų jaunimui naujų siau'iiį^aįkr.
rikos kalėjimuose ar Rusi- pažinčių!........................Kavoliukas iš Sodeliškių kai-
jos “laisvųjų” darbininkų Baigiant žodis dėl pačios mo, §jjų parap. Panevėžio (bu- 

Draugijos veiklos. Kučinskus Petras išTverų vai.
Šis piknikas parodė, kad Kučinskas Petras iš Tverų vai. 

Draugija turi rėmėjų netik Telšių apskr. Beržuvaičių km. 
senosios, bet ir paskutinės Michelkevičiutės Sofija ir Ve- 
kartos ateivių tarpe. Jeigu ronika Kauno-šančių. 
i pikniką už 65 mylių nuo Simonapčiu,JStontalova,ji I»a
->» . t , i - • nų kaimo, Mosėdžio vai. Kre-Montreaho sutraukė apie • ’
150 asmenų, tai ar nevertė
tų drąsiau pasirodyti ir pa
čiame Montrealyje?

ku yra, kur žmonės gyvena

rajonuose.
Butai Rusijoj atrodo pi- 

jgųs, bet jie yra to^ie, kad
Neužmirškit, kad “Keleivio” jų negalima vadinti butais,

tė Milda ir posūnis Jonas, prenumerata Amerikoje yra tik l aiPę.^-etb„^\-pS turi 
r> v -• i me. Silkes bačkoje ugi tun
P. M. Kaitis ėjo moksią $3 metams, kuomet kiti savait- «buta” bet ar norėtumėt

to ?amP°teeko mokytiTkai-- raWiai liainuoja p° *5' si!k& padžtyje bUti

tu su Dr. K. Grinių, buvu
siu Lietuvos Respublikos 
prezidentu. Būdamas 18 
metų amžiaus Petras pabė
go iš namu į Ameriką, nes 
nenorėjo eiti į kunigu semi
nariją, kaip jį tėvai, ragino., 
Amerikoj jis daug privar
go ir matė visko. Bet visą 
savo amžių velionis Petras 
liko veiklus lietuvis, pažan
giųjų organizacijų darbuo
tojas ir uolus spaudos pla
tintojas ir bendradarbis.

P.M. Kaitis buvo nuola
tinis lietuviškos spaudos rė
mėjas. senas “Keleivio”, 
“Naujienų” ir kitų pažan
giųjų laikraščių bendradar
bis. Daug jis yra rasinė,ięs 
jį Naujienas, į Keleivį ir į 
1 kitus. Kas tyrinės lietuviš
kos spaudos gyvenimą Ame 
rikoje, negalės praeiti ty

lomis Petro M. Kaičio nuo
pelnų tai spaudai.

AUTOMOBILIŲ BOSAS MIRĖ NELAIMĖJ

General Motors kompanijos vedėjas. Arnold E. I^nz ir jo 
žmona mirė autnmobilo nelaimėj prie I.apeer, Mich., 

kur jie važiavo aplankyti savo dukrelę stovykloj.

tingos apskr.
širvelis iš Gelučių km. Taujėnų 
parap. Ukmergės apskr. (bu
vo Kauno apskr.)
Teleišytė Vladzė iš Sasnavos 
vai. Mariampolės apskr. 
Urbonas iš Karklinės k. Klo-

Taip pat atkreiptinas dė- 
mėsys ir į jaunimą, kurio 

i taip gausiai buvo piknike ir 
j kuris gražiai palinksmino i vainių parap.

Vaičiulis Antanas iš Klovainių 
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai prašomi at-
Pagertė Staniulius siliepti į:

Birželio 29 d. drg. J. Sta- Consalate Gen. of Lithuama 
niulio vasarvietėje susirinko* 41 W 82nd Street 
■ lažus būrys kviestų vien- New York 24, N. Y.

svečius.
Tad drąsiau pirmyn!

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. (32)

V I OL ET’ S
125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.

Phone: Atlantic City 5-2338
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Žmogus, Kuris Bijo Laisvės
Meksikos miesto kalėj i- nelei Sylvijai nebuvo 

me, Meksikoje, sėdi vienas lė, kaip ji užsimezga 
žmogus, kurio tikrosios pa- jaunų žmonių. J. Mo 
vardės niekas nežino. Jis meilė buvo kelias į žmog- 
sėdi kalėjime nuteistas ka- žudystę. Ta meilė pas jį 
lėti 20 metų už Leono Troc- užsidegė pagal Stalino poli- 
kio nužudymą.

Jau suėjo 12

—Alou, Maik! 
dar su ta knyga?

—Kodėl tėvas 
biesi?

—Aš nesistebiu,

HARRIMAN V’NUOS VADAS

Vienas iš demokratų partijos galimų kandidatų, A. Harri- 
man, tariasi su automobilių darbininkų unijos vadu Wal- 

ter Reuther apie busimus rinkimus ir kandidatus.

paliestas. Užpuolikai, kai 
jie traukėsi, išsivežė su sa-' 
vim Trockio asmeninės ap-' 
saugos būrelio viršininką, 

meį_ ! Robert Shelton Harte, ku-
tarp rio lavonas po kelių savai- 

Momard čių buvo atrastas apipiltas 
kalkėmis.

Po užpuolimo Trockis 
pradėjo dar labiau saugo
tis. Gegužės 28 d. J. Mor- 
nard atvyko į Trockio na
mus paimti jo žmoną, kad 
kartu keliavus į Vera Cruz. 
Jis atvyko kiek anksčiau 
sutarto laiko, laike pusry
čių ir buvo pakviestas iš

galėjo tikėtis susiar- ai^atos\ J- Mornard
ir su Trockio sekreto- Pakvietimą priėmė ir pirmą

o per ja kodėl neprieiti !karg .susltlko akls ,1 akl s“ 
.vjz, ^-jzjTrockiu. Nuo to laiko J.

Mornard pasidarė geras 
šeimos pažįstamas, kuris 
ateidavo pasisvečiuoti prie 
stiklo arbatos. Prieš jį jo
kio įtarimo nebuvo, jis atei-i 
davo,' kaip savas žmogus ir Į 
bendrai su visa šeima pasi
kalbėdavo apie Trockiui 
gresiantį pavojų iš galimų 
naujų užpuolikų.

tinės policijas planą.
Sylvia Ageloff turi sese

rį, o ta sesuo buvo tais lai
kais Trockio sekretorė. Ma
tote ryšį? Susidraugavęs ir 

Trockio se

metų, kaip 
tas žmogus sėdi kalėjime 
ir jis jau galėtų prašyti, 
kad jam bausmė butų su
mažinta, kad “už gerą elgi- susimylėjęs su
mąsi” kalėjime jam butų 
dovanotas trečdalis, kaip 
tai yra praktikuojama. Bet 
tas nepaprastas kalinys ne
prašo jį paleisti. Jis net ne
mano prašyti. Jo didžiausia 
baimė yra, kad jį nepalei
stų iš kalėjimo.

Mat, tas žmogus yra

Kretores 
nard 
tinti

seserimi J. Mor-

re.
ir prie paties Trockio, prie 
kurio šiaip jau priėjimas 
buvo labai sunkus, nes jis 
saugojosi S.alino žmogžu- 

sau- ūžiu ir visada buvo saugo-
gus tiktai kalėjime. Jei jis mas kelių sargybinių. J. 
išeis į laisvę, jam gresia vi- Mornard pri Trockio taikė 
sokie pavojai. Jį gali nudė- prieiti aplinkiniais keliais, 
ti Trockio šalininkai už jų per čekistinę “meilę” ir Ju- 
vado nužudymą. Bet di- dos draugys:ę.
džiausiąs pavojus jam gre
sia iš to žmogaus, kuris jį 
pasamdė Trockį nužudyti.
O kas jį pasamdė dėlto nė
ra nė mažiausios abejonės.
Jo “darbdavis” vra Stali-

MARGUMYNAI
Kas Išrado Radio? i Bolševikams, žinoma, va

flių keptuvas nereikalingas,

Ar tu vis garbės ženklą, arba tokie na^’ ,° Stalinas nemėgsta, 
ponai, kurie nedirba jokio kad žmonės, kūne jį gali 

taip ste- darbo. kompromituoti, butų laisvėj
—Čia tu gerai išfigeria- &restl2 J° geram \ai-

Maike, vai,
gerai 

Maike. Kas nedirba dui”.
ale žinau, kad škulės ant. prasto darbo, tas yra džen- 
vasaros užsidarė, tai misli- telmonas. Mudu, vaike, ir-'ves» P3}5 save

Kalinys, kurs bijo lais-

1939 metais J. Mornard I Kada Sylvia Ageloff iš- I)ėI radio išradimo visas pa- nes jie tokių dalykų nekepa 
sakė savo n.eilužei, kad jis'vyko į New Yorką, J. Mor-saulis atiduoda garbę Mar- ir nevalgo. O elektros kėdė 
iš kokio tai belgų laikraš-'nard tęsė pažinti su Troc- coni ui’ mokslininkui, jiems iš viso nepraktiškas
čio gavęs paskyrimą vyktijkio šeima ir kartais užeida- Bet rusai sako> kad 131 dide-dalykas, nes kulkosvaidžiais 

vo pasisvečiuoti. lė klaida. Maskvos delega- galima daugiau žmonių iš-
1940 m. rugpiučio mene-135 P,ie Jungtinių Tautų or- mušti.

i Ameriką
laikraščio

ir būti čia to 
korespondentu, 

kada jo meilužė
iš Paryžiaus namo, J. Mor-j važiavo J. Mornard meilu- 
nard žadėjo ją pasekti iržė. Ji vėliau pasakojo poli- 
atsikelti gyventi į New cijai, kad savo meilužį 
A orką. Bet jo kelionė už- radusį labai persimainiusį, 

vadina Tac kHuve dėl kokių tai priežas- jis buvęs nervuotas, lvg Povas-
‘ čių ir tik 1939 metų galekoks ligonis. Rugpiučio 10 Ir ne vien tlk radl° es4s 

jis pasirodė New Yorke, d. Sylvia ir jos meilužis rusP mokslo nuopelnas, bet , , ckirin-si mm Fu
bet jau pasivadinęs kitu, buvo pakviesti arbatos pas visa pasaulio kultūra remia- ™ „X JTJT
Frank Jaeson vardu ir su Trockius. Ten prasidėjo po- S1 l u51J išradimais, sako šitas Į*°J6 ‘ ’lk“®Terūkome?
Kanados pasportu. Savo litinis pokalbis ir pasirodė Stallno balione. Esą, kas ginuomonių skirtumų tarp gali susilyginti su Rusijos Celsijaus .. Reaumur o.

Trockio ir Sylvijos Ageloff. ^}u^ka^s’ P^^is arba in- Farenheito termometre
Medžiagos diskusijoms ne- žinieriais, kurie vien tik pe- šąlantis vanduo yra pažy- 
truko tada. Europoje ėjo reitais metais išrado c09 mėtas 32 laipsniai, o vėr- 
karas, Stalinas buvo pada- r*aujų mašinų. dantis vanduo yra pažymė-
ręs savo šlykščiąją sutartį Šitą iiraaą AFKaajeyaS tas glz laipsnių. Celsijus 
su Hitleriu. Prancūzija bu- paleido atsišiepdamas prieš šąlantį vandenį pažymėjo 
vo sumušta, karas grėsė iš- padarytą anądien Amerikos o, 0 verdantį vandenį 100 
siplėsti Azijoj. J. Mornard pareiškimą, kad rusai pa- laipsnių. Reaumur šąlantį

išvažiavo į si į Meksikos miestą vėl at- ganizacijos, G. K. Arkad-1 
jev, pereitą savaitę “pain
formavo” šitą pasaulio or- 

at_ ganizaciją, kad radio išra
dę rusai ir būtent irisas Po-

S.

Termometrų Palyginimas

Amerikoje ir visame ang
liškai kalbančiame pasau
lyje vartojamas yra Faren- 
heit termometras, kurislr ques Mornard Vanden-

galim rokuotis prie derechd, o pagal jo pasą, 
jis yra žinomas ir Frank 
Jącson vardu. Bet abi tos 
pavardės yra netikros. Apie 
to žmogaus praeitį, kilmės 
kraštą, tautybę ir tikrą am
žių nėra jokių žinių, nors 
dėta visokių pastangų jo

-Paprastoj lietuvių kal-įas™en! išaiški"t.L Mes/ia » 
1 boj, tėve, tas reiškia “vai- vadinsime J. Mornard.

J. Mornard praeitis bu
vo susekta iki 1938 metų. 
kada jis pasirodė pirmą 
kaitą Paryžiuje, kaipo Sor- 
bonos universiteto studen
tas. Ten jis susipažino su

nau, kad per tą vikeišiną gi nieko nedirbam, taigi 
tu mokiniesi kur ant pievos mudu 
amerikonišką kiaulę mušti, tos garbingos pakalenijos. 

—O už ką ją mušti? —Amerikoje, tėve, yra
—Mušti dėl to, kad tik- panaši džentelmono rūšis, 

tum į džentelmonų kumpa- Tokį poną čia vadina “gen- 
nija. tleman of the road.”

—Nesuprantu, tėve, ką —O kaip tas išeina antį
kiauie gaii turėti bendra bU nriuvisnv.
džentelmonais.

—Vot, vaike, jau tiek
metų vaikščioji į škulę, o katą.” 
dar nežinai, ką reiškia —Ne, Maike, aš ant to
kiaulę mušti. Lietuvoj visi nesoglasnas. Eikim pas ma- 
piemenys tokią zobovą ži- no frentą Zacirką; aš mis- 
no. Iškasa žemėj duobelę, linu, kad jis šitą biznį ne
pasiima apskritą akmenų- riau išklumočys, ba iš bajo-, . _ XT
ką ir varo jį lazdomis į skv- j-ų kilęs, žmįgus ne bala-!y>ena mergaite is Nevv '. or
ią. Kas pirmas įvaro, tas mutas.' Atsimenu, kaip tu ko- Sy’"a Ageloff, psicho 
kitiems nosis su špyga iš- anąsyk norėjai man jkal- 
bado. Amerikoj, Maike, bet, kad panelė švenčiausia 
tokį geimį lošia daktarai, negalėjo su drese ir šiušiais
lojaliai ir kitokie džentel
menai. Pasiima geležines 
kačergas ir
pievos.

—Kaip matau, tėvas kal
bi apie golfą?

—Gali būt, Maike, kad 
Amerikoj tą piemenišką zo
bovą gvoltu vadina, bet 
Lietuvoj mes sakydavom: 
“kiaulę mušti.” Žinoma, 
kaip džentelmonai, ameriko
nai džentelmoniškiau ir ap
sieina. Katras geriau į 
skylę savo bolę įvaro, tas 
su špyga kitiems nosių ne
bado. Jeigu viens kito bo
lę pavagia, tai tik pagade- 
muoja, arba juodą akį 
viens kitam užtepa. Paskui 
išgeria po aibolą, paduoda 
viens kitam ranką ir pasa
ko: “Mi fix ju agėn!” 
Džentelmoniškai.

—Tėvas klysti manyda
mas. kad visi golfininkai 
yra džentelmonai.

—Nu, tai kaip? Ar 
lojaliai ir daktarai ne 
džentelmonai?

—Ne, tėve, ne visi.
—Tai pasakyk, kas 

džentelmonas?
—Džentelmonas, tėve, 

reiškia mandagų, gerai iš
auklėtą žmogų. Taip bent

į dangų pakilti, ba gravita
cija neleistų. O ar žinai, 

lupa bolę ant:ką apie tuos tavo mandri- 
kulus tada pasakė man Za- 
cirka?

—° ką?
—-Jis išaiškino, kad tokio 

daikto, kaip gravitacija, vi
sai nėra. Jis sakosi matęs 
Vilniaus gubernijoj visokių 
griovių ir grabių, ale niekur 
nematęs gravitacijos.

—Jeigu tavo Zacirka, tė- 
ve, butų nors kiek pamoky
tas, tai jis pasakytų, kad 
tie grioviai ir grabės kaip 
tik ir parodo gravitaciją.

—Kodėl?
—Todėl, kad grioviais 

vanduo bėga į tą pusę, .kur 
žemės paviršius žemesnis. 
Vadinasi, čia veikia gravi
tacija.

—Vistiek, Maike, ant 
svieto yra tokių prajovų, 
kurių žmogaus razumas ne
gali suprasti. Ot, paimkim 
kad ir tokį biznį: jeigu 
žmogus- nori dainuoti, tai 
turi imti lekcijas, miklinti 
halsą, spendyt pinigus, o 
kaip uždainuoja, tai akurat 
kaip lietuviškas radijušas. 
Tuo tarpu gaidžiui nereikia 
nei lekcijų, nei notų, nei 
piano; jis nuryja slieką ir

meilužei jis sakė, kad bel
gai jį norėję paimti į ka
riuomenę, bet jis nenorėjęs 
tarnauti kapitalistams ir to
dėl nusipirkęs už $3.500 
falšyvą kanadišką pasą ir 
atvažiavęs į Ameriką. Ame- 
rikos konsulatas jam davė 
tranzitinę vizą, nes jo pa- 
sas atrodė visai tvarkoje ir 
tikrai buvo tikras kanadiš- 
kas pasas, tik išduotas ki
tam asmeniui.

Iš Nevv Yorko J. Mor
nard, dabar jau Frank Jae
son. nevažiavo į Kanadą, 
bet išvyko į Meksiką, kur 
gyveno Trockis. Ten 1940 
metais sausio mėnesį atvy
ko jo meilužė ir, žinoma, 
'av< sužadėtinį supažindi- 

'r.<- -u savo seseria, Trockio 
sekretore.

Ir Meksikoj J. Mornard 
'gyveno išlaidžiai ir gelėjo 
pasirodyti. Čia jis pradėjo 
ir oolitika įdomautis, nu- 

jdu lamas Trockio šalinin- 
bet su Trockiu tiesiog

kad rusai
irgi dalyvavo diskusijose voSe daug vakarų isradin- vandenį pažymėjo 0, o ver- 
ir palaikė Trockio nuomo- gumo vaisių. Juk visi žino,l(jantj gp laipsniu, 

o ne Sylvijos. Pagaliau;kaip Maskvos šnipai vogėĮ Jej
mometro laipsnius išversti

tai
visi

vra

Maskvos
J. Mornard pasisiūlė para- Amerikoje atominės bombos
syti straipsnį, kuriame jis: paslaptis, arba kaip jie pa-Į FarenheP
žadėjo savo pažiūras aiš- \°?e amerikiečių bombane-LL R ’.,- /a!e?Peu 

šį, kuris po pirmutinio Tokio

nę,

loge, New Yorko miesto 
švietimo skyriaus tarnauto
ja. Mergaitė pirmosios pa
žinties metu buvo 27 metų 
amžiaus. J. Mornard atro
dė kiek senesnis, gal apie 
-30 ar 35 metus.

Jauni žmonės susipažin 
ir viens kitam patiko. Tarp 
jų užsimezgė šilti santy
kiai, kurie tęsėsi iki J. Mor
nard padarė savo kruviną
jį darbą 1940 metais rug
piučio 20 dieną, kada ji<
su aštriu durklu užmušė 1/ _
pvktą Stalino priešą, Leoną •“/ Akarto ne!USH,u.re " 
Trockį ' 'ku ejo su JUO sustpazmti.

J. Mornard Paryžiuje sa- ''Č *rbo atsargiai ir ne- 
kėši studijuojąs žurnalisti- A ’e amac. , j
ką ir gyrėsi, kad esąs iš tui - Kartą, kada J. Mornard
tingos belgų šeimos. Su pi-; 
nigais jis nesivaržė, politi
ka “nesiįdomavo” ir gyve
no nerūpestingai, kaip tai 
daro daugelis kitų “studen
tų” iš pasiturinčių šeimų, 

'kurie suvažiuoja į tą Įdo
mų miestą mokslo ir malo
numų ieškoti.

J. Momardo “meilė” pa-

džentelmonas suprantamas'kai užgieda pašokęs ant 
Amerikoje. Anglijoj tas tvoros, tai net miela klau- 
žodis turi truputį kitokią'sytis. Kodėl taip yra, nie- 
prasmę. Tenai džentelmo-'kas nežino, Maike. Čia jau 
nais vadinasi žmonės užsi- pono Dievo valia, 
ta.^avę herbu vadinamą Į —Reiškia, tėvas sakai,

pažiūras 
kiau išdėstyti ir prašė, kad 
Trockis jo tą busimą straip
snį peržiūrėtų ir padalytų 
savo pastabas. Trockis su
tiko. Po kelių dienų J. Mor
nard atnešė Trockiui savo 
ruošiamo straipsnio san
trauką ar planą, o vėliau 
žadėjo atnešti ir visą straip 
snį. Jis ir atnešė!

Rugpiučio 20 d. J. Mor- 
Trockiui savo 
atsinešė kartu 
Trockis skaitė 
J. Mornard

laipsnių reikia atimti 32 ir 
kas liks padalinti iš 1,8 
Jei norime Farenheit laip
snius išversti į Reaumur 
laipsnius, tai, atėmus 32, li
kutį reikia padalyti i š 
2.25. Taip paverčiama ši
limos laipsniai.

miesto bombardavimo buvo 
nusileidęs Sibire. Rusai nie- 

Ikad to bombanešio Ameri
kai negrąžino: jie pavogė 
jį. kad galėtų pasimokyti 
patys tokius bomberius ga
minti.

Taigi, atsikirsdamas dėl 
tų teisingų priekaištų, Ar
kad jevas ir prapliupo: “Ru
sų išradėjai pakėlė viso pa
saulio kultuvą. O ką turi iš
radę amerikiečiai? klausė 

gu jisai ir patsai atsakė: “Tik
tai keptuvą vafliams kepti 
ir elektros kėdę”.

Dvylika Posėdžių ir 
Nei iš Vietos

Korėjos paliaubų dery
bos paskutinėmis dienomis 
ėjo slaptai. Po pakartotinų 
pertraukų daryta 12 slaptų 
posėdžių, bet paliaubų rei
kalas nepajudėjo iš vietos. 
Bolševikai vis kartojo savo 
reikalavimą, kad jų belai
sviai Aliantų rankose butų 
jiems išduoti priverstinai, 
neatsižiurint ar jie nori ar 
nenori grįžti į bolševikų 
rankas.

Komunistų propaganda 
tuo tarpu vis garsiau rėkia, 
<ad amerikiečiai daužė Man- 
džuriją ir iš penkių kartų 
palietę tą neliečiamą bolše
vikų užnugarį. Aliantai tą 
propogandą nuneigia.

Bolševikai dabar sako, 
kad jie “pripažįsta” Žene
vos konvenciją apie karo 
belaisvius ir “pasiremdami” 
tuo pripažinimu reikalauja 
jiems išduoti belaisvius ti
krai mirčiai.

nard atnešė 
straipsnį ir 
durklą. Kai 
tą straipsnį 
aštriu durklu kirto jam į
galvą smarkų smūgi, Troc
kis suriko garsiai ir dar tu
rėjo jėgų bėgti iš kambario. 
Atbėgo Trockio sargybiniai 
ir atrado J. Momardą kam
baryje su revolveriu ranko
je. Vienas sargybinis jį pri
trenkė, nuginklavo ir tada 
visi sargybiniai pradėjo ji 
mušti. Gal jie butų žmog
žudį ir užmušę, bet Trockis 
jiems pasakė, kad jie ati
duotų žmogžudį policijai, 
nes iš jo reikia išgauti pa
rodymus, kas jį samdė. 
Pašaukta policija žmogžu
dį išvežė į kalėjimą.

Trockis buvo mirtinai 
sužeistas į galvą ir mirė 26 
valandos vėliau. Pas žmog
žudį buvo atrastas ne tik
tai tas durklas, bet jis buvo 
ginkluotas revolveriu ir. be 
to, ilgu kinžalu. Jo durklas 
buvo smailas geležis, su 
kokiu žmonės ledą trupina.

Teismas žmogžudžiui da
vė 20 metų kalėjimo už iš

žudystę. Teismas neturėjo 
nė mažiausios abejonės, 
kad J. Mornard atvyko į 
Meksiką su vienu tikslu— 
nužudyti Trockį.

Kalėjime J. Mornard gy
vena, kaip koks “ponas”. 
Jis gauna maistą iš vieno 
geriausių restoranų, jis tu
ri knygų ir visokių kitokių 
malonumų, kokius tik lei
džia Meksikos kalėjimų 
tvarka. Visas išlaidas ap
moka jo advokatas, kuris 
pinigus gauna iš ko tai kito, 
bet tai yra jo paslaptis. Ka
lėjime. J. Mornard yra sau 
gus ir aprūpintas, bet kas 
bus, kai jis išeis į laisvę?

Matomai. Mornard irgi 
tą klausimą sau užduoda ir 
visai nenori eiti į laisvę. 
Kalėjime Stalinas juo rūpi
nasi, kaip mama savo vai
ku, bet už kalėjimo sienų J. 
Mornard gyvybė nėra ver
ta ir supuvusio kiaušinio.

do. kad Trockio žmo- 
iori vykti į Vera Cruz 

nį ą išlydėti du savo pa
žu mus prancūzus, kurie 
• avo į Prancūziją. J.

nard per savo meilužę 
i a: siūlė ją ten nugabenti. 
I';. ulym;.s buvo priimtas 
ir askirta kelionės diena.

Kelionė turėjo įvykti ge- 
cuž<s 28 d., 1940 metais. 
Tu , tarpu gegužės 24 d. 
kokie tai sąmokslininkai, 
apii- 30 vyrų Meksikos ka- 

ių uniformose, prieša
kyj* su vienu Meksikos pui
kiu iko uniforma apsivil- 
k - u vadu, užpuolė Troc
kį gyvenamą rezidenciją. 
I ži uolikai iš kulkosvai
džių apšaudė visą namą ir, 
matomai, tikėjosi visus na
rni gyventojus iššaudę. Bet

kad ponas Dievas apdova
nojo gaidį didesnieis gabu
mais, negu žmogų.

—To tai aš nežinau, Mai
ke.

j—Tėvas daug ko nežinai. 
—O ar aš čia kaltas?
—Taip, tėvas pats esi

kaltas, kad visą gyvenimą 
praleidai nieko nesimoky-
damas. Todėl nors dabar 
užsirašyk laikraštį ir skai-Į Trockis išsigelbėjo, jis iššo- 
tyk, kad žinotum kas pa- ko iš lovos, atsigulė ant 
šauly dedasi. glindų ir paliko kulipkų ne-įanksto suplanuotą žmog

Pakalbinkime kaimynu* ir 

draugu* už*i*akyti ** Kelei* 

vj.” Kaina metam* $3.
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Krizė Tekstilės Pramonėj
Tekstilės pramonėj dirba ir maisto darbinnkui ne 

pusantro miliono darbinin-'tiek reikia, kiek šaltame 
kų, arti trečdalis jų priklau- šiaurės klimate.
so prie įvairių unijų, du Antra, elektros jėga ten 
trečdaliai neorganizuoti, dviem trečdaliais pigesnė, 
ypač pietinėse valstijose. Naujai atsikėlęs fabrikan- 
Prieš 25 metus pietuose te-tas per 10 metų ten paliuo- 
buvo tik penkta dalis audi- suotas nuo taksų. Žemė pi- 
mo pramonės, šiaurėj, ypač gi. Fabrikas vieno aukšto 
Naujojoj Anglijoj buvo 80 nedaug kainuoja pastatyti 
nuošimčių, šiandien kaip ir tokiame pigiau atsieina 
tik priešingai—pietuose 80, operuoti, nereik keltuvų ir 
o pas mus beliko 20 nuo- visokių specialių prietaisų, 
šimčių. | Trečia ir bene svarbiau-

Vienos iš stambiausių šia priežastis, tai ten dar- 
kompanijų tekstilės pramo- bininkai neorganizuoti, pi- 
nėj, American Woolen Co., gus, didžiumoje juodvei- 
prezidentas Francis W. džiai, kurie dar neatsikratę čia pas mus, taip dabar čiasis pasaulinis karas ne- kalte kala darbininkams į nneti ^buvęs ^"da'rbininku11 ru __ 1 • ___ i *  f ___ ? •  J__ • _ • _ _ _ 4-^x1 i J zx 4 XX /x vn 1' za of V 1__ 11 * * *

KELEIVIS, SO. BOSTON

KARO LAIVYNO RADARINIS LĖKTUVAS

šitas lėktuvas turi RADAR aparatą ir lekioja, kaipo sargybinis, stebėdamas tolybes 
ar nepasirodys kur priešo lėktuvai. Lėktuvas su RADAR dar bandomas.

White andai garsiai prabi- vergijos dvasinio palikimo, 
lo, kad jis kraustysis į pie-,todėl baisiai sunku juos šu
tus. Massachusetts legisla- organizuoti. Yra ir daugiau 
turos įsteigta industrinė ta- priežasčių, bet viršuj išdės- 
ryba tuoj bandė pravesti tytos bene bus vyriausios, 
tyrinėjimą, pakvietė Mr. kurios vilioja musų fabri- 
White, kad parodytų, kodėl kantus kraustytis į pietines 
jis kelsis į pietines valsti- valstijas. Tai, trumpai sa- 
jas? Mr. White pakvieti- kant, godumas didesnių 
mą ignoravo,
nepasirodė.

Paskutiniais laikais Ame
rican Woolen kompanija Mus atminty dar neišdilo 
padarė milžiniškus pelnus, vaizdas prieš 30 metų, kas 
išmokėjo savo šėrininkams dėjosi Naujojoj Anglijoj, 
tokius didelius dividentus, kur darbininkai buvo neor- 
kokių jie negavo niekad ganizuoti, baisiai iąnaudo- 
pirmiau, ir kodėl ji dabar jami, darbo sąlygos buvo 
grąsina keltis į pietus? Tas nepakenčiamos ir veik ne
nustebino visus, bet kom- įmanoma buvo darbininkus 
panijos prezidentas atsisa-suorganizuoti.
kė paaiškinti. Čia taip pat siautė biauri

tyrinėjime pelnų.
Taip Visuomet Nebus

Ar Kris Darbininkų Uždarbiai?
Nuo žmogaus atsiradimo bai derlingos, tik reikia jai 

musų žemės paviršyje dar mašinų. Kai technika tenai 
niekuomet gyventojų skai- pakils, Amerika susilauks 
čius taip sparčiai neaugo, rimtos kompeticijos, nes 
kaip musų laikais. Toks darbo rankos tenai pigios, 
spalius gyventojų prieaug- Štai, japonų siuvamos ma- 
lis gali labai neigiamai at- šinos jau dabar varo iš bi- 
siliepti darbininkų algoms/znio Singerį. Japonų maši- 
kurios šiais laikais irgi šie- nos taip pat geros, kaip ir 
kia negirdėto iki šiol lygio, j Singerio, o kai kurios dar 
Jeigu atsiras p e r didelis geresnės, tačiau atvežtos 
darbininkų skaičius, algos Amerikon parsiduoda tris 
galės nukristi. įkartus pigiau, negu čia pa-

William J. Baxter savo gamintos Singerio ir kitų 
brošiūroj “Wages Are Co- firmų tokios mašinos. Ja- 
ming Lower” aiškina, jog ponai gali su Amerika kon- 

Jsvarbiausis algų pakilimo' kuruoti, nes pas juos ge- 
veiksnys per paskutinį šim- riausis siuvamų mašinų me

chanikas dirba už 90 centų 
į valandą, kai tuo tarpu 
Amerikoje toks mechani
kas gauna $15 į dieną. - 

Todėl William Baxter ir 
daro išvadą, kad Azijos 
kraštų technikai pakilus, 
Amerikoje darbininkų al
gos turės kristi.

Be to dar jis pastebi, kad 
Amerikos kapitalas, bijo
damas trečiojo karo ir ato
minių bombų, pradeda kel
tis į Afriką, kur ne tiek yra 
pavojaus nuo bombų ir kur 
darbo rankos daug piges
nės. Taigi gali ateiti laikas, 
kuomet daug visokių reik
menų Amerikai bus gami
nama Afrikoj. Amerikos 
darbininkai tada turėsią 
siūlyti savo darbo pajėgą 
už daug mažesnį atlygini
mą, negu jie dabar gauna.

i pietuose ten iškils imtis rekonstrukci-gaivą apie vidaus paskolos L ializavilnasis. Kai
. Laikui bėgant vi- jos: trumpinti darbo valau- reikšmę ir, kad tokių pa- ,..„di iis nllrodo ^„5.,.

yra toli
pas JUOS „mu, negalit v.- jos. .vmsu.ę kau tokių pa-vyzdį jjg nurodo drapanų
sos kliūtys, kaip čia buvo das, kelti visų žmonių gy-skolų kitas pasaulis nežino, ’siavim0 pramonę. Esu, šitos 
nugalėtos, taip bus nugaiš-venimo lygi, daugiau duoti r.es tai tik tėvo Stalino iš-ipramOnės vadai įsitikino, 
tos ir tenai. Darbininkai darbo žmonėms, kad ge-i radimas dėl darbininkų ge-’kad siuvant švafka vienam 
bus suorganizuoti, žinoma, nau gyventų - gamybos rovės. Be to, dar atskirai siuvžjui darbas eina d 
ims laiko, bet visuomet taip perviršis teisingiau pada- visos dirbtuvės, įmonės, lėėiau, ne™ paskirsėius ta

linti visuomenėje. Genuti amatų įmonėlės, taip pat;darbą keliems net keli„.nebus.
Pasaulinė Rinka Susmuko

ir labiau kelti žmonių gy-
venimo lygį, tai reiškia 

Naujojoj Anglijoj tėkšti- stambias reformas ir evo- ir ten vėl tos pačios kalbos 
lės pramonėj siaučia nedar- liucijos keliu ėjimą i sočia- apie paskolos reikšmę ir tą 
bas daugiausiai dėlto, kad lizmą, į planuojamą,ūkį. [gerovę, kurią jos darbinin- 
fabrikai didžiumoje išsikė
lė į pietines valstijas, bet 
tas anaiptol neviskas. Pie
tuose, kur randasi 80% tos 
pramonės, didelės darby- 
metės irgi nėra. Tai kas

t?1.1 jaukti dirbančių su- iįkai darbininkų. Jeigu vie- 
^ninkimus ne darbo metu nas siuvėjas sius tiktai sa

gas, kitas sagoms skyles ir 
tt., tai darbas eis nepalygi
namai sparčiau. Prie šito- 

. . Kartu išne- k jo darbo paskirstymo 
sama susirinkusių padėka žmogus, trumpiau dirba 
tė\ui Stalinui už “sotų gy- daugiau padaro ir geriau 
jvemmą. Nagi, tokiame uždirba.
[susirinkime, pamėgink su-

A. Jenkins. kams suteiks.

Paskolos Rusijoj
Pradedant 1927 metais Abejoti tokio* pa*kolos dar-' Toliau jisai pastebi, kad 

gi atsitiko su tekstilės" pra- beveik kasmet SSRS įslei- binmkams naudingumu! kryptimi eina net ir pačios 
mone? Dalvkas štai kame: dzia paskolos lakštus. Kas- Rytdieną tavęs draugai jau Val*tvbės Tei kurio krašto_____ r______________ Pirm ir po pirmojo pa- met: spauda, agitatoriai, po-'darbe nematys! ^lygoTpabnk^S žemfe,

industrinės šnipijados siste- saulinio karo pasaulį dengė licijos slaptieji ir viešieji Rusijos paskolos yra va- ukįui jam geriau apsimoka 
rūbais Anglija, Amerika ir agentai apie tuos paskolos dinamos savanoriškos, bet auginti tiktai javus. Pavyz-
Japonija. Pietų Amerikoj, lakštus rašo ir kalba kaip faktiškai jos yra priversti- džiui Maine valstijoj
Indijoj ir Azijoj audimo apie kažkokią neišpasakytą nos ir niekas negali atsisa- Aroostooko apskrityj, ge-
pramonės veik visai nebu- laimę Rodos su ta vidaus kyti jų “savanoriškai” pa- ,-įausiai auga bulvės, todėl
,vo ir ten mus gaminiams paskola tuoj visame tėvo sirašvti. Šiemet Rusijos vai- farmeriai tenai tik bulves

Unijų organizatoriai bu- buvo didžiausia rinka. Da- Stalino ir jo satrapų valdo- džia skelbė 30 bilionų rub- ir sodina. Kitose valstijose
.vo persekiojami, suima- lykai pasikeitė ypač po ant- mam krašte saulute pradės hų paskolą. Prievartos apa- geriausiai auga komai ir

mi, nuogai išrengiami, sma- rojo pasaulinio karo. [žeme raičiotis, o žmones ratas betgi taip gerai vei- kviečiai, o kur vieta javams

Lawrence, Mass., giazus ma, Sąmonįngį darbininkai 
miestelis, seniau buvęs su unjjįnėmis idėjomis bu- 
stambus tekstilės piarnones vo persekiojami, dedami 
centras, kiekvieną dieną ant juocĮojo sąrašo ir guja- 
darosi vis tustesms, virsta mį ~ fabriko, iš miesto. 
skeletu. Arhngton fabrikas,
kuriame prieš porą metų , ....dirbo virš 7,000 dirbinta-dav0 Pe^ojam., suima- 
, . . ~ , . mi, nuogai išrengiami, smakų, stovi uždarytas; Ayer , ’ . .7 . ,& ,- a apipilami, plunksnose iš-

S. M.

Negrų Balsai
Nemažai Sveria

Kai politinės partijos ta-

fabrikas, kur dirbdavo virš
3,000. stovi uždarytas; Pa- . . . . 1 -j--
... j-j - - - les, užmiestyje paleidžiami,cine Mills didesne puse uz-' ’ . , , . J ,

j . -iv - j-, O kiek butą areštu, sužalodaryta su iškabomis dėl .. . , ... \ x- 1

\ T «... jimu ir kankinimų? Nieksrendos; Lawrence Mills, J

kur dirbdavo keletas šimtų, 
griaunamas ligi pamatų, 
kad nereikėtų mokėti tak
su. Čia didesnė pusė dar
bininkų nedirba ir nesima
to jokių perspektyvų darbą 
gauti. Kurie turi darbus, 
tai ir tie skursta po dvi tris 
dienas per savaitę. Darbo 
našta užkrauta nesvietiška, 
skubumas neišpasakytas.
Darbo žmonės nusiminę, 
nubudę, ateitis tamsi. Tai 
nemalonus vaizdas, bet jis 
šiandien tokis yra ir mes 
turim sakyti tiesą.

domvEns įrankiai maši- • 5- dzm.f^0 galv°mis pra-kė, kad žmonės pasirašė netinka, tenai auginami gy. riasi apie “civilines teises
voliojami ir taip, it baidyk- neH?a ‘tano 'labiau ištobu-' rv t0S i)asK0-QS --^12,000.0001 yyijgj Vienu žodžiu, Ame-J 1 nenja tapo įaoiau istoou-, q j-usdoj gyvenimo tik- rublių.

tai pirmoj vietoj turima
linta, gamybos našumas pa

Ka* Vilioja į Pietus?

Kodėl gi šiaurės fabri
kantai keliasi Į pietus, kas 
juos ten taip vilioja? Visų 
pirma, pati gamta ten švel
nesnė, šiltas klimatas tei

rikoje specializacija pritai-'galv°j negrų teisesrovėj štai kas yra toji vi- Negrai dabar kas kartas 
gyviau išeina ir į politiką, 
o todėl ir su jų balsais rei
kia skaitytis.

Iš šešiolikos miliouų ne
grų visame krašte balsuo
jančių yra arti keturių mi
lionų. Jų butų daugiau, bet 
pietinėse valstijose negrai

. Lietuvai buvo skirta pa- kyfa įr žemės ukiui. Gamin- 
siia?\ti savanoriškai 246' riumac tit vienos rūšiesdidėjo 64%. Indija, kur 

seniau mus gaminiams bu
vo gera rinka, šiandien iš-

daus paskola: įsirašyti "savanonsKai damas tik
Iš visų dirbančių algos milionus rublių. Ir Lietu- produktus, fame^s dau-

viskas nugalėta ir šiandien vo tek*tilė* i'ndus-'on6-^1-1110 ♦. T \^ini!; <) žmones pasirašė dau- gjau pagamina ir daugiau’ — ’-S - ----- rJ.įe Xe iŠ nv kad f0'00! atskait°ma . Pask0" giau, negu valdžia pradžio- uždirbPa/ negu gamindama- 
\ laipsny, kad.los ]akstų pirkimui. Slų je skelbė. Vidutiniškai vit;Vn trilnnK

1949 metais savo eksportu metų paskolos lakštai bus imant kiekvienas

negal pasakyti. O betgi 
viskas nugalėta 
darbininkai organizuoti.

Pietuose fabrikai randa
si mažuose miesteliuose, 
kur visų gyventojų ekono
minė padėtis priklauso nuo 
vieno fabriko. Nuvykus 
unijos organizatoriui nėra 
kur pasidėt, nėra vietos nei 
pernakvot, pavalgyt, nėra 
kur nė kepurės pakabint. 
Bandysi paskleist unijos la-

pralenkė ne vien mus šalį, 
bet visas kitas šalis.

Pietų Amerikoj tekstilės 
fabrikai dygsta, kaip pas 
mus grybai po lietaus, ir ne 
vien jau savo kraštų reika
lavimus patenkina, bet dar 
ieško rinkų užsieny, suran
da jas - ir mus fabrikantus

pelius prie fabriko vaitų,jkonkurUOja. Taigi, mus ga-
busi užpultas, sužalotas ir 
įmestas į kalėjimą.

Bandysi kalbinti darbi
ninkus ant gatvės bei jų na
muose, nieko nepeši, jie ne
kalba, bijo. Visas moder
ninės propagandos apara
tas, spauda, radio ir visuo
menės apsaugos skyrius—

kia patogesnes gyvenimui policija—užsukta prieš uni- 
sąlygas. Kuro apšildymui jas. Žmonės nesvietiškai 
ten visai nereikia, sunkiųjų įbauginti. Taip buvo prieš 
bei žieminių rūbų nereikia 30 metų ir seniau šiaurėje

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 Broadvray, South Boston 27, Mass.

visko po truputį.
- - . - .. 1 žmogus gitas gamybos būdų pa-
Kpi.rktl -1?!2 ™etais’ vadl"; Lietuvoje, nuo senelio iki gerinimas ir skatina gyven- 
nasi dvidešimts metų pra-,ką tik gimusio vaiko, davė toj„ prieauglį. Iki Amen-

Be to, visos 
profesinės sąjungo
. -ui j™ j? minko uždarbio. O juk vai- stokos daugiau žmonių vienas milionas ne

n tuo reikalu padaryti ne,kai ir seneliai nedirba, tai mirdavo ir trumpiau gvven-ltkte vienas milionas ne 
darbo metu bent trijų va- dirbantieji ir už juos turė- dav0. Paimkime ind^ ir ^’ ° ga'etU ba'SUOt‘ pe"k* 

jo skolinti taiybinei tėvy- Kiniją. Tenai dar ir šiais
nei, kuri yra neprisotina- laikais badas nuolatos šluo- 
ma- J- K. ja gyventojus į kapus tuk-

tančiais. Rusija taip pat

iStalino vyriausybei pasko-kos ^^0 žmonių skai-l? .darbininku' lo* no 100 rubliu arba do H- aJ*a’Lmo žmonių sKai d kur netun galimybesuunnų los po i'ju įuoiių, ai oa po C1US zemes paviršiuje augo uQieMnt: nahar vi^e nie- 
jungos, šaky-■ trečdalį vidutiniško darbi- ]ahai letai nes dė, maisto y’// vaktrio^ ūsuota 

Sime dirbančiųjų unijos tu-lninko uždarbio. O juk vai- stokos daueiau žmonių išJ!!??*? .

myba padidėjo 64f7, o eks
portas sumažėjo aplamai 40 
nuošimčių. Duok kam už 
dyka, tai ims, bet už pini
gus nepirks, nes jie pinigų 
neturi.

Tai Kokia gi Išeitis?

Pagal Marshallo planą 
mus šalis davė pasauliui, 
ypač Europai, gerybių už 
23 bilionus dolerių. Jei tas 
planas nebūt pravestas ir 
viršprodukcija iš šios šalies 
neišgabenta, tai sandėliai 
būt perpildyti gaminiais ir 
butų buvusi jau tokia indu
strinė krizė, kokios gal ne
same nė matę.

Per paskutinius porą me
tų zurzėjimas prieš Mar
shallo planą girdisi iš visų 
kampų. Trumanas reikala
vo duoti užsieniams dau
giau gerybių, bet kongre
sas prezidento reikalavimus 
atmetė, ūkio pagalbą ap
karpė, palyginamai daug 
mažiau gerybių pasauliui 
duodama ir tiek daugiau 
visam krašte jaučiama in
dustrinė krizė, ypač tas 

1 jaučiama tekstilės pramo
nėj.

Vienintelė išeitis, jei tre-

landų savo narių susirinki
mus. Tuose susirinkimuo
se agitatoriai tris valandas

Tai Sportas!

Sportininkas Don Laz iš
Aurora, W- rodo savo 
miklumą Helsinky, kur 

vyksta tarptautinį Olim
piada.

Prezidentas Kaltina amžinai badauja. Dar tik 
Plieno Kompanijas Jugoslavija atsisauke į Wa-

su puse milionai!
Daugumas negrų balsuo

tojų yra šiaurinėse valstijo
se, kur jiems niekas neda
ro neįveikiamų kliūčių da
lyvauti balsavimuose.

Skaitoma, kad šiais me-
ntirir liTO šalies valdžia ’iaurin<^‘ valstijose 

balsuos apie trys milionai 
negrų. Daugiausiai negrų

Prezidtntas Truman, sa- ^ingtoną prašydamos duo-
vo pusmetiniame raporte , . , .....1 • : nbzi abiem davė kviečių,kongresui apie salies eko-i
neminę padėtį, apgeilesta- Nežiūrint visa to, gyven-1 gyvento jų ir balsuotojų yra 
vo kad plieno kompanijos tojy skaičius tose šalyse pa- New Yorko valstijoj, kur 
nesutiko susitarti su darbi-skuriniaig laikais pradėjo gyvena 928,090 negrų. Po 
ninkais dėl darbo atnauji-, sparčiai kilti. Toliau tos to seka Pennsylvania su 
nimo pramonėje. Sako, dar “atsilikusios” tautos veisis 654,000 negru, Kalifornija 
bininkai sutiko daryti nuo- dar sparčiau, nes vakarų su 639,000, Illinois su 628, 
laidų ir atsisakė nuo kai pasaulio progresas pasiekia 000, Michigan su 452,00 ir 
kurių savo reikalavimų, ku- jr ja$. žemės tenai yra la- Ohio su 470,000.
riuos uždarbių stabilizaci- —. j_—1
jos komisija jiems buvo pri-j 
pažinusi, bet plieno kompa-1 
nijos lieka užsispyrusios.,
Vyriausybė sutiko leisti pa
kelti plieno kainas, bet prie 
susitarimo vis neprieita. Iš 
to kraštas turi didžiausių 
nuostolių.

Prezidentas numato, kad 
šalies metinė gamyba 1960 
metais pasieks 440 bilionų 
dolerių, arba bus visu 100 
bilionų dolerių didesnė, ne
gu dabar via.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pa j ieškojimus.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galim* prisiųsti palto 
ženkleliais. *

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

Senu Klausimu
Nr. 28, Mote- vams didelis džiaugsmas, 
Marė Pakai- kad vaikas gražiai kalba 
rimtų ir svei- amerikoniškai ir draugauja 
Malonu butų, su amerikoniukais kaip ly- 

bet po kurio laiko tas 
pasirodytų. Marė Pakark- jau lietuviškai nebenori 
lienė, atsiliepdama i p. O. šnekėti. Jis jau gėdijasi sa- 
Kubilienės iškeltą klausi- vo kalbos! Kai tėvai su juo 
mą dėl prezidentės, pažiu- lietuviškai kalba, jis atsa- 
rėjo i tą reikalą visai iš ki- kinėja angliškai. Tėvai, 
tos pusės. Ir man atrodo, užuot vaiką pamokinę, kad 
kad ji teisingai pažiurėjo, visos kalbos yra gražios ir

“Keleivio” 
rų Skyriuje, 
klienė iškėlė 
kų minčių, 
kad daug tokių straipsnių gus

Aš manau, kad 
moterims, reikėtų 
sąžiningiau daboti

geros ir kad nėra jokios gė- 
mums, bos kalbėti savo gimtąja

giliau ir kalba, taikbsi prie vaiko ir 
savo pa- kalba laužvta anglų kalba, 

reigų, o ne skrajoti padan- bet bile anglų Vėliau tik
gemis. Kasdieniniame gy
venime yra daug tokių da
lykų, kuriuos moterys galė-

pamato, kad paaugęs vai* 
kas su jais jaučiasi sveti
mas, jis nori savo keliais

tų pakeisti, jeigu tiktai no- jr neboja gavo tėvų. Dėl
retų. Bet joms tai nerupi 
Žiūrėk, kai kokia moteris 
pasiekė aukštos visuomeni
nės vietos, arba jei kokia 
moteris nori pasiekti auk
štos vietos, tai visos kumu-

ko taip yra? Dėl to. kad 
tėvai per mažai kreipė dė
mesio i vaiko auklėjimą, 
kad jie manė. jog vaikas 
savaime išsiauklės. Tuo tar
pu taip nėra. Niekas savai

tės suklega kaip žąsis ir ap- me negjdaro ir ypač šeimo- 
sidžiaugia. Bet iš to kiegė- je reįįęia sąmoningos ir gal- 
jimo nieko neišeina. Juk ir vojančios moters-motinos. 
šiame skyriuje p. Kubilie- yra daug kitokių blogybių, 
nės pasiūlymas linkti i pi e- purjom iškelti reikėtų daug 
zidentus moterį, buvo su- vietos ir laiko? bet ir neke.
kėlęs daug karštų ginčų ir 
svarstvmu. Ir kas iš to išė
jo? Nagi visiškai nieko. Re

liant jų yra aišku, kad au
klėjimo ir priežiūros klau
simai yra svarbesni, negu 
moters prezidentavimas. 
Čia aš visai sutinku su M. 
Fakarkliene.

Anele Liutkuvienė 
ir ne- Brjdge\vater, Mass.

publikonų konvencija net į 
vice - prezidentus nestatė 
moters kandidatės (nors 
buvo manyta, kad išstatys 
senatorę M. Smith) 
ra jokių ženklų, kad demo
kratų konvencija panorėtų 
išstatyti moterį kandidatę 
i netain iau reikšminga vi- 
ce-prezidento vietą. Taigi, 
visas džiaugsmas ir kiegė- Clevelandą ir žaliuojančius 
jimas visai be reikalo. Ver- Ohio laukus ir išvykau į

Kelionė į Vakarus
Birželio 16 d. palikau

čiau atkreiptume dėmesį 
rimtesnius dalykus, 
vaikų auklėjimas, jų

Vakarus. Važiavau automo- 
kaip biliu. Pirmą nakvynę ga- 
prie- vau pas savo jaunų dienų

žiūra ir pan. Tie rimti daly- draugą P. Mockapetrį, In
kai tuščios garbės nesutei- dianos valstijoj, kuris prie 
kia, bet nuo jų gyvenime pat La Porte miesto turi 
labai daug kas priklauso, gražų ūkelį ir puikią vasar- 

Paimkime kad ir musų vietę lankytojams iš miesto, 
lietuviškas šeimas. Per eilę Važiuojant per Illinois 
metų gyvenant tarp lietu- valstiją, akį traukė įvairus 
vių, man krito Į akis tai, žali dirvonai, kurie labai 
kad jie labai daug valios priminė Lietuvos 
duoda savo valkams. Kol Matėsi turtingi ūkininkų

PALIAUBOS MICHIGAN FARMOJE

Teismas nutarė išmesti už skolas našlę Mrs. Elizabeth 
Stevens, devynių vaiku motiną iš jos farmo- prie Lapeer. 
Mich. Policija bandė ją išmesti iš farmos. bei ji priešinosi 
ir sakėsi neturinti kur dėtis. Vėliausiomis žiniomis viena 
labdaringa draugija davė našlei pinigų skolai padengti.

SAULEI LEIDŽIANTISz
Taip liūdna man kartais ant saulės laidos! 
Tarytum šviesos spinduliu"?
Palydžiu sapnus paskutinės maldos;
Lyg, rodos, ko trokštu, gai jos!

Ir norint rytojaus sulaukti viliuos,
Man liūdna ant saulės lai*; s!

Pigejimo mintys eilių eilėms 
Vyniojasi iš atminties:
Vilioja-į tolį žvaigždžių akimis 
Po priedanga sargo-na.šties.
Ir slėgdamos gula sunkiai ant širdies 
Tos mintys eilių eilėmis.

Pavargusiai gamtai ilsėtis amu 
Po priedanga melsvo dara us: 
žvaigždžių milijonai žy margumu 
Iš aukšto ant jos besargaus;
Tik atilsio mano dvasia neragaus,
Nors gamtai ilsėtis ramu!

Maironis

kalvisausros išdžiovintų
Įspūdis slegiantis, nejau- žl
kus, nes viskas atrodo ap- rr

, , mirę. Oklahomos valstijojlaukus. i , •nors taip pat karšta, bet

tina ir pinigus saujom se
mia saujom, sako, ir žarsto.

Klimatas čia labai malo
nus. Dienomis būna 80-85 

Į laipsniai, i pavakarę nu
krenta iki 65, o naktį—6u- 

■-55 laipsnių. Gėlių daugy-

Namas
(Tęsinys) bus taip gerai, kaip čia, jos

Žmogau, negi su žmona namelyje, 
vaidus kelsi. Nusileidęs iš- —Va, paliksiu tau du Iš
bėgau buto ieškoti, o žmo- čius, prisijungsi vonią ir 
nelė pasiskubino nuo seno boileri, paliksiu skiepe dvi 
atsisakyti. Dienos nemato- lovas. Tu dipukas, juk 
mai bėgo. Kaip vaiduoklis nieko neturi, tau visko rei- 
kas vakaras iki vidurnakčio kia!

-1 riinkau. iš gatvės i gatvę, o Skubinausi pas žmoną, o 
ruto kaip nėra taip nėra. O širdyje džiaugsmas netilpo. 

Juozas Degutis (Dugan) čia-ir seno buto savininkas Pataikyk rasti sau tokią
---------------------------... susirūpino, girdi: “Atsakei gerą leidę ir dar lietuvę!

. . butą. tai ir išeik, naujas i Su žmona persimetę po
SCltniTlink^lTlS nuomininkas jau laukia.” žodi kitą, greit skubė-

-------- Tyli ir žmona bėdon pa- jome
Užėjus karštam orui, su- tekusi. Abu vakaras iš va- kitam 

Žmonės karo lakstome. Jau nebe- me.
žiūrime kaip pradžioje kadi Dabar leidė dar saldesnė 

kad langai i saulę pasidarė, girdi, ir procentų 
tikti, kad už jų aki neimsianti, jus esate good 
gaivintų. Pamiršo-Į people, bent kiek Įmokėk 
įstatymą nesirinkti ir

;bė, žydi pakelėse ir apie
: namus. Taip malonu ir ge- 
Įra čia gyventi, kad žmogus 
nenori judėti iš vietos. Ir 
aš nežinau, kada grįšiu i 
Clevelandą.

mažėja apetitas, 
i nori ne valgyti, bet 
ypač ieško rūgščių gėlimų. 
Karštomis dienomis reikia 
vengti riebių mėsišku
gių, kaip kiaulienos kep 
snių, buljono- ir panašių.

gerrt.
darėm, 
butų at: 

vai- vaizdas 
me nu:

kad tik per tą laiką 
neparduotų—l rijojo-

buto trečiame aukšte, ar desėtku nori.
imk. Kas mėnesi norą

Juk dipukas
Mėsiškas sriubas ir kep- siauroje Įvairių kvapų ir neturi pinigų, įeisią dykai 

iždų puošiamoje gatvėje, viską atiduoti.snius reikia pakeisti daržo
vių sriubomis ir vaisiu arija 

j varškės gaminiais, čia pa-' 
i duodame keletą neraėsiškų 
Į valgių. ,

Rusiški Šaltbarščiai
REIKIA PAIMTI: 
porą vidutiniško didumo buro
kėlių,
porą kiaušinių, 
šviežias agurkas, 
kvortą rūgštaus pieno, 
stiklinę grietinės, 
saujelę krapų ir žiupsneli drus
kos.

Slinkome iš didžiųjų gat-i Namuose kiek atšalome, 
vių į šalutines, o iš jų įjTie keli tūkstančiai nenu- 
siauras ir farmos tvaiku įgąsdino, bet nematėm sie- 
kvepiančiu3 skersgatvius. Ir i nu, skiepo, gal pamatai su-
atsitiKo vieną vakarą už
klysti va tokion mažon, ty-

'puvę, gal namas skolų turi. 
Kalbėjomės, kalbėjomės iki

Pirmiausiai išvirti būro- džiulė iškaba:
kus, nulupti ir smulkiai su
pjaustyti. Kietai išvirti 
kiaušinius ir taip pat su
pjaustyti. Sukapoti krapus 
ir viską gerai išmaišyti. Už- Užėjau,
pilti kvortą rūgštaus pieno, gyvenimo 
pamaišyti, ant viršaus už- leidė 
pilti stiklinę (arba pusę

iion gatvelėm Ten nei bo- susibarę nutarėm namą 
mai mušėsi, nei stiklai mė- pirkti. Juk tikrai tokią lai- 
tomi d-užo, nei katės po lan-'mę ne kasdien pasitaiko su
gaiš kniaukė, nei vaikai bu-tikti.
riais rėkavo. Ramu. Gera) Kitą dieną jau nebeėjau 
išvargusiam kunui poilsį į darbą, bet tiesiai pasukau 
rasti. Prie vieno neblogai: į banką, išsiėmęs alei cento, 
atrodančio namo kabojo di- skubu bent kiek Įmokėti.

Kai leidė nuslėpė mano
“Užeik, ir pasilsėk. Čia pirmutinį pusšimti dolerių,

tuscias outas
Džiaugsmu prisipildė šir-

ois—kaip tik man skirta, puola!

pridurė:
—Jei neimsi, pinigai pra

duris pasitiko, Bet kur tu žmogau neim- 
naštos nuslėgta si! Žmona jau ir planą pa

dėt iš nušvitusio vei- darė kaip kokias sienas 
do, lyg rodėsi, ji mane perstumsime, kur naujas 

stiklinės) grietinės ir pri- kiaurai permalanti iki pa- duris kirsime, ir kitokie iš
dėti stiklą atvėsusio virin-Įeios piniginės ar net banko radimai kaip grybai augo. 

;to vandens, kad praskiestų, knygelės. Gyvenimo patir-i Pinigai • žmones keičia. 

Dadėti druskos is supiau- tį gana gerą, matyti, bus iš-Gavusi kiek pinigų, matau 
stytą agurką. Tokia sriuba ėjusi.

į karštomis dienomis yra la- Vos man įėjus,
,bai gardi ir, be to, greitai čiulbės toji leidė, va taip —Kada 
i ir lengvai pagaminama. kaip Lietuvos vieversiukas visa aptarti, 

į alaukiais.
—Kam tau žmogeli bu- sUogų Virtiniai

Pas pasitiko
nuslėgta

matyti, bus iš- Gavusi
jau nebetaip linksmai ciul-

kad su- ba.
su žmona 

peržiūrėti
ateisi

—Ko čia žiūrėti, kartą 
nutarėm, tai ir imsime.

Uogų virtiniai daromi tas ieškoti, jei tu gali visą Kitą dieną namas pa- 
kaip lietuviški kaldunai, tik namą gauti. Du butai, bu- brango visais penkiais šim- 

ivietoje mėsos dedamos uo- ?i pats sau ponas. Niekas tais dolerių, ir Įmokėti įei
tam tinka tavęs netrukdys, nebade- kia “ne bent kiek "

įetoje
_ j Į gos. Ge iriausiai

įiškas ir labai gražus, lietuviškos mėlynės, bet riuos. Devyni kambariai ir mažiau kaip pusę tukstan-
įėju gražesnes ir įdo- Amerikoje reikia naudoti risi tušti, tik pagalvok! čio,

me cs vietas, bet vis galo “cultivated blueberries”. Laimė tau pačiam peršasi. , Kai su žmona drebančio-
nė: .—tiek čia tų vietų švarias mėlynės apibarstyti Išvedžiojo mane, parodė mis rankomis pasirašėme,

Kai sutemsta, gražu cukrum ir palaikvti gera visus kamoarius ir vis mei- paaiškėjo ir daugiau ne- 
matėsi didesnis gyvumas. į pavažiuoti į čia pat uogos iš- liai nušnekėjo. Nugyrė, svarbių smulkmenų, apie 

cius aukštus kalnus ir ran-‘įurptų ir cukrus sudrėktų, kad ir rojuje pas Dievą ne- (Pabaiga 7-ame puslapyje)
raskleidus debesis pa- Padaryti tešlą kaip kaldu- -------------------------------------------------------------------------
ėti į klonyje gulintį nams, tai yra paimti miltų,

Saulė11 Prava-.m;!ž:nišką miestą. (L o s plaktą kiaušini, stiklą van-
, , , • • , - i - ■ , i • .• žiuojant—liūdnas \aizdas. A: les su oriemiesčiais tu- den® timnuti druskos ir <re-kvklą. su juo jau nebera pradėjo kansc.au kepinti, nuo ,-į . . «

rodos. Suprantama, kad tė- tarp pusmelių matėsi daug

vaikas dar visai mažiukas, gyvenimai, pasiskirstę gana 
motina ji ir pabara ir nu- tolokai viens nuok ito. Tre- 
baudžia ir šiaip “patvar.- čią dieną, pervažiavus St. 
ko”. Bet kai vaikas ima Louis, Missouri 
lankvti amerikonišką mo- vaizdas pasikeitė.

valstijoj, Mexico

ypač džiugino akį didelė 
galvijų kaimenės neužma- ra 
tomuose laukuose. X e w 

ir Arizona

Augšti kalnai, ku

zr.

. pusvalandį, kad

rtinus milionus gyyen- raį išminkyti, kad tešla bu- 
. Miestas šviečia įvai- tų pusėtinai stipri. Plonai

NENUOMINUOTAS, BET LAIMINGAS

Kalifornijos ęub. Earl Warren, po konvencijos, lankėsi 
New Yorke su savo žmona ir trimis dukterimis ir sakė, 
kad jo nepaskvrimas kandidatu nepakenkė jo šeimos 

laimei ir atostogų džiaugsmui.

;rie viršūnėm debesis sklai- :at ų spalvų šviesom. Tai iškočioti ir su geriamu sti- 
Įdo, naudos neteikia. Sle- šita- e mieste gražiosios k]u išpiauti didokus apskri- 
niai, kuriuos čia vadina de- H- woodo žvaigždės ak- tus blyneliu?. I tuos blyne- 

...... /.i-i \ v.,.. t gaujelių dėti mėlynėsšertais (dykumomis), bau
gina akį, nes ištisom my
liom padengti karštu smė
liu ir juodos lavos sluok
sniais.

Dar liūdniau, kai važiuo
ji per moderniškos struktū
ros aukštus tiltus ir matai 
apačioje didelės išdžiuvu
sios upės dugną. Kiekvie
nas automobilistas, važiuo
damas per tuos tyrus, pasi
ima atsargos gerą pusgalio- 
nį geriamo vandens ir iš 
anksto apsižiūri, kad užtek
tų alyvos ir benzino.

Privažiavus Kaliforniją, 
vaizdas staiga pasikeičia. 
Nors čia vasarą taipgi kar
šta ir lietaus nebūna, bet! 

i žiemos metu lietus tiek pri
merkia žemelę, kad vasa
rą viskas gražiai auga.

I Apsistojau Los Angeles 
mieste pas dukterį. Miestas

MIAUKČIOJA?

Panaši katutę mergaitė 
rodo naujų “katiniikų” 
maudymosi kostiuiųų.

ir kraštus gerai ąpspaudy- 
ti. Sudėti į verdanti, trupu
ti pasūdytą, vandeni ir vir
ti apie 7-10 minučių, kol 
tešla išvirs. Nepervirinti. 
nes tada uogos pasidaro 
neskanios. Nusemti su koš
tuvu. pridėti sviesto, kad 
virtiniai nesuliptų ir duoti 
stalan su pasaldyta grieti
ne. (I puodeli grietinės įdė
ti keletą šaukštelių cukraus 
ir gerai išplakti).

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

“KELEIVIS”

636 East Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Mrs. Thomas Seiman susilaukė trečiosios poros dvinukų. 
šeima gyvena Effingham, III. Visos 6 mergytės.

kansc.au
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Iš Plataus Pasaulio
Kašmiro Klausimas

Dėi Kašmiro varžosi In
dija ir Pakistanas. Perei- “ 
savaitę Kašmiro val
dovas Mohammed Abdullah 
atvyko j Indijos sostinę su
sitarti su Indija dėl “galuti
no” Kašmiro sujungimo su 
Indija. Pakistanas prieš vie
našališką klausimo sprendi
mą protestuoja.

Elektra per Kanalą

Anglija nutarė bandyti’ 
importuoti” elektros ener

giją iš Prancūzijos per An-, 
glijos kanalą. Nacionalizuo
tų elektrainių vadovybė pa
skyrė $350,000 bandymams 
elektrą atsigabenti per virš! 
20 mylių platumo kanalą. 
Anglija dar nepajėgia pa
sigaminti užtenkamai elek
tros.

Bomba Teisėjui

Pereitą trečiadieni Pary 
žiuje, teisėjo Didier bute iš 
sprogo stipri bomba, kuri 
suardė teisėjo butą, bet nie-

Manevrai Baltijoj

Švedų karo laivynas ir ka
ro aviacija darys vasaros 
manevrus Baltijos juroje,

ko neužmušė ir nesužeidė. | maždaug toje vietoje, kur
Spėjama, kad teisėjui bom
ba buvo pakišta už tai, kad 
jis nutarė paleisti iš kalėji
mo bolševikų vadą Ducdos.

Titinės Unijos

Tarptautinė Laisvųjų Uni 
jų Sąjunga nutarė neįsileisti 
į savo eiles -Jugoslavijos uni
jų. Neįsileidimas pagrįstas 
tuo, kad Jugoslavijos unijos 
nėra laisvos organizacijos. 
Jugoslavijoj, kaip bolševikų 
ir fašistų kraštuose unijos 
yra valdžios tvarkomos or
ganizacijos.

rusai nesenai numušė vieną 
švedų lėktuvą, švedai ne
kreipia dėmesio į rusų norą 
padaryti iš Baltijos juros! 
savo ežerą, kur kitoms tau
toms nevalia butų pasirody
ti su savo laivais.

Naciai Vokietijoj

Raudonas Bloznas

Anglijoje buvo kilęs rei
kalavimas traukti teismo at
sakomybėn kunigą Dr. Hew- 
lett Johnson’ą už jo sklei
džiamą melą, kad amerikie
čiai Korėjoj vedą bakterio
loginį karą. Bet ir bažnyčia

-KELEIVIS, SO. BOSTON

GENEROLAS PLANUOJA KAMPANIJĄ

Prieš išvykdamas poilsio, po republikonų konvencijos 
gen. Eisenhower aptaria rinkimų kampaniją su savo 
patarėjais. Viršuje jis kalbasi su Kalifornijos gubernato
rių Earl VVarren, apačioje jis konferuoja su Pat Hurley,

daugelio kampanijų veteranu.

tas drugys plėsis, tai Amą- visokie įvairumai: kalbos, ’ ' p
dainos, o mėgstantieji pa
šokti galės pasisukti ant

tos teritorija sutrauks daug 
žmonių, kaimyninės provin
cijos dar labiau neteks gy- žalios pievelės, kaip Lietu- 
ventojų ir krašto normalus vos kaime
gyvenimas bus sujauktas 
Aukso kasėjai taip negal
voja, jie ir nėra vyriausybė,

Tik, gerbiamieji, įsitė-( 
mykite dieną, tai bus rug- 
piučią (August) 31 dieną.

kuriai tokie dalykai turi ru-į Taipgi yra pageidaujama, į 
pėti. Jie yra kiekvienas sa
vo laimės kareivis ir jei lai-

STORE
PARDAVIMUI

Namas, garažas ir gėrimų storas 
tavoru. Prašoma kaina $19,000. 

arti prie Fort Devens, Mass. 
Shirley Package Store,

Shaker Rd., Shirley, Mass. 
(Savininkas: A. J. Garšva)

<30>

Reikalingas Dženitoriu*
kad SVeCiai užsisakytų vie- namų darbus, reikalingas padirbėti

iš unkšto kad hutu ra-’P"® namil- Gidl but vietinis arba Ids IS anKStO, KAU OUtų ga auvlinkės. Darbas pastovus, kad, iš apylinkės. .
me nusišypsos, tada visos Įima žinoti, kiek valgių pa-Jr nepilnam laikui.^ Kreipktis: (30> 
problemos išspręstos. Jei ne,'gaminti. Užsiregistruoti ga 
tai vargšas buvai toks ir pa-,Įima pas komisijos narius:

M. L. Balchuną, J. Pilką, A 
Strazdą, F. Yuzėną, arba 
pas jūsų korespondentę B.
Keblaitienę.

B. K.

liksi
Amapoje pirmą kartą auk 

so buvo atrasta 1895 metais, 
taigi dar prieš Alaskos auk
so diugį. Bet pirmą kartą at
rastoji aukso gysla pasiro
dė neturtinga ir greit išseko 
Vėliau Amapoje karts nuo 
karto vis pasisekdavo tai 
vienam tai kitam aukso ieš
kotojui užtikti brangiojo 
metalo, bet ne tiek, kad su

Namas
(Atkelta iš 6-o puslapio) 
kurias gal ir nereikia kal- 

jbėti, bet vistiek išsitarkime.

Auna Leinke,
1610 East Adams Street, 

Springfield, 111.

REIKIA DARBININKO 
FARMAI

Gali ir nemokėt farmos darbų, 
kad tik butų teisingas žmogus. Ge
ram žmogui labai gera vieta, 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-M2.

REIKALAUJAME
AGENTŲ

kėlus karštligę. Gal dabarI Namo “morgičius” pusė' Didelė proga dėl moterų ir vyru. 
- -- • . , .. - 'pardavinėjimui Deksnio mosčių. Tu-SU SeSiaiS ir kita puse SU rėsi naudingų »r pelningų darbų, su 

penkiais procentais, o be to**^D|xy^^uoiNTMjEMTra<5a.ite:
Pietų Afrika, Klondaika, ar!ir miesto taksus l>ačiam rei-> ° b " J‘

kės mokėti. 1 <31)

pasirodys, kad Amapa ti
krai yra nauja Kalifornija,

Australija.
Lg. Kai gavau namo raktus, į 

jame nebuvo nei pečių, nei, 
vonios, nei boilerio. Durys1 
ir tos išgaravo. Tiesa, lo-į

PAIEŠKOJIMAI

Vakarinės Vokietijos kon-'
stitucinis teismas nusprendė "Sustabdykite vandenį ’ slo" išdaiga. Kas ką nori,
uždrausti “socialistinę Rei- Ar negirdėjote įspėjimo per tą skelbia. Kontrolės nėra ls§ Susirinkimas
cho partiją”, kaip nacių po- radio? Žolynų laistyti ne- ir kas čia ką kontroliuos.
litikos ir idėjų reiškėją. Tei- valia, nes vandens stinga!” Yra tik kokio tai “laisvo Lietuvių Socialdemokra 
smo sprendimas nėra dar Žmonės stebisi. Vos tik verslininko” p a t a r i m,a s Jų Sąjungos 116 kuopos na- 
galutinas, dar tęsiama liu- valanda atgtl per radio bu- kaip geriau prižiūrėti žoly- rių susirinkimas įvyks sek-;^kaĮautk
dininkų parodymai ir doku- vo skelbiama, kad žolynus nūs. Vandens nėrą? Na tai madienį, liepos (July) 27d. Ta~ ' „¥¥_11HIIV
mentų tikrinimai. reikia palaistyti, ir tuo pa- kas? Patarėjas apie tai gal pirmą valandą po pietų D-t . nenus;m;nėme v;______  čiu laiku—nevalia laistyti! nieko ir negirdėjo. Armėno svetainėje, 2386 J’.

Riaušės Indijoj

Indijoj Kalkutos didmie
styje praeitą Vavaitę kilo 
kruvinos bado riaušės, ku
riose 50 žmonių buvo sužei
sta. Riaušėse dalyvavo apie

Tai maža
laistyti! 

‘laisvojo ver- Jesari

Aukso Drugys Brazilijoje)
Viename iš dykių Brazi-. Reikia maisto, įrankių, vai-

DETROIT, MICH. Paieskau Kastanto Gedaminsko ir 
! . . Aleko Kasparavičiaus. Jiedu kilę
• vos rūsyje stovėjo ne dėl nuo Žagarės, Šiaulių apskričio. Kas 
to, kad jos man paliktos, apie puosžini’’ arba į* p®1*8’ ma'
bet kad jau vartoti netinka- Barbora Stonaitė-Kavaliauskienė 
mos buvo. Po kelių mene-,192 Summit Avė. Wollaston, Mass.

ir procentus pradėjo i jonas Jodauga, gyvenantis Rua 
i General Polidore No. 2 (Farmacia) 

m ». . , '(Botafogo), Rio de Janeiro, Brazil,tačiau gyvenimo audl*ų paieško savo krikštamotinos. M. Ma
šiotienės arba jos vaikų. Ji pati ar 

80 > • j i rv: . • . kas apie ja žino prašom rašyti virš-24th St. LSS nariai ir ju-bomeJ darbą' Pi™iausiai „urod’tu arto , ..Keleivio.
ju bičiuliai yra kviečiami ls <.sk‘?P°» PerK tns _
skaitlingai dalyvauti susi- ”,teS slukslf «ab*n°me-
rinkime Delegatai išduos lslauz« pamatus, hm- 
raportą iš įvykusios LSS « i1™"""™. ? 8™ ve’

Ikonferenciios lieno« 8 d JaS Z1UrklU 11 Vlsty kvapus Panelės, našlės ir gyvanašlės, ku- 
Konierencijo nepo. o išnešė. Per kitus tris mė- rios esat suinteresuotos vedybomis,

„•Clevelande, Onio, O komi- • ..... J. rašykit man. Nusibodo vienišas gy-nesius su vėjais kieme dir- venimas, todėl noriu susirasti s*u 
draugę. Esu 35 metų am- 

šviesiaplaukis, mėlynakis. No-

APSIV EDI M AI

ir vyriausybė nutarė tą bio-i 3,000 žmonių. Indijos
zną palikti ramybėje, nes riausybė sako, kad ria __ ___ ___ _
esą jis tokius melus sklei-sukumtę bolševikai. Sako, £ prie" j”ari“ūpės,'kuri “įtė- io įdnm Jie patys aukso i bus i-ugpiuėio
dzia dėl savo politinių įsiti-.iįausimnkai noieję jsiverz- • Amazonės upę ir kur ieškoti neina, bet pasisiūlo’gust) 31 d. ponios Benkevi- j nuosava narna nerei- siu Tison*’: 324 Queen Rt- Box 19€«

pinigų taupyti, nors abu
Teko nugirsti, kad komi- ^/augiau negu pernai 

& „ ’. . . , . . uždirbame, vis yra kur pasija su savo seimininkėmis __ j1__

P" lijos užkampių atrasta auk-stų ir kitokių būtinų dalykų. ;sija raPortuos apie rengia- ir auksini kvaoa iš gyvumo a’i
zną paiiEti ramybėje, ReaĮnoUsyoe gaise, „ac muses; Auksas užtiktas šiaurė- Apsukrus pirkliai darosi seiminišką išvažiavimą, panaikinome ižiaus- švies'

. . . . . , • • • a v • • ka i amazones upę v kui lesKoii neina, oet pd&isiuioj . .
kimmų, o uz~ įsitikinimus ti į miesto biznio įajoną 11 džunglių gyvatės savo vai- aprūpinti maistu ir kitais i cienės ūkyje, prie Liberty,į. 
nepatogu yra žmogų tąsvti. jį išplėšti. kug reikmenimis aukso ieškoto- Pat*k-

(31)

'Laisvas Verslas'

peri. 
Žinia apie auksą į jus, už tai reikalaudami sau 

P.lle tam tikros aukso dalies. Pi-) Amazonės pasklido po visą ^ai ^ėti f stropiai rengiasi prie detL 1 .van(ie.ns
------------ - • t> • Braziliją, bet daugiausiai t • aprūpinimo bizni neša^° Hnksmaus ir draugiško ' . 1 nauja vonia,

Daug girdime gražių žo- nams laistyti. Bet tuojau po ta žinia sujaudino Amapo ik-*80?( Pgrvno pelno i išvažiavimo, kuriame bus °
teritorijos gyventojus, kurio- kitokios aukso'

;je tas pasakiškas auksas k klog? 
b randasi. Žinia paplito pnesi

Pirmasis aukso atradėjas

džių apie “laisvą verslą” to pranešimo iš tos radio 
(free enterprise). Kaip tas stoties pasigirsta kitas bai 
verslas kartais savo laisve sas: “Laistvkit žolynus, nes 
naudojasi galima stebėti iš

. .. virtuvėje naujos lubos ir visiems svečiams pagaminti
, , . . . t-» • \ v sienos baltos. Dirbi zmo-bendn pietus. Po pietų bus

—
kitaip saulė išdegins visą porą mėnesių, o tą žinią pa- 
žolę. Ir žinokite, kad neuž- skleidė vienas aukso ieško-

Drukštoris Pardavimui
tokio menko atsitikimo.

Užėjus dabar dideliems;!enka ,?ol-v^..t!k suvilgvli,
karščiams, pradėjo nusekti|be‘. leikia, va.nden! P°

R. L-u; J™™™; kelias valandas, kad van-ezerai ir kiti rezervuarai,

Ieškau gyvenimo draugės. Esu 
52 m., vidutinio ūgio, su aukštu
mokslu, dabar—amatninkas. Prieš 
2 metu atvykau j Ameriką. Mano 
skonis: inteligentinga, nedidelio
ūgio, laiba. Rašyti: P. O. Box 542, 
Flushing, New York 52, N. Y. (31)

Paieskau draugės gyvenimui, noo 
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 sugrąžinsiu. <30)

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

us fabrike visą dešimtį va
landų, o kiek trūksta iki 
persidirbimo, pasipildai na-Amapoj yra nevainikuotas 

karalius. Amapoj, toje vie-
Drukštoris arba vaistinė randa 

po numeriu 390 Lafayette Stree% mUOSe.
...............--1-^’ Į Bridgeport, Conn., labai gera vieta.) Žmonėsaukso ir jį išmainė į loO,000,toje, kur atrastas auksas,1 Biznis išdirbtas per 30 metu. Da-).,. , 

doleriu pinigu. Sako, kad Brazilijos vyriausybė netu-’bar sininkas numirė, tai biznis juros 
\ r»nlin« i i » ltur> buti greitai parduotas ir gali-;naSl. O mUClU SU Žmoneleo-b coliu> į auksas Amapos teritorijoj,n jokio savo atstovo. Dai ^ pigiai nupirUti. Kreipkitės šiuo1 • ’ .

d P lt? ndlTl<| 1x1115^11168,
muriname ar griauname.

_________ Nuolat yra kas veikti, kad
Kas tokį patarimą skei- Norinčių imti atsirado ne- vi^ nniiZrtkė Kur šv. Petro Raktai? i tik tos dienos taip labai

trumpos nebūtų, vos dvide-

tojas, kuris atrado daug turi atostogas, 
krante saulėje degi-

duo įsisunktuiš kuriu miestai ima vande
ni 
v
Be vandens gi
gali gyventi. O kas atsitik-niekam neapeina, nie ___ ______ __ ___  ______
tų, jei kiltų didelis gai.-ias, kag nekreipįa dėmesio. Aiš- staiga pralobti? Tai ir trau- 
kuomet vandentekio dudo-,ku ^k ta?, ka(j žolynus rei-į kia žmonės į Amapos teri- 
se nėra vandens.^ Aišku, geraj glaistyti. Na, ir
pavojus yra nemažas. paleidžia žmonės savo lai- 

Todėl pereitą sa\aitę Bo- (Stytuvus ant žolynų. Van- 
stono vandens departamen-i(juo švirkščia garuodamas.
ttas pradėjo skelbti per ra
dio, kad gyventojai nevar- Bet pasirodo policijos 
totų vandens savo žoly-automobiliai:

ii Atsirado navom* kad žemę, kad pasiektų žolėsiguli beveik ant žemės pa-įneturi. Pirmas aukso atra- adresu: Stanley Morkūnas 'ls /’ande" pmdTiroktt.į'f šiauš, tik imk! dejas, tūlas Ernesco Fetpan-..........-„ai

3e vandens gi žmonės ne- v™™,v. ^es da Sllva’_Xra “vaklzia“. ----- — ., ‘Norinčių imti atsirado ne- Jfa tejsėjas jr ,icijos
mažai ir kas čia nenorės Ar žinai kur ->ie dabar randasi’V a (las ir žemes skirst} -Ojas. Jej nežinai, aš pasakysiu veltui. Ka

toriją, prie Amazonės upės, 
kur nei kelių, nei kitų susi
siekimo priemonių nėra. 

Aukso ieškotojai, kurie
vyksta į Amapą greit pra-įskaitomi nepageidaujami ir 
turtėti, turi nugalėti dideles1 jiems neleidžiama aukso

Amapoje viešpatauja neblo-'šyk prisiųsdama-s 3 cnt pašto žen- 
ga tvarka. Ten kiekvienas 
gali bandyti savo laimę, 
nieks nekliudo aukso ieškot 
Tik atėjūnai iš anglų, pran
cūzų ir olandų Gvinėjos yra

šimt keturios valandos! 0 
galėtų berods ir dvigubai il- 

(31) gesnės būti.
Gerai jaustis namų savi

ninku, nei pinigai taupyti, 
važiuoti, nei mau-i

Keikia DarbininkųX
Vištų farmoje reikalingi darbi

ninkai. Duoda butą ir užlaikymą, o • , 
atlyginimas geras, pagal patyrimą u
darbe. Kreiptis į Julių Aukštikalnį, į dytlS reikia! 
55 Summer St. Middleboro, Mass. I 

<31) I

GIMTADIENIO MAUDYNĖ HIPOPOTAMUI

Bronxo zoologijos sodo hipopotamas ‘Pete’ jau 19 metai 
yra sode ir toms sukaktuvėms atžymėti sodo prižiūrėto
jai pyla ant jo vandenį iš dūdos, kas gyvuliui patinka.

kliūtis. Tris savaites reikia ieškoti ir kasti. Mat, sveti
mi neturi Brazilijos turtais 
pralobti . . .

keliauti į tą aukso šalį be jo 
kio kelio per didžiausius rai
stus. Reikia plaukti upe auk
štyn ir reikia nugalėti bent ris sėdi toli nuo aukso sri- 
porą dešimtų krioklių, o ties, visą tą aukso karštligę 
kiek verpetų ir sukuriu, kas vadina didelę nelaime. Jis 
ir besuskaitys. Nuvykus į sako, kad kraštas ten netur-

Farmai Reikia Vyro
Gali būti dipukas arba ir nejau

nas, kad tik butų stiprus ir mokėtų 
. a • » farmos darbus dirbti. Vieta pas na-Amapos gUbematOI'iUS, ku šlę moterį; darbas nėra sunkus, yra 

visi farmos įrankiai, melžiamos ma
šinos. Teisingam žmogui gera vieta. 
Bet tinginiai arba feikeriai neat- 
sišaukit. Aš esu dora ir teisinga 
moteris ir gerai padarau valgyti. 

Mary Stasiūnas

Myk. Manomaitis.
So. Boston, Mass.

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduole 
yra mišinys riešutų, 
uogų. šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiška silpnumo, grei
to pavargimo. gera 
nuo inkstų (kidneys)

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
sirgtumėt, šitame _ mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for
moje. Svaras $H.0OO, pusė^ svaro 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Pnsiun- 
čiam j namus.

ALEXANDER S CO
414 West Broadawy 

South Boaton 27. Ma*

aukso šalį reikia nugalėti 
piktų ligų pavojus, nes žmo 
nes ten tykoja ir maliari
ja, ir drugys ir piktieji rau
pai.Račiau žmonės keliauja, 
nes auksas vilioja ir masina, 
gundo ir traukia. Ten vyk
sta ūkininkai pametę savo 
žemę, vyksta darbininkai, 
norėdami staiga pralobti,

tingas, žmonės vos prasi
maitina, o dabar visus apsė
do aukso drugys, farmeriai 
meta savo ukius ir traukia į 
džungles laimės ieškoti. Vi
soj teritorijoj labai padidė
jo gyventojų skaičius, o mai
sto krašte mažai ir pristaty
mas iš toliau labai brangus, 
tai visoj teritorijoj nesvie-

R. D. 4
Cortland, N. Y. <321

“PELĖDA”
Jumoro žurnalas Veltui

Visiems, kurie užsisakys A. Vilai- 
nio "Žemaičių žemėje” ir Haufo pa
sakas "Karavanas" iki rugpiučio 1.’. 
d. ir prisius $3.00, gaus vieninteli 
satyros ir jumoro žurnalą “Pelėdą" 
iki gruodžio mėnesio dovanai.

Haufo pasakos yra pasaulinio ma
sto veikalas išverstas i 58 kalbas. 
Vertė kalbininkas Balčikonis. Kny
ga 114 pusi., gausiai iliustruota.

“Žemaičių Žemėje" aprašomi mies- | 
tai ir miesteliai. leidinys ilius
truotas vietovių ir žymiųjų vyrų | 
paveikslais, 132 pusi.

Pasinaudokite šia proga įsigyti j 
vertingus leidinius ir gausite kas 
mėnuo visu mėgiama 28 puslapių 
žurnalą “Pelėdą” iki metų galo.

(30)

vyksta ir šiaip margas svie-jtiškai pakilo kainos. Kenčia 
tas, kurs supranta aukso ‘dėl to ir aukso ieškotojai ir 
svarbą ir moka vertinti už dar labiau ramus žmonės, 
auksą perkamus malonumus, kurie dar neišbėgo į raistus 

Tuščioj ir laukinėj auk- aukso kasti.
'so šalyje, nieko nėra, aukso AukSo drugys yra labai Adresuokit: 
ieškotojams visko reikia, u ž k r e č i ama liga. Jeigu 3153 s. Hakteds? chicago 8, 111.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

AMERIKOJE
Lithuanian Altiance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternale Organizacija 

(kurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420,359.00

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

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

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

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We»t 30th Street Nevv York 1, N. Y.
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KELEIVIS, SO. BOSTONpuslapis Aštuntas

Sf SEKMADIENĮ MUSŲ Gubernatorius P. Dever 
DRAUGIŠKAS PIKNIKAS I Vice-Prezidentus?

Ši sekmadieni, liepos 27 Iš Chicagos praneša, kad 
d. “Keleivio’’ ir “Darbo” ten rimtai kalbama išstatyti 
skaitytojai, LDD ir LSS or- Massachusets gubernatorių 
ganizacijų nariai daro savo Paul A. Deveri kandidatu 
išvažiavimą i New Hamp- vice-prezidento vietai nuo 
shire valstiją, i Alfonso Pe- demokratų partijos. Guber- 
sliako famą, Pelham. N. H. natorius yra konvencijos 
Vyksim ten piknikauti ir programinis kalbėtojas, 
kaitų, kurie norėsime, daly- Jei gubernatorius butų 
vauti rajoninėj konferenci- nominuotas, tai spėliojama,
joj. jog darbo sekretorius M.

Iš Bostono ar artimųjų Tobin gal butų kandidatas 
apielinkių vykstantieji su- gubernatoriaus vietai mu- 
sirinks “Keleivio” Įstaigoj valstijoj.
tarp 10 ir 11 valandų iš ry- ---------------------------.
to, o turintieji mašinas mus ISO Delegatų, 88 Balsai 
pavėžės i pikniką ir parveš
atgal. Geriausiai prašom pa 
skambinti iš anksto, kad 
parūpinus “padvadą.”

Piknikas prasideda ank- VT . ...
sti, jau apie 10 valanda ten delegatų. Nebalsuojantieji 
laukiama svečiu. Kurie no- delegatai padidins žiūrovų 
rėš dalyvauti ‘ konferenci- kaičių, o jei kuris delega- 
joj, užtruks joje neilgai, butų sugaišęs, tai jį pa- 
apie pusantros valandos. vaduos aJternatas. 
Konferenciją manoma ture- Naujosios Anglijos bal
ti tarp 11:30 ir 1 vai., o sai pasiskirsto šitaip: Mas- 
paskui užkandžiausime, lei- sac‘huseLs—-36, Connecti-
sime laiką, kaip norėsime, R^ode Iriand—1-,
maudvsimės ežere ir užmir- ^aine 10’ Ne\\ Hamp 
Šime karš*; shire—8 ir Vermont—6.

Naujosios Anglijos šešios 
valstijos turi demokratų 
konvencijoj 88 balsus, bet 
i konvenciją pasiuntė 150

Ir Vėl Girdėsime

POVILĄ LAPENA
Naujojoj Lietuviškoj Radio Programoj

Sekmadieniais Nuo 12:30 Iki 1:00 Vai. Popiet

Iš W.B.E.T. Stoties 990 Kilocykliu

119 Wrentham St., Dorchester, Mass.
■5"

SUNKIAI SERGA
PONIA MOCKIENĖ

RADIO ŽINIOS
Fire Lia b i lity t

1 Vžpereitą sekmadieni Lie
jau kelintą savaitę rim- tuvių Radio Korp. dideliam 

tai serga žinomojo visuo- metiniam vasaros piknike Į 
menės veikėjo S. Mockaus Brockton Fa ir Grounds do- i 
žmona. Jai buvo padaryta vanas gavo: 1 ser. B021414I 
sunki operacija ligoninėj. —E. Kontautas, 276 Goldi 

’Sr. So. Boston; 2 ser. A-i
NAUJA LIETUVIŠKA

RADIO PROGRAMA

No. 30, Liepos 23, 1952

LIETUVIŲ METODUOS 
VALANDA

MARY H. GASTON 
Lietuviška Apdraudos {staiga

Virš 20 metų patyrimo 
Palisą pristatau į 10 minučių 

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

(Oct. 8) !

022238—-Robeft Fitzgerald,, 20 LAIPSNIŲ KARŠČIAI 
2 Ford St., Medford: 3 ser.1

—Pirmąją olimpiados
žaidimų dieną Helsinkyje

Povilas Lapėnas, pasi- Tarzana, 
traukęs iš Lietuvių Melodi- °17525 -A 

Visa Nauja Anglija kanu jos Valandos radio progra- CIeveland, 
Jei lytų, prašome neišsi- paėmus neturi tiek balsų, mos pranešėjo vietos, atida- Įžangos 

gąsti, nes yra gera pastogė, kaip viena Nevv Yorko val-
Piknike bus užkandžių ir stija, kuri turi 94 balsus, 
gėrimų Po Nevv Yorko eina Penn-

sti girios pavėsyje.

A 027338__ James Patter-' Indokinijoj, kur prancu- keturi sporto rekordai buvo
son. 5906 Beckford Ave.Jza^ kariauja su komunis- sumušti. Pasižymėjo ame- 

Calif.: 4 ser ą_ tais, pereitą savaitę dėl
Savikaiti

Ohio.
dovanas laimė-! 

ro naują lietuvišką, progra- jo: 1—Nr. 019228; 2—Nr. 
mą, kurią galėsime girdėti 018538; 3—Nr. 019294; 4 
jau ši sekmadieni, liepos 27,—Nr. 019889.

jg dėlių karščių karo veiksmai

______ Pasižymėjo
di- rikiečiai, cechas ir rusas.

turėjo sustoti. Karščiai sie
kia 120 laipsnių.

Teatre Sprogo Bomba

BUTAS NUOMAI

Populiariikoa 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesWHIL, 

1430 klc.
Briznio reikalais kreipkitės: 

409 W. Broadyray, 8o. Bostoa 
Arba telef onuokit: SO 8-0520

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo koęeEu. 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 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mms.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broaduray 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Žemiau dedame keliaro- sylvania su 70 balsų. Kali- d. nuo 12:30 iki 1 vai. die- "Miss Lithuania of Mas
di, kaip i pikniką patekti, fornia su 68 ir Illinois—60. ną per stoti 

.Viso konvencijoj yra 1230 kilociklų 
balsuojančių delegatų. ------Komisija

KELRODIS f GEGUŽINĘ 3,000 Valgys Keptas Pupas

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvtt- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. G;
Čia jau zu metų.

Nuo Augusto 1 d. išnuomuo- 
ju gražų 5 kambarių butą su 
visais patogumais. Priimčiau 

Johnnie senesnio amžiaus žmogų, kurs 
prade- galėtų pagelbėti prie namų dar- 

verkšle- bo. Skambinti: Mrs. Anna Flo- 
rin, RANdolph,6-1199 J. (30

Kai dainininkas 
Ray pereitą savaitę 
jo niuniuoti savoWBET, 990 sachusetts” titulą laimėjo 

p-lė Claire Gagnon Piva- 
riuniutė iš Hyde Park,
Mass.

Dar kartą nuoširdžiai dė-
-------- kojam visiem atsilankiu-

Nuo vidurio birželio Nau- ?’err- piknike ii v iriem ku-

Nuostolinga Sausra

Iš Bostono atvykus f Law-

rioS Pilietinės organizacijos jojoj Anglijoj jau nėra ne pagelbėjo. 
dVia U i-Ha eihl, rengia vaišes kareiviams, ju lietaus, o karščiai dideli.

.. xa' rinikams ir lakūnams. Vai- Dėl tų karščių ir sausros
ziuo i i i R- 13 n salia tau- bus gostono tradicinis farmeriai turi didelių nuo- 
ti5> o parko kapų, uz mylios valgi?> keptos pupelės su stolių, nes išdžiuvo ganyk-

Bostono miestas ir Įvai-į

Steponas ir Valentina 
Minkai.

nančią dainą, teatre sprogo 
virkdanti bomba. Apie 1,-; 
200 žmonių tuoj pradėjo 
bėgti laukan šluostydami 
ašaras ir kosėdami. Poli-

IEŠKAU KAMBARIO
Brightono, Newtono. Watertowno 

ar City Point apylinkėse, bet turi 
.. _. , įbuti paranki transportacija nakti-Clja spėja, kad tai bus rėk-Imis. Kas tokį kambarį turi, pra- 

! lamos agento “triksas,” kad man p?onn?s%^znas. (30) 
išreklamuoti tą dainininką, I 83 Gardner St., AUston, Mass. 
nes Nevv Yorke jam dai-1

DR. D. PILKA

yra Salem Rd. (čia bus iška 
ba), suktis po dešinei iki 
Pelham Rd. (iškaba), suk 
tis po kairei iki raudonos;
barnios (iškaba), suktis po ... . x , ... ,
dešinei ir uz puses mylios1 -t j

pikniko vieta.
Iš Lowell važiuoti iki Dra- 

cut Center, R-113 suktis po 
dešinei ir važiuoti apie 5

T dešrelėmis. Vaišės bus tie- los, pagelto kornų laukai Argentina Prieš Jankius

nuojant
kis.

buvo toks pat įvy-

čiadieni
darže.

Boston Common ir išstipo tūkstančiai vištų. 
Pienas sumažėjo 25 nuo- Iš Buenos Aires praneša- RADIO PROGRAMA
šimčiais ir miestai bijosi, ma. kad tenai vedama aitri

NORIU DARBO FARMOJE

Noria gauti darbo pas lietuvius 
kur nors ant farmos. Kam reikia 
gero darbininko, prašau parašyti 
man šiuo adresu: (30)

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

Oflw Valandom:
Ir

i m a 
t m t

846 BROADWAY 
■O. BOSTON. MASS.

Tatefonaa: SOUth

Sekmadieni anksti rytą
i Mattapan policijos stoti j
buvo atgtbentas smarkiai'
primuštas vyras, Eliot Kon-

, . , .. ...... tof, 21 metų amžiaus, išba), suktis po kairei ir kaip ‘. ? . V , ... Dorchesteno, 89 Morą St.viršui nurodyta iki pikniko -r - - -. •' • 1 Tą jauną žmogų primuse

mylias iki Salem Rd. (iška

iš Haverhill atvykus i Me- kaimynai, kurių subėgo gal

vandens
nepritruktų geriamojo neapykantos agitacija prieši Jvadio ĘS®'

jankius. grama per stotį WBMS, 
1090 kilocycles, 9:30 iki

IEŠKAU PUSININKO

Kas nori būti prekybininku ar biz- 
tekreipiasi šiuo adresu: 123

J koks šimtas, kai jie išgirdo hiien imti R-113 ir važiuot..v.. motere rfk šau. 
•aų, nurodyta law.enc.s- k „ Doroth Voelke, 

kiams ik. pikniko vieta. Kontofo kaimvn4 kad. ir. 
Lawrence. kurie neturite dj Komof no;įjef j g rie.

mašinų ate.K.te , r.nev.M, vartautj To u-tek kaimv. 
Klubą, nuo 10 vai. ryto, ir naj ,ė moter$ jn.
nevel.au 2 vai. po pietų: bus,(j J Rontof dabal. ,, 
kas nuves ir parves.

Skaniu užkandžių ir viso
kių gėrimų bus gana vi
siems. Kas norės maudytis ir __________________
švariame it krištolas vande-į
nyje plaukioti, atsivežkite Sako, Išprievartavęs
maudymosi kostiumus; per-. Daktaro Žmoną
sirengimui yra visi patogu-i --------
mai. Jei sekanti sekmadienį, Southbostoniškis C. Sloari 
liepos 27 dieną lytu. nebijo-ne, 26 metų. nuo Joyce. 
kitę, pastogės užteks vi-jHayes Way, pateko Į bėdą.!

Daryk Valgius Pig iau ir Skaniau Su

Hood’s Rauginta Smetona
Pamėgink tūkstančių mėy-amos Hood’s Raugintos 

Smetonos. Jos maloniai rukštokas, švelniai malonus geru
mas reiškia visada geresni valgį.

Daryk valgius nebrangius, i,.-t skanius. Kaip uždaras, 
Hood’s Rauginta Smetona puikia: tinka daržovėms, salo

toms ir vaisiams . . . pagerina barščius, sriu
bas, silkes ir uogas. Gardu su bulvių blynais. 

Paprašyk Ho -i's Raugintos Smetonos iš 
pieniaus, ari.. Krautuvėj. Pabandyk že-

ligoni
nėj, o gal ir bylos susilauks, 
jei pagys. Kontof sakosi 
esąs

pagys. Kontof 
visai nekaltas.

siems. Iki pasimatymo.
Komisija

LANKĖSI K. KARPIUS
IŠ CLEVELANDO

Pereitą penktadienį mu
sų įstaigoje laikėsi p. Ka
zys Karpius iš Clevelando, 
kadaise dirbęs “Keleivio” 
įstaigoje, o per daugelį me
tų buvęs “Dirvos” leidėjas. 
Svečias atsilankė į Bostoną 
atostogų proga.

Jį kaltina vieno daktaro, 
žmona, Mrs. Jean Rubin,, 
kad jis ją šeštadienio va
kare išprievartavęs. Jis ją! 
paėmęs pavėžėti iš vienos, 
dirbtuvės Walthame ir pra
dėjęs vežti kažin kur. Mo
teris išsigandusi ir šokusi iš 
mašinos, o kai ji gulėjo pri- 
sitrenkusi, vyras ją išnieki
nęs. Policija dabar tyrinė
ja, ar moters kaltinimai 
yra pagrįsti. Southbosto
niškis griežtai ginasi, kad 
jis moteriai nieko nedaręs.

Hood’s 
rr.iau paduotą receptą.

B ■

,10:30 vai. ryte sekmadienį, ant antro
'bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkes- 
! tra.

2— Artistė Ona Kubilie
nė iš Cambridge.

3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

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

Steponas Minkus.

aukšto. Maisto krautuvė visuomet 
yra gyva ir reikalinga kasdien tris 
kartus. Aš esu patyręs šitame biz
nyje per 40 metų, todėl galiu duoti 
gerų patarimų ir pamokysiu kaip 
biznį vesti. Yra visi įrengimai ir 
maisto produktai. (30)

Paul Miškinis.
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Reikalingas Kambarys
Nevedusiam vyrui reikalingas 

'kambarys su baldais. Turintieji ar- 
■ba žinantieji kur yra liuosas kam
barys, prašomi pranešti šiuo adresu: j 
Alfonsas Zelvis, 9 Hatch St. So. Bo-; 

:ston 27. Mass.

Keptais
Perpjauk kiaušinį

J puodelis Hood’s 
Raugintos Smeto

nos ir duonos tru
pinių
10 virtų kiaušinių 
3 šaukštai sviesto

1 šaukštas muš
ta rdos

1 šauk. svogūnų

Išimk trynius ir sutrink. 
Paspirgink juos svieste su 
duonos trupiniais. Jdėk Sme
tonos, svogūnus, muštardą, 
druskos ir pipirų. Sumai
šyk. Uždėk smetonos ant 
viršaus ir pusvalandį pake
pink pečiuje.

RUKŠTI SMETONA

PARSIDUODA 
Namas ir 2 Automobiliai

Namas randasi po No. 37 Mill St. 
Dorchester. Mass. Prie namo yra 
daug žemės.

Automobiliai abu geri. Vieną aš 
(važinėju, kitas stovi garaže. Atsi
klauskite pas: D. D. Pilka,
546 E. Broadway, So. Boston,* Mass.

Geras
Produktas

Pieno
nuo 1864c

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Rnad 
Arti L’pham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

Tel. SO 8-2130
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. J r., ir 

Alphonse Stecke
Deneiam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

r
BITAS VELTUI

Vienems metama nemokamai 
išnuomuojamas butas iš kam- { 
bario ir virtuvės su visais rei- i } 
kalingais baldais (fomičiais) { 
ir virimui pečiumi. Dėl sąlygų J 
teirautis nuo 5 iki 7 vai. vak. 
;592 E 6tb st. 3-čias aukštas, 
So. Boston. Tel.: SO 8-2814.

(30)

LIETUVIŠKA
APTIEKA•ir

Žolių Krautuve
172 L St., So. Boston

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

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. 
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass.

Telefonas SO 8-41M
Bcnjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Tel. SO 8-2805
DAKTABAS

J. L. Pašakarnu
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadtvay
SO. BOSTON, MASS.

▼•karo

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9011

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lieturis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukieijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniua

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BR0ADWAY,

80. BOSTON, MASS.

nevel.au



