
MRKM.UOMYS 
2iiiiaS!TaaĮęfc43£vąvi.. 
c Le.Xt-fi.tfr: i 3 *0* r o

KELEIVIS
PRENUMERATA METAMS:

Amerikoj* ....... .......... ..
Pietą Amerikoje
Kanadoje —.........................«...

KELEIVIS
SU Broadway, So. Boston 17,

keleivis
Lithuanian WeeWy

▼er 76,000 Lithuaaiane 1 
England and aboot 

In the United States
KELEIVIS

Broadway, So. Boeton 17,

NO. 33 “Keleivio” Telefonas: 
SO 8-3071

SvarstomaSušaukt Nepaprastą 
Kongreso Sesiją

Prezidentas Dar Nėra Nutaręs Kongresą Šaukti; Inflia
cijos Pavojus Eina Didyn; Kongresui Butų Siūloma 

Išleisti Griežtesnj Ukio Kontrolės Įstatymą;
Sausros Kelia Maisto Kainas

SOUTH BOSTON, MASS., RUGPIUČIO (AUGUST) 13, 1952
Entered aa CImm Matter” Febroarr T3. l»Oli. at th» »*»«* °***,*> at Boeton. maaa, nnaer the Act of Maiek S, 1871.

BAISI AUTOBUSŲ n4i.AIM£ TEXASE

Ataklro Numerio 
Kama 7 Centai 47 METAI

vvashingtone kalbama. Elgetų Uždarbis
kad kylančios kainos gali 
priversti prezidentą su
šaukti kongresą į nepapras-
tą sesiją apsvarstyti reikalą „ CLEVELAND, Ohio. 
pagriežtinti ukio kontrolę. ,E°bcija Cla suėmė vieną 

Panaikinimas kainų kon- P°r3 elgetaujančių muzi- 
trolės visai eilei žemės ukio kantų, kūne, pagal polici- 
produktų ir ypač kenuoto J05 Piešimą, per vasarą 
maisto, plieno kainu pake- ubagaudami miesto gatvėse 
limas. sausros visoj eilėj ‘įdirba iki 60 dolerių 
valstijų, numatomas kitų l)er Ieną, o kai ateina zie-

Visai Neblogas

pramonės darbininkų už- išvažiuoja poilsiui | 
darbių kėlimas ir panaiki- Richmond, Ind., kur jie turi
nimas visokių suvaržymų :‘avo namUi?-
pirkimui “ant kredito” (iš- Elgetaujanti pora Her- 
simokėjimui) pastūmėjo vi- bert Granger ir jo žmona, 
sas kainas aukštyn. Numa- abu 46 metų amžiaus, nu- 
toma. kad kainos kils dar tarė verstis elgetavimu to- 
aukščiau. dėl, kad dirbtuvėje negalė-

Nuo rugsėjo 30 d. pasi- jo užsidirbti pinigų na- 
baigia ir butų kontrolė, jei mams nusipirkti. Pusaklis 
vietos savivaldybės ar vals- '"yrąs vaikšto gatvėse ir 
tijos neįves savo kontrolės, tampo akordioną, o jo žmo

Prezidentas dar nėra nu- na rankioja aukas. Jų 12 
taręs kongresą šaukti, bet metų sūnūs dažniausiai sėdi 
tas klausimas svarstomas ir muviuose. Policija sako, 
greitu laiku bus išspręstas, i kad Granger prisipažinęs.

______________ . j jog elgetavimas yra “ir
lengvesnis ir pelningesnis

Sutarta Organizuot •užsiėmimas.”
Pacifiko Gynimąi --------------------------

______ Prezidentas Rhee Sako,
Amerikos, Australijos ir Nėra Vilties Paliauboms

Naujosios Zelandijos užsie- . 7,
nių reikalų ministeriai per-' piezidentas S.
eitą savaitę tarėsi Honolulu sako, kad nėra jokios
mieste Hawajų salose. I.Y!ltles paliaubas

Sutarta organizuot. Pac,-bik atsitikime’ jeį
f,ko »;nin,ą. kaip tai da-įMaakva jjustu sumušta
romą Vakarų Europoje peijKorejos * ko] Mas.
Siautės an o ynimo&i kva nesjjauį;a pralaimėju-
Saiungą. Bet del įtrauki- - - „ . . ./ .“ -4 t si, los lėlės Korėjoj nesitai-mo ! Pae.f.ko gynimų Ja- kjnJs Tokia nuį^ 
ponijos, Filipinų P>ancuz,-|reišks • Rh n^ai
įos, Anginos ir Azijos kras-; • , * . J•f ’ , J , i perrinktas savo pareigoms.tų dar bus vedama daugį1______________ 1 &
derybų ir bus daug aiškini-1
mosi.

Amerika turi sudariusi 
gynimosi sąjungą su Japo
nija ir Filipinais. Sutarti 
su Australija ir Naująja 
Zelandija teks sujungti su 
sutartimis su Japonija ir 
Filipinais, o paskui teks Į 
gynimosi tinklą traukti ir 
kitas šalis.

Texas valstijoj prie Waco miestelio susidūrė du autobusai su keleiviais. Gelbėtojai 
ilgai dirbo, kol iš autobusų griuvėsių ištraukė žuvusiųjų keleivių lavonus. Viso nelai
mėje žuvo 34 žmonės, jų tarpe daug kareivių grįžtančių į savo stovyklą.

‘Žydų Kandidatai,9 Prezidentas Ragina Tabako Įpėdinio 
Sako L. K. Smith\ Regstruotis Riebus Divorsai

Amerikoje yra organiza- Prezidentas Trumanas ra- Tabako Įpėdinis, turtuo- 
cija pasivadinusi “Chris- gina visus piliečius regis- lis Riehard J. Reynolds, 
tian National Crusade,” ku- truotis ir, atėjus balsavimo persiskyrė su savo antrąja 
lios priešakyje stovi “skan-: dienai, balsuoti. Jis sako, žmona. Teisėjas M. C. 
dalninkas” Gerald L. K. kad daugelis kitų kraštų Wiseheart, Miami, Fla., iš- 
Smith. Tas ponas, kaibė
damas Elkhorn, Wis., mie-

daro mums gėdą. neš svetur nešė
žmonės aktingiau dalyvau- divorso byloje ir priteisė 

stelyje, šaukė piliečius bai- ja linkimuose, negu Ameri- žmonai $2,000,000 atlygini- 
suoti už senatorių Joseph1 koje. Prezidentas davė to- mo. Žmona gauna 750,000

FILMŲ RAŠYTOJAI
IŠĖJO Į STREIKĄ

6,000 filmų rašytojai, 
Sreen Writers Guild nariai 
šią savaitę išėjo į streiką 
prieš televizijos filmų rašy
tojų sąjungą.

Demokratų Partijos
Naujas Pirmininkas

Adlai Stevenson, demo
kratų kandidatas preziden
to vietai, paskyrė naują de
mokratų partijos nacionali
nio komiteto pirmininką 
Stephen A. Mitchell, Chica
gos advokatą. F. McKin- 
ney iš pirmininko pareigų 
pasitraukė. , J

HST BALSI OJ A

McCarthy, o apie didžiųjų 
partijų kandidatus į prezi
dento vietą, tas ponas sakė, 
kad ir Eisenhower ir Ste
venson yra “New Yorko ir 
Chicagos žydų kandidatai.”

Tokius antisemitiškus 
chamizmus skelbia ne tiktai 
Gerald Smith ir jo organi
zacija, bet ir įvairios kitos 
antisemitiškos grupės. Ge
nerolas Eisenhovver dėl an
tisemitiškos propagandos 
išsitarė šitaip:

“Kreipimasis į prietarus 
ir davatkiškumą (bigotry) 
neturi turėti vietos Ameri
koje. Tokia buvo nacių ir 
fašistų taktika. Dėlto lais
vę mylinčios tautos juos su
naikino. Dabar tai yra ko
munistų taktika.”

Amerikietis Pabėgo,
Bet Kur Jis Yra?
Čechoslovakijos vyriau

sybė pranešė Amerikai, kad 
nuteistas 10 metų kalėti 
amerikietis, John Hvasta iš 
Hillside, N. J., esąs pabė
gęs iš cechų kalėjimo. Bet 
niekas nežino, kur tas “pa-

Prezidentas Trumanas meta 
savo halsą nominaeiniame 
balsavime Missouri valstijoj. 
Demokratų kandidatu į se
natą toje valstijoje išstaty
tas Stuart Symington.

Ir Karo Aviacija Korėjoj Dar 
Nepagreitina Paliaubą

Daužymas Yalu Elektrainių ir Miestų Nepriartina Pa
liaubų; 27,000 Karo Belaisviai Jau Paleisti; Didelės 

Oro Kautynės Pasibaigė Amerikiečių Pergale;
Derybos su Pertraukomis

Stevenson Tariasi Pereitą savaitę amerikie- 
Su Prez. Trumanu čb.kaį° !ėktuva! t*sž.žlau-nnes Korėjos miestų ir su-

„ . ~ ... x sisiekimo kelių daužymą, oDemokratų kandidatas bolševikai dė dide‘nio
prezidento vietai, Adlai ; priešinimo ore Olo

Stevenson, ir šen. Spark-kautvnėse amerikieiiai nu.
man sį antradienj dalyvau- mušė 19 it jų bolševikų
ja prezidento posėdyje su ,ėkt patys neprarasda*
visu kabinetu ir tariasi su • ___iai., , . . . . mi kautynėse ne vieno lek-prezidentu, kaip geriausiai 
vesti rinkimų kampaniją.
Prezidentas pakvietė kan
didatą, kad jis galėtų ar-

tuvo. Bet 8 Amerikos lėk
tuvai savaitės bėgyje buvo 
numušti priešlėktuvinės ar
tilerijos.

nan susipažinti su vyriau- Pagyvinta kar0 aviacijo3 
sybes .politika, pasnnfor- veik|a turi tiksl pagreitJin. 
muot. ir kad bendrai suta- tj kar0 paliaub dcrybas.
ins, kokį vaidmenį rinkimų 
kampanijoj gali suvaidinti 
prezidentas Trumanas.

Prez. Trumanas sutiko 
aktingai remti pratijos kan-

Bet kol kas ir bombos ne
priverčia bolševikų susitar
ti. Derybos visą pareitą sa
vaitę buvo pertrauktos.

Tuo tarpu Aliantai jaudidatą įvairiais budais. Sa- leido 27 000 karo be,<s. 
koma, kad prezidentas pa- vių pietinių korejiežių> ku.

sprendimą turtuolių

sakys eilę prakalbų prieš 
rinkimus.

Sutarta dėl Vokietijos 
Užsienių Skolų Mokėjimo

rie buvo laikomi karo be
laisvių stovyklose Tuo bu
du ginčas dėl belaisvių šiek 
tiek sumažėjo. Bolševikai 
prieš dalies belaisvių palei
dimą protestavo.

kias skaitlines apie kitų dolerių pinigais, $75,000 pi- 
kraštų piliečių dalyvavimą nigų padėtų į trustą, po 5, 
rinkimuose: 000 dolerių metams kiek

vienam iš dvejų vaikų, 
350.000 dolerių vertės butą 
New Yorke, namus Miami 
Beach mieste ir 25,000 jos 
advokatui.

Prancūzijoj 75 nuošim
čiai turinčių teisę balsuoti 
balsavo paskutiniuose rin
kimuose; Italijoj 89%, Ka
nadoje 75%, Japonijoj _
71%, Izraelyje 72%, švedi- , - rijoj 80%, Anglijoj 83% ir Geradares Biznis 

Belgijoj paskutiniuose rin- Gerai Apsimoka
kimuose balsavo 90 % pi-1 --------
liečiu. Argentinos diktatoriaus

. generolo Perono žmona Ie-Tuo tarpu Amerikoje pa- . . ,. Oz. . nn
, . -j , . va. mirusi liepos 26 d., paskutiniuose prezidento nn- • 1 . --i 7 * liko privataus turto virs

kimuose tiktai oi <■ tunn- -.z,™,1™/! , t •
čių teisę balsuoti piliečių r"'000'00" ,
dalyvavo rinkimuose. Pre- alP Prane?a ?erai r 
zidentas sako, kad dabar H01' A^ntlnos f«llt,kle- 
visi kalba apie rinkimus ,i|wrt(. Per„„ mire
lapkričio menesi, bet dau-

Vakarų Vokietija susita
rė su savo kreditoriais dėl
Vokietijos prieškarinių sko- į KOMUNISTAI GAVO 
lų mokėjimo. Visos Vokie-’^O ® METUS KALĖJIMO
tijos skolos nustatytos su-j ---------
moję $2,668,200,000. Prieš Angeles teismas per
kąrą Vokietija buvo skolin 
ga Amerikai virš 3 bilionu

eitą savaitę išnešė sprendi
mą 14 komunistų partijos

dolerių, bet Amerika suti-J vadJĮ byloje. Jie visi gavo
ko 2 bilionu nubraukti. Pa
našiai padarė ir kitos šalys, 
o Vokietija sutiko už sutar
tas skolas pradėti mokėti 
nuošimčius ir pradėti jas at
mokėti.

MEILĖ Iš BUTELIO

po 5 metus kalėjimo už są
mokslo organizavimą ir 
kurstymą smurtu nuversti 
konstitucinę šalies vyriau
sybę.

Socialistai Išstatė
Du Kandidatu j Senatą

gelis užmiršta registruotis 
Amerikiečiai

33 metų. Ji pradėjo savo 
karjerą skurdžioje šeimoje,

Amenk.ečia, didžiuojasi ™Ra bl(įai 
savo demokr^ka valdy- a^a . ,ė iki ’ usipaž’o 
mosi sistema, bet kada at- ■ ,
eina la.kas balsuoti, ve,k pUeroPn« kuris Jdarė dik. 
puse_ tunncų te,sę balsuot, ,.iaus k 'a. Su sav0 
p,l,ec,ų užmiršta savo par- 3 jM„ bJ Ieva Pe,.on į 
e,gą ,r neat,duoda balso. |(?.ma |K,Iitinę viet, krašte.

Ieva Peron pagarsėjo ne 
tik politikoje, bet ir labda
rybėje. -Jos vedama šalpos 
organizacija sukeldavo kas-

Prezidentas sako, kad 
lapkričio 4 d. bus spren
džiamas musų šalies kelias

bėgęs” amerikietis dabar ateinantiems keturiems me 
yra. Jis esąs pabėgęs iš 
kalėjimo prieš 7 menesius 
ir per tą laiką apie jį niekas 
jokios žinios neturėjo nei 
Europoje nei čia Ameriko
je, kur jo giminės reiškia 
didelio susirūpinimo dėl jo 
likimo.

John Hvasta buvo areš
tuotas Prahoje 1948 metais 
ir nuteistas 1949 metais 
kaip “šnipas” kalėti 10 me
tų. J. Hvasta mokėsi Pra
hos universitete. Jis yra 
25 metų amžiaus.

tams. Tas sprendimas bus niet daug milionų labdary- 
labai svarbus ir piliečiai ne- bės reikalams, bet jokios 
turi užmiršti savo pareigos atskaitomybės ta organiza-
Balsavimo teisė yra viTna "?kam ,

ne< i buvo vedama “ne su,s brangume,ų p,lleao tci. b|l^|tcdja, hct su širdi. 
šių, todėl nereikia patiems mj ••
tos teisės atsisakyti. ________________

Prezidentas siūlo, kad DRAFTUOS 47,000 
spauda, radio televizija ir t,vnimo ,,eparta.
iva.nos nepohtme, organi. ka(| spa|ių
zacijos ragintų visus pilie- mėnesį į Amerikos cinkluo- 
čius registruotis ir dalyvau- tas pajėgas bus pašaukta 
ti rinkimuose. į47,000 vyrų.

Krank Havostak iš Johns- 
t«wn. Pa., vyksta ; Airiją 
pas savo sužadėtinę. Jis su 
ja “susipažino“ gana nepap
rastu hudu. Būdamas karei
viu jis 1943 metais iš laivo 
įmetė į jurą užkorkuotame 
butelyje laišką. Airijos pa
jūryje laiškas pakliuvo į 
rankas vienai mergaitei, ku-

Connecticut valstijos so
cialistai išstatė du kandida
tu į senatą. Vienas kandi
datas yra Jaspar McLevy, 
Bridgeporto majoras, val
dantis tą miestą jau nuo 
1933 metų, o kitas kandi
datas yra William H. Taft, 
Bridgeporto aldermonas, 
kuris nieko bendra neturi 
su republikonų senatorių R. 
A. Taftų.

VYKDOMOJI TARYBA
JAU SUDARYTA

Vyriausias
laisvinimo
(VLIK’as)

Lietuvos Iš- 
Komitetas 
patvirtino K. 

Zaikausko sudalytą vykdo
mąją tarybą, į,kurią Įeina: 
K. Zaikauskas, pirminin
kas, Dr. P. Karvelis, P. T. 
Šidiškis ir Doc. M. Brakas, 
klaipėdietis.

Buvo nutarta į vykdomą
ją tarybą įtraukti Z. Ivins
kį, bet jis atsisakė ir net 
pasitraukė iš VLIK’o kartu 
su L. Prapuoleniu.

Pp. Ivinskis ir Prapuole- 
ri jam parašė laišką ir taip nis rastu pasiaiškino, kodėl 
užsimezgė romansas. i jie pasitraukia iš VLIK’o.
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i APŽVALGA S
“TARYBINIS
PATRIOTIZMAS”

taiko Įstatymą, kaip jis pa
rašytas. Išvadoje gaunasi 
didelė skriauda vienam at
eiviui.

“Christian Science Moni-

Lietuvos okupantu aukš
čiausias tarnas, Lietuvos
komunistų partijos sekreto- .
rius A. Sniečkus, sušaukė l01 tao reikalu vedamaja- 
Vilniuje inteligentų pasita- me raso:
rimą ir jiems aiškino “tary- ••šiame atsitikime Įstatymas 
binio patriotizmo” paslap- yra McCarran akfas išleistas 
tis. Sniečkus sakė: 1950 metais prieš prezidento

veto. Vienas Įstatymo tikslas 
“Vystydami tarybini patrio- buvo užtikrinti Amerikos sau- 

tizmą, mes turime griežtai ko- gumą. neįsileidžiant Į kraštą 
voti su bet kuriais buržuazinės subversyviu elementų. Prezi- 
ideologijos pasireiškimais. Tai dentas savo vėlavimo rašte ir 
Įpareigoja stiprinti kovą prieš daugelis laikraščių tada nurodė. 
Amerikos imperialistų sklei-jkad įstatymas duoda daug pro- 
džiamą kosmopolitizmą, kurio gų skriausti nekaltus žmones ir 
pagalba jie stengiasi nugink- kenkti Amerikos reputacijai, 
kioti pasaulio tautas ideologis- Valdininkai griežtai to Įstaty
tai, kad palengvintų sau naujo mo laikosi, nes jie gal priven- 
karo kurstymą. igia viešo jų vardo purvinimo.

“Inteligentijos uždavinys— jei jie nukryps nors per plau- 
stiprinti tarybinio patriotizmo ką nuo ‘Įstatymo raidės.’ Pa- 
auklėjimo darbą, ugdyti tarybi- sekoje gavosi padėtis, kurioje 
nių tautų draugystę, proletari- dabar atsidūrė nelaimingas Mr. 
nio internacionalizmo idėjas. Latva.
kovoti prieš bet kurias nacio- . ..

. z ... .. ... Ar tai vra būdas užtikrintinalistmes ideologijos liekanas,. . . ... - .. ;amenkieciu laisves ir teises"pnes kosmopolitizmo pasireiš
kimą -anoksle. literatūroje, me
ne—visose ideologinio darbo 
srityse.”

Pasifekaičius šitokio idė
jinio “kiaušinių šokio,” ar
ba partinės linijos Įsakymo,; 
tenka gailėtis tų Lietuvos

“Ar tai yra ‘saugumas’?“

Klaipėdos Vokieti
ninkų Rūpesčiai

JAUNASIS EISENHOWER KORĖJOJ

Majoras John fcisenhewer. generolu Eiscnhower sūnūs, 
tarnauja trečioj divizijoj, kuri dabar kaujasi Korėjoj, 
žurnalistų paklaustas, ką jis mano apie rinkinius, jis sa
kė, kad esą pagrindo tikėtis, jog jo tėvas bus išrinktas 
prezidentu.

komunistų partija ir visi jos 
nariai registruotųsi polici
joj kaipo svetimos valsty- 
|bės agentai, bet jokios re
gistracijos dar negirdėjo
me. O toki K. Latvą Įsta-,

* tymas jau pagavo ir nepa- Rinkimų Kampanija mija,” tada naudinga yra
leMžia. ■ I Šio rudens rinkiminė'Pį*1^’. kail> toki^ “lžkš-

I K. Latva norėtų savo by-'kam į a i(1& nelau. tęs atsiranda n kas jos 
lą perkelti j aukštesni teis-kįant uienos> bet yra.
mą ir gal net eiti iki auks- dal. iuiio gale. New ... ....... .
ciausiojo teismo, bet tam;Yorkc .Upinio 24 plasi- Olimpiniai Žaidimai
reikalui reikia pinigų n ke- ^eda Amerikos Legiono su-' Penkioliktoji tarptautinė 
lias į aukščiausiąjį teismą važiavimas, kuriame ląu-olimpiada, vykusi Helsin- 
inera lengvas. Pirmiausia kiama į 15,000 dalyvių. Ta- kyje, buvo sporto šventė, 
reikia perkelti bylą i aPe",me suva suvažiavime kai- kuri su politika, rodos, ne- 
liacijos teismą, kas pareika- ^-s abe,u didžiųjų partijų turi nieko bendra. Betšalta- 
laus mažiausiai sesių mė- kan(Įidatai: ragpiučio 25 d. sis karas, Korėjos šildomas,
nešiu laiko o gal ir ilgiau, 
o i>o to galima eiti Į aukš
čiausią teismą, bet tik tame 
atsitikime, jei galima butų 
Įrodyti, kad Internal Secu
rity Act yra nesuderinamas 
su konstitucija.

gen. Eisenhotver, o rugpiu- 
čio 27 d. gub. Stevenson. 
Tai ir bus rinkiminės kam
panijos pradžia.

Šiuo tarpu matome abe-

Įsiveržė ir i sporto šventę, 
ypač kai Rusijos sportinin
kai pirmą kartą dalyvavo 
toje šventėje.

Sovietų Rusija Į savo žai-
jų didžiųjų partijų pasinio- dėjų skaičių Įskaitė be cere-
šimus gyvai rinkiminei ko-1 

Ar taip ar kitaip žiūrėti,Įvai: statomi kandidatai,

“Memeler Dampfoot” lie-
. pos 5 d. laidoje, Nr. 13, 

žmonių, kuriems reikia vie- karžiai nusiskundžia> kad
šaj kalbėti ir rašyti, ypač vokje£jaį ne dk nepalaiko 

kuriems tenka mokyklose !Šio vokietininku rateiį0 p0_ 

šitokią ‘ Uniją aiškinti mo- ,itinių p,.etenzijUi tet jomi
kiniams.. Sunku laikytis to- nepanrastai kenkia, 
kios linijos, nes visada žmo
gus gali kui' nors nukrypti.' Vedamajame pasisakoma 
Reikia akrobato miklumo, dėl Vokietijoje leidžiamųjų 
kad galėtumei “ugdyti pro-i žemėlapių, kuriuose Klaipė- 
letarinio internacionalizmo dos kraštas ne tik žymimas 
idėjas” ir kartu ‘‘kovoti 
prieš kosmopolitizmą.”j bet net visai neišskiriamas, 
Sniečkus nesako, bet kiek- kaip autonominis vienetas, 
vienas turi pats suprasti,'Daroma priekaištų eilei iei- 
kad dabar Lietuvoje rusiš- dyklų, jų tarpe tokiai žy- 
kas nacionalizmas yra pa- miai leidyklai, kaip Georg 
girtina idėja ir dargi išga- W e s t e r m a n n, Braun- 
ninga. Girk viską, kas tik schweig, arba vienai Bon- 
rusiška, ir busi tikras “tary- nos leidyklai, kurios “frag-

Deportacijos
Daug dabai1 girdime apie galėsi laimėti. K. Latva 

deportacijas visokių “sub- sakosi norėjęs, kad darbi- 
versyvių” elementų. Kar- ninkai streiką laimėtų ir to
tais pasijuokiame iš L. Pru-'dėl dėjosi prie komunistų, 
seikos ir V. Andrulio žada-Į Jis Įsirašė, užmokėjo 90 
mos deportacijos. Pasijuo-Įcentų. o kada tie didmies- 
kiame todėl, kad tuodu vy-'čio agitatoriai išvažiavo, jo

bet tas Internal Security 
‘Act yra taip griežtai sura
šytas, kad prezidentas ji 
tikrai nebe pagrindo buvo 
vetavęs, tik, dėja, kongre
sas veto atmetė ir Įstatymas 

i Įsigalėjo.
Šiandien daug kas jau 

mato, kad tas Įstatymas yra 
reikalingas didelių pakeiti
mų ir gal būt naujas kon
gresas ką nors padarys, kad 
McCarran akto nepraktiš- 

i kus ir nereikalingai žiau
rius patvarkymus pakeitus. 
Gal tada ir K. Latvos de
portacijos klausimas išsi
spręs kitaip. O kol kas 
Quincy miesto suomiai bu
riasi, kad padėjus K. Lat- 
vai jo nelygioje kovoje su 
imigracijos Įstaigomis jo 
deportacijos byloje.

E. P.

mobilizuojami kalbėtojai, 
renkami pinigai radio ir te
levizijai apmokėti. 97 mi
lionai piliečių galėtų daly
vauti rinkimuose, bet, atro
do, kad ii- šiais metais var
gu pusė jų išsijudins užsi
registruoti ir paduoti savo 
balsą.

x
Komvadai Nuteisti

Los Angeles mieste nu
teista 14 komunistų parti
jos vadų po šešių mėnesių 
bylos klausymo. Prisieku
siųjų teismas atrado visus 
komvadus kaltus ruošus są
mokslą ir kursčius nuveikti 
smurtu konstitucinę šalies 
vyriausybę. ’ Prisiekusiųjų 
tarpe buvo 8 moterys ir 4

momjų lietuvius, latvius, 
estus ir kitų pavogtų terito
rijų sartininkus ir juos ro
dė pasauliui, kaipo “sovie
tiškus” sportininkus. Bet il
su vagystės pagalba rusai 
Įiasirodė ne pirmieji, bet 
antrieji, ir tas jiems nepa
tinka. Todėl rusų spauda 
pilna niurnėjimų prieš tei
sėjus, pilna nepasitenkini
mo dėl bolševikams pada
rytos skriaudos ir ypač ra
šams nepatinka, kad futbo
lo rungtynėse Tito sporti
ninkai juos supliekė. Čia 
tai tikras pažeminimas ar
ba antausis iš maištininko 
Tito!

Vėliausiomis žiniomis ru
sai nusiramino tuo, kad sa
vaip suskaitė punktus ir pa
skelbė, jog Amerika ir Ru-

vyrai. Jie posėdžiavo pen- sija olimpiniuose žaidimuo- 
kias dienas iki priėjo savo se gavusios lygiai po 494 
sprendimo. Nuteistieji, ži-1 punktus! Mat, rusai turi

Lietuvos integraline dalimi, ™ 811'1? Rusijos bolsevUus-^ysui su kompartija nutru- Moteris Keršija
ką tvarką, bet Į Rusiją bijo 
važiuoti. Jie kalba už Ru
siją, jie peikia Ameriką, 
bet i Rusiją nevažiuoja ir 
iš Amerikos nebėga. Tų 
vyrų atsitikimas yra tikrai 
gana juokingas, nors jierris 
ta žadama deportacija juo-

brnis patriotas.” O lietu- wuerdige Machwerke,” va-iko ®a^ “ neke^a-
viskas nacionalizmas yra 
baisiausias prasižengimas. 
Ir “nacionalinis užsiskleidi- 
mas” yra smerktinas, nes 
trukdo rusifikaciją.

AR TAI SAUGUMAS?
Kitoj vietoj šioje “Kelei

vio” laidoje skaitytojai ras

dinasi, šlamštas, puošias 
net parlamento raštines.

noma, apeliuos ir perkels:savo sistemą, kaip
savo bylą Į aukštesni teis- punktus paskirstyti, o todėl 
mą. visada gali “laimėti,” ar

Los Angeles mieste pasi- bent išeiti lygiomis, 
baigusi komunistų vadų by-> x
la yra antroji, kur sprendi- Dar Plieno Streikas 
mas yra aiškus. Komunis- .

žiai apsirėdžiusi gerai nu-’tLl vadai atrasti kalti pagal • P1Įeno streikas tęsėsi 8 
XikX vTdtoinfo uįo, Smith Aktą, kuriam karo

ko ir jis jau buvo apie tai 
net ir užmiršęs. 1949 me
tais jis prašė pilietybės ir 
buvo paklaustas, ar jis ka
da nors yra priklausęs prie 
komunistų? K. Latva atsi
minė ir pasisakė, kad taip, 
1934 metais jis buvęs par
tijoj ir paaiškino, kaip tai 
buvo. Greit po to jis buvo 
areštuotas ir buvo nutarta 
ji deportu :i. Jis kreipėsi 
i teismą ir pereitą savaitę 
federalinis teisėjas Wyzan- 
ski Bostone išnešė patvirti
nanti sprendimą jo byloje.' 
Teisėjas kartu paaiškino, 
kad Kari Latva atsitikime 
jis negalėjo kitokio spren
dimo išnešti, nes Įstatymas 
aiškiai sako, kad tokie žmo
nės yra deportuotini, bet 
teisėjas pridūrė, kad jis to-

Kaip kas išmano, taip sa
ve gano, sako patarlė. Tas 
pats ir čia. Andai Į krau
tuvę užėjo moteris. Gra-

metu tie patys komunistai • nepagaminta apieapie puskapio metų, ir pa
prašė :

—Duok man guminį 
dramblj, tok| pat, kaip an
dai kad pirkau.

16,000,000 tonų plieno, ar
ba tiek plieno nepagamin
ta, kiek Anglija pagamina 
per metus laiko.

Dr. J. R. Steelman, ūkio

karštai pritarė ir dar karš
čiau siūlė tą aktą taikinti 
trockistams.

Komunistai dabar rėkia,
Yra betgi kitokių atsiti

kimų, kur deportacija atro
do tikrai žiauri priemonė 
žmonėms bausti už praei
ties klaidas. Pagal taip ya-

butų prilygintas laisvajam.. . • . .. Ameriko,oeeuuty Act, ią Amerikos

“Memeler Dampfoot’as” 
pageidautų, kad Klaipėdos 
kraštas mažu mažiausiai

Greitai nusidėvėjo__,kad Jie “persekiojami,” bet“ 7? oieeiniarb UK1°
’ kada trockistai pagal ta pa-! m°kihzacijos pareigūnas,

Dancigo miestui. Memel 
lenderių sąjungos valdyba 
jau eilę metų nesėkmingai 

aprašymą, kaip imigracijos kovojanti su tokiais vokie- 
valdininkai nutarė depor-člams kenkiančiais, o pie
tuoti Kari Latva, suomi, ku-isams patarnaujančiais rež- 
ris atvyko Amerikon ‘l913,kimais- LeidykIos teisinasi 
metais. Jis nutarta depor- neSaI! kitaiP Klaipėdos

gali būti deportuojami visi 
žmonės, kurie kada nors 
priklausė ar dabar priklau
so prie komunistų ar fašistų 
organizacijų. Toks yra Įsta
tymo patvarkymas. Ir štai 
kas iš to išeina:

pastebėjau.
—Taip. Šuniukas su

kramtė,—h“ , pridūrė:—Aš

------------------- pagal tą pa .. .
ti aktą buvo teisiami, ko- mano> *<ad istisus metus ka
munista i iš kailio nėrėsi,

noriu, kad šuniukas ko dau-^d bausmes butų griežtos.
giau jų sukramtytų. Tuo tarpu medžioklės sezo-

tuoti vien tik už tai, kad jis 
1934 metais buvo Įstojęs Į 
komunistų partiją ir buvo 
joje 4 mėnesius. Federali
nis teisėjas Bostone, Charles 
E. Wyzanski, pats apgailes
taudamas savo sprendimą, 
nutarė patvirtinti deporta
cijos Įsakymą, nes esą “Įsta
tymo raidė” ji verčia tą da
ryti.

Amerikos spaudoje- K. 
Latva byla sukėlė didelio

krašto atžymėti dėl okupa
cinės valdžios potvarkių ir 
Vokietijos vyriausybės no
ro pripažinti 1937 metų sie
nas. Toliau ji kovosianti 
pirmoje eilėje per federali
nės vokiečių vyriausybės 
Įstaigas.

Toliau laikraštyje stam
biu šriftu duodama ELTOS 
žinia apie Vokietijos pilie
tybės suteikimą Klaipėdos 
krašto vokiečiams. Pabrė-

. - a i lki įstatymo patvarkymąP”eL3. uml?'hi(ait0 bereikalingai žiau-
riu. Teisėjas paliko K. La
tvą laisvėje po seniau bu-

—Kodėl tamsta taip už- na* Prieš Maskvos agentus 
sirustinai ant to mažo tęsiasi, 
daiktelio?

—Tai nelemtas dalykas, 
tai vergijos laikus prime

M

susidomėjimo, nes ji aiš- žiama> kad’ vokiečių spau
dos pareiškimais, pilietybės 
suteikimo klaipėdiečiams ir 
zudetų vokiečiams nuosta-

kiau negu kiti panašus atsi
tikimai parodė, kaip 1950 
metais išleistas McCarran
“vidaus saugumo 
veikia praktikoje.

aktas”

Įstatymo “raidė” reika-

tai jokiu budu nemanoma 
reikšti kokių nors pretenzi
jų Į šiuos kraštus, kuriuos 
nacių Vokietija karo grasi-

ką su savo seneliu ir bobu
te atvažiavo suomis Kari 
Assari Latva. Jis tada bu
vo 11 metų amžiaus ir at
važiavo su savo seneliais 
pas jo tėvus, kurie jau prieš 
keturius metus buvo atvykę 
Amerikon. Visa šeima gy
veno Nevv Hampshire vals
tijoj.

Paaugęs Kari Latva pra
dėjo dirbti audykloje ir jo
je dar dabar dirba. 1934 
metais jo audykloje ir viso
je tekstilės pramonėje ėjo 
didelis streikas. Laike strei
ko Kari Latva buvo Įstojęs 
i komunistų partiją, sumo
kėjo 50 centų Įstojimo mo
kesčio ir 40 savo nario mo
kesčio už 4 mėnesius ir po 
to jo ryšiai su komunistų 
partija nutruko.

Kari Latva aiškina, kad

vusia $2.000 kaucija.
Kari Latva prieš 30 me

tų vedė amerikietę. Jis už
augino du sūnūs. Abu jo 
sūnus per karą tarnavo ka
ro laivyne ir kovėsi už 
Ameriką. Dabar tėvas nu- aš.

nąs.
—Kaip tai, nesupantu!
—Ar tamsta nepameni 

Hooverio laikų?
—Na, ir ką tas turi ben

dro su Hooveriu?
—Labai daug, tai repub

likonų dievas.
—Ne “dievas,” tai repub

likonų simbolis,—pataisiau

tarta deponuoti, bet jo mo
teris ir vaikai nedeportuo
jami. Jei K. Latva grįžta 
vienas, si su savo šeima Į 
Suomiją, jis ten neras nei 
giminių, nei pažįstamų ir 
turės pradėti kurtis iš nau
jo, kaip imigrantas, žino
ma. jei Suomija sutiks jį 
Įsileisti, nes jis jau 39 me
tai Suomijoj nebuvo ir gal 
senai yra netekęs to krašto 
pilietybės.

Tokia vra vieąo žmogaus

lauja, kad Kari Latva butų nimais ir spaudimu Įjungu- 
deportuotas. Teisėjas sako, si Į savo valstybę. Susido- 
kad jis turi laikytis jstaty- mima ir JAV prof. Barnett 
mo savo sprendime, nors jis projektu sudaryti iš pabė- 
ir abejoja ar kongreso in- gėlių ir tremtinių “išlaisvi- 
tencija buvo deportuoti to- nimo legionus,” ir ši žinu-
kius žmones, kaip K. Latva. tė dedama antrašte: “Para-;____ ______ ____________________________
Valdininkai, bijodami, kad šiutininkų Daliniai Lietuvai sakė, kad tik Įstojus į ko-jkrašto gyvenimui. Toks yra 
juos neimtų koks nors sena-Išlaisvinti?” ‘munistų organizaciją busi i Įstatymas. Tas pats įstaty-
torius McCarthy šmeižti,! P. L. B. Inf. geras kovotojas ir streiką1 mas, beje, reikalauja, kad

laike streiko į jo gyvenamą istorija. Prieš 18 metų 
miesteli privažiavo naujų Įmokėjo komunistų partijai 
žmonių, kurie kalbėjo apie į 90 centų ir dabar apleisk 
reikalą streiką laimėti ir,šį kraštą jr ieškokis naujo

Tegul bus ir taip, bet 
aš jo neapkenčiu.

—Apkenti ar neapkenti, 
bet taip niekinti partijos 
emblemą netinka, nes jos 
pasekėjai gali užsigauti.

—Nepaisau. Kuomet aš 
matau laikraštyje arba kur 
kitur republikonų kandida
tą Į prezidentus, tai tuojau 
atsimenu Uboverj. Tada ašĮ 
buvau mažiukė

Pasigamino “Lėkštes”
Mokslininkas Noel Scott 

savo laboratorijoj padirbo 
“skraidančias lėkštes,” ku
rios elgiasi lygiai taip, kaip 
kai kurių žmonių padangė
se matytos “lėkštės”: jos 
pasirodo ugninių kamuolių, 
grybų ar lėkščių pavidale, 
kartais smarkiai skrenda, 
kartais stovi vietoje ar pa
lengva juda.

Mokslininkas N. Scott Į 
suretintą orą Įleido tonizuo
to oro molekules ir tuo bu
du pagamino tas “lėkštes.” 
Mokslininkas sako, kad jo 
bandymai neabejojamai iš
aiškina kai kurias matytas 
padangėse “skraidančias 
lėkštes” ir tuo budu prisi
dės prie žmonių vaizduotės 
atšaldymo.

ro gamyba jaus plieno strei
ko padarinius. Jaus tuos 
trukumus ne tiktai Ameri
kos karo gamyba, bet ir už
sieniai, kur Amerika ga
bendavo dali savo plieno ar 
plieno išdirbinių.

Palyginus plieno streiko 
nuostolius ir abejų pusių 
laimėjimus, tur būt, visi 
protingi žmonės galės su
tikti, jog tokiems ginčams 
laikas surasti protingesnį 
sprendimą, negu pramonės 
sulaikymas.

Dėja, kur interesai susi
duria, ten dažnai protin
gam sprendimui vietos nė
ra; lieka jėgų bandymas, 
kuris pasibaigia kompromi
su, kada jėgos išsenka.

x
Gr&ikai-Bulgarai

Pereitą savaitę Graikijos- 
Bulgarijos pasienyje ištisą 
valandą graikų kanuoles 
staugė, jos varė bulgaras iš 
vienos salelės Evros upėje, 
kuri skiria Graikiją nuo 
Bulgarijos.

Kanuolių griausmas su
kėlė didelio susidomėjimo. 
Ar jau? Ką, jau prasidė-

Kai apie skraidančias 
Mes netu-‘lėkštes kalbama trupučiu- 

rėjome ko valgyti, musų gy-jką, tai niekam nekenkia, o 
venamas namas buvo iš dė-. vasaros karščiuose net pa- 
žių ir pagalių suramstytas deda žmonėms atostogų lai- jo? 
užmiestyje ... ką Įdomiau praleisti. Bet Aliarmas betgi pasirodė

Be to, ji pasakė, jog ko-jei užpuola “lėkščių epide-be pagrindo. Kanuoles pa- 
vojanti ir kovosianti, kad!------------------------------------ šaudė ir nutilo. Kada jos
republikonas nebūtų išrink- nų skaudus pergyvenimai šaudė, tai dargi patys grai- 
tas prezidentu. | paveikė vieną balsuotoją, kai nežinojo, ar saloje yra

Tai mat kaip jaunų die-’ J. D. Taunis. bulgarų ar ne. —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKU 

90 NIEKAS NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS 8KAIT0, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje Elektoriu Rinkimai
Lapkričio 4 d. Amerikos Po du elektoriu neteko: 

piliečiai rinks šalies prezi- Missouri ir Nevv York. 
dentą. Bet piliečiai prezi- Pennsylvania neteko 3 elek- 
dentą liuks ne tiesioginiai, torių.
nes renkami elektoriai, ku- Laimėjo daugiau elekto- 
rie paskui suvažiuoja ir "iš- rių šios valstijos: Kalifor- 
renka’ prezidentą. Tokia nija 7, Florida 2, ir po^l 
tvarka yra užsilikusi iš se- elektoriu laimėjo Maryland, 
nų laikų. Michigan, Texas, Virginia

Praktikoje betgi visi bal- ir Washington.
suoja už tą ar kitą kandi- --------------------------
datą, bet teisiniai rinkimai; BROCKTON, MASS. 
daromi aplinkiniu keliu.' Ruošiasi Parodai
Kiekviena valstija, atsižiu- --------.

'rint gyventojų skaičiaus/ .^au pedaug laiko liko li
tui i tam tikrą skaičių “elek-'^i metinės lietuvių liaudies 
torių,” kurie prieš balsavi-imeno parodos, kuri kasmet 
mą yra žinomi, kaipo to ar vyksta garsioje Lietuvių 
kito kandidato elektoriai. Bakūžėje, pastatytoje 
•Valstijomis elektoriu skai- Brockton Fair Grounds plo
čius pasiskirsto šitaip: le- šiemet toji paroda vyks

Alabama 11, Arizona 4,'nuo rugsėjo 6 d. ligi rugsė- 
Arkansas 8, California 32, J*0 d. Jos iškilmingas

--------  IColorado 6, Connecticut 8/atidarymas Įvyks rugsėjo 7
Nuo šių metų rugpiučio Delaware 3, Florida 10, d- specialia programa. To- 

,ieną pikniką Į metus, 4 d. Springfieldo didžiau- Georgia 12, Idaho 4, Illi-
vo vykinamas. Bet dulkės bus diskusuojama, o vienas meilė, žmoniškas tikinčiųjų tai patriotingi nariai, be šioj Linkolno vardo skai- nois 27, Indiana 13, Iovva.
atskrenda ir iš už miesto iš draugų. Šisai klausimą sugyvenimas. Ar katalikiš- abejo, dalyvaus savo ųrga- tykioj (Lincoln Library)JlO, Kansas 8, Kentucky 10,
ribų. Todėl piktžolių nai- pastatė šitaip: kos tautos per šimtmečius nizacijos išvažiavime ir 326 So. 7th St., dėka tos Louisiana 10, Maine 5,
kinimas pačiame mieste —"Naujienose,” “Drau- gyveno krikščioniškame su- kiekvieno yra pareiga kvie- skaityklos nuoširdžios lie- Maryland 9, Massachusetts
tur būt ne kiek pagelbėjo ge” ir "Darbininke” ėjo tarime? Ar jų tarpe buvo sti savo prietelius, kad ir jie tuviams vedėjos Miss Sharp, 16, Michigan 20, Minneso- 
sumažinti šienlige sergan- diskusijos apie evangelijas. Įvykintas socialis teisingu- dalyvautų. Kartu visi ga- atidaromas lietuviškų kny- ta 11, Mississippi 8, Mis-js^Pnau pasireikšti. Paro- 
čių skaičių. Opesnieji jau ‘“Naujienose” buvo nurody- mas ir lygybė? To nebuvo lėsime smagiai ir naudingai gų skyrius, šio skyriaus pa-’souri 13, Montana 4, Neb-;d°s ruošimo komisijos ne
pradeda justi, kad jų bėdų ta, kad evangelijos nėra ir nėra. Apie žudynių, ka- laiką praleisti. Komisija pildymas naujomis knygo-raska 6, Nevada 3, Ne\vir’aj sako, kad reikia eiti 
sezonas čia pat. Kristaus kalbų nuorašai, o, rų, svetimų žemių grobimų pasistengs visus gražiai pa- mis priklausys nuo musų1 Hampshire 4, New Jersey ipažangos keliu, kas reiškia,

lyra vėliau pagaminti raštai, panaikinimą ir krikščionis-vaišinti. Taipgi bus gera pačių, kiek mes jomis inte-16, Nevv Mexičo 4, NewiJ°g kiekvienais metais pa

Visi į “Naujienų” Pikniką rė dujas. Krosnių kompa-:
c , j- • ... nija su negru sutarė taip,Sekmadieni, rugpiučio 17 kad atsiims savo dujini
(Liberty Parke, Willo\v krosn| įr atlyginimo;
^lin?xT A ’’ rudeni- jtai anglinį apšildy-'

nis “Naujienų” piknikas.
Visi ten bukime, visi ten 
turėsime “good time,” ten

mą.
Žmonės dujiniu

. • «e> n •• w ♦, a- mu negali atsidžiaugtijtk n Baltoji Meška. Šia kįo apšildymo Įrengimai 
pinga galima pasakyti, kad daUg mažiau vietos teuži- 
Baltoji Meška pusėtinai ma> 0 svarbįausia tai

apšildy- 
gti. To-;

.įsigalėjo Chicagos lietu;»ų įengYjna švarą užlaikyti.
Dujinį apšildymą turintieji 
savo rūsiuose Įsitaiso kam-

tarpe
Pradeda Negaluoti

barius, kur vasaros kaitrų 
Šiuo sykiu po truputi jau metu yra vėsu. Tokius vė- 

pradeda negaluoti sveiki £įus kambarius ypač šią va-j 
žmonės, tai yra, pradeda sąrą, kada turėjome rekor-; 
sirgti šienlige. Pastebėtina, dines kaitras, buvo patogu) 
kad naujakurių tarpe šien- turėti.
ligė “neturi pasisekimo.” | _
Chicagos vyriausybė nuo po Justino Pastogė*
pavasario skelbė, kad skly- Pasikalbėjimas pas Justi- pasirodyti su to mokslo vai- 24 d., Beechnut Grove, prie SPRINGFIELD, 1LL. 
pų savininkai naikintų pikt-ną šiuo svkiu Įvyko šiek siais. Kur tie vaisiai? Middiebelt Road.

VEŽA Iš LAUKO IšD SIUVUSIUS KORNUS

du farmeriai Tennessee valstijoj gabena i; lauko išdžiuvusius kornus, kurie dėl kait
ry sukepė lauke ir nedavė jokiy vaisiu.

žoles, kurių dulkės sukelia tiek kitaip, negu iki šiol. Pag r i n d i n i s evangelijų’ SLA 352 kuopa rengia 
šienligę. Patvarkymas bu- Ne Justinas nustatė apie ką mokslo dalykas yra artimo tik, <i< ji diena žinoma visame 

mieste kaip lietuvių diena.
Parodai ruošiamasi labai 

rimtai. Po pernykščių me
tų parodos ypatingo pasise
kimo norima šiemet dar

iliau pagaminti raštai, 
IĮ kuriuos jų autoriai dėjo 

Yra galimybė, kad atei- tokius žodžius ir tokias
Nebijo Anglių Streiko ______________> #______ _________________ , ______ _____ York 45, North Carohna 14,|roda tuP buti geresnė, Įdo-

katalikiškose tautose baž- kam tik aplinkybės lei- moj ateitv, šis skyrius bus North Dakota 4, Ohio 25, mesnė ir originalesnė. At
rodo, kad šiemet paroda 
tikrai bus dar geresnė, ne-

ko santykiavimo Įvykinimą muzika šokiams. Tat visi, resuosimės. • Be to, netoli-

nantj rudenį Įvyks anglia- mintis, kokie jų supratimu nytiniai vadai niekada ne- džia, atvažiuokit sekmadie- papildytas dideliu skaičium ;0klahoma 8, Oregon 6, 
kasių streikas. Bet ta ga-'galėjo geriausiai išreikšti užsiminė. Visuotiniai baž-'nj, rugpiučio 24 d., Į minė- lietuviškų knygų iš tautinių Pennsylvania 32, Rhode Is-
limybė daugeli Chicagos jų tikėjimą. Man jonai ir nytiniai suvažiavimai bu- tą SLA pikniką, 
gyventojų negąsdina. Ne- pranciškonai šoko aiškinti, davo šaukiami išrišti klau-' 
bijo, jei streikas užsitęs iki kad evangelijos tai Dievo simus, apie kuriuose evan-i 
žiemos speigų. Nenusigąs žodis. Įdomu, kaip i tas gelijose nei iš tolo neužsi- Taipgi neužmirškit, kad 
tie, kurie savo namus apšil- diskusijas žiuri Justinas? minta. O per visus šimt- rugpiučio 31 d. yra rengia- 
do aliejum arba dujomis.' Justinas mielai sutiko sa- mečius apie krikščioniško mas linksmas ir draugiškas' 
O tokių yra nemažai. Du- vo nuomonę tame klausime sugyvenimo Įvykinimą nei Lietuvių Socialdemokratu

LS S I š važ ia vi mas

susaidžių buvusio knygyne- land 4, South Carolina 8, 8® .Pern*1;

Vincas Abramikas.

BRO9KLYN, N. Y.

E irutė Nori Dainuoti

Jau jaučiamas 
ja plačioje

jim šildymą daugelis jau pareikšti ir sakė: ampt. Pranciškonai, atsi- Sąjungos 116 kuopos isva-
nuo seniau tun, o dabar, j —Klausimas pusėtinai pa- liepdami Į “Naujienų” ra- žiavimas pas ponią 
šios vasaros metu, dar dau- aiškės kai padalysime paly-.šinius evangelijų klausimu, vičienę, prie Liberty Park.

’ Brooklyne gyvena jauna

South Dakota 4, Tennessee susidomėjimas 
11, Texas 24, Utah 4, Ver-; apylinkėje, 
mont 3, Virginia 12, Wash- J Pa’oda atvyks dail. A. 
ington 9, West Virginia 8, A. Tamošaičiai iš Kanados 
Wisconsin 12, Wyoming 3. su savo Įdomiais ir patrauk- 
Viso 531. Dauguma 266' Hais darbais. Pernai paro- 

!gali išrinkti prezidentą. doje dalyvavo tik dail. A. 
Rinkimas elektoriu vals- Tamošaitienė, o šiemet pa-Benke- . . . _______  ... .

latvaitė, Birutė Šneiders, ejna tokia tvarka, sirodys dar dail. A. Tamo-
giau tokį apšildymą Įsitai- ginimą. Senovės graikų di-, parašė: “Kai šiaučiai pra-Labiausiai šeimininkėms tai sPa^daj.au kad kurio kandidato balsai į saitis, kuris žinomas, kaip
so. Taip gali daryti dėl to/dieji literatūriniai veikalaiįdeda kriaučiauti.” Pran- bus tikra išeiginė diena, ne- pakrikštijo Birutė Nightin- viršija> tas gauna visus vai- lietuvių^liaudies meno zino- 
kad dujų kompanija vis'yra
plečia dujų gamybą. Ang- Jų autorium skaitomas Ho- 
linio arba aliejinio apšildy- meras. Bet atsirado tokių
mo pakeitimas padaromas mokslo vyrų, kurie Įrodinė- šimtmečių šiaučiai kriaučia 
ne be tam tikrų ceremoni- ja, buk Homero visai ne- vo.

buvę, o “Iliada” ir “Odisė-j Tuo baigė savo 
ja” yra liaudies kuriniai. (Justinas, bet nepasibaigė teliais.

diskusijos. Buvo prisimin-į Butų gerai, jei dalyviai iš
. ionhctn nrunočtn 4

tam
jų. Prisieina dujų kompa
nijai paduoti aplikaciją.
Maždaug po metų laikojPiileiskim,, kad šis pastara- 
kompanija praneša, kad pa--sis tvirtinimas yra teisingas, 
keitimą gali vykinti. Dar-j Tai ar tas nuvertina “Ilia- 
bą atlieka tam tikros kros-;dą” ir “Odisėją”? Juk ne.
nių kompanijos. Taip daly
kams esant, kartais Įvyksta 
keistenybių. Va pavyzdys: 

Vienas negras sumanė'

“Iliada” ir “Odisėja.” ciškonai užsimerkė, kad ne- reikės pietų gaminti, tik rei- §aĮe; Jauna 21 metų mer- stjjos elektorius. Tuo budu yas. Dėl abiejų Tamosai-
matytų, jog Romos katali- kia atvažiuoti ir su kitais gaitė mokosi dainuoti, bet gaij pasitaikyti, kad ir ma- čių dalyvavimo paroda bus
kų bažnyčioje veik per 19 kartu malonioj šeimoj pie-Jos nelaimei ji gyvena to- žuma balsų gali išrinkti pilnesnė, turtingesnė. Pa-

i" ’--------‘ rodą rūpinasi komisija,
kuriai pirmininkauja P. 

Jos kaimynai krei- tų~c7nzo ar gyventojų su- Viščinas, pernai sėkmingai 
pėsi i teismą, kad Birutei)elektorių skai- suruošęs tokią parodą, 
hutu uždrausta dainuoti/^ kįekvienai valstijai bu- Apylinkių lietuviai jau 

vo naujai paskirstytas. Ke-jdabąr turėtų galvoti, kaip 
lios valstijos, kur gyventojų'reikia susitvarkyt, kad gali- 
skaičius pašoko Į viršų, ga- ma butų tą parodą pasiek- 
vo daugiau elektorių, o kai ti. Juk tai retas atsistiki- 

i kurios valstijos neteko po mas! Antra vertus, toji ba- 
dienomis ir tiktai po vieną ;vieną ar daugiau elektorių. kužė yra ne vien brockto- 

— j; CI Neteko po"vieną elekto-niečų lietuvių, bet visų mū
riu sekamos valstijos: Ar- sų, tik bi ocktoniečiai ja ru- 
kansas, Illinois, Kentucky/pinasi.
Mississippi ir ‘Tennessee. Stebėtojas.

Man rodos, kad tas prilygi
nimas tinka ir evangelijų 
klausime. Bet tiek to. Ma
no žvilgsniu pati klausimo 
svarba ne tame, ar evange
lijos yra tas, ką jų kritikai 
Įrodinėja, ar tas, kuo jų 

paniją, o Į krosnių kompa-/‘gynėjai” pranciškonai, ma
niją. Pastarosios pareiga rijonai ir kiti jas laiko, 
buvo sužinoti ar turi tam Pripažinkime, kad evange- 
leidimą dujų kompanijos, lijos yra Dievo žodis, Die- 
Kažkaip atsitiko, kad to pa- vo mokslas, nurodantis, 
tikrinimo nepadarė ir itai- kaip tikintieji privalo gy- 
sė dujini apšildymą. Pra- venti. Po to statykime 
nešė dujų kompanijai, kad klausimą, ar evangelijų iš- 
padarytų inspekciją. Dujų pažinėjai gyveno ir ar gy- 
kompanija rado, kad to- vena taip, kaip tas mokslas 
kiam namui nebuvo duotas moko? Bažnytiniai vadai 
leidimas. Todėl tuoj uždą- turėjo veik 19 šimtmečių

pakeisti savo anglini apšil
dymą Į dujinį. Kreipėsi 
tuo reikalu ne i dujų kom

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Ame
rikoje—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. (L Canada.

tU; pavalgyti. Praleiskim ki°je kaimynystėje, kur prezį<ientą.
žmonės nemoka dainos ver- §iais metaįSt po 1950 me- 
tinti.

j keletą valandų tyram ore 
pastabą'su savo pažįstamais ir prie-

la amžini lietuvių-lenkų ne- anksto praneštų komisijai 
apie savo dalyvavimą. Ga
lima pranešti ir telefonu: 
M. Balchunui, WE 4-5081, 
J. Pilkai, WE 4-5352, F.

sutikimai, karai katalikiškų 
tautų tarpe, baudžiava ir tt.

Laisvamanis.

butų uždrausta 
nes. girdi, jos dainavimas 
drumsčia kaimynų ramybę.

Teisėjas išklausė skundo 
ir nutarė, kad dainininkė 
gali dainuoti tiktai darbo

DETROIT, MICH. Yuzėnui, WE 4-3831.
Iki malonaus pasimaty- va^and^ I)er dieną, nuo 6

SLA Piknikas
Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje 352 kuopos pik
nikas jau čia pat, sekma
dienį, rugpiučio (August)

mo
se.

minėtuose parengimuo- 
—B. K.

“Keleivyje” naudinga yra 
dalyti visokius biznio skel
bimus ir naiieikoiimus.

TARĖSI DĖL PACIFIKO APSAUGOS

Valstybės sekretorius Dean Acheson tarėsi Honnlulu mie
ste su Australijos ir Naujosios Zelandijos užsieniu reikalu 
ministeriais dėl Pacifiko gynimo. Australijos ministeris 
Richard G. Casey (kairėj) ir Naujosios Zelandijoj, minjs. 
teris T. Cliffton Wehb dešinėj.

iki 7 valandos. '
Birutei nepatiko toks tei

smo sprendimas. Ji nutarė 
pati kreiptis i teismą ir pa
prašė, kad jai leistų bent 
po 3 valandas per dieną 
dainuoti, nes ko galima iš
mokti per vieną valandą?

Paprastas kaimyniškas 
!ginčas, kokių teismuose yra 
daugybė. Bet dainininkės 
Birutės byla labai suįdomi
no publiką. Kada teisme 
buvo klausoma jos byla, tai 
prisirinko publikos tiek, 

i kad net i svetainę netilpo. 
Mat, visi tikėjosi nemoka- 

'mo koncerto, nes buvo lau- 
’kiama. kad dainininkė teis
ime padainuos, o bylos klau
sytojai galės pasiklausę pa
tys savo nuomonę pareikš
ti dėl jos dainavimo.

Dėja, visi apsivylė. Tei-j 
sėjas nutarė bylą atidėti) 
dviems savaitėms.

Koresp.

Pakalbinkime kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei-1 

vj.” Kaina metams $3.

WACO AUTOBUSŲ NELAIMĖ

Didžiojoj autobusu nelaimėj prie Waco, Texas. 
traukia iš sudužusio autobuso keleivio lavoną, 
auku sunku buvo atpažinti.

gelbėtojai
Daugelis



Fuslapis Ketvirta* KELEIVIS. SO. BOSTON

—Alou, Maik! Ar gir- komunistų valdžią išsižer- 
dėjai, kas Lietuvoj atsiti-*gęs, o tuo tarpu visas svie- 
ko?

—Kada?

IZ* * 1\ 4 \ Z 1\ 4 1 keltas negali veikti, nes nuo
lSh.3ip lVleS V aZiaVOm lVlek.SlK.On jo prietikės automobilis ne-

____________ įgali ant jo užvažiuoti. Ke-
Neturėdami ką veikti va- vilkti iki garažo. Padan- leiviams dažnai tenka lauk- 

saros metu, aš su savo kai- gos turi būti geros ir norsjti keletą dienų, iki vanduo 
pasiekia normalaus lygio, 

i Grįždami atgal mes paė
mėm trumpesnį kelią ir pri-

mynu Binkevičium nutarėm vieną jų reikia turėti atsar- 
nuvažiuoti Meksikos pažiu- goj. Patartina turėti ir 
rėti. Važiuojant automobi- vandens atsargoj, nes Va
lium iš Floridos, iki Meksi- žiuojant per didelius kalnus 
kos pereinamojo punkto te- vanduo autoniobiliuje greit 
ko pervažiuoti per- Alaba- išverda. Reikia turėti su 
mą. Mississippi, Louisiana savim Įrankių, fiuzų ir dir- 
ir Texas. ;žą vėdykliui."

Be to, patartina niekur

važiavom upę, per kurią ne
buvo nei kelto, nei tilto. 
Kelias eina tiesiai per bras
tą. Tiesa, brasta negili, 
bet pilna didelių akmenų. 
Aš turėjau briste bristi per 

Binkevi-kiJVraudUtametik^n|Jrii' nepalikti a'utumobiliaus ne-vandenį ir rodyt
8 “Tavi.,.. aT užrakinto; nes Meksikoj «ui, kuriomis vietomis vai-

vagių. Net ir užra- ruoti, kad nesulaužyti auto
mašiną pavojinga pa- mobiliaus.

mas, "Tar j etas de Turis
tą,” kuiis duodamas še
šiems mėnesiams ir kainuo
ja $3? Grįžtant atgal, tą 
“turisto koltą” atima.

daug
kinta
likti, jeigu jos viduje ma

Ir vistiek 
padangos susiplojo ir

ratų
muf-

tosi ma
***** C? r V

asinančių daiktų. Te-.leris paliko upėj tarp akme-
nai įprasta samdyti sargus nų

Prašant mums tokių lei- automobiliams, kuomet jie 
dimų, tuojau pasirodė, kad paliekami prie viešbučio ar 
Meksikoj reikalingi kyšiai, kitur. Tokie sargai patys 
Pereinamojo punkto tar- siūlosi už 50 centavų (apie 
nautojai meksikiečiai pa- 6 centai) pasaugoti jūsų ve 
reiškė, kad leidimų jie ne- žimą nuo vagių, 
gali mums tuojau duoti, nes į Lig Pavojus
prie jų reikalingos musų f o-
tografijos, kurių mes dabar Meksikos klimatas yra
neturim, ir prie to dar rei- kitoky. neSu 'Iunfftlnese 

\ alstijose.

Biznieriai Gaudo Turistus
Meksikoje yra daug agen

tų, kurie stengiasi patrauk- 
įj ti turistus į savo krautuves, 

viešbučius ir kitur, kad ga 
lėtų pasipinigauti iš “yan-Į 
kių’.’ Net važiuojant keliu 
dažnai pasiveja automobi
lis ir, važiuodamas greta 
jus, agentas pradeda i jus

_ i
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MECHANIŠKI SMEGENYS DIRBA BE KLAIDŲ

Waltham, Mass., buvo padirbta skaičiuojamoji mašina 
2,000,000 doleriu vertės, kuri daro įvairiausius apskaičia
vimus nepaprastai greitai ir be klaidu. Mašina \adinama 
“Raydac,“ ji naudojama Įvairiems apskaičiavimams veda
mu bombų gamyboje. *

kia laukti, iki atvažiuos ' aiMijose. Kalnuose šal- _
ta. o kloniuose labai karsta kalbėt: “Ar žinot kur va-pats viršininkas, kurį jie 

vadino “boss.” Tačiau iš 
tų aiškinimų paaiškėjo, kad 
visų tų formalumų gali ii

ir drėgna. Ligų pavojus di
delis. Todėl būtinai reikia 
turėti su savim chininos

žiuoti? Ar žinot kur apsi
stoti, kur gauti gerą nakvy
nę 1

—Dabar; pereitą savaitę.
—O kas tenai atsitiko?
—Gazietos rašo, kad Sta- liongų nebūdavo.

nereikėti, jeigu . 
gu duosite kyšį. Pakišu: 
jiems 10 pesų, leidimą tuo

no ioi ’(ciuinine) nuo drugio. Va-!ne, aš parodysiu kelią.’Iid, JCl- i i • • • ~ m • 4. • . •
Lietuva Colgate Universiteto

žiuojant kloniais paimti 5, Turistui patartina visuo-
gianus chininos, tai bus jau met ieškoti

tas mato. kad žmonės bėga 
nuo tos valdžios kaip

pavietrės. O prie Meksikos pesas mūsiškiai

nuo malari- viešbučio
Amerikos

su
Nakvynes ar; 
AAA iškaba.

kokios pavietrės. O
caro valdžios tokių dzivu- pinįgaįs reiškia 12 centų.) 

sybė,
linas išpašolvonijo visus nuo vaisko jauni vyrai beg- įdomų* Vaizdai
Lietuvos* komisarus. Gal davvo, bet kitokių pabėgi

mų aš nesu girdėjęs. Da
bar gi bėga visi: ir genero- 

kito-

jau gavom, nereikėjo laukti »eia apsauga 
nuo nei fotografijų, nei “boso.” Jos- Kalnuose to nereikia.

“Niekad negerkit van- Asociacijos rekomenduoja
Automobilistų

Konferencijoj
Aleksandras Kerenskis, kė kitos penkios diskusijų

ir Padleckį ištarabanijo Si
biran, kad nepataiko pagal
Maskvos muziką šokti. lai, ir diplomatai, ir 

—Apie tai aš girdėjau, paslaL kaip tik
tėve. Bet tai ne didelė nau- žlu°Ja 
jiena, nes

įspėja turistų vadovėlis. 
.Gero vandens galima gauti 

Iš Texas valstijos į Mek-tiktai viešbučiuose ir turistų
siką yra keturi perėjimo moteliuose, ------
punktai. Veinas, Laredo;

metų vasarą buvęs grupės, kuriose buvo .svars- 
. Rusijos laikinosios demo- tomos Yakaių Europos,

Įdens is Meksikos šulinių, momis vietomis visada gali- p:ratįngS vyriausybės galva, Azijos ir Tolimųjų, Vidurio 
ma pasitikėti. kalbėdamas, š. m. liepos 28 bei Artimųjų Rytų, Afrikos
„ Geias kambarys dviem ęy dienomis, Hamilton, ir Lotvnu Amerikos proble- 
zmonėm su privatine mau- N y Rytų Europos disku. mos. *

bet reikia pra-dyne, Meksikoj kainuoja -- gijų grupėje Colgate Uni- Rytų Europos grupės tik- 
\ ažiuojant keliu, ge- pesu, kas reiškia apie S--60 versiteto' suruoštoje konfe- sias buvo nustatyti ir išnag- 

pimgais. rilni rencijoje Amerikos užsie- rinėti Sovietų imperijos, 
11 nių politikai svarstyti, pa- įskaitant čia ir vadinamą- 

išsitarė esąs už sias satelitines valstybes, 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos silpnąsias puses tautiniu, 
atstatymą nepriklausomo- ekonominiu, žemės ūkio ir_ i_ 1x1mis

antras, McAllen; trečias, r!am0J° vandens re,k^'T2'A.m,enkos .. ,
Brownsville; ketvirtas, EI 115 savlm_ urmo bonko-:pietus, su sriuba, ste.ku ......
Paso. Bet Laredo vra pa-Je- Ne pro salj taipgi ture-Į priedais, Meksikoj kainuo- 

ti su savim vieną kitą dė

atva-
atgalAmerikon, tai

Stalinas dažnai j Jau nebenori grįžti, 
valo. Sv- i

lankiausias perėjimas, nes ; ...
........... nuo čia jau prasideda pla- lr stlkllnę

kį jis net keliolika savo ge- mokytoją Kosenkinų, kuri tus vieškelis, vadinamas™"1^' ' "
nerolų sušaudė, kuomet jiej^gW Yorke iššoko iš i*usų Pan-American High\vay, -zsi ep i

jo vienybei su j konsuiato per jangą nuo kuris eina per Monterrey* e j1 "J ’sada 
tuomet jam .trečio aukšto, kuomet jai Ciudad Victoria, Mexico 1U!

reiškia Lietuvos komisaru- į,uvo įsakyta grįžti Rusijon. City ir kitus didmiesčius. į Merginos po 5 Pesus 
kUS iŠSfirti! Tur būt dėlto, Maike,'I Kelionė Meksik°" labai Meksikon

V /vmunicfn 
IN VFII1 UI 110 V

nepritarė
Hitleriu.

nart i įa i rita r
uito ar kitko—ant

Vaisius 
reikia nu-

—Jes, Maike, aš atsime
nu, kaip tie generolai buvo ii* visi Amerikos komunistai •
išgalabyti. Ale Bimbos ga- bijosi Rusijon važiuoti. nanrox:_: trobesiu archi- Vaihsči. j • i j x- vinvoL- Voin Andimli'c Kuvi P3?1 ociai " tiooesių aicru- Kalbės. hu-Kvienas įsizieta tada aiškino, kad tie , P - \ - tektura. Ispaniško stiliaus “Nepalikit neužrakinto
generolai norėjo paraduoti jasi, kad jis nekomumstas. ,_.octoi 
Hitleriui, tai valuk to juos
ir sušaudė. Tu dabar sa
kai, kad pats Stalinas norė
jo su Hitleriu vienybės, o 
generolai tam priešingi.
Nu, tai aš dabar nežinau, 
kaip tenai iš tikro buvo.

—0 ar tėvas atsimeni, 
kas tada atsitiko, kai tie 
generolai buvo sušaudyti?

—0 kas?
—Stalinas tuojau padarė 

vienybės sutartį su Hitleriu, 
pasibučiavo ir tuojau abudu 
užpuolė Lenkiją. Visi ko
munistai tada plojo del
nais.

—Jes, Maike, tą aš atsi
menu. Ale kaip tas atsiti
ko, kad paskui Stalinas su 
Hitleriu susiėmė už

ja 75 centus musų pinigais. 
Amerikoj tokie pietus vieš
buty butų tarp $3 ir $3.50.

Kas Galima įsivežti 
Išsivežti

valstybėmis, t\ai ♦ :i, L ir. l-rr\ Jidir-
ir

i {važiuojant į Meksiką,
I muitinės valdininkai per

Įdomi. Jdomi gamta, Įdo- Ra susitikt: daug grįžtančių 
mus žmonės, jų apranga, turistų. Su kuriuo tik įsi- 

kickvienas Įspėja:
su

mieštai, indijonų kaimai, tomobiliaus. nės pavogs.” 
—Ne jis vienas bijosi ko- aptrupėję senosios civiliza- Taigi, sustoję prie “Quick 

munistiškų pyragų, tėve. cijos griuvėsiai—visa tai Lunch’’ užsikąsti, pasista- 
tažiurėk, kas darosi Korė- lietuviui nauja, nematyta, tėm savo automobilį prieš 
joj. Amerikos armija pa-1 Truputi keblumų Meksi- langą. Tuoj vaikėzas pra- 
ėmė nelaisvėn tūkstančius koj tenka patilti tiktai ne- dėjo purvinu skuduru “va- 
komunistų, ir dabar jie ne- mokant ispanų kalbos. Bet lyt” musų mašiną. Binke- 
nori grįžti atgal. įvažiuojant didžiaisiais vieš- vičius išbįa laukan ir varo

keliais, kuriais Amerikos jį tolyn, kad nesubraižytų 
—Žinai, Malke, as ture- turistai paprastai važiuoja, naujo automobiliaus. Vai- 

jau apie tai ginčą su vienu'gaHma rasti ir angliškai Rėzas vistieR trina. Sako, 
dažnai už- moRančių meksikiečių, ypač autom<>biii- purvinas, reikia 
frentą Za- miestuose. Lietuviui tačiau nuvalyt. Matyt, kad

nų?
—Tas atsitiko dėlto, tė

ve, kad Stalinas norėjo Hit
lerį apgauti, norėjo užgrob
ti daugiau žemių, negu jų 
buvo susitarta. Dėlto Hit
leris ir smogė Stalinui per 
galvą.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
viską žinai, tai aš noriu pa
sakyt tau dar vieną naujie
ną. Aš girdėjau, kad visi 
ungarų sportininkai, ką bu
vo nusiųsti Suomijon kad 
išgarsintų tenai Ungarijos 
komunizmą, susėdo i rap- 
leną ir pabėgo iš Suomijos. 
Sako, namo jau nebegrįš. 
Ar tas teisybė?

—Teisybė, tėve, pabėgo; 
tik ne visi, bet devyni.

Sovietų režimas bus nu- tyti 
griautas. Tačiau jis esąs nes 
kitos nuomonės dėl ukrai- mus

_ niečių ir kitų, anot jo, “Ru-
įvažiavus ten- žiuri jūsų bagažą ir užant- S1J°.S 

spauduoja. Pavažiavus
tautų,” nepriklauso-

nuo f^ybės, kuii galėtų būti su- 
sienos toliau, vra dar vie- teikta toms tautoms tik tuo- 

vienas meC j°s Pa!'cikštų norą.

»vrv.rz»m*i uic I/v7^.1 vii mir <» JTK- v
galimumus ir priemo- 
išnaudoti tuos silpnu- 
siekiant tos imperijos

suskaldymo.
Lietuvos atstovas savo 

pasisakyme pastebėjo, kad, 
nors ir esant daugeliui įvai
rių ir rimtų silpnumų sovie-

komunistu. Jis 
eina pas mano
cirką išsigerti. Taigi aną- nesunRu ispanų Raibos pra-;Ryšio. Rinkevičius įkišo
lien as jam ir pasakiau, kąimokti Įsigijus vadovėlį, nes jam keli.- sus. Tada vai- 

Kodėl, ispanai rašo taip kaip ta-[Rėzas, kabėdamas anglišku 
ria, tik su mažais skirtu-i žargonu

nas, ir paskui dar ........................ . .
muitinės punktas, kur vėl tarptautiniai prižiūrimuosejtiniame pastate, didžiausiu 
apžiūri bagažą; bet jeigu P^e^tC^.uose’ atsiskirti nuo
antspaudos tvarkoj, pralei- budimosios demokratinės 
džia be kratos. .Rusijos. Tų tautų, išskyrus

Šaujamų ginklų Meksi-Pabaltijo valstybes, santy- 
kon neįsileidžia be specia- sy Rusija p. Kerenskis 
lauš leidimo. Tokio leidi- Pa?!~akė vaizduojąsis lais- 
mo reikia prašyti iš kraštoįvos Icdoiacijos rėmuose, 
apsaugos ministerijos (Sec-[ Rytų Europos grupės dis- 
retaria de la Defensa Na-l^usijose dalyvavo ii Pabal- 
cional) ir reikia nurodyti, tijo atstovai—vice-konsulas 
kokiam tikslui ginklai veža-;^ew

nori
mi. Kai kurie amerikie
čiai važiuoja Meksikon me
džioti.

as apie jį mislinu 
sakau, tu nevažiuoji pas sa
vo Staliną? Argi, sakau, 
čia kapitalistiškoj Ameri
koj tau geriau? Jis pasu
kinėjo savo stiklą, pamisli- 

čiupry-|no, ir sako: žinai, sako, no 
mader kur tu važiuotum, 
rojaus niekur nerasi. Ge
rai bus ant svieto tik tada. 
sako, kai komunistai užims 
visą žemės kamuolį ir visur 
pastatys darbininkų val
džią. Ant šito punkto mu
du smarkiai susikirtom. Aš 
sakau, jeigu darbininkų 
valdžia bus tokia, kaip Ru
sijoj, tai jau geriau važiuoti 
kur pipirai auga. Kas ne
prigulės prie unijos arba 
prie komunistų partijos, tas 
negaus niekur darbo. Tai 
kokia čia žmogui laisvė, sa
kau? Na, ir žodis po žo
džio mudu gerokai susipy
kom. Jis pavadino mane 
fašistu, o aš išvadinau jį 
Stalino balione ir r.usispio-

adeda siūlyt . . . 
merginų. Girdi, mes turim 
labai gražių, mažesnių ir 
didesnių, m 18 iki 35 me
tų amžiaus. Ir visai pigios 
—nuo 5 i.G 25 pesų. Kaina 
pagal amžių ir grožį.

Bijodami kad čia mus 
neapstatv; mes tuojau at- 
siskaitėm -u valgykla ir iš
važiavom ‘ baigę savo už
kandžių.

Per Upę Be Tilto
Daugely vietų .Meksikoj 

per upes nėra tiltų. Auto
mobiliai i <iti vežimai ke
liami Riy pusėn tam tik
rais keltais. Tai yra sukal
tos iš lentų šiurkščios plat-

_ Na, tai vistiek Bimbai vęs išėjau

mais. Pavyzdžiui, raidę b 
jie taria kaip v, raidę j kaip 
ch žodyje chemija, ir x kaip 
ch: pavyzdžiui, žodį Mexi- 
co jie taria Mechiko.

Kas Reikia Žinoti
Amerikos Automobilistų 

Asociacija, žinoma savo 
inicialais AAA, turi išleidu
si Meksikbn vykstantiems 
turistams vadovėlį, “Mexi- 
co by Motor,” kur duodama 
daug praktiškų patarimų ir 
nurodymų. Tarp kitko va
dovėlis pasako: “Buk tik
ras, kad automobilis yra ge
roj tvarkoj. Duok patikrin
ti akumuliatorių (bateriją), 
stabdžius ir variklį (moto-!f°nnės a:;: valtelių ar bač- 
rą). Vežkis su savim stip-|kų. Kelia : o du automobi- 
rią virvę, kad bėdai ištikus i liu. Per ę yra ištemptas 
butų galima automobilį nu-įb’nas- ž mes nusitveria
------------------------------------- [lankomis už lyno ir, įsirem-
ginčų nekelk, nes gali gaut darni ko umįg j keltą, per
mušti. plaukia antron pusėn.

—Maike, aš ant vainos Bet jeigu upė perdaug
tia bus per nosį. Jis giria —Tėvas saliunuose tokių^buvęs, muštis nebijau. patvinsta ar nuslūgsta, toks

silpnumu reikia laikyti 
faktą, kad tame tautų 

kalėjime uždarytos tautos 
veržiasi į laisvę. Laisvės 
trokšta ir pati rusų tauta, 
kas vaizdžiai matėsi iš to, 
kad milionai rusų, atsidūru
sių po karo Vakaruose, ne
norėjo grįžti Sovietijon ir 
turėjo būti jėga ten grąžin
ti, kaip kad, deja, buvo -su
sitarta Jaltoje. Demokra
tinės jėgos turėtų išnaudoti 
ši visuotiną laisvės troški
mą ir paskelbti įsakmiais ir 
aiškiais žodžiais, visų So
vietų pavergtų valstybių ir 
tautų išvadavimą, kaipo 
galutiną laisvojo pasaulio 
tikslą.

Tas laisvės pažadas, jo 
nuomone, yra aštriausias 
ginklas demokratijų arsena
le, ir jis turėtų būti naudo- 
’amas. —L. G. K.

įj°
tą

Yorke p. Vytautas 
Stašinskas, Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone 
pavestas: Estijos generali-

Tabako Įvežimas apribo-.nis konsulas į). Johannes 
tas. Turistui leidžiama įsi-[Raiv »* latvių patariamo- 
vežti be muito ne daugiau grupės pirmininkas p. 
kaip 50 cigarų, arba 200 ci-jVilis Masens, Latvijos pa- 
garečių, arba pusantro ki
logramo tabako.

Grįžtant atgal galima at
sivežti iki $200 vertės viso
kių dalykų be muito. Bet 
Jungtinėse Valstijose pada
lytus daiktus draudžiama iš 
Meksikos vežtis, nes tenai 
jie parduodami pigiau, ne
gu čia, taigi jų įvežimas 
gadintų čia biznį. Tik ta
bakas ir jo produktai ne
draudžiami.

Degtinės įvežimas iš Mek
sikos irgi apribotas. Be 
muito galima atsivežti tik
tai 1 galioną snapso. Už 
kiekvieną kitą galioną rei
kia mokėti $10.50 muito fe- 
deralinei valdžiai, ir prie 
to dar mokestį Texas vals
tijai.

Ar Apsimoka Meksikon 
Važiuoti?

Kaip sakiau, kelionė Mek
sikon labai įdomi. Pama-,na-s)

šiuntinybės įgaliotas.
Šalia Rytų Europos gru

pės, konferencijoje dar vel

tai kitokį kraštą, kitokį 
žmonių gyvenimą, kitokią 
gamtą. Visa tai įdomu. Ta
čiau įdomu neigiama pras
me. Žmonės apdriskę, pur
vini, basi ir beveik visi 
vaikščioja su dideliais pei
liais. Nepratusiam matyti 
tokį vaizdą, darosi nejau
ku.

Gamta irgi įdomi tiktai 
tuo, kad ji visai kitokia. 
Dideli pliki kalnai, mūsiš
kių medžių nesimato, dau
giausiai tropiški augmenys, 
milžiniški kaktusai, palmės 
ir tt.

Visa tai turint galvoje, aš 
nesigailiu Meksikon važia
vęs, tačiau antrą sykį neva
žiuočiau.

(Papasakojo Jonas Stevenso-

VAIKAS IŠKRITO
IŠ PENKTO AUKŠTO

Dvejų metų vaikas, Bob- 
by Wayne Savage, iškrito 
iš penkto aukšto pro langą 
viename Indianapolio vieš
butyje ir ne tik neužsimušė, 
bet tuoj po to savo lėkimo 
galėjo toliau žaisti su vai
kais.

Vaikas krito 40 pėdų, bet 
bekrisdamas jis užgavo vie
ną ventiliacijos išsikišusią 
dūdą ir, matomai, tas sulė
tino jo kritimą. Vaikas iš
krito, kada jis norėjo “ge
riau pamatyti,” kaip darbi
ninkai apačioje darbuojasi.
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Išmaitintu 500 Milionų Žmonių Į
1803 metais Amerika gamybą tiek kelti, kiek tai 

“nupirko” iš Prancūzijos yra būtina Anglijoj, 
dideles žemės platybes pa- Prileiskim valandėlei, kad 
lei Mississippi upę. Tos že- Amerika paklausytų gerojo 
mės buvo vadinamos bend-anglų geografo patarimo ir 
ni “Louisianos” vardu, mestų j Mississippi paupius 
“Louisianos pirkimas” buvo'milionus dolerių, daugybę 
geras biznis, nės už 827,987 pašinų, tūkstančius darbi- 
ketvirtaines mylias žemių ninku ir po kelių metų tik- 
platybės Amerika sumokė- rai ten pradėtų gaminti 
jo prancūzų imperatoriui maisto 500 milionų žmonių. 
Napoleonui lygiai 11 milio- Kur tą maistą reikėtų dėti, 
nų 250 tūkstančių dolerių’;jei krašto viduje nebūtų

Kad Amerika Louisianą valgytojų? Ir iš kur reikė- 
pirko yra visai suprantama, tų imti darbininkų tokiai 
Bet kodėl Napoleonas tas galybei maisto pagaminti,
žemių platybes pardavė?
Nagi, pardavė todėl, kad 
negalėjo jų apginti. Jei jis 
nebūtų pardavęs, tai butų 
negavęs nė tų 11 milionų,
o kolonijas Amerikoje vis-!pusbadžiu? 
vien butų praradęs. Tokia 
yra bizniška teisybė apie 
“Louisianos pirkimą.”

Louisianos platybės šio
mis dienomis buvo primin
tos Amerikos visuomenei 
tarptautiniame geografų su
važiavime, kuris Įvyko New 
Yorke pereitą savaitę. Ta
me suvažiavime anglų geo
grafas, Dr. L. Dudley 
Stamp, sakė, kad Amerika, 
jei ji tinkamai išnaudotų 
žemes palei Mississippi 
upę, galėtų ten pagaminti 
kasmet maisto 500,000,000 
žmonių išmaitinti! Jis klau-į 
sė, koks reikalas mėtyti pi
nigus Amazonės paupiams 
padaryti derlingais, jei čia 
pat Amerika turi žemių 
platybes, kūnas galima iš
naudoti su daug didesniu 
pelnu visam pasauliui? Už
tenka tik panaudoti moder
nišką techniką ir agrikultū
ros mokslo pasiekimus čia 
pat vietoje ir 500 milionų 
žmonių galės iš Mississippi 
plačiųjų paupių maitintis.

Dažnai girdime apie 
Amerikos nepaprastai auk
štą techniką ir puikią že
mės ūkio kultūrą. Bet, štai, 
atvažiuoja svetimas moks
lininkas ir sako, kad ame
rikiečiai nemoka išnaudoti 
to, ką jie po savo nosimi tu
ri ir mėto pinigus “pagal 
ketvirtą punktą” atsiliku
sioms šalims kelti, nekelda- 
mi patys savo gamybos.

Atrodo, kad tas anglas 
gal ir turi teisę mokyti 
amerikiečius. Jei palygin
ti Anglijos žemės ūkio ga
mybą su Amerikos žemės 
ūkio našumu, tai Anglija 
savo laukuose ir tvartuose 
pagamina tris kartus dau
giau maisto produktų, negu 
pagamina Amerika tokio 
pat dydžio plotuose. Taip 
yra todėl, kad Anglijai 
trūksta maisto ir ji iš savo 
laukų turi išspausti visą ga
limą maistą, o Amerikoje 
žemių yra platybės ir nėra
jokio reikalo žemės ūkio raščiai

jei nebūtų Įsileidžiama dau
giau imigrantų? Ir ką to
kia padidinta maisto gamy
ba padėtų kitiems kraš
tams, kurie dabar gyvena

Į visus tuos klausimus at
sakymas yra aiškus. Jau 
dabar Amerika pagamina 
daugiau maisto, negu čia 
galima suvartoti. Tenka 
dalĮ pagaminto maisto iš
gabenti Į užsienius. Bet už
sieniai negali mokėti už tą 
maistą dėl “dolerių truku
mo.” Jie gali mokėti kitais 
išdirbiniais ar žemės ūkio 
produktais, bet Amerikai 
nei tų išdirbinių nei žemės 
ūkio produktų nereikia. To
dėl, jei čia ir galima butų 
maisto dar daugiau paga
minti, tai badaujantieji 
kraštai tą maistą gal galėtų 
gauti tiktai tada, jei jiems 
jis butų duodamas už dyką, 
kaip dabar duodama “eko
nominė ir kariška pagal
ba.”

Faktas yra, kad Amerika 
dar yra labai retai apgy
ventas kraštas. Jei Ameri
koje gyventų tiek žmonių, 
kiek Prancūzijoj (skaitant 
pagal plotą žemės), tai čia 
butų virš 500,000,000 žmo
nių ir tada tikrai Mississi- 
pi paupiai reikėtų kitaip iš
naudoti, negu tai daroma 
dabar.

Užsieniams dabar duoda
ma pagalba “pagal ketvirtą 
punktą” turi tikslo pakelti 
ūkiškai atsilikusių kraštų 
gamybą, kad jie galėtų pa
tys daugiau maisto turėti. 
Pavyzdžiui, yra kraštų, kur 
plūgas yra didelė retenybė.

Indiją amerikiečiai siun-

EKS-KARALIUS LANKĖSI PAS POPIEŽIŲ

IL
Anglijos eks-karalius Edvardas. Windsoro hercogas su 
žmona, eina pas popiežių. Sargybinis šveicarietis atiduo 
da pagarbą.

Prie LSS Suvažiavimo
(Pastabos ir Mintys)

A ’l I 1« I 1 .(creeks) buvę labai prasti
/AmCriKOS lndcnu Legendos santykiai ir dažnai Įvykda- 

________ _ vę kruvinų ——
Apie Kraterio Ežerą

(hegono valstijos kal
nuose yra seno kraterio vie
loj susibaręs ežeras (Crater 
Lake,. iarp senų indėnų 
yra užsilikęs apie tą ežerą 
sitoks padavimas: toj vie
toj kitąsyk Pikta Dvasia 
susirėmė su Gera Dvasia. 
Įvyko didelė kova. Geros 
Dvasios pusėn stojo aras ir 
1 riebis. Pikta dvasia bu
vo nugalėta ir užmušta. Ji 
buvo palaidota toj 
kur dabar tas ežeras yra. 
Vidury ežero iš vandens 
kyšo didelė uola. Indėnai 
tiki, kad tai esanti Pikto
sios Dvasios galva.

Tas ežeras yra 6 mylių 
ilgio ir turi 2,000 pėdų gi-

vę Kruvinų susirėmimų, 
verta kariauti. Molio tar- Per vieną tokių kongiktų 
pukalnėje yra didelė prara- buvo užmuštas jaunas in- 
ja, su stačiomis sienomis, iš dėnas, kuris turėjo mylimą 
kurių kyšo raudoni akme- merginą ir jau buvo pasi- 
nys. Buvo nustatyta, kad ruošęs su ja tuoktis. Iš to 
tie akmenys raudoni nuo gailesčio mergina nusikir- 
žuvusių karių kraujo. To- P° ilgus savo juodus plau-
dėl ta didžioji vadų sueiga kus ir iškabinėjo juos ant
nutarė karus užbaigti. Di- medžių sakų. Tie plaukai,
džioji Dvasia padarė iš mo
lio pypkę, prikimšo ją gluo
snio žievės ir davė kiekvie
nam vadui parūkyt. Tuo 

. budu buvo užtvirtinta tai- 
' tetoj, kQg sutartjs Nuo t0 iaįko 

taikos pypkė pasidarė visų 
indėnų tradicija ir taikos 
ženklas.

šiandien jau pražilę, vis dar 
kabo ant šakų, vėjo supami 
ir lietaus plaunami.

—S. M.

Apie Baltakalnius

Apie

Rinkimai Korejoj
Karo nuteriotoj ir vis dar 

teriojamoj Korejoj Įvyko 
prezidento rinkimai. Pir
mą kartą prezidentas buvo

baltuosius kalnus renkamas visuotinu tautos 
lumo. Jis susidarė iš prieš- (White Mountains) Nevv j balsavimu. Seniau prezi- 
istorinio vulkano ugniaduo- Hampsire valstijoj pas in-!dentas būdavo renkamas 

Šviesiai mėlynas jo dėnus yra tokia legendaparlamento.
tuos kalnus padarė didžioji 
dvasia ir priveisė tenai vi
sokių paukščių ir žvėrių, 
kad indėnams niekad ne-

bės. 
vanduo stebina turistus.

Apie Šastos Kalną

didingas Šastos
Rugpiučio 30 ir 31 dieno- proga tas buvęs socialistų!(Mt. Shasta). Stovėdamas 

mis So. Bostone Įvyks Lie- vadas pasisakė, kad jis, atskirai nuo kitų kalnų, su 
tuvių Socialdemokratų Są- nors ir pasitraukia iš sočia- amžinai baltuojančia snie-

Kalifornijos šiaurėje vra m ,stigtų maisto. Tai buvo lyg Kainas . B-blij0g rojus Indėnai

jungos kuopų suvažiavimas. listų organizacijos, bet nuo go kepure, jis daro impo- 
Darbų tvarka paskelbta ir savo pažiūrų neatsisako. Jis nuojanti Įspūdi. Apie tą 
joje numatyta visokių pra- sako, kad dabar Amerikoje kalną indėnai kūrė visokias 
nešimų ir reikalų. Bet, pa- yra daugiau socializmo, ne- pasakas. Viena jų legendų 
kviestas pasisakyti, kalbė- gu jo buvo prieš 20 ar dar- aiškina, kaip tas kalnas al
siu ne dėl suvažiavimo dar- gi prieš 10 metų. Daugiau sirado. Buvę taip: Didžio-

Rinkimus laimėjo dabar
tinis Korėjos prezidentas 
Svngman Rhee. Už jj buvo 
paduota 4,969,299 balsai. 
Jo stipriausias oponentas 
Cho Bong Am, parlamento 
vice-pirmininkas ir buvęs 
Korėjos komunistų vadas, 
gavo 762,772 balsus. Lee 
Shi Yung, buvęs vice-prezi- 
dentas, gavo 748,945 balsus 
ir Hugh Cynn, buvęs amba
sadorius Japonijoj, gavo 
241,489 balsus.

ir biblijos rojus, 
galėjo viskuo naudotis, ta
čiau jiems buvo uždrausta 
kopti Į kalnų viršūnes, kur 
gyveno Didžioji Dvasia. 
Kas to draudimo nepaklau
sė ir mėgino sužinoti viršu
kalnių paslaptį, tas niekad 
nesugrįžo atgal. Tokie smal
suoliai ir šiandien tebeklai
džioja kalnuose, glaudžiai! 
verkdami ir

or-jji Dvasia kartą užsimanė 
nusileisti iš už debesų ir pa-
žiūrėti, kaip išrodo žemė. t TZ . .....

I^’.Bet nužengti iš aukštybių P^lbos. kai vejai ka nuo- 
eSlm€ taip žemai buvo sunku: to- *e staugla’ tal tlc |,aklyde-

bų tvarkos, bet dėl 
listinės organizacijos 
Amerikoje.

Organizuotas socialistinis doksas> jej pažiūrėsime 
judėjimas Amen oje kui j ^3^ politinių grupių ... p.,.. ..
tai išnyko bent jo niekas, isak mat ; kad dėl Didžioj. Dvasia

nepastebi. Tautines grupes |taį tikraj Tas Šastos kalną, kuris pi
socialistiniame judėjime, matosi jr šaįies ukvj ko. yo jai kaip palaipte.
kurios gyveno atsivežtiniu lekt ini pasimojimų, pla. ?«ngusi per tą kalną žemyn, 
socializmu is Europos kras- nuotQ uki(, tvark šita dvasia pamate, kad ze-
tų, dabar nuseno ir virto Han(n-a„ buvo seniau

socia-

darbo
socializmo bet mažiau 
ganizuotų socialistų! 

Skamba, kaip koks

iškėlė 
patarna- 

Nu-

.se staugia, tai 
liai verkia.

Apie Ispaniškas Samana*

I
čia lengvus plugus, kurie 
ten, kartu su trąšomis, ke
leriopai pakelia žemės ūkio 
našumą. Jei čia maisto ir 
galima butų galas žino kiek 
prigaminti, Indijos badau
jantiems valstiečiams iš to 
nebūtų didelės naudos, nes 
kaip jie čia gaminamo mai
sto galėtų valgyti.

K. Esminas.
Neužmirškit, kad “Keleivio" 

prenumerata Amerikoje yra tik 
$3 metams, kuomet kiti savait- 

kainuoja po $5.

tautiniai kultūrinėmis gru
pėmis, o vietinis socialisti
nis judėjimas paskendo 
“new deal” judėjime. Ne
senai “Nevv Leader” maga
zinas prisiminė Amerikos 
socializmo kelią Į organiza
cini sunykimą ir nurodė, 
kiek daug aktingų socialis
tinio judėjimo dalyvių, 
ypač iš vadovaujančių as
menų tarpo, nuėjo dirbti Į 
“nevv deal” laikų Įvairias 
valdžios Įstaigas, ten prisi
taikė ir “nebegrįžo.”

1932 metais, po visų sky- 
limų, Amerikos socialistų 
partijos išstatytas kandida
tas N. Thomas buvo surin
kęs 884.000 balsų, o 1948 
metais tas pats kandidatas 
jau begavo 139,000 balsų. 
Šių metų rinkimuose socia
listų partija yra išstačiuąi 
savo kandidatus, bet nerei
kia būti pranašu, kad at
spėjus, jog balsų ir vėl bus 
apie ar arti 100,000 iš 50,- 
000,000 galimų balsų. Ki
taip sakant, socialistų firma 
netraukia balsuotojų.

ūkio 
daugiau,

Knipror---
cialistams 
kratų partijoj arba

mėje buvo tamsu, šalta, la
bai nejauku. Todėl ji pa-

Važiuojant per 
valstijas, miškuose 
kuose matosi nuo medžių 
šakų kabant ilgos žilos sa-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

Prezidentas Rhee per- 
šaukdamiesi{rinktas keturiems metams.

Jis jau yra 77 metų amžiaus 
ir per 40 metų gyveno už
sieniuose, kai Korėja buvo 
japonų okupuota. S. Rhee 
per eilę metų, gyvendamas 
Amerikoje ir Kinijoje, va
dovavo Korėjos tautos lais- 
v®s kovai prieš japonus. Jo 
įvesdinimas prezidento pa
reigoms naujam terminui 
Įvyks rugpiučio 15 d.

pietinež 
ir

M Kni«n>r mano, kad SO- . . , , .. . a_____ ,
vieta yra demo- flaie. sau}£’_ aaoar uuo- Rianos? tartum tie medžiai

arti tos da šviesos ir šilimos, buĮų apaugę kokiais pei-
partijos. nudažo gyvus daiktus viso- saįs_ Vietiniai žmonės va-

matome kiom ?Pa^vom’ 0 Pau^s- dįna jas “ispaniškom sa-
nro- čiams. duoda. yisokių. ba!sų manom.” Tarp seminolų ‘

gramai socialistai, tur būt, clulbetL Pries tal ..zemeJe minės indėnų yra
demo- vie?Patav_° gaurotoji mes- genda apie samanas

ka. Indėnai ir dabar žiu- j?Są, j_arp seminolų ir

Arti tos partijos 
liberalų partiją, kurios zemejenai ovviciiicini, iui ; . ~.....
gali pritarti. Arti 
kratų matome ADA (Ame- 
rieans for Democratic Ac- 
tion), kuri dažnai pasisako 
aktualiniais klausimais ir 
pasisako socialistams pri
imtina linkme. Arti demo- Tarp Šiaurės Amerikos, 
kratų matome ir Įvairias indėnų yra labai Įsigyvenu-' 
darbininkų unijas, kurių'si legenda apie “Taikos'
pasisakymai labai dažnai Pypkę.” Didžioji Dvasia’

minties syki sušaukė Į molio tarpu-!
kalnę visų kariaujančių 

Socialistinė mintis čia tautų vadus pasitarti ar j
yra gyva, bet dėl visokių ---- —------------------------- 1
priežasčių, kurių daugelis niai kultūrinė negu politinė 
buvo pačios socialistų orga- organizacija. Ji jungia so-! 
nizacijos padaras, ta mintis ciaiistinės minties žmones,! 
čia susirado sau kitokį or- bet dabartiniu laiku jungia' 
ganizacinj pasireiškimo bu- juos daugiau bendriesiems: 
dą. musų tautos interesams i

Todėl socialistas Ameri- ginti, negu specialiai socia- 
koje neturi pagrindo jaustis listiniam darbui, 
esąs “benamis,” be idėjinės Šiandien prieš visus lie- 
prieglaudos. Jei daugumas tuvius stovi skaudusis Lietu- 
socialistų rinkimuose bal- vos klausimas, kaip padėti J 
suos už demokratus, tai tą savai tautai išsilaisvinti iš j 
darys visai neatsižadėdami svetimos okupanto vergi- 
savo pažiūrų. Norintieji jos. Kai kurie musų drau- 
parodyti ir asilui ir dram- gai siūlo pasiruošti, kad ga- 
bliui savo nepasitikėjimą, lėtume vėliau, Lietuvai at
gali balsuoti už savąjį kan- gavus laisvę, padėti jai kel- 
didatą. Aš net žinau sočia- tis iš karo ir okupacijų griu- 
listų, kurie žada balsuoti už vėsių, 
republikonų kandidatą, nes, šitoj plotmėj dabar ir ei-: 
girdi, “reikia atmainų” ir na svarbiausias LSS veiki-; 
“mokesčiai peraukšti.” mas. Tą rodo ir LSS suva- 

Į šalies politines kova? žiavimo darbų tvarkoje nu- 
musų lietuviška LSS, kaipo matytieji klausimai. Svars- 
organizuota grupė, nesikiš, tysime lietuviškuosius musų 
tokio klausimo nėra nė su- reikalus, santykius su kito- 
važiavimo darbų tvarkoje, mis grupėmis, dalyvavimą 
Bet paskiri l^SS nariai ne- Lietuvos laisvės kovoje, 
abejojamai žinos, kaip bal- musų organizacinius užda- 

ger, pasiskelbė, kad jis at- suoti pagal savo Įsitikini- vinius ir pan. reikalus. Apie 
sidėjęs dirbsiąs, kad butų,mus ir rinkimuose nesijaus juos leisiu -au pakalbėti ki 
išrinktas demokratų kandi-!benamiais žmonėmis. -tą kartą, 
datas Adlai Stevenson. Ta’ LSS yra daugiau tauti-

lyra socialistinės 
Įkvėpti

Šitas faktas nereiškia, 
kad socialistinė mintis yra 
išnykusi ar taip pat suny
kusi, kaip organizacija. Vi
sai ne. Tik organizuotoj 
formoj ta mintis nepasiro
do ir ieško prieglaudos ki
tokiais vardais pasivadinu
siose organizacijose. Tokių 
organizacijų yra daug, jų 
yra ir kultūrinių, ir ekono
minių, ir politinių. Tokių 
organizacijų skaičiuje yra 
ir tautinės socialistų grupės, 
jų tarpe ir musų LSS.

Šiomis dienomis vienas iš 
buvusių socialistų kandida
tų i vice-prezidento vietą, 
profesorius Maynard Kiue-

n į 
ba.

mešką su didele pagar-

Apie Taikos Pypkę

u gi- 
šitokia le

nam 
krykų

Pakalbink biznierius pa* 
•iskelbti “Keleivyje,” pa* 
garsinti savo biznį tarp lio*

BAIGĖSI 1952 METŲ OLIMPIADA

grf
L Sp--

l

1952 metų olimpiada Helsinkyje baidėsi. Žiūrovai stebi, 
kaip Olimpiados vėliava nešama iš žaidimų lau .o.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto
ženkleliais.

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

Laiškas iš Vokietijos
Redakcijon atėjo v r nos įietuvai- rūpina. Nors aš gerai kai- 

'“Š “ « “SK bu vokiškai, bet visi i mane
Laišku via i<Lai ĮK-rduodame. kad žiuri kaio i svetimšale. Ir
liorinticii ji.i pageliieti susipažintų ... L ~ ..
su jos 'vargais. Red. US C1H gyvenu Visai IlUOSa-

--------  jliai nuo visu žmonių. Pas
Gerbiama Redakcija:

Prieš dvejus metus pate 
ko i mano rankas ‘‘Relei

194b metu laidos

nuo visu< * —
kurinius dvejus metus ser
gu labai širdies liga. Atsi- 
liepimai labai sunkaus gy

vio nr., 194b metu laidos, y^nimo ir blogo maisto. 
Labai džiaugiaus, po ilgu Dvejus metus turiu tą 
metų vėl lietuviškus žodžius vjeną laikrašti, kuri aš dau- 
skaitydama. Riek sykių aš geĮ sykių skaičiau. Tuo lai- 
šį laikrašti per tuos dvejus daUg galvojau, kas galė- 
metus skaičiau, negalėčiau man padėti mano varge, 
pasakyti, nes tai buvo žo- Nejaugi aš ištekėjusi už vo-
džiai. kuriuos girdėjau pa£

Klaipėdoje ima visa 
1946 metais

kiečio šitą labai sunkų liki- 
gvvenimą nešti tu-kutini kartą

1944 metais. 1946 metais rįu. Visiem vokiečiu trem- 
teko dar syki kalbėti lietu- ainiam čia suteikia visokios 
viskai su dviem jaunais \ ii- pagalbos, kodėl man nie- 
niaus lietuviais, kurie jau kas nepalengvina šiek tiek 
1940 metais buvo išvilkti is mano sunkaus gyvenimo, 
tėvų namų ir prievarta Gerbiama redakcija, neži- 
Įjungti rusų kariuomenėn. nodama Į ką kreiptis, labai 
Tai buvo “Gosavo” kaime j)rašau tamstos man kaip 
(Neumark). Sužinojęs apie nors padėti. Gal atsiras
tai, lenkų burmistras (ma
joras—Red.) ištrėmė mane 
su vaikais ir perdavė lenkų 
milicijos teismui. Sekantie
ji mėnesiai vra mano sielo-

kokia nors geraširdė Ame
rikos lietuvių šeima, kun 
man šiek tiek padėtų mais
to produktais, rūbais, apa
vu. Turime tris vaikus.

je perdaug skaudus, kad Vyriausias sūnūs 21 metų. 
apie juos galėčiau rašyti. |jęOrėjo labai ką nors mo- 
Tai tik tas galėtų suprasti, Rįntis, bet nesant lėšų tar
kas pats toki likimą pergy-;nauja pas ūkininką. Jo už- 
veno. darbis toks mažas, kad jis

Esu gimusi lietuvaitė, iš->«al> mums padėti Turim’
tekėjusi už vokiečio. Iki dar dvejus vaikus: 1114 ir
1944 metų gyvenau Klaipė- ® kune lanko m0'
doje. Vokiečiai hitlerinin-' - L. -

kai žiurėjo i mane kreivo-, „kad as vel turėčiau

KELEIVIS, ?0. BOSTON
ATLANTO VIDURYJE DINGO NERGAITĖ

Laivo “Veedam” kapitonas Neu Yorke (viršuj) rodo žemėlapyje vietą, kur juroje din- 
sjo jauna. 18 metų jo laivo keleivė. Miss Patsy Partridge (viršuj dešinėj). Apačioje 
dingusios mergaitės tėvai ir sesuo, kurie kartu su dingusia mergaite plaukė į Ameriką. 
Kai mergaitės buvo pasigesta, laivas pasuko atgal ir 8 valandas plaukiojo juroje ieš
kodamas dingusios keleivės, bet niekur nesurado.

Ras galėtu man padėti, 
vilties

šitą gyvenimą tęsti, kad aš 
vėl šiek tiek atsigaučiau ir 
pati galėčiau šiek tiek už
sidirbti.

Turiu vilties, kad šis ma
no prašymas pasieks koki 
geraširdi žmogų ir jis man 
padės, nežiurint Į tai, kad 
aš už vokiečio ištekėjusi, 

į Mano adresas:
Sofija Martinoff,

(gim. Vitkaitė) 
Schoenbeeken,

Post Bornhoeved Neu- 
muenster,

Germany, English Zone.

į mane
mis, nors gerai mokėjau vo
kiečių kalbą. Visuomet 
stengiausi padėti moterims, 
kurios, taipgi gimusios lie
tuvaitės,-bet ištekėjusios už 
vokiečių, dažnai nelengvą 
likimą nešti turėjo. Bet ka
dangi aš politiniai niekur 
nesikišau, tai jie man davė 
ramybę.

Iki 1944 metų gyvenau 
Klaipėdoje; vienu iš pasku
tinių transportų išvežė mus 
Į Kolbergą, kur buvo dideli 
mūšiai, ir patekau rusams 
Į rankas. Nenoriu čia. šitą 
laiką aprašyti, nes tie per
gyvenimai skaudu prisimin
ti.

Jau keletas metų gyvenu 
Vokietijoje (laiško autorė 
matyt norėjo pasakyti Va
karų zonoje, ne rusų— Yra pastebėta, kad dabar 
Red.). Badu mirti negali- Amerikoje merginos išteka 
ma—tiek pašalpos duoda daug jaunesnės negu prieš 
bedarbiui, bet kaip iš to keliolika metų. Depart 
pragyventi, tai niekas nesi- ment of Commerce

(24)

Profesorius Apie 
Merginas ir Vedybas

kad vidutinis ištekančių 
merginų amžius dabar yra 
20 metų. Kodėl taip yra?

Profesorius Trowbridge 
iš Bostono Universiteto sa
ko, kad dabar merginos to
dėl anksčiau išteka, kadan
gi ringi dirbti. Jis sako, i 
kad darbą gauti ir būti ge
ru darbininku yra sunku. 
Daug lengviau atsikėlus iš. 
ryto nerūpestingai apsisupti 
gražiu apsiaustėliu, išlydėti 
vyrą su bučkiu i darbą, o 
pačiai neskubant atsisėsti 
prie stalo, papusryčiauti ir 
rūkant cigaretę peržvelgti 
rytinius laikraščius. Tas 
pats profesorius sako, kad 
amerikietės merginos yra 
sugadintos klaidingo vaiz
do apie vedybas. Jos savo 
pažiūras apie vedybas susi
daro iš romanėlių ir maga
zinų, kur vyrai vaizduoja
mi visuomet turtingi, o jau
nos žmonelės—gražuolės,
kurioms vienintelis rūpestis 
yra kaip paįvairinti nuobo-

sako, dų gyvenimą. Tuo tarpu 
tikrumoje vedybos yra visa; 
kitokios. Dažnai nėra nei 
pinigų, nei gražių namų, 
nei automobilio, ir jaunai 
žmonai tenka susidurti su 
kitokia gyvenimo tikrove, 
negu ji atvaizduota moterų 
magazinuose.

Profesorius Trowbridgei 
sako, kad daugumą mergi
nų sugadina netikęs auklė
jimas ir egoizmas. Šių die
nų mergina prieš ištekėda
ma galvoja: “Ką jis man

Kiek kartų pašokęs iš miego nakčia,
> .abejau prie lango tyliai.
Man rodės, kad tujen svajodama čia 
ž elgi ir šypsais meiliai.
Bet klydau kas kartą: tai butą sapnų,
> 'ėlių skaisčiųjų dienų.

L vėl aš prie lango. Mėlynė gili 
I sėta žibiųjų žvaigždžių.
I/ar visos jos žėri, viena tiktai jų 
N krito kažin kur toli. 
i visos jos spindi, bet jų spinduliais 
I.L:imas man skausmą teskleis.

A? erių langą, švelniu dvelkimu 
Alane atgaivina naktis. ,
Tai laimėj klajota. Aplinkui ramu 
1 žiba žvaigždutė—viltis, 
i ukesčio pilnas svajoju linksmai, 
k »inas Į dainą jausmai.

J. JANONIS.

Lekcijos
(Eraneės Pasakojimas) «■

Iš pat mažens atsimenu: kas paskui tėvą kaip veršis 
kalį; pradėsiu šėlti, lakstyti,‘bliaudamas eina?” 
oUKti, tuoj tėvas ims grą- Dar sykį nubraukęs i 
sinti: rankovę nosį, i skverną

—No, no’ dukauk tu.... akis, nustojau veikęs. Nu- 
Atiduosiu į mokyklą—iš- ėjau tiesiai į mokyklą, 
dirbs tau kailį! Tęvas pasisveikino su

Buvau vyresnis iš visų mokytojum, parodė mane, 
vaikų, kuomet mažuosius pasakė į mokyklą atvedęs, 
piarėkinsiu, negana diržu Mokytojas paklausė: "Ras? 
gausiu raižyti, dargi ir mo- Iš kur?” Priėmė ir į kny- 
kykla pagrasins. gą užrašė.

Mokyklą supratau—tokia Tėvas išeidamas dar mo- 
įstaiga, kur vaikus atiduo- kytojaus paprašė, kad ma
da nubausti. Tenai tik mu- nęs nesigailėtų, gerai kaili 
ša, tik plaka, daugiau nie- išpertų.
ko, o apie mokslą mokyklų- Pasilikau. Laukiu, dai- 
je—nei botais. raus, kuomet čia kas pradės

Vieną rytą tėvas mane mušti.
1 ažadinęs sako: Susirinko daugiau vaikų,

—Kelkis greičiau, aukis didesnių ir mažesnių, zabo- 
kojas, i mokyklą nuvesiu... vėles iš kišenių išsitraukda-

Aš dar norėjau miego, mi, kits kitam rodo, maino, 
bet paskutiniai tėvo žodžiai O aš nieko neturiu, seilę tik 
man visus miegus išblaškė, varvinu, sakau:

• Pašokau. Man karšta ir —Rytoj ir aš ateisiu ne 
šalta, širdis plaka, rankos tuščiomis, turiu išdrožinėjęs 
dreba, plaukai, rodos, stoja pypkelę ir birbynę iš plunk- 
paausvse—tik kibžda, kib- snos. . .
žda. i Tuoj susipažinom, bovi-

—Virk greičiau pusrytį, nomės.
—sako mamai,—vesiu Pran- Mokytojui įėjus, visi vai- 
cę i mokyklą. Ko čia turi kai šoko i savo vietas' ir ina- 
išdykauti namie. ■ ne greta kitų į klaupką pa-

! Aš drebėdamas graibaus sodino, 
pasuoliais naginių, užpeč- Mokytojas priešais, ant 
kyje autų, aunuos kojas, ne-Juodos lentos, baltą kobi- 
siseka autus dailiai apvy- jduką pabrėžė. Tokius ke
rnoti, tai šen tai ten skurlis P?5 n}unls ant popieros ra- 
atsikišęs kyšo. |šyti, išėjo.

—Ko tu taip nedailiai Kiek kas iš musų kobi- 
kojas apsiavei?—tėvas sa-niūkų pastatė, kiek ne, 
ko. O nemato, kad mano ,mums nerupi, mes tik šėls- 
pakinklės ir pirštai virpa. ;tame, stumdomės, ritamės.

Išvirė pusrytį, valgome, Vakare, namo 
bet man košė 

■gerklę. .bynes, pypkeles, peiliuką,
Tėvas pavalgęs įsispyrė į susikišau kišenėn, kad lytoj 

batus. Aš balakoną apsi-’neužn.iršus. Nusinešęs Į 
siautęs, kepurę suradau— mokyk.ą gal ką Į geresni• J *1x _ • r • •
išėjom.

Tėvą: 
sakoja:

—Reikia būtinai 
tis skaityti, rašyti . .

parėjęs, su-
nelenda per rinkau visą savo turtą: Pri

eidamas pirma pa
daiktą išmainysiu.

Parėjęs mokytojas palei
džia mus ant rekreacijos, 

mokin- Tai lakstome po kiemą, po 
labiau šventorių, po gatvę: pama-

Dar Viena Pastaba

VETERANŲ GRAŽUOLĖ

Hollywoodo aktorė Ida Lupino įteikia gražuolės dovaną 
p-lei Jenna Mae Whatley, kurią veteraną suvažiavimas 
pasirinko, kaipo “Miss VFW of 1952.” ____ _________

AŠ s Kalt
riu, ir
daugiau.
ka p. 0. K
niai. Aš
mor.e. kad
pranta po!
ir kai}) vai

Mrs. A.
leivio” Nr.

us auklėti.

Moterų Sky- nesigėdina 
man patinka vis 
Labiausiai patin-

bloga ant svieto gyventi tę žydukus—trypais laido- 
nemokytam, aklam žmogui, me. Viskas smagu. 
Pakliuvus į kokią vyriausy-j Toliau su mokykla apsi- 
bę, ar į starostus, kaip ir pratau, niekas nemuša. Mo- 
man, atėjo koksai raštas, kytoją retai tematome, ko- 
r.emokėdamas skaityti ne-jbiniukus braižome kiek kas 
žinai nei ko nori. Arba norime, 
valsčiuje, raštininkas liepsi Namie tėvas manęs klau- 
kur pasirašyti—nemoki ir šia:
nežinai, kam ir už ką čia j —Na, kaip tau mokslas 
reikia rašytis. . . . Kaip ak- sekasi, kaip patinka mo
las, tik pečėtį spausk ir ga- kykloje?
na. O mokytas—kas kita, —Viskas gerai, viskas
niekas už nosies nevedžios, patinka.—greit atšoviau, 
dar kitą gali pamokinti....! Tik vieną rytą mokyklos 

savo tėvų, o Gali gerą vietą gauti . . J durys atsiveria iki galo; 
džiaugiasi, kad;gal pasitaikyti ir i staršinus šmukšt, įeina kunigas.priešingai,

aš galiu amerikonams pa- išrinkti, gerą algą paimti.
staršint) niekas

įdomu išgirsti “Relei-i nenori. O staršinu būti— 
vyje” ir kitų skaitytojų nuo- koks geras uždarbis! Ne tik 
monę, ką jie mano apie alga, bet dar kiek iš šalies 
tuos tėvus, kurie nesibaido gauna! Už pasportus, už 

t- isu vaikais angliškai kalbėti, kokių raštų
IYv" y » 1*1 1* I * I ’ - 1 *

ka p. 0. Kubilienės straips- pasakoti apie Lietuvą. Man'Nemokyto 
□tinku su nuo- butų 
jei moteris su

Mano net akys pabalo. 
Visi vaikai siuru-šiuru i sa
vo vietas, sustojo stati, nei 
čiurkšt. Kunigas didelis, 
aukštas, storas, juoda čiup- 
ra, juodos akys, burna rau
dona, visuomet už bato au
lo užsikišęs naga i ką nešio-
j°-

Perėjo per aslą. nė murkt 
nepasakęs, gale atsisėdęs 
pervedė mus akimis. Pra
deda lekciją:

—Starki! Kada tu prie 
spaviednės taisais?

—Mik . . . mik . . . va
karienę pavalgęs, atsigu
lęs lovoj . . .

—Ar tu atsigulęs lovoj 
prie spaviednės taisaisi, 
Dargi priėdęs kaip kiaulė. 
Duokš lapą . . .

Nustvėręs už pirštų per 
delną lineika pliaukšt! 
pliaukšt! pliaukšt! — tuoj 
delnas liko išpampęs kaip 
išsirpusi slyva, o Starkiui 
smurgai ir ašaros patvino. 

(Nukelta Į 7 pusi.)

padarymą, ar
Kas link valios davimo Į dėl žemės. ... Už vieną tik 

gera yra «į motinos kalba vaikams’, taS pasirašymą nei juste nepa-0 sako, kari ne

su vaikais angliškai. Man 
atrodo. k;;-į tai neteisinga 
nuomone. Ta moteris, kuri 
turi vaiku ir negali lankyli 
mokykit . u0 vaikų ir iš-

, moksta angliškai kalbėti, gali pasiūlyti, nesinipmrla- Mano „ . mu mes ,jetuvės 
ma, ar savo busimajam ji
galės būti tinkama žmona. neturim kirtis nuo kitų 

moterų. čia yra Ameri- 
. ka ir m< > (?am dalis jos gy-Daugelis merginų su mi 

neto profesoriaus nuomone *entojų. gj jr turim mo- 
tur būt nenorės sutikti, bet keti ar,e/- aį kalbėti. Aš 
aš manau, kad jis pasakė prieš daug. JĮ metų čia at- 
daug tiesos. įvažiavau ir draugauju su

Marė. tamei ik< : ;A, kur tik'turiu 
progos. G;,!iu pasakyti, kad 

------------------- - angliškai geraj skaityti ir
Pakalbinkite kaimynus ir rašyti išmokau tik nuo vai- 

1 draugus užsisakyti “Kelei* kų, ir n* :a:kau to blogu da- 
▼j.” Kaina metams $3. lyku. Alano vaikai visai

nuo to, koks yra vaiko bu- junta, kaip rublis į kišenę 
das. Man atrodo, kad mu- Įkrinta, magaryčių vėl ne
šimas nėra geras auklėji- valioja išgerti. . . . Mokslas 
mas. Aš savo vaikų niekad .visur ir kiekvienam reika- 
nemušiau ir dabar, kai jie ringas; su mokslu garima ir 

į kunigussuaugo, to visai nesigailiu. 
Vaikus reikia taip auklėti, 
kad-jie tėvus mylėtų ir jų 
klausytų, o ne bijotų. Tuo
met nei mušti nereikės, nė 
nekils klausimas, “kiek va
rios duoti.”

Julia Urbonas. 
Dedham, Mass.

Laikas užsisakyti “Kelei 

kalendorių 1953 me

tams. Kaina 50 centų.
vio

išeiti, arba šiaip 
kur gerą vietą gauti, gerą 
uždarbį turėti. Mokytą 
žmogų visi pavožoja . . .

Tėvas pirma eidamas to- 
ikius ir tam lygius pamoks
lus man sako; o aš, paskui 
eidamas, tik ašaroju, tik 
žliumbiu, šniurkščioju. Nuo 
nosies šluostymo rankovės 
net paspindo.

Prieinant prie miestelio 
pamislijau, kad negražu 
man taip žliumbti, pamatys 
žmonės sakys: “Ko čia vai-
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Graikija ir Bulgarija i Egiptas ir Vakarai

Graikų artilerija virš va- Egipto naujasis diktato- 
landos šaudė į vieną salą rius, generolas Naguib, sa-! 
Evros upėje. Į tą salą buvo ko, kaa Egiptas tikisi ir no- 
atsikėlę bulgarų kareiviai, ri gauti militarinės pagal- 
Graikai pasiuntė bulgarams bos iš Amerikos ir kitų Va- 
ultimatumą ginčijamą salą karų šalių. Bet, jis pridu- 
apleisti, o po ultimatumo rė, jei Vakaria neduos jam 
sala buvo apšaudyta. Sako, ginklų, jis jų pasiieškos kur 
kad bulgarai salą apleidę, kitur, matomai, turėdamas

--------  galvoje Rusiją.
Borneo Bolševikai į ------------------

Anglų valdomoj Borneo, Vokiečių Veteranai
salos dalyje, Savarake, per- Vokiečių karo veteranų 
eitą savaitę pasirodė bolše- organizacija “Stahlhelm” 
vikiški partizanai, kurie išrinko savo vadu maršalą 
okupavo vieną kaimeli ir Albert Kesserling, kuris da- 
uždėjo ant gyventojų riebią bar sėdi kalėjime, nuteistas 
kontribuciją. Anglai bauk- kalėti iki mirties už karo 
štosi, kad gal ir Borneo sa- kriminalus. Vokiečių vetera- 
loje bolševikai susimes i nai tuo savo pasirinkimu 
“partizanų bulius,” kaip vado demonstruoja savo 
Malajuose.

KELEIVIS, SO- BOSTON

AR BUS GELŽKELIŲ STREIKAS?

New York Central gelžkelių linijoj eina pasitarimai 
tarnautoją ir kompanijos. Gelžkeliečiai keta išeiti į strei
ką. jei derybos nepasiseks. Derybos eina Buftakk, N. Y-» 
mieste.

Vokiečiai Nepasikeitė

Italijos Gelžkeiiai

sutarti, nors ir ne Europos Kaip sėdžiu klaupkoje vir-; REIKIA 2 DARBININKŲ 
Rytų apsaugos sumetimais, šugalvis matyti, o stačias FARMAI

Prancūzija dar derisi, ais- atsistoju—nebematyti. Pas- Farma: reikalingi du stogeliai dar-
kinasi, bet irgi, tur būt, bus kui patyręs tokią štuką, “į ^įs
itraukta i Europos bendrą kaip tik kunigas per slenks- gerus. Kreipkitės asmeniškai,
frontą su vokiečiais prieš ti, aš ant kojų stakt! Todėl arba Arūnas Biekis,
gresianti rusišką imperia- maž visuomet nuo lekcijų TeiPiSiite^in.
lizmą. Kartu eina Europos išsisukau.
Rytų tautų viliojimas “išsi- Bet syki ir manęs neap- tikintieji TIKI VISAIP
vaduoti,” bet užtylima, kad lenkė. Jonis Lukošiukas, Vieni tiki mir-ta; klti
tas išsivadavimas ateis ten didžiausias iš musu brieža- tiki, kad dusia nemirtina. a.< pa- 

Y -vi i i sakysiu veltui, tik parašykit inaii
VOKIŠKO durtuvo pavidale, O las, sako: įdėdami 3c paštu ienkkų atsaky-
tai reiškia su nauja vergija — Prance! Einam į mies-mui- Alik Armilb ’::4> 
ir vokišku botagu. telį tabako nusipirkti. j 3444 Mass. si., Gak, ind.

Euroj>os Rytų tautos da- Lekiame. Nusipirkę, kro-
bar vėl yra pastatytos tarp mėly girdime: karčiame je‘ 
rusiškos meškos ir vokiško pas Alaušą kas smuikus iš
vilko. Kadangi meška jas kiną, kas klernetą plerpi- 
drasko, tai vilkas gali atro- na, net žemė dunda. Lu- 
dyti ne toks jau baisus, bet košiukas suprato, 
kai vilkas ateis, tai jis bus
ne kuo geresnis, kaip meš- yra, ant šliubo 
ka

...... Per visą Vokietiją (vaka- Kituose mitinguose
pažiuią j kai o kuminali>- kejį milionai pabėgę- kiški bėgliai ir išvarytieji
^us- liu ir “iš namų išvalytų” reikalavo grąžinti Vokieti-

PARSIDUODA
BARAS-RESTORANAS

Su laisniu ir su namu, arba be 
namo. Biznis išdirbtas per 85 mo
tus. Kaina neaukšta ir nedaug rei- 

.. , r ,- kia įnešti. Arba galima paimti nuo----Cla, --  SaKO, --- veseie mon. Savininkas .įeina į poilsį.I Joseph Lugauskas,atvažiavę. ■Kreipli.;
[426 Su. 5th St., Brooklyn 11, N. 1.Einame!

-------------------------- Kodėl ne? Nubėgę Į kar-
LIETVVOS GENERALINIO čiamą vėpsome į girtus s\o-
KONSl’LATO NEW YORKE tus’ 1 vaimkuotas pamer-- --------

PAIEŠKOMI \SMENYS Netrukus veselė lštar- Paieškau Juozo Morkausko, kuri:

—J. K.

PAIEŠKOJIMAI

škėjo namo ir mudu, kaip kitusyk gyveno Leudston’e, Me.. o 
esant Bostone. Jis

Julija Blažvtė. gyvenusi Pe- nieko nežiną, parėjome at- yra mano geras draugas ir norėčiau 
VO- . . ,. , • , rn 1 • - - - su juo susirasmet:. Kas apie jį zi-
• •• lyselių km.. Troškūnų vals., I SSL- geli. 1 V6SClę ir UŽmil*SO- no, prašau pranešti man šiuo adre- 

J TiPV'ė'/in oncVr L’nnicrnc' .įtAvzve onf SU: (J-4)me. Kunigas, atėjęs ant.su: 
lekcijos, tuoj per slenksti 
ušuko:

nevėžio apskr.
Jurgis Bražinskas. 
Glavinskaitė, iš Radysčiaus

lių ir “iš namų išvarytų” reikalavo grąžinti 
vokiečių milžiniškuose mi- jai “Zudetų kraštą.” Dar

So Maz,
224 Bay St., Jersey City. N. J.

Japonų Generolas

Po karo rusai nuteisė vie-
tinguose pareiškė savo “tei- kituose mitinguose buvo už-km.. Merkinės vals., Alytaus a. T .. , , T . , , 
sę vėl grįžti namo” į Šile- siminta, kad ir Dancigas į Mikas Mertinaitis. ~ u osni'. ru p u .

’“uėiką ną‘japonų'generolą? Otoza ziją. Klaipėdą, Gdanską, turi grįžti prie Vokietijos.) Barbora Mockutė - Cemaus-
_________ „jkas nedVamatĮa, kalėti ilgus metus Karaliaučių ir Zudetų kraš- Masiniai mitinga! kele *«-£«•“ Dausisk.u km.. Lygy- Mausą.

buvo visuotinas ir gelžkelių buk tai už tai, kad tas gene- tą Cechoslovakijoj. kalavimą gilinti ^vo EĘ.ų ktn abu _jr velnias liežuvį iki-
judėjimas nebuvo sustojęs, ’rolas vedęs ar norėjęs vesti Mitingai vyko daugybėje c. ' . . . nri-!siaulių apskr. šo?—šnabžda Jonis. Nu-
Bet keleiviai turėjo nema-!prieš rusus bakteriologinį mjestų rugpiučio 3 d. Iš .mi ” Qiieziia ' Oškartaitės, iš Meiželių km., tilpusius, drebančius mudu
žai vargo, nes daug trauki-karą. Dabar tas generolas vigo spauda praneša apie Te i.--11 U ’Švėkšnos vals., Tauragės apskr. įgrūdo i kamarą. Kunigas
nių negalėjo laiku važiuoti pirmą kartą parašė savie- 399 masinių mitingų tą die- ,.n ^os Pramonm5 J " ’

Komunistų vedamos Ita
lijos unijos buvo paskelbu-! 
sios 24 valandų 
gelžkeliuose. Streikas

Paieškau Lėnos Hufaitės. kilusios 
iš Vilkaviškio apskrities, Bartininkų

Kaip jums patiko veselė pas valsčiaus, Kamicių kaimo. Žinančių i J r 1 apie ją prašau man pranešti šiuo
Šen ant lėk- adresu: (34)

K. K..
1334 Daniel Street. 

Longueil Annex. P. Q.. Canada

APSIVEDIMAI

pagal tvarkarašti. Įsiems laišką iš rusų kaleji- ną, kada vokiečių pabėgė- 
’mo.

Cechijos “Buržujai”

Cechoslovakijoj, kaip se 
niau Rumunijoj ir Vengri-

Meksikos Eksportas

.............. u-- n Kai vokiška fantazija at-
^kartoT^vo žinoma,
nakartoio savo teisę į nėra Ro apgiriboti j937 me.

tų sienomis. Ir kodėl dary
ti tokį apsiribojimą? Juk

pakartojo savo “teisę 
[lenkų, lietuvių ir cechų te- 
! ritorijas.

Petrauskas ir JO Žmona Mina tuoj Lukošiuką UŽ Čiuprosj Paieškau sau draugo, ne jaunes-
Rimkauskytė-Petraukienė. : x avvp natryi T? kaipc?5 m.etų’ senesnis *?>’ but-T -j • .. ., .. , i Žemę, ĮOUOS gy»a nagai- As esu 5o metų amžiaus na-ie, sve-

Izidorius šimitas is šilų km., -- ^iiln iššoko ir riu svarų. 5 pėdų ir 9 colių
Šilalės vals., Tauragės apskr. . . . ... aukščio, darbininkė, ne pijoke; vie-

c;,ZLt „ - kaip ims raizvtl pasturgali, nai nusibodo gyventi. Butų gerai, Jozef ir Waclaw Sireuicz 1S r 1 ® • Ivad atsišauktų vyras, kuris turi
Alvito km., Alvito vals., Vilka- _še tau veselė! Še tau’f^Lkę" turto< kokį iizn’’

niau rcuinuinjoj u v engi 1- Meksika vėl pradeda eks- va vikrumo it tu W ”—e ~r-------- ■’7”Y , ",—ioi “buržuaziniai elemen-nortuoti evvus galvijus i - • ^5 e ls_tų.300 maLl939 metų rugsėjo 1 d. ka-
J>urzuazinia^ eiemen portuou gyvus gai įjub 1 S1 mitingų ne vienas vo- hllw, nrartotac dėl Dan. 
tai kraustomi iš miestų Jungtinės Amerikos Y aisty- ki apįg Uit- a> buvo P,adetas del Udntai __ __
kur tai į provinciją. _ Ypač bes. Iki 1946 metų Meka-režimo sukeTų kaį, ., jr tam karui Rytuoee 
“buržujai vejami is pra-ka čia atgabendavo P° kurio pasėkoje vokiečiai at- - V- ™ .y.?.
monės centru ir svarbesnių- 400,000 galvijų, bet tais: • i - 4xmestį namu ” V1S1 volciecia1’. hitlenmnkai
iu administracijos miestu.'motais dėl galviju enide-v- U1? lsm^stl nannJ- jr antihitlerimnkai, pritarė,jų eadmimstiacijos miestų, metais del galvijų epine Nė vienas kalbėtojas neuz- y- - -• tiR vokiš_

" — -kraustytinas mijų eksportas buvo sulai- • - - i. j vokiečiai nžka-, 1 J. SUUK7’.Kaa VOK1S.
nusnrendžia kvtas ir tik dabar atnauii- ‘!mine’ kad 'ORiecial kas sienas reikia nustumtinusprendžia kytas ir tik dabai atnauji riautuose kraštuose elgesį į Riek toli> tas RUu.

daug blogiau, negu su jais sjmas pas vokiečius atsaky- 
I pasielgė pergalėtojai po ka- mo netuH Pagal galią k
; .?okiec1^^ ūpą galima eiti nuo Odros
kad is Lenkijos o,000,000 įki Ukrainos, nuo Klaipė- 
\okiecių buvo išvaryti po jkį plačiojo Ostlando.

Kas yra 
“buržujus,” 
bolševikų policija. namas.

Vistiek Laisvės' Pasaka Durna

cigo ir lenkiško “korido-

karo, bet nė vienas vokie-
Liepos 24 d. laidoj Brook-; Allis-Chalmers korporaciją tis neprisiminė, kad vokie-! Vokietija dabar jau yrai • . zzt _ ii. _ T? _ _ -« a z* _ _ * I ... . __ *

ar nuosavą namą.
Mary Andlison.

1413 2nd Avenue, 
New York City, X. Y.

viskio apskr.
Augustė Weber-Hein iš Pen- 

kinų km.. Vilkaviškio apskr.. ir 
vyras Adolfas Hein iš Gulbiniš-
kių km., Mariampolės apskr. ir an^ Žemės ęasipy-1_____ _ _____ ______

Ieškomieji arba apie juos Ži- O klyksmas jo net kle- Neturiu jokių pažinčių, todėl norė- 
J t' j ..... j-i- i ciau susipažinti su rimta panele

nantieji maloniai prašomi atsi- Donijos sunis SUKeie, paian- tikslu sukurti šeimyniška gyvenimą, 
liepti į: g
Consulate General of Lithuania ti

veselė!—kožnas kirtis iki I 
kraujo. Lukošiukui smur-j 

nebeužteko, bet
Esu nevedęs vyrukas. 33 metų 

amžiaus, nemažas ir negirtuoklis.

giais lakstydami ėmė Rauk- ra^tiT^įdį^?s',?

41 West $2nd Street 
New York 24. N. Y.

c/o Presto Cigar Store, 
ik*# State Street, 
Bridgeport, Conn.Lukošiuko lekcija pri

vargino kunigą, man ma
žiau veselės beteko.

Vedybų tikslu paieškau draugo, 
ne senesnio kaip 50 metų. Aš esu

t-___.__ , i našlė, rimta, nerūkau, negeriu, bet
CJkivrAC nrDVDnMC Išmetus mudu po lekcijos,itnksmo budo ir dirbu. Vaikai jau 
SĄLYGAS DERYBOMS £ kamaros, kiti vaikai su-visi vea5 ir ^ena atskirat Pia-_______ ’ -.esmų informacijų suteiksiu per lais-puolę ėmė klausinėti: jką. Bet gyvanašliai nerašykit, ir iš

Irano vyriausybė paskel- _ p;jek įrėžė? Kuo pla- • ana<k>* nera’>kit . Mano «J«sas:
bė >a\o sąlygas deryboms kg? skaudžiai jums rė- 
su anglų aliejaus kompani- ^9

IRANAS SIŪLO

lyno komunistų “Laisvėj pagalbą. Esą, 1946 me- čiai 1>er karą išskerdė, ka-nepriklausoma ir “Europos ja dėl atlyginimo už nusa- hpvpik ian hp
pripasakojo didelių nesąmo- tais ši korporacija buvo pa- įėjimuose išmarino ir kone- tautų bendruomenės” pilna- vintą aliejaus pramonę. Ira- r;t nL tu.Xn rk!
nių apie Amerikos valdžią skelbusi savo darbininkams lageriuose užkankino 6,- teisė dalyvė. ATO^»-iiro tr — UR pastigau 10-
ir streikus. Ji tvirtina, kad lokautą ir ta kova jai kai- 000,000 lenkų (žydų ir len- Anglija jau f
vnldžiM “šplnin kanitalis-'navusi S35.000.000. Bet— t Va tarti cix T2nrin"

Amerika ir 
patvirtino su-

valdžia “šelpia kapitalis-navusi $35,000,000. Bet—kų Lenkijos piliečių). Nė tartį su Bonn’a dėl bendro 
tus,” “slapta laužo strei- «Ar žlnote, kjek rausų Val-vienas vokietis neužsiminė Europos gynimo. Ir kaip 
kus ir “triuškina unijas.’ j-da tų kaštų padengė? Musų^apie “zudetų” judošystę tik ta proga vokiečiai pra

šiai jos redakcijos žo- valdžia sugrąžino Allis-Chal- 1939 metais, kada Cecho-,virko dėl savo rytinių sienų 
džiai: mers korporacijai prieš 194€ slovakijos piliečiai vokie-revizijos, kartu neužmirš-

metus sumokėtų taksų netiki masiniai persimetė Į darni nė Saaro, dėl kurio 
$25,000,000. ... Ar keleivi- Į|merjo lageri ir padėjo eina rietenos, derybos ir 
niams^ignorantams užteks toihitkrininkams irĮhandymai susikalbėti, O

skriausti savo kaimynus če-^ Amerika gal net pasisiūlys

nas reikalauja, kad anglų dau; devynios pompos 
aliejaus kompanija sumo- gkersaL lyg vėdarai. Lū
kėtų Iianui keliasdešimt košiukas keikia velniais, 
milionų svarų stei lingu ta- putoja. kumščias gniaužo, 
riamų bkolų, o paskui Ira- Kunigėlis, toki sunkų 
nas sutiks su ta kompanija darba atlikęs, ėjo kaip ir 
kalbėtis dėl auginimo uz visuomet po lekcijos pas

Mr?. M. E.,
636 Broadway, So. Boston. Mass.

(34)

Aš esu vidutinio amžiaus vyras ir 
ieškau moteries už pačią, nuo 40 iki 
43 metu amžiaus. Jei kuri įdomau
ja. prašau man rašyti šiuo adresu: 

Joseph Macura.
Lonp Point. R. D.. 

Lakeville. Mass.

NAUJA GYDUOLĖ

“Nemanykite, kad kompani
ja arba korporacija paneša vi
sus nuostolius, kai iškyla strei
kas ir gamyba sustoja. Di
džiulę tų nuostolių dalį paden
gia valdžia iš valstybės iždo. 
Paduosime porą pavyzdžių. Te
gu streikas užsitęsia keletą de- 
sėtkų dienų ir korporacija arba 
kompanija per tuos metus te
pasidaro dešimt milijonų dole
rių pelno, vietoje dvidešimt mi
lijonų. Tokiam atsitikime val
džia sugrąžina kompanijai per
nai ar užpernai sumokėtų taksų 
$5,000.000. Reiškia, valdžia pa
dengia daugiau kaip pusę nuo
stolių.”

Vadinasi, kompanija ga
li turėti $10,000,000 pelno, 
bet jeigu jos darbininkai 
streikavo, tai valdžia duos 
jai iš valstybės iždo $5,- 
000,000 prezentą.

“Keleivis” pasakė, kad 
tai yra tokia durna pasaka, 
iš kurios net ir kreivi kuo
lai galėtų juoktis. Ir “Lais
vei” buvo pastatytas klausi 
mas: kada ir kuriai korpo 
racijai valdžia užmokėjo iš

Jeigu Bimba nori žinoti, 
kaip išrodo tikri ignorantai, 
jis turėtų pasižiūrėti i veid
rodį.

Tegul jisai dar syki per
skaito, ką jis rašė savo 
“Laisvėj” liepos 24 dieną. 
Tenai jis tvirtino, kad val
džia prideda iš iždo $5,-

chus. Tokių dalykų vokie- J ir tarpininkauti “Europos
tie labui.”

vokiečiai dabar dedasi esą J Taip, 
“krikščionys” ir net

ciai nepnsimme, nors

“geri 'gynimo,”
v&idan “Europos 
vokiečiai pakvies

europiečiai.” [ti į “laisvojo pasaulio” tal-
Vokiečiai dėl savo nelai- ką. Bet vokiečiai į tą tal-

mių kaltino ne tik Rusiją, 
bet ir Vakarų valstybes. Jie 
visuose mitinguose pabrė-

ką dedasi ir dėsis su viena 
vienintele intencija eiti už
kariauti Europos Rytus. Jie 
tą užkariavimą skaitys kul000,000 korporacijai, jeigu kad Amerika ir Anglija . . __

korporacija padaro tiktai Į esančios kaltos dėl vokie-'turos laimėjimu ir jį įrašys

valstybės iždo $5,000,000, Į 
kad padidinus jos pelną?

, Paimta už liežuvio, Bim
bos gazieta pradėjo svaidy
tis “ignorantais” ir šaukiasi

$10,000,000 pelno per me
tus. “Keleivis” todėl ir pa
reikalavo įrodymo, kada ir 
kuriai korporacijai valdžia 
yra tokį prezentą davusi.

Vietoj įrodyti savo tvir
tinimą tikrais daviniais, 
“Laisvės” redaktorius pasa
koja, kad 1946 metais val
džia grąžino Allis-Chalmers 
korporacijai anksčiau per
mokėtus mokesčius. Ir jis 
klausia, ar šitų “faktų” už
teks.

Bet kiek tai liečia pir
mesni “Laisvės” tvirtinimą, 
permokėti taksai, kuriuos 
valdžia visada ir visiems 
grąžina, nėra jokie faktai. 
Tai yra durna pasaka.

—S. M.

čių nelaimių. Žinoma, di
džiausia kaltė Amerikai ir 
Anglijai tenka, tur but, už 
tai, kad jos sumušė Vokie
tiją. . . .

Hamburgo mieste tą pat 
dieną vyko masinis “klai
pėdiečių” mitingas. Spau
da praneša, kad 15,000 
“memellenderių” masinia-

I “Europos laimėjimus.” 
Amerikiečiai į tą atgi

musį vokišką imperializmą 
žiuri ir nieko nesupranta" 
Gal mažai ir galvoja, by tik 
šiai dienai gautas naujas 
sąjungininkas prieš Rusijos 
imperializmą. Faktiškai 
Amerika jau pasirašė ir pa
tvirtino naują “.Jaltos šu

nie mitinge skundėsi dėl tarti” su Vokietija, o toje 
’ ’ 'sutartyje nėra nustatytos

nei Vokietijos rytinės sie
nos nei Europos Rytų tautų 
teisės nėra apsaugotos.

Paskui Ameriką ir Ang
lijos parlamentas dauguma

juos ištikusios nelaimės, kai 
jiems teko apleisti kryžiokų 
ordino žemę ir bėgti į Va
karus. Tie “klaipėdiškiai” 
griežtai reikalavo, kad Vo
kietija nesitenkintų reikala-
vimu grąžinti jai 1937 me-;balsų patvirtino sutartį su 
tų sienas, bet būtinai “iš-,Vokietija dėl bendro “Eu- 
vaduotų” ir Klaipėdos kraš- ropos gynimo.” Anglijos 
tą. darbiečiai balsavo prieš tą

perimtą aliejaus pramonę.

LEKCIJOS

Aleaander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutą, 
ūopą, šaknų ir lapą; 
ji yra vartojama nuo 
visokią nervą ligų ir 
nerviškų zalvoe skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys)

mokytoją pasilsėti. Tenai;
iš Maušos kanceliarijos dvi-1
kojų telegramų parsisiųsda- \
vo rojaus skvstimėlio, tuom
savo spėkas' kitai lekcijai -S?.

Su Vilium tre- j»ntis tonikas. Nežiurint kokia liga 
J -*i i ) sirgtumėt, šitame mišiny yra pa-jetas desetkų metų nuo to Stiprinimą. Vartojama aTbatos for

(Atkeltą iš 6 pusi.)
Kunigas pavargo. Atsipu- sUS ’pnno.
tę — Skindeli! Kada tu prie ;aik? ^au PrasIl.nko’ 0 Pir- kvXTs%v?ro^w^ePns^ 

mąsias kunigėlio lekcijas. «■» ’nįmvu’. wnVD,ę rn 
rodos, kaip šiandien atsi-; ALEXANDER 5 LU 
menu.

spaviednės taisaisi?
—šniurkštu-šniurkštu . . .

vakare gyvulius šerdamas.
—Ar tu, balvone, gyvu

lius šerdamas prie spavied
nės taisaisi? Duokš lapą! 
—Vėl toks pat buvo pliauš
kinimas, tokia pat operaci
ja iki nuilsimo. Atsipūtęs:

—Duok! Kada tu prie 
spaviednės taisaisi?

Dudukas iš anksto žino, 
kas jam lemta. Nieko ne
laukdamas savo dūdas pa
leido—bee—meee!

—Ar tu rupužioke, žlium
bsi, dar nieko negavęs? 
Duokš lapą!—Vėl pliauški- 
nimas kol delnas kaip su- ' 
daužytas obuolys o akyse 
Duduko kruvinos ašaros ir į 
smurgas iki apatinės lupos.

Tokiu budu kunigėlis per 
savo lekciją pervarė visus 
mokinius, kokius tik užma
tė- . .Až už visus mažesnis.

414 West Broad«wy 
So«th Boston 27. Masa.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

LithoaniaB Alliance of America

Didžiausia ir Turtiagiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

(kurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2.120.339.00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 

Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.0<» iki $5.000.00 
Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų 
Nariai gauna savaitraštį "Tėvynę” nemokamai

Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 

Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

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

ant.su
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LAPENAS PER 
RADIO BROCKTONE

IŠ SOCIALISTŲ MITINGO P.

Šeštadieni, rugpiučio 9 d. --------
posėdžiavo LSS 60 kuopos* Nuo liepos 27 d. “Lietu- 
nariai. Buvo tartasi apie vių Aidų” pusvalandį per! 
pasiruošimą LSS suvažiavi- radio veda P. Lapenas. Jis1 
mui, kuris Įvyksta rugpiu- nėra naujokas šioje srityje, 
čio 30 ir 31 dienomis nes ilgai dirbo Bostone lie- 
Strand svetainėje, 374 tuviškoje radio programo- 
Broadway, So. Bostone. je. Bet pradžia jam gana

Nutarta LSS suvažiavimo sunki. Pirmosios progra- 
proga suruošti draugišką mos buvo silpnesnės, negu 
vakarienę delegatams pasi- Olgos Breivaitės - Falcon, 
tikti, išrinkti delegatai i su- kuri tą pusvalandi suorga- 
važiavimą, paskirta komisi- nizavo ir vedė apie pustre- 
ja techniškiems pasiruoši- čių metų. O nusiskundimų 
mo darbams atlikti ir pasi-buvo ir dėl anosios progra-, 
tarta apie suvažiavime mos, ypač dėl jos vienodu-' 
svarstytinus klausimus. mo, perkrovimo polkomis,

Susirinkime atsilankęs grynai komercinio pobu- 
svečias V. Sarpalius iš Pa- džio. Tad P. Lapėnui tek- 
tersono painformavo bos- tų savo programą gerokai 
toniškius apie vienminčių perorganizuoti, jei jis nori 
veiklą Brooklyne ir apielin- turėti pasisekimą, 
kėse.

MOTINA UŽMUŠĖ SUNŲ*

Policija areštavo Mrs. Lillian Bradley Philadelphijoj ir 
kaltina ją užmušus savo penkių metų -unų James. Mo
teris prisipažino, kad ji dažnai mušdavo sa\<> vaiką no
rėdama "disciplinuoti." Vaikas mirė ligoninė; i.uo muši
mo. o motina traukiama teismo atsakomybėn.

J«
Ii i»ii iI
* f I i
sii»

E i re Liability

SIUVYKLOJ SUŽEIDĖ 
STASĘ LIZDENIENĘ

Penktadienį, rugpiučio 8 
d., sunkiai buvo sužeista p. 
Stasė Lizdenienė, siuvama 
mašina jai nukirto vieną 
pirštą. Nelaimė įvyko p 
Lizdenienei betaisant ma 
šiną. o tuo tarpu kita 
bininkė paleido mašiną. 
Ponia S. Lizdenienė šešta
dieniais moko lituanistinėj 
mokykloj. Ji gydosi Car- 
ney ligoninėj.

MARY H. GASTON 
Lietuviška Apdraudos (staiga

Virš 20 metų patyrimo 
l’alisą pristatau j 10 minučių

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

(Oct. 8)

A. VALKAV1C1US
IŠEINA ARMIJON

Šį antradienį į Amerikos 
armiją išeina veiklus nau- 

! jakuris

KARL LATVA 
NEBUS DEPORTUOTAS

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Uolu m bia Road
Arti l'pham's Corner

DORCHESTER, MASS.

Justicijos departamentas 
pianešė nutartam deportuo- 

Albinas Valkavi-ti “90 centų komunistui”
! čius, Bostono sporto klubo Karl’ui Latvai, kad jis ne- 
u i ėjas ir jo pirmininkas, bus deportuotas dėl pri

klausymo kelis mėnesius 
1934 metais prie komunis
tų partijos. Departamento 
nuomonė pasikeistų tik ta- 

įme atsitikime, jei FBI su
rastų naujų įrodymų dėl jo

--------  neištikimybės Amerikai.
Musų valstijoj unijos tu

ri sudariusios politini komi- K- Latva dėl to departa- 
tetą, kuris jungia Cld, Dar- mento sprendimo par 
; o Federacijos ir kai kurias

ir
veikius vyrų choro valdybos 
na. y s ir dainininkas. Gero 
pasisekimo jaunam kariui!t
Darbininkų Komitetas

ir Rinkimų Kampanija

PADĖKA
nepriklausomas unijas, ir į 

Para-, Irenai Jurėnaitei, kuri įeina ADA organizaci 
J. Burke High Schooi ir va- jos (Americans for Demo- 
karinės CleiLal Schooi’crapc Action) atstovai.

Komitetas buvo sudary-
pne savo biznio. Ke tik- šiai žiemą lar. . ti tą vaka- tas 1948 metais vasarą ir 

o tai sugrįžo, bet ir skrendan- įinę m <y <Ią, o vėliau savo . dabar jis praplečiamas ir 
: ..dėjusiai rengiasi aktingai dalyvauti

V. BALUKONIS MATĖ 
SKRENDANČIĄ LĖKŠTĘ

Musu kaimynast
i Balukonis, kuris 

d gydėsi ligoninėj, vėl sugrį- Roxbury mok Lojai, pataru-j I 
- žo prie savo biznio. Ne tik- šiai žiema lar. ti tą vaka- tas

Vincas 
nesenai

Sunku suprasti, kodėl 
musų radio programos ne 
rodo jokios pažango
laikosi nuobodaus vienodu- čią lėkštę jau matė. Sako, rekomvr.davimu 
mo. Palyginus su kitų tau- į 
tų turimomis radio progr 
momis, mes esame gerokai viršum galvos.
atsilikę. Butų malonu, kad --------------
P. Lapenas naujoje vietoje 

" pasuktų nauju keliu ir tap- * yrM 
dai- tu pavyzdžiu kitiems. Tai

padaręs, jis pasitarnautų .
musų tautiniams reikalams Bostono lietuvių vyry 
ir susilauktų visų lietuvių choras, \ ėdamai muziko J. 

bei pagarbos. Gaidelio, lapkričio

tau- šviesi, apskrita, kaip dide-gauti darbą J. hn Hancock politinėj kampanijoj’, pir- 
2Xa~ lis ratas, greitai prašvilpė gyvybės draudimo bendro- miausiai raginant piliečius

Choro Koncertas 
Įvyks Lapkričio 16

paramos

savo dėkingumą. Jo byla 
nuskambėjo plačiai po visą 
Ameriką. Skaitytojai apie 
jį ras daugiau žinių šiame 
“Keleivio” numeryje.

Kandidatas su 3,289
Klastotais Parašais

Buvęs valstijos senato
rius, Edward C. Caroll išveje. esu neužmirštamai dė- registruotis. Darbininkų po- 

kinga už visa nuoširdų ru- litinis komitetas dirbs, kad o T
išrinktas demokratu Bostono, sta‘° T

‘ kandidatūrą nuo demokra-pimmąs:.

Lidija Čepienė.
: outų 
kandidatas Stevenson.

V iešn.ia iš Floridos i NAMAS PARDAVIMUI

ruošia savo pirmą viešą ami

Pereitą savaitę “Keleivi” 
16 d.’aplar d nja Styles iš Mi

tų į gubernatoriaus pava
duotojo vietą. Jis įteikė 
pareiškimą dėl kandidatū
ros ir pristatė 3,299 piliečių

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo van'deniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvray 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

r. •. ’ los.
Iš P. Lapėno vedamo ra- koncertą, kuriame pasiro- 

dio pusvalandžio galima dys ne tik pats choras, bet
VYTAUTAS KONČIUS daugiau reikalauti, negu iš dalyvaus visa eilė įžymių mėnesi.

LANKĖSI BOSTONE kįtų> nes jis pavadintas dainininku ir artistu. 
Aidais,” Pagal —

\ ytautas Končius, prof. pavadinimą reikia laukti
I. Končiaus sūnūs, eilę me- geros, taisyklingos lietuvių 
tų gyvenęs Bostone, perei- kalbos, įvairesnės ir origi- 
tą savaitę atostogų proga nalesnės lietuvių muzikos 
atvyko iš Chicagos į Bosto- bent iš plokštelių, trumpų 
ną tėvo ir brolio aplankyti, pranešimų visuomeniniais 
Svečias* bus čia savaitę lai- klausimais, deklamacijų, ra
ko. dio vaidinimėlių ir tt. Vi-j

sa tai padalyti dabartinė
mis sąlygomis nėra sunku, 
tik reikia truputį noro ir at- 

Musų prietelius Jonas aidėjimo. Reikia manyti,
Bimša, naujakuris atsikėlęs p. Lapenas nenorės pa
pas mus is “V ermonto Far-keisti to gražaus pusvalan-M

SERGA DRG. J. BIMŠA

“Į iptitvm

mų," pereitą savaitę sune
galavo ir turėjo kreiptis į pritaikin 
gydytoją. Linkime greit gramą 
pasveikti.

džio pavadinimo 
prie jo

ir pilnai 
savo pro-

Klausytojas.
Brockton, Mass.

REGISTRUOTIS IKI
RUGSĖJO 15 DIENAI San(lariečili Piknikas

k- - » j , • Rugsėjo (September)Norintieji dalyvauti mg- _____
sėjo (September) 16 musų
valstijos nominaciniuose, , . . piknikasbalsavimuose turi regis-(S tembw) 
truotis iki Augusto lo d.
Begistracija už si d ar y 
penktadieni vakare 10 va
landą.

Sandaros pirmo apskričio 
įvyksta rugsėjo 

7 d., Framing- 
ham, Mass., Workmen’s

sįCircle darže. Apie patį
pikniką ir kaip į jį patekti 
bus pranešta vėliau.

POSĖDŽIAUJA AFL
66-TOJI KONVENCIJA

Lankėsi Drg. V. Sarpalius

_ Šeštadieni Bostone lan-į
SI pirmadieni Bostone, kfci j y. Sarpalius iš i 

Statler viešbutyje pradėjo Patereon< j buvęs lSS j 

posėdžiauti musų valstijos centr0 iždininkas. Svečias! 
Laibo Federacijos unijų aĮVyko j Naująją Angliją
66-toji konvencija, kuri
tarp kitų klausimų svarsto vo Lss 60 kuo susirjn. 
indorsuotmų kandidatų są- ’Kjme 
rašus. Konvencija indor- 
suoja John Kennedy, kuris 
stato kandidatūrą į senatą 
prieš Henry Cabot Lodge.

Atlantic City, N. J., posė-i 
džiauja Darbo
vadovybė, kuri indorsuos Chicagos, 
kandidatą į 
ta.

atostogų proga ir dalyva-

Svečiai iš Chicagos

Pereitą šeštadienį musų 
Federacijos įstaigoj lankėsi svečiai iš 

musų laikraščio 
prezidento vie- skaitytojas P. Dapkus su 

savo broliu iš Gardner,' 
Valstijos Darbo Federa- Mass., ir chicagiškis Martin 

cijos konvencija preziden- Thomas. Svečiai atvyko 
tinių kandidatų indorsavi- čia atostogų proga ir buvo 
mą palieka bendrajai vado- sustoję pas P. Dapkaus bro- 
vybei. ’ Jį Gardnere.

LSV?”jum šildomas, pentrės, kloze- 
Žiavusi Miami bnželio taį ;r tt Tinka didelei šeimy-
mėnes: grįšianti spalių nak Tuoj galima įsikraustyti.

gerai išrodo ir Kaina $7.500. Savininko tele- 
link sma, kaip visada. fonas: SO 8-2532. (34)

So. Bostone 2 šeimynų, 14 
kambarių. 3 piazos, 3 virtuvės, 
elektrinis pečius, 2 vonios, alie- Paiasus-

Bet rašysenos ekspertai 
spėja, kad visi tie piliečių 
parašai yra kelių žmonių

Nauja Telefonui
Siųsti Sistema
Lokomotyvams
GREITINA NAUJOS 
ANGLIJOS KARO 
GAMYBA

Nauja telefonui siusti sistema 
American Steel and YVire Divisi<’ 
S. Steel VVorcesteryje. per dieną 
greitina žaliavų perkėlimą daug 
kaip 1000 tonų. Lokomotivai ga 
įsakymus iš siuntimo centrų per k 
iamą radio telefoną ir greitai p< i 
medžiagą iš atsargos krūvų į atd 
tirpyklas. Telefonui siųsti sistema 
tikrina nepertraukiamą karo gar 
nes greičiau galima pagaminti n 
Tai yra tik vienas iš daugelio b 
kaip telefonas tarnauja apsaugai.

K ‘.RO I /SAKYMAI reikalauja daugiau te
lefono patarnavimų. Kad pagTeitinti kilno
ja; r.; mili’.arlu jėgų radio telefonų, Raythe- 
ono dirbtuvėj \Valthame, Mass., buvo įvesta 
centralizuota (halių sistema.

Po visą Naują Angliją telefonas da
rosi vis reikalingesnis fabrikantams, 
kurie gamina radaro ir eltkrotechnikos 
dalykus, precizijos įrankius, grąžtus ir 
audimo mašineriją—minim tik keletą 
—ir tas reikalingumas greitai patenki
namas. - 4

Šiandien biznis, pramonė, kariuome
nė ir visuomenė naudojasi telefonu 
daugiau negu seniau. Ir telefono žmo
nės stengiasi aprūpinti telefonu visus 
kaip galima greičiau ir pigiau.

NEW ENOLAND

The
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tumpinę

399 I \; jpspchusetts
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pagaminti, jie mano, kad iš 
i visų parašų gal tik 10 yra 
tikrai piliečių pasirašytų, o
visi Kiti suklastoti.

RADIO PROGRAMA

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

1— Falcons Radio Orkes
trą.

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

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

Steponas Minkus.

PARSIDUODA
Namas ir 3 Automobiliai

Namas randasi po No. 37 M iii St., 
Dorchester, Mass. Prie namo yra 
daug žemės.

Automobiliai abu geri. Vieną aš 
važinėju, kitas stovi garaže. Atsi
klauskite pas:

Dr. D. Pilka,
546 E. Broadway, So. Boston,

(33)
Mass.

Tel. SO 8-2150
5AV-ON. ROOFING CO. 

409 W. Broadwav 
South Boston. .Mass.

Savininkai
Paul I-a penas. J r., ir 

Alphonse Sterke
Dengia m Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė

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

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

DR. D. PILKA
Ofluo Valandos:

Ir
■aa f M I 
na T OI •

546 BROADWAY
•O. BOSTON, MASS. 

Tolafonao: SOUth Boaton 1O0

A. J. NAMAKSY
BBAL BBTATB A IN8UBANCM

409 W. Broadaray
SOUTH BOSTON. MA 88 
Office Tel. SOboston 8-0948
bt. n OR1OLB STBMMT

. West Ruubury,
Tel. PArkway 7-0402-M.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadvav 
South Boston 27, Ma»s. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiartis

Visokie Geležies Daiktai

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

vakaro

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9011

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.




