
KELEIVIS
PRENUMERATA METAMS:

Amerikoj* .........w..............—— *S.M
PUtM Amerikoj* *40
Kanadoje ................ ..... U*

KELEIVIS
SU Broadway, So. Boaton 17, Mae*.

NO. OoG “Keleivio” Telefone*: 
SO 8-3071

SOUTH BOSTON, MASS., RUGSĖJO (SEPTEMBER) 3, 1952 
“Entered aa Seeond Class Matter“ Febraary 23. isw>5. at th® o*fv» at boston. unoer th® Act of Merdi t, 1874.

KELEIVIS 
Lithuanian WeeMy

Repreaenta over 76,000 Lithnantana U 
New Eneland and about 1,000,00* 

in the United Stata 
KELEIVIS

SU Broadvay, So. Boston 17,

Atskiro Numerio 
Kaina 7 Centai

47 METAI

Stevenson Siūlo Atšaukti 
Taft-Hartley Bilių

Prezidentas Trumanas Kritikuoja Republikonų Rekordą; 
Stevensonas Kalba Hamtramck Lenkam Apie Už

sienių Politiką; Gen. Eisenhovveris Žada Nemė
tyti iš Tarnybų Civilis Tarnybos Tarnau

tojų; Rinkimų Kampanija Darosi Karšta

Darbo Dieną demokratų 
kanciidatas gub. A. E. Ste
venson pradėjo rinkimų 
kampaniją Detroite, lenkų 
apgyventame Hamtramck’e, 
Grand Rapids, Mich., ir 
Flint, Mich. Vieną dieną 
keturiose prakalbose gub. 
Stevenson aptarė savo pa
žiūras i darbo klausimo 
tvarkymą. Kandidatas pa
sisakė aiškiai už atšaukimą 
Taft-Hartley biliaus. Jis

žadą sulaužė. Išvaduoti I 
pavergtas tautas galima ] 
veiksmais, o ne žodžiais. 
Alės turime būti pasiruošę Į 
ir derėtis su Rusija. Su mu
sų sąjungininkais mes siek
sime, kad pasaulyje vyrau
tų Įstatymas, o ne prievarta j 
ir smurtas

Prezidentas Trumanas Į 
Darbo Dienoje kalbėjo 
Mihvaukee, Wis., ii* lietė | 
Rooseveito ir jo paties ad-

LEGIONIERIAI IR BĮ SIMAS KAREIVIS

Legionieriai New Yorke praktikuojasi daly.auti miklumo varžytynėse. Legionieriai 
yra iš Chicagos 895 posto. Viduryje jie turi vieną mažiuką, 8 mėnesiu žiūrovą, kuris 
irgi užsidėjo legionierių kepuraitę ir smalsiai žiuri, kaip dideli kareiviai mikliai šau
tuvus mėto.

Unijos Siūlo Išrinkt Liberališką 
Kongresą

didžiųjų Unijų Vadai Pasisakė Darbo Dienoje; Green,
Haywood, Carey, Murray ir Kiti Kviečia Darbinin

kus Dalyvauti Aktingai Rinkimuose; Smerkia 
Rusijos “Vergijos Sistemą”

sakė, kad tas bilius buvo iš-jministracijos pasiekimu
leistas su politiniu tikslu ir 
numato visą eiię nereikalin
gų unijų varžymų, atgaivi
no iš numirusių darbo gin
čuose teismų “indžionkši- 
nus,” o todėl netinka dar
bininkų ii- darbdavių santy
kiams tvarkyti. Reikia iš
leisti naują -Įstatymą ir jo 
pagrindan padėti tokius 
cėsnius;

Įstatymas turi pripažinti 
darbo unijas, kaip pripažįs
tama darbdavių korporaci
jos, kaipo atsakingas uni 
jos narių interesų atstovy
bes.

Pripažinus tą principą 
darbininkų unijos turi lai
kytis visiems privalomų pa
doraus savo reikalų atsto
vavimo dėsnių ir neturi 
piktnaudoti savo teisių

Naujas Įstatymas turi už
drausti neleistiną derybų 
praktiką, kaip pavyzdžiui 
jurisdikcinius streikus, boi
kotus ir panašius kovos bu
dus dėl ginčų pačių unijų 
tarpe. Reikia uždrausti ra
sinė ir kitokia diskriminaci
ja unijose.

“Injunction” darbo gin
čuose neleistina.

Turi būti surasti nauji 
budai spręsti ginčus nepa
prastuose atsitikimuose, ka
da paliečiami viso krašto 
interesai.

Gub. Stevenson apie nau
ją darbo Įstatymą kalbėjo 
Detroite. Hamtramcke jis 
palietė užsienių politiką ir 
pasmerkė palaidas republi
konų kalbas apie išvadavi
mą rusų pavergtųjų tautų, 
Tokios kalbos sukelia ne
pagristų vilčių, gali išpro 
vokuoti skerdynes paverg
tuose kraštuose, atbaido 
musų sąjungininkus, kurie 
mano, kad mes jifu mesi- 
mės i avantiūrą. Pavergtų 
jų tautų išvadavimas yra ne 
tik Amerikos reikalas, bet 
viso laisvojo pasaulio rei
kalas. Mes visi norime pa 
vergtųjų tautų išlaisvinimo, 
bet to klausimo negalima 
daryti rinkimų kampanijos 
ginču. Mes neužmiršome, 
kad Stalinas pažadėjo Eu
ropos Rytų tautoms laisvę. 
Jis ta pažadą sulaužė, bet 
mes jo neužmiršom ir mes 
neužmiršime, kad jis tą pa

kartu griežtai kritikuoda 
mas republikonų atžagarei- 
višką rekordą. Jis sakė, 
kad republikonai turi refor
muotis, tik tada galės pra
yri balsuotojų, kad juos 

prileistų prie valdžios vai
ro.

Gen. Eisenhovver Darbo 
Dieną kalbėjo paštininkų 
viename susirinkime ir už
tikrino, kad jei jis prieis prie 
valdžios, neišmes 
nė vieno civilės tarnybos 
(civil Service) tarnautojo, 
kas, beje, yra ir Įstatymais 
draudžiama daryti, nes tie 
tarnautojai samdomi aiš
kiai nusakytomis sąlygo
mis ir nėra politiniai tar
nautojai.

Japonijos Rinkiniai

Japonijos didžiosios pav
ijos pradėjo rinkiminę 
kampaniją ir pasisako už 
<rašto apginklavimą ir už 
persiorientavimą i Vakarus, 
ad bendrai su Vakarais 

gintis.

ūdija Kelia
Negrų Klausimą

Laisvos Unijos 
Nugali Bolševikus

Laisvosios unijos, susi-

Meksikoj Atrastas 
Sieros Kalnas

Indija skelbia, kad ji iš
kels Pietų Afrikos negrų 
klausimą Jungtinių Tautų 
organizacijos seime, kaip 
tik tas seimas susirinks ŠĮ 
rudenį. Pakistanas skelbia, 
kad Indijos skundą palai
kys. Nėra abejonės, kad ir 
daugelis kitų “spalvotų” 
kraštų pritars Indijos skun
dui ir siūlys Pietų Afrikos 
vyriausybės politiką ap- darbininkų judėjimas 
svarstyti ir pasmerkti ten 
vedamą politiką prieš neg
rus, indus ir maišyto krau
jo žmones.

Meksikos saloje Socorro 
jungusios i pasaulinę unijų Pacifiko vandenyne atras- 
sąjungą (ICFTUi. sėkmin- tas visas kalnas beveik gry 
gai veda kovą prieš
vikiškas unijas Įvairiuose 
ūkiškai atsilikusiuose kraš
tuose, kur darbininkų uni
jos dar tik kuriasi. Laisvo
sios unijos jau daug prisi
dėjo prie to. kad Įvairių 
Azijos ir Afrikos kraštų 

apsi
valė nuo bolševikų. Lais
vosios unijo

bolše-’nos sieros. Kadangi dabar 
sieros veik visur trūksta, tai 
naujai atrastai siera 
yra užtikrinta. Iš Meksi 
kos praneša, kad naujas 
sieros šaltinis greitu laiku 
duos kasdien po 1,000 tonų 
neišvalytos ir po 200 tonų 
grynos sieros.

Sieros kalnas kadaise 
daug pagelbė- yra buvęs vulkanas, jis yra 

jo atsilikusių kraštų darbi-,3,000 pėdų aukštumo. To 
ninkams organizuotis ir iš- kalno siera esanti 95 %

Talkathori Nauja
Priemonė Agituoti
Šių metų rinkimuose Įei

na i madą nauja priemonė 
varyti propagandą už save 
ar už savuosius kandidatus. 
Tai yra “talkathon.” Kal
bėtojas per radio ar televi 
ziją atsakinėja Į balsuotojų 
klausimus, patiektus per te
lefoną. Kiekvienas balsuo
tojas gali paskambyti ir už
duoti klausimą, Į kurį kan
didatas, ar jo kalbėtojas, 
tuoj pat duoda atsakymą. 
Kai kurie kandidatai jau 
atsakinėjo Į balsuotojų 
klausimus per 24 valandas 
be pertrūkio.

“Talkathon” per televizi
ją yra brangus dalykas, bet 
per radio išeina pigiau 
Balsuotojų klausimai pap 
rastai yra aktualus, o todėl 
daug balsuotojų tokių klau
simų ir atsakymų klausosi.

ATSIDARĖ ANGLŲ
UNIJŲ KONGRESAS

ŽIOGAS ŠAULYS

Aštooniu metu saidoko “eks
pertas.” Mary Ann Busch. 
dalyvauja saidoko šaudymo 

lenktynėse Chicagoje. 80 jar
du šaudyme ji pasirodė vie
na iš geriausiu lankininkiu.

Mongolai Dalyvauja
Markvos Derybose
Į Maskvą pereitos savai

tes gale atvyko subolševi- 
rintos Mongolijos ministe- 
rių pirmininkas dalyvauti 
cinų ir rusų bolševikų vadų 
pasitarime. Mongolų bol
ševikų vadas, Maskvos pa
statytas ir palaikomas, yra 
Ce Den Bai. Kada jis at
vyko i Maskvą, tai ji pasi
tiko Molootvas ir kiti bol
ševikų aukšti pareigūnai, 
tuo parodydami savotišką 
pagarbą savo lėlei.

Viešame pasisakyme ae
rodrome mongolų bolševi
kų vadas pareiškė savo ir 
visos Mongolijos ištikimybę 
ir dėkingumą Rusijai. Mon
golija seniau buvo Kinijos 
dalis, bet Maskva Mongoli
ją nuo Kinijos atplėšė ir 
padarė “liaudiška respub
lika,” kurioje šertnininkau- 
ia Maskvos pastatyti vadai.

ganizuotis 
eiti Į ekonominę kovą orga
nizuotai.

Laisvųjų unijų tarptauti
nė sąjunga Įsikūrė 1949 
metais ir tada joje jungėsi 
48,000,000 orga n i z u o t ų 
darbininkų. Dabai toje uni
jų sąjungoje jau jungiasi 
55,000,000 darbininkų iš 70 
Įvairių kraštų.

Pagavo Kompartijos
Dabartinių Narių Sąrašą

FBI viršininkas J. Edgar 
Hoover skelbia, kad jo 
agentams pavyko pagauti 
Amerikos komunistų parti
jos narių sąrasą. Pagal pa- 
kutines žinia' partijoj esą 

24,647 nariai. Daugiausiai 
narių yra New 5 orko vals
tijoj—11,695: Kalifornijoj 
—3,251, Illinois — 1,492,
Ohio—1,224. N'ew Jersey— 
1,070 ir kitose valstijose 
mažiau tuk.<ančio.

numo.
gry

TAFTAS SIŪLO
NEVYNIOT J VILNAS

Senatorius R. A. Taft ža
da padėti gen. Eisenhovve- 
riui rinkimų kampanijoj ir 
siūlo vesti griežtą kampa
niją. nevyniojant nieko Į 
vilnas ir ypatingai mušti

Didžiosios Britanijos dar
bininkų unijų kongresas 
pradeda posėdžiauti šį ant
radienį Margate mieste. 
Svarbiausias klausimas, ku- 

unijų kongresas turės iš
spręsti, 'yra uždarbių klau
simas. Unijų vadovybė siu- 
ė būti atsargiems su reika- 
avimais kelti uždarbius, 
bet unijų narių tarpe kyla 
balsai reikalauti esminių 
uždarbių pagerinimų. Kon
greso sprendimai turės di
delės svarbos visam uniji
niam judėjimui ir Anglijos 
ukiui.

Darbo Dienos proga dar
bininkų organizacijų vadai 
priminė organizuotiems 
darbininkams, kad šiais 
metais, lapkričio mėnesį, 
darbininkai savo balsais 
gali paveikti, kad butų iš
rinktas liberališkas kongre
sas, kuris netrukdys pažan
gios istatymdavystės.

CIO unijų pirmininkas 
P. Murray iškėlė mintį, kad 
darbininkai gali remti re- 
publikonus ar demokratus, 
bet tiktai tokius, kurie no
ri padorios, pažangios vy
riausybės ir remia reikalin
gus Įstatymus. Jis taip pat 
iškėlė reikalavimą, kad 
pramonės vadai sutiktų su 
darbininkų reikalavimu už
tikrinti minimalines meti
nes pajamas.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas W. Green 
sakė, kad lapkričio rinki
mai yra proga liberalizmui 
laimėti, o darbininkams tai 
yra proga atsikratyti nuo 
Taft-Hartley biliaus varž
tų.

Visi unijų vadai Darbo 
Dienoje priminė darbinin
kams apie vergijos buvimą 
Rusijoj, apie Rusijos “uni
jas,” kurios atstovauja 
darbdavius ir yra tam, kad 
išspaudus iš darbininkų 
daugiau prakaito.

LĖKTUVAI DAUŽĖ
BOLŠEVIKŲ SOSTINĘ

ŽADA IŠKELTI 
SOSTINĖS KOŠĘ’

Gen. Eisenhower žada 
siomis dienomis iškelti 
prieš visą kraštą “Washing- 
tono košę,” arba netvarką 
valstybės aparate, korupci
ją ir kitas negeroves, kurias 
republikonai žada pašalin 
ti, jei jie galės grįžti Į vy
riausybę po 20 metų per
traukos.

Brink’ą Vėl Buvo Apvogę

Pereitą savaitę iš pinigų 
vežiojimo Brink Įstaigos 
Washingtom vienas vagis 
buvo pavogę? 65,000 dole
rių. Vagis tą pat dieną bu
vo sugautas, jis pasirodė 
buvęs Brink kompanijos 
tarnautojas, kuris buvo at
leistas iš vietos, bet pasilai
kė vieno šarvuoto vežimo 
raktą. Vagi' pinigus nu
kniaukė, kada šarvuoto ve
žimo 4 palvdovai suėjo 
Vavinę išgerti kavos.

į korupciją, i demokratų 
ryšius su kriminalistais ir 
raketieriais didmiesčiuose 
ir bendrai kelti liūdnuosius 
.aktus viešumon, kad paža
dinus balsuotojus apvalyti 
kraštą nuo demokratų ad 
ninistracijos.

ako, Negrai Rems
Demokratų Kandidatus

Adam C. Powel, negras 
kongresmonas iš Harlem, 
N. Y., seniau sakė, kad ne
grai boikotuosią abudu di
džiųjų partijų kandidatus, 
bet dabar jis pakeitė savo 
nuomonę ir po pasimatymo 
su gub. A. E. Stevensonu 
jis ir daugelis kitų negrų 
vadų nasisakė už rėmimą 
lemokratų kandidatų Į pre- 
ridento ir vice-prezidento 
vietas?

PARAGRAFŲ Al'KA

Kareivis Korėjos fronte. Er- 
nest Ebner iš Kidgevay. S. 
C.. yra bėdoje. Jis atvyko 

čia 1948 metais, vedė žmoną. 
Įstojo į armiją, liet dabar su
sekta, kad jis nevisai legališ- 
kai čia įvažiavo ir turės iš 
fronto važiuoti į užsienį ir 
vėl prašyti, kad butu įleistas 
i šį kraštą. . . ,

-Amerikos “oro tilta? 
ar lėktuvai iš Lebanono 
Mekką pereitą savaitę nu
gabeno 3,100 arabų maldi
ninku.

Pereitos savaitės gale 600 
lėktuvų iš trijų kartų daužė 
Pyongyang miestą, šiauri
nės Korėjos sostinę. Po 
bombardavimo bolševikų 
sostinė paliko rūkstančių 
griuvėsių krūva.

Pyongyang daužymas bu
vo daromas paskatinimui 
bolševikų pagreitinti “pa
liaubų derybas,” kurios tę
siasi 13 mėnesių be jokių 
rezultatų. Pyongyang mie
stas yra bolševikų svarbiau
sias užnugario centras.
Minės Profesoriaus

M. Biržiškos Sukaktį

LOS ANGELES, Calif.— 
ALT skyrius ir speciali mi
nėjimo komisija ruošia pro
cesoriaus Mykolo Biržiškos 
70 metų sukakties minėji
mą. Prof. Biržiškai šiemet 
rugpiučio 24 d. sukako 70 
metų, o tos sukakties minė
jimas Įvyks rugsėjo 28 d.

Sukakties minėjimo or
ganizatoriai turi tikslo ne 
tiktai pagerbti nusipelniusį 
tautos veteraną, bet ir pa
remti jį materialiniai. No
rintieji prisidėti prie to rei
kalo savo aukas maloniai 
prašomi siųsti šiuo adresu; 
M r. J. Uždavinys, 3604 E. 
60th PI., Huntington Park, 
Calif.
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MARKSO 
LASAS . .

MOKSLO’ lette. Galimas daiktas, kad 
ir šiais metais ADR pasisa
kys už kuri nors kandida
tą, kaip pasisakė CIO uni
jos.

Kadaise gudrus žmonės 
rodydavo i Angliją ir saky
davo. kad ten darbininkų 
judėjimas eina "kitu ke
liu,” jis yra nepolitnis ir tt. 
Dabar i Angliją nebegali
ma rodyti, nes ten "nepoli
tinės” unijos yra Darbo 
Partijos nugarkaulis. Ka
da nors kas nors panašaus 
gali buti ir Amerikoje, tik 
gal čia demokratų partija 
reformuosis ir darbininkų 
judėjimas ras toje partijoje1 
savo politinę išraišką.

NAUJAS LĖKTUVAS VIRS KALIFORNIJOS

Pirmas paveikslas (priešakyje) naujo Ame ikos kovos lėktuvo, kuris skrenda vieno 
piloto vedamas. Kada lėktuvo RADAR ap tratas pagauna numatytą auką. tada RA
DAU aparatas lėktuvą vairuoja ir nužiurę .ą auką sunaikina. Toks lėktuvas pereitą 
savaitę per piloto klaidą užpuolė ir nušovė žemyn vieną Amerikos bomberi. Nelaimėj 
žuvo 6 lakūnai, o 2 išsigelbėjo.

Kas Savaite

Pranciškonų leidžiamas 
"Darbininkas” aiškina, kad 
Amerikos darbininkų orga
nizacijos yra "nepolitinės,” 
nes girdi jos nėra susirišu- 
sios su partijomis ir Gom- 
persas jas padaręs tokio
mis. Pranciškonai sako:

“. . . Amerikos unijos kovoja 
ekonominėmis priemonėmis.
Marksistinė doktrina nėra turė
jusi Įtakos šio krašto darbinin
kijos formavimuisi. (Teko gir
dėti. kad šių metu gegužės 1 d. 
šventės proga ‘Naujienų’ re
daktorius paaiškinęs susirinku
siai publikai, kad socializmas 
vistiek ateisiąs i kraštą: dabar
dar Amerikos socialinis, ekono- . .
minis ir kitoks išsivystymas J Maiklo piie> 100 metų 
nesąs perėjęs visų Markso nu- j pasakyti žodžiai apie tai, 
matytų ir nustatytų laipsnių.) kad darbininkai gali pra- 
Bet i darbininkų sąjūdį šiame rasti tiktai savo retežius, 
krašte kol kas dar nepateko nė yra pasenęs dalykas ne tik 
vienas Markso ‘mokslo' lašas Amerikai, bet ir kitiems 
ir darbininkijos organizacinis Į j^raįtams, kur darbininkai 
išsivystymas visiškai neseka retežiu turi ir Ši ta dau- 
marksistinių receptų . . . v ana ^au
laukti socializmo Amerikoj, bet -

Jie Vis Dar Vejasi
Rusijos diktatoriai šau

kia savo partijos konvenci
ją, po 13 metų bebalsėsTik maskvinės da-

galim buti tikri, kad jei jis ir I <at_kc^ il? ?’^os; Pi an^šk°-1 pertraukos, ir ta proga 
ateis už daug daug metų. su naĮ- zlurl I Markso žodžius, skelbia daugiau žinių apie 
Markso vardu bei idėjom jis *aip i kokią tai evangeliją, jų vykdomą paskutini pen- 
tikrai nieko neturės. Ameri-1 kuri turi tikti visiems lai-1 kių metų planą, ar 
kietinis pavyzdys yra Markso | kams ir visiems kraštams.
mokslo priešginybė.“

piati-
flietką.” Tai paskutinioji
“penkmetė,” ji prasidėjo 
T950 ir baigsis 1955 metais. 

Kadaise, kai bolševikai
kas” atpasakoja Dr. P. Gri-Į............ . J paskelbė pirmąją savo
gaičio žodžius, bet tas iri Demokratų partijos kan- "perfkmetę,” jie sakė, jog 
nesvarbu. Svarbu pranciš- pidatas. A. E. bteyenson, pavys ir pralenks Ame- 
konų noras Įkalbėti kamjPereįt3 savaitę aiškino le- riką. “D.ognat i peregnat 
tai, kad Amerikos darbi- gicnieriams New ’iorkeJ—šukavo bolševikiški pro- 
ninkų judėjime nėra nė la- >’ra patriotizmas. Kan- pagandistai. Nuo pirmosios 

Markso “mokslo” (ka-P^atas pasakė gana kar-J permetės praėjo jau 23 
butėse). teisybės legionieriams. Į metaįt 0 rusai Ameriką vis

Aiškinimas, kad Ameri- kurie kaipo patriotiška or-Ljai- vejasi ir niekaip negali 
kos darbininkų judėjimas ganizacija ne kartą yra pa- pavyti. Mat, ukiui išplėsti 
yra visai nepolitinis neišlai- pireiskusi ir politikoje. neužtenka liežuviu vizginti, 
ko kritikos, nes darbininkų A. Stevenson sakė, kad reikia kai ko daugiau, 
organizacijos rinkimuose iš patriotizmo negalima da- Pagal naujausią penkių 
pasisako už vieną ar kitą ryti kumščio kitiems ameri- metų planą bolševikai 1955 
kandidatą, jos turi sudariu- Riečiams mušti. Jis nurodė [metams žada daug ką at- 
sios politinės akcijos komi- pavyzdi, kaip kai kurių po- likti. Jie žada pakelti plie- 
tetus. jos dalyvauja politi- litikierių yra puolamas ge- no gamybą iki 44 su puse 
nėse kovose, remia kandi- nerolas G. C. Marshall ir milionų tonų, kai Amerika 
datus arba prieš juos kovo- sakė. jog tų puolikų patrio- jau 1951 metais pagamino 
ja. Jei tas viskas yra “ne- tizmui tinka Dr. Johnson 95 su puse milionus tonų. 
politinis” dalykas, tai mes posakis, kad “patriotizmas Rusai žada 1955 metais 
nežinome, kas gi yra “poli- yra paskutinė niekšų užuo-Įiškasti 70,000.000 tonų 
tinis veikimas”! įveja.” aliejaus, kai Amerika jau

Tiesa, Amerikos darbi- A. Stevenson taip pat 1951 metais iškasė 307,-

Mes nesiimame spręsti, YRA
kiek teisingai "Darbinin- PATRIOTIZMAS?

ninku organizacijos i poli
tiką eina ne socialistinės 
partijos firma, bet jos pa
sirenka iš veikiančių parti
jų vieną, kuri jiems atrodo 
prielankesnė, ir daro Įtaką 
Į tą partiją, kad ji atstovau
tų darbininkų interesus.

Šiaip jau Amerikos dar
bininkų unijos seka tuo pa 
čiu “receptu,” kaip ir visų 
šalių unijos—jos kovoja už 
darbininkų būvio pagerini
mą. Toki receptą siūlė dar
bininkų organizacijoms ir 
Marksas dar 1864 metais, 
kada jis rekomendavo dar
bininkų organizacijoms ko
voti už darbo laiko sutrtim- 
pinimą, už socialinę Įsta- 
tymdavystę ir kitus tokius 
dalykus.

Markso patarimai buvo 
padėti Pirmo Internaciona
lo pagrindan ir jie neabe
jojamai padarė Įtakos Į vi
sų šalių unijų veiklą. Nėra 
išimtis nė Amerikos unijos. 
Amerikos Darbo Federaci
ja praeityje organizaciniais 
įyšiais buvo susirišusi su 
Amerikos Socialistų Parti
ja, ko pranciškonai nėra 
girdėję. Ta pati Amerikos 
Darbo Federacija 1924 me
tais kartu su socialistais bu
vo išėjusi i rinkiminę kovą, 
kada bendrai buvo išstaty- 
tatytas kandidatu Į prezi 
dento vietą R. M. La Fol

karštai gynė Amerikos m o- 900,000 tonų. 
kyklų mokytojus, kuriuos Rusai žada 1955 metais 
tie patys legionieriai ne iškasti 377 milionus tonų 
kartą yra kaltinę dėl viso- anglių, kai Amerika 1951 
kių tikrų ar tariamų nukrv- metais iškasė 523.000,000 
pimų nuo patriotiško kelio. tonų.

Kandidatas dar sakė, Rusai žada 1955 metais 
kad jis, jei bus išrinktas padirbti 486,000 motori- 
prezidentu, priešinsis Įvai- nius vežimus, o Amerika 
rių “spaudimo grupių” rei- 1951 metais tokių vežimų 
kalavimams ir žadėjo prie- padirbo 6,768,000! 
sintis net ir karo veteranų Rusai žada pagaminti 
reikalavimams, jei jie jam 1955 metais veik 7 milio- 
atrodys nesuderinami su vi- nūs metrų medvilnės aude- 
so krašto reikalais. kių. o Amerika dabar jau

Kandidato pamoka le- gamina per metus virš 9 bi- 
gionieriams apie patriotiz- lionų metrų, 
mą buvo labai sveikas reiš- Rusai žada 1955 metais 
kinys. Su patriotizmu da- gaminti kasmet 305 milio- 
bar dažnai elgiamasi, kaip nūs poi-ų batų, o Amerika 
su botagu su kuriuo ir jau dabar gamina per me- 
pliauškinama ir mušama, tus 432 milionus porų.

A. E. Stevenson sakė, Rusai žada 1955 metams 
kad prieš komunistus reikia turėti 68 milionus galvijų 
vesti neatlaidžią kovą, bet galvų, o Amerika jau turi 
kam deginti daržinę, jei no- 89 milionus galvijų, 
ri žiurkes išnaikinti? Kai- Rusai žada ir kiaulių 
bėtojas griežtai atmetė 1955 metams turėti 35 mi-

minties policiją” ir gynė lionus galvų, o Amerika jau 
teisę žmonėms laisvai gal- turi 63 milionus galvų, 
voti be baimės, kad kas Tokius palyginimus gali- 
nors tave užsipuls ir prikai- ma tęsti toliau ir visur pasi
stos tau nepatriotizmą ir rodys, kad rusai po trijų 
kitokius dalykus. metų žada gaminti maž-

18,000 klausytojų, karo daug trečdalį to, ką Ameri- 
veteranų, kalbėtojui labai ka dabar jau gamina. Iki 
karštai pritarė, tuo lyg ro- pavijimo ir pralenkimo dar 
dydami, kad ne visi legio- tolokai ir dar ne viena ir 
nieriai pritaria oficiliai Le- ne dvi “piatilietkos” pra- 
giono politikai. leis, iki rusai rimtai pradės

jbės militaristinė ir policinė 
tvarka. Kiek ten karių lai
koma paruoštų karui! Kiek 
policininkų, slaptų agentų

lipti ant kulnų Amerikai, L. čekistų, kurių vienintelis
•eLb P1*..* ė' . uždavinys yra sekti, kad

Rusija 19oo metais tuies įmonės ką nors nepasakytų
21o,000.000 gyventojų. J Į prieš valdančiąją parazitų
tą skaičių įeina n rusų Pa" diktatūrą! O maitinti rei- 
yogtųjų žemių gyventojai, L ia vigug ir juo kuri? yra 
taip Lietuva, Latvija, Esti- didesnis nenaudėlis, juo

?a’. B*?arab9a‘. 7tinė Len” riebiau jis gyvena! Rusi- 
kija, kaielija n k. jos valstybės aparatas yra

Jei Rusijos 1955 metų h§purpęs biurokratinis bur- 
žadamą gamybą paskirstyti buja3, kuri dirbantieji tur 

savo tarp 215 milionų galvų, tai savo prakaitu maitinti 
pasirodys, kad ten visko Taip pat parazitauja ir ko- 
bus striuka, nors gal ir ne munistų partijos činaunin- 
taip striukai, kaip dabar kai, kurie produktingo dar- 
yra._ Pavyzdžiui, Rusija |bo nedirba, bet verčiasi 
1955 metais gamins pusan- -valdymo” darbu ir visada 
tros poros batų kiekvieno J i<si<rudrina pirmuosius tau 
gyventojo gaivai, kai Ame-iku5 nugriebti.
rika dabar jau gamina po
tris poras. Pusantros poros Todėl gamybos skaičiai 
batu reiškia, kad didelė da-Pėra viskas. Jei Rusija ir 
lis gvventojų Rusijoj vaik- išpildytų savo pažadus ir 
ščios‘be batų, kaip ir dabar P<> trijų metų gamintų kiek- 
vaikščioja. ‘ vieno gyventojo galvai

Rusijos gamyba 1955 trečdali tiek gerybių, kiek
metais vra “žadama” ga- dabar gamina Amerika 
myba. Ten visokių gerybių Rusijos eilinio žmogaus gy 
tiek bus raminama, jei pla- venimas visvien bus kele 
nas bus vykdytas. O ko- popai blogesnis, negu Ame 
dėl jis t irėtų būti jvykdy-ĮHkos žmonių gyvenimas, 
tas, jei visi penkmečiai pla
nai praeityje niekada nesu
eidavo ir ypač nesueidavo 
toje gamybos srityje, kuri 
gamina žmonių pareikala
vimų patenkinimui.

K. Esminas.

Nauji Leidiniai

Siūlo “Derėtis”
Pereitą savaitę Rusija 

įasiulė Vakarų valstybėms 
usitikti ir pasitarti apie 

Vokietijos suvienijimą ir 
itus vokiškus reikalus. Va

karai mano tą pasiūlymą 
žadėti Į lentyną ir užmiršti.

Panmunjone, Korėjos 
taimelyje, kuriame jau 13 
mėnesių vedamos “paliau
bų derybos,” bolševikai nu
tarė savo palapinę pakeisti 
rimtu pastatu ir pradeda 
statyti iš cemento ir medžio 
tikrą namą, kuris galės sto 
vėti 30 metų ar daugiau. 
Matomai, bolševikai tikisi 
dar ilgai plepėti derybose, 
o kad butų patogiau plepe 
riams gyventi, jie pasistato 
sau “derybų namą.”

Kai Maskva siūlo “derė- 
is” dėl Vokietijos, tai ji 

faktiškai siūlo ilgą tašky- 
mąsi seilėmis derybose dėl 
Vokietijos sujungimo ir pa
našių reikalų. Ir kokia 
prasmė derėtis su Maskvos 
sukčiais, melagais ir veid- 
mainiaią, jei iš anksto žino
ma, kad iš tų “derybų” tiek 
tebus naudos, kiek iš ožio 
pieno?

x
Dr. Malano Bėdos

„ . . . , .LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRA-
Gamim.nas nėra viskas.| ziLIJOJ METRAŠTIS. api

ma 1931-1951 metų laikotar
pi. 54 pusi., kaina nepažymė 
ta.
Metraštis duoda informa- 

atsilikus; nuo^ kapitalistinės Į cjją apje Brazilijos lietuvių 
Amerikos. Nelygybė Rusi- gyvenimą. organizacijas 
joj yra liktatoriskos vai- mokyklas, bažnyčias. Pa 
džios skatinama, skiepija- Lįekiama informacijų 
ma ir yi< didinama. Eilinis apje Lietuvą portugalų kai 
darbininkas ar kolchozinin-|boje Leidinys iliustruotas 
kas Rusi ' j yra niekas, jam
numetamas paskutinis kąs-|KNYGŲ LENTYNA Nr. 5-6, 
nis. Bet juo aukščiau SO- leidžia Lietuvių Bibliografi 
cialiniais aiptais, juo atly- jos Tarnyba (Lithuanian 
ginimas yra geresnis, kele- Bibliographic Service). 602 
riopai geresnis. Darbinin- Harvey St.. Danville, III 
kų eilėse -skatinamas lenk- “Knygų Lentyną” jau an- 
tyniavimas. vadinamas “so- tri metai leidžia VLIK’as, 
cialistiniu." o pagal tą pernai jos išėjo du nume- 
lenktyniavimą sveikesni, riai, o šiemet išėjo jau trys 
jaunesni ir miklesni darbi- numeriai. * “Knygų Lenty 
ninkai uždirba keleriopai na” registruoja visus lietu- 
daugiau. negu normaiiško? viškus leidinius ir net Įdo- 
sveikatos ir vidutinio am- mesnius straipsnius, pasiro- 
žiaus darbininkas gali už-|dančius musų spaudoje, 
dirbti. Tik Rusijoj darbi

tarpe yra “pirmu-1RELIGIOUS PERSECUSION 
stachanoviečiai/T IN THE BALTIC COUN

Žmonių gerbūviui svarbu 
yra ir servbių paskirsty-| 
mas. Tuo žvilgsniu bolše
vikiška Rusija yra toli, toli)

ninku 
nai,”
“spartuoliai” ir panasųs 
valdančiųjų diktatorių šliu- 
žiai, kurie gali užsidirbti 
žmoniškesnius uždarbius, 
kai tuo tarpu “eilinis” dar
bininkas turi maitintis iš
300 rublių >er mėnesį. Į “Keleivyje” naudinga yre 

Rusijos žmonių skurdą daryti visokius biznio akėt
didina diktatoriškos valsty-| kinas ir pejieikojimus.

Pietų Afriką valdo hitle
riškos krikščionybės čem 
pionas, kunigas Dr. D. E. 
Malan. Tai žmogus su pran 
euziška pavarde, būriška 
širdimi ir hitleriniais sme
genimis.

Dabar tas Malanas atsi
dūrė nemažoje bėdoje. Jo 
valdomi negrai, kurių yra 
keturius kartus tiek, kiek 
baltos odos žmonių, prade 
jo nepaklusnybės akciją. 
Malanas negims gaudo ir 
kiša i kalėjimus. Kasdien 
reikia sukišti i kalėjimus po 
keliasdešimt žmonių be jo
kio prasikaltimo, vien tik 
todėl, kad tie žmonės Įeina 
Į vietas, kur Malano baltie
ji žandarai parašė “Tiktai 
Europiečiams.”

Jau virš 3,000 negrų sėdi 
kalėjimuose ir jų skaičius 
už grotų vis auga. Ką da 
rys hitlerinės krikščionybės 
apaštalas, jei jam pritruks 
kalėjimų?

Baltasis ir krikščioniška
sis pasaulis žiuri i nykštuko 
Malano rasistini bludą ir 
nežino, ar pečiais traukyti 
ar gal prisiminti apie “žmo
gaus teises,” apie kurias vi 
sokios JT deklaracijos taip 

ir gai-siai ir taip nenuoširdžiai 
kalba?

H
Veršio Ašaros

Egipto Valdovai
Egipte perversmas prie 

valdžios vairo pastatė ka
rius. Kariai pažadėjo pra
vesti daug reformų. Jų tar
pe ir žemės reformą.

Egipto valdovai pradeda 
susidurti su dvarininkų pa
sipriešinimu. Iš Įvairių šal
tinių žinios skelbia, kad mi
nisterių pirmininkas grasi
na pasitraukti, jei kariuo
menės vadovybė reikalaus 
tuoj pat dalyti dvarų že
mes.

Pereitą savaitę ministe
rių pirmininkas Maher ir 
diktatorius Naguib paskel
bė, kad tarp jųdvejų vieš
patauja geriausias sutiki
mas, vienybė ir jokio nuo
monių skirtumo tarp jųdve- 
ų nieks nesurastų! Bet 

apie dvarų skaldymą juodu 
nieko nesako.

Šitokia “vienybės dekla- 
acija” primena senus lai
tus, kada Lietuvoje Smeto
na ir Voldemaras skelbda- 

o žmonėms apie jųdvejų 
vienybę, nuomonių sutapi
mą ir beveik meilę. . . . 

x
4a»kvoje

Maskvoje eina kinų ir ru- 
ų bolševikų derybos. Dėl 
to jie derisi, žmonės šioje 
uždangos” pusėje nežino. 
3et štai pereitą savaitę Į 

Maskvą buvo atkviestas 
Mongolijos ministerių pir
mininkas. Maskvoje ji pa
sitiko Mikojanas, Moloto
vas ir kiti aukšti žmonės, 
turie šiaip jau Į Mongolijos 
nykštuką ir žiūrėti nenorė- 
ų, nes tai permenkas va

balas.

“Per tūkstančius metų 
žmonės sakė, buk upės te 
gali,plaukti pakalnėn. Tai 
netiesa! Klausydamos tvir
tos tarybinės liaudies va 
lios, Dono upės vanduo da 
bar jau plaukia prieš kalnu 
Į Volgą. Buvo sakyta, buk 
žolė negali augti kaitros iš
degintoje stepių žemėje 
Tai taipgi nėra tiesa! Tarp 
Dono ir Volgos šiandien 
daržai žydi!

Tokias džiaugsmo ašaras 
lieja žinomas R. Mizara 
“Laisvėje.” Mat, Dono-

TRIES. 1940-1952, išleido Volgos kanalas iškastas jo 
National Committee for a “tėvynėje,” Tarybų žemėje 
Free Europe. 26 pusi. Gau 1
namas 110 W. 57th St... New 
York 19. N. Y.

kur žydi vergija, kur politi 
nė policija su milionais ver
gų atlieka milžiniškus dar 
bus, kur mintis yra kietame 
kalėjime ir kur žmogus yra 
tik statybinė medžiaga dik 
tatorių rankose

'Mongolą Į Maskvą pasi
šaukė Sovietų bolševikai ir, 
tur but, pasišaukė tam. kad 
jis pasakytų kinams nekiš- 
:i savo nosies i Mongoliją, 
nes Mongolija yra rusų 
kontroliuojama.

Seniau ir “Laukutinė 
Mongolija” buvo Kinijos 
dalis, bet rusų imperializ
mas Mongoliją “iškirpo” iš 
Kinijos kūno irz prisijungė 
prie Rusijos. Dabar kinų 
bolševikai dedasi dideliais 
Kinijos vienytojais ir pat
riotais. Visai galimas daik
tas, kad jie užsiminė ir pa
vogtosios Mongolijos klau
simą ir visai galimas daik
tas, kad Stalinas, vietoje 
atsakymo, pakiš kinams 
mongolą ir lieps tam mon
golui parodyti kinams bol
ševikišką liežuvį.

x
Naujas Veidas”

Rusija atsiuntė Į Jungti
nių Tautų organizaciją 
naują veidą, kuris atsto
vaus Sovietus vietoje Jokū
bo Maliko. Tas naujas at
stovas yra Valerijan Z. Zo- 
rin, pagarsėjęs tuo, kad jis 
vadovavo Čechoslovakijos 
bolševikiškam perversmui 
1948 metais.

Naujas veidas pakeis Ma- 
liką, bet Maskvos politika 
pasiliks ta pati Maliko po
litika—drumsti, kiršyti, me
luoti, apgaudinėti ir skųs
tis.

Paskutiniu laiku Maskva 
“sumaišė kortas,” kitaip 
persodino savo diplomatus, 
bet nauji veidai vykdo seną 
politiką.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Brocktono Padangėje

Bažnyčiai Renka, Kitur 
Leidžia

Bet klebonas juos pirko ir 
sumokėjo kelis tūkstančius.

klebonas visą laiką žmonės šnabžda; ka<1 
kitus reikalus už'- ™a"° ant P^ui stalyti 
ir rūpinkitės tik kleboniją, žinia, sena kle-

bažnyčios statymu bonlJa llar 8era' nauJal ma- 
„a..., zal kas aukotų.

Pinigai leidžiami, žmo
nių reikalas duoti. Bet kle
bonas nustato, kur ir kaip 
gautus iš žmonių pinigus iš
leisti. Su žmonėmis tartis, 
turėti jų komitetą nėra rei
kalo. Komitetai sudaromi

Musų 
šaukia: 
mirškite 
naujos

dabar 
svarbesnio už 
nyčios statybą . . . ; dėl šio 
tikslo reikia atsisakyti daug 
asmeninių ir kitokių reika
lų . . . ; bažnyčios statyba 
reikalauja, kad butume vie-

nera nieko I
naujos baž-

mngi ir klausytume klebo- . ...„ ° . tik pinigams surinkti
mui skirti pinigai dedami Į Jei taip darytų privatus 
atskirą fondą . . . asmuo, klebonas ji apšauk-

Ar taip klebonas daro, tų prieš visus žmones, iš- 
kaip kalba? Neatrodo, vadintų šiokiu ir tokiu. Kai 
Va, keli pavyzdžiai, kaip jis pats tai daro, šauks kam 
klebono kalbos ir darbai iš- apie tai laikraščiai rašo. 
siskiria ir čia: Sakys, išeina prieš bažny-

Per tą laiką, kada klebo- čią, pavydi, kad nauja baž- 
nas atsirado pas mus ir pra- nyeia auga. Toks jau yra 
dėjo rūpintis naujos bažny- musų klebonas. Visi ji pa
čios statymu, jis įsigijo va- žįsta.

AUTOBUSO NELA1MŽJ NEMAŽAI AUKŲ

Vienas autobusas pilnas keleiviu nusirito 39 pėdų nuo kelio žem\n”prie Susųuehanna 
gelžkeiio tunelio, New Jersey valstijoj. Vienas keleivis buvo užmuštas. 17 sužeista.

Kas Girdėt Chicagoje
Svarbiausias Įvykis Į Retą dieną temperatūra te-

šiuo tarpu svarbiausias' !^VV0 pasiekusi 90 laipsnių.
lietuviu Į^letaus buvo užtektinai. 

Toks oras nebuvo palankus 
piktžolėms, šienligę sukę- 
iančioms. Šiemet nusiskun

dimų šienlige mažiau, negu 
paprastai.

Meškas”

sarnamį ir naują Chrysler. 
Eina gandai, kad vasarna
mi jam nupirkusi motina, o 
Chrysleri padovanoję Lom
eli lietuviai. Žmonės klau
sia: kurios kolonijos 
viai dabar
pernykšti

Brocktoniskis.

Parapijos Piknikas

(stengėsi kitur kalbą nu-'kad jis prieš 40 metų atva- Vaisnis, Alberta, Canada.” 
kreipti. Pagalvojau, gud-'žiavęs į Ameriką į Brock-’ 
rus dipukas, žino kur ga- ton, Mass., pas broli ir ten

Į Įima kleboną barti. 
Pelnas bus didelis.

įkas nieko nekaštavo,
Par-
žmo-

Rugpiučio 17 d. Įvyko 
.. parapijos piknikas. Kaž-

, . . ,, ?elu: kodėl jo rengėjais paskelb-|nės sunešė daug valgių, gė- 
pakeite klebonui ti alumniečiai< Kas jie yra, rimai ėjo. Iš kitų piknikų

• TA2?- o 617 niekas nežino. Visi žinojo, išsiskyrė tik organizacija,
ant naujo, didelio Toliau: Rad tap parapijos piknikas, sustiprintu pinigo traukimu
ar ne lengviau klebonui Klebonas j j skelbė per pa_ ir kunigų dalyvavimu. Kaip
naujos bažnyčios statybai - - - - - --- - i,-n—;i._.-i— •-
atsisakyti vasarnamio ir
kasmet naujo Chryslerio, 
negu darbininkui su šeima į. kad 
kitų dalykų?

dirbęs, bet dabar nežinąs, 
ar jo brolis dar yra gyvas 
^ir ne. Jeigu kas norėtų 
daugiau žinių apie velionį, 
tai parašykit, atsiliepsiu.

J. Kaulaičia.
bpruce St., Rumford, Me.

maldas ir biuleteni. Pikni- Kitų piknikų, taip ir šio tik- 
ko dieną biuletenyje buvo plas buvo biznis. Kulturi- 

laiškas montelie- nio ar auklėjimo pobūdžio 
namuose niekas jis neturėjo.

nevalgytų, negertų, o sku- Mane ir daugelį kitų nu- 
Iš naujos bažnyčios sta- bėtų Į pikniką. (stebino šiame piknike svai

tybos fondo šiemet klebo- Diena buvo graži
nas pasiuntė arkivyskupijos nįų prisirinko daug. Matė-1 nėjimas ir skatinimas juos 
kunigų seminarijai $522.18. sį daug tokių, kurie į jokius gerti. Kitur tai griežtai už 
Jis pats apie tai pranešė piknikus ir parengimus nei- drausta, o čia tik gerk. Ki- 
per biuletenį. Tik pasitei- na. Į šį atėjo pasirodyti tų nurodymu taip būna vi- 
sinimui nurodė, kad arki- klebonui ir paremti parapi- suose parapijos piknikuose, 
vyskupas buvo paskyręs pa- ją. naujos bažnyčios staty- Sako, kad jei nori išgerti ir nadiečio n 
lapijai surinkti $800, jis gi bą. kuriai numatytas pel- apsisaugoti nuo apkalbėji- “Keleivio”

Skaitytoją Nuomonė
(Laiškas Alberta,

parapijos paren-jdar 
Juose niekuomet kiti

sulinkęs tik $277.82. To- nas. įdomu buvo tokius Įmo, eik 
dėl reikėję iš bažnyčios sta- žmones stebėti. Piknike jie gimus 
tymo fondo pridėti $522.- visai kitokie, negu kasdie- neapsivilsi.
18. Sakysite, čia nieko niniame gyvenime. Čia jie Tokius piknikus parapi 
ypatingo, nes visas parapi-gėrė stipresnius gėrimus ir ja savo Romuvos Parke 
jos turtas yra arkivyskupo įošė Įvairiu? lošimus. Lyg rengia kasmet. Pernai pik 
žinioje. Naujos bažnyčios butų užmiršę, kad jie labai nikas įvyko birželio 17 d 
statybos fondas ir kunigų smerkia tuos, kurie tai ki- kada kitose kolonijose lie- 
seminarija yra tos pačios tur daro. Ir vis bažnyčios kuviai minėjo liūdnus bir- 
įstaigos dvi kišenės, iš ku- naudai. želio įvykius. Galima įsi
rių yra apmokamos visos iš-. Piknike dalyvavo ir kle- vaizduoti, kaip tokią dieną 
laidos. Tegul būna taip, bonas su abiem vikarais, turėjo jaustis panašiame 
bet tada klausimas: kokiu Ne tik dalyvavo, bet aktin- piknike lietuvis, kuriam ap
tiksiu klebonas skelbia gai dalyvavo. Jie ragino kimi tautos reikalai ir svar 
žmonėms, kad bažnyčios žmones visapusiškai įsi- bu pasirodyti klebonui, pa
statytos fondo pinigai yra (jungti Į pikniką ir prisidėti L emti parapiją 
tik bažnyčios statybai? Ar (prie didesnio pelno sukeli-1 Rep.

Žmonės buvo gana 
nyčios statymui žmonės no-i klusnus. Gėrimai ir lošimai 
riau ir daugiau aukoja, ėjo smarkiai. O kur daug 
kaip kitiems dvasiškių rei-'geria, ten ir girtų netruk- 
kalams? . (sta. Čia jų buvo nemažiau,

Klebonas tyli, bet žmo- gal daugiau, negu kituose Į Rugpiučio 17 d. policija 
nes spėlioja iš kokių fondų piknikuose. rado Antaną Samalių be
nupirkti keli sklypai prieš Mačiau girtą dipuką, ku- sąmonės viename anglių 
bažnyčią. Tie sklypai ne- ris barė kleboną už jo pa- pardavimo kieme, parsive- 
reikalingi bažnyčios staty- mokslus prieš dipukus. Ma- žė jį į nuovadą, o rytą me- 
bai, nes bažnyčią stato se- niau, kad klebonas jį su- tą pašaukė gydytoją. Gy- 
noje vietoje. Jie net kitoje bars už tai, kad girtas. Bet dytojas apžiūrėjęs pasakė, 
gatvės pusėje. Jų pirkti ne, klebonas nepyko net už kad A. Samalius nėra gir- 
dabar nebuvo jokio reikalo, sakomą jam pamokslą, tikĮtas, bet serga ir liepė vežti 

į ligoninę.
Rugpiučio 21 d. Antanas 

I Samalius neatgavęs sąmo
nės mirė ligoninėj. Rugp 
23 d. būrelis lietuvių susi 
rinko ir jį palydėjo į šv. Jo- 

Įno kapines.
Velionis buvo labai ra- 

imaus budo žmogus, iš ama
to kalvis ir rimorius (pa
kinktų siuvėjas). Visą sa
vo gyvenimą Amerikoje jis 
dirbo po miškus. Buvo 64 
metų amžiaus. Kilimo bu
vo iš Pailgiu kaimo, Šaukė
nų valsčiaus, Šiaulių apskr. 
|Man velionis yra sakęs,

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvu lietuvišką žodi visais svarbiais klausi
mais, tas skaito S-lfl puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų bendradar

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

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

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

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

RUMFORD, ME.

Mirė Antanas Samalius

iš Tolimos 
Canada)

Gavau įdomų laišką iš to
limos Alberta, kuris paša 
ko, kokio turinio raštai mus 
savaitraščio skaitytojams 
patinka ir ko jie labiausiai 
pageidauja. Manau bus 
pravartu pasidalinti to ka- 

mintimis su visais 
skaitytojais ir 

butų maloniau, kad ir 
išsireikštų dėl laikraš

čio turinio. O tas yra labai 
svarbu ir naudinga pačiam 
laikraščiui. Laiškas skam
ba:

“Gerbiamas A. Jenkins: 
Jus raštu? ‘Keleivyje' aš ir 
kiti lietuviai labai sekam su 
Įdomumu. Jus. iš tikrųjų, 
labai įdomiai rašote viso
kiais klausimais. Ypačiai 
mane nustebino jus atsaky
mas ‘Laisvės’ redaktoriui, 
tilpusis ‘Keleivio’ Nr. 31 šių 
1952 m., penktam puslapy. 
Taip vykusiai atsakyta tie 
penkį bolševiko klausimai, 
kad tas bolševikėlis turės 
dar galvą gerai pasikasyti, 
iki sugalvos koki naują ne
vykusi klausimą statyti.

“Taip, labai malonu, 
gerb. Jenkins, skaityti to
kius raštus, ir žinokit, kad 
.ukstančiai mus tautiečių 
tą skaito, ir aš manau, kad 
ie visi patenkinti tokiu vy 
tusiu atsakymu. Ir apla
mai imant, jus raštai labai 
sklandus, o kartais net juo
kingi. Atsimenu kur jus 
anksčiau rašėt apie kokį tai 
lietuvių balių, kur net sta
lai šoko, ir jums kokia tai, 
it obelėlė pražydusi, leidu- 
kė visus komu? išgydė be 
šokdama su jumis. Mes tai 
beskaitydami turėjome gar
daus juoko. Iš tikrųjų, tai 
įdomus ir kartu juokingas 
aprašymas. Taigi, meldžiu 
nepailsti ir daugiau pana
šių raštų parašyti, o ypač 
bolševikam kiek dažniau 
kornus pamindžioti. Ge 
riausios sėkmės veliju.—A

Buvo daug kartų sakyta, 
kad polemikų skaitytojai 
nemėgsta ir bereikalingai 
jos tik vietą laikraštyje už
ima. Gi, iš tikrųjų, kon
struktyvi kritika visuomet 
turi savo vertę. Feljetonai, 
arba lengvesnio turinio raš
tai, lengviausia skaityti, 
bet juos sunkiausia parašy
ti. Ačiū drg. Vaisniui už 
atsiliepimą ir komplimen 
tus.

A. Jenkins.

įvykis Chicagos 
tarpe buvo tai Lietuvių 
Studentų Sąjungos suvažia
vimas. Jis įvyko Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj rug
piučio 23 ir 24 dienomis.

Ši organizacija yra žino
ma ne plačioje visuomenė
je, o tik inteligentų, ir tai 
ne visų, tarpe. Visuome
nės pritarimo ir susiintere- 
savimo dar neįgijo. O bet
gi ji svarbi ir verta susido
mėjimo ir paramos.

Ši organizacija šiuo sy
kiu atlaikė antrąjį suvažia 
vimą. Pirmasis jos suva
žiavimas įvyko pernai, 
taipgi Chicagoje. Tąsyk 
narių turėjo apie 260, o 
šiemet turi apie 300.

Lietuvių Studentų Sąjun
ga yra, taip sakant, “dipu- 
kinė.” Ji rūpinasi suburti 
visus jaunakurius studentus 
be pažiūrų skirtumo.

Pastarojo suvažiavimo 
pirmasis posėdis išrodė pu
sėtinai gausus. Antrajame 
posėdyje, laikytame sek
madieni, turėjo dalyvauti 
ir visuomenės atstovai. Ta
me posėdyje ėjo svarstymai 
apie suradimą būdų padėti 
neturtingiems studentams. 
Šis posėdis privalėjo buti 
gausus, bet toks nebuvo. 
Dalis studentų jau buvo iš
vykę namo, o veikėjų ne
daug tepasirodė. Be kitų 
buvo Dr. P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius. Dr. A.Banditai Nušovė

Aleksą Y okšų\G*vmus’ Dr- s- Biežis
Naujakurių Vaikam*

AUBURN, Me.—Du ban
ditai rugpiučio 26 d. už
puolė Joe’s Piace restoraną 
ir nušovė savininką Aleksą 
Yokšų. Banditai 
nos metu. užsisakė kavos 
prie baro ir paskui ištraukė 
evolverius ir pareikalavo 

pinigų. Restorane buvo 5 
valgytojai, savininko žmo
na Cecilija ir duktė Wino- 
na.

Banditai kasoję rado 
upie~Zr' dolerių ir reikalavo 
Jaugiau. Kada Į restoraną 
ėjo savininkas Aleksas 

Yokšus. banditai pareikala-

Prisieina Nukentėti
Bridgeporto lietuvių

Baltosios 
Pasiseki

“Baltoji Meška” vis la
biau čia įsigali. Piknikuo
se prie baro tik ir girdisi 
reikalavimai baltosios meš
kos. Tas pat ir tavernose. 
O kai tavernose kas ima 
alaus neštis namo, tai to
kius girdėsi prašant duoti 
keturias, šešias, astuonias 
meškas.

Vytauto Pirksi
Garsina Lietuvius

ko-

Kai Vytauto Parke lietu
vių parapijos dėl prohibici- 
jos nustojo rengti piknikus, 
tai jį ėmė samdyti įvairios 
kompanijos, kurios savo 
darbininkams rengia blai
vius piknikus. Tą parką 
taipgi samdo šiaip jau sve- 
timtautiškos organizacijos, 
į-uošiančios blaivius pikni
kus. Todėl jis gerai reko
menduoja lietuvius. Tai 
dar ne viskas. Gaunama 
publikacijos vietos didžiuo
siuose angliškuose dienraš
čiuose. Organizacijos, įjo
siančios piknikus, paprastai 
paduoda apie tai praneši
mus angliškiems dienraš
čiams. Štai pavyzdys tokio 
pranešimo:

Hannigan Day 
Slatod

Anavai Pieaic 
Today

lonijoj šv. Jurgio parapijos in honor
11S 1— • 11 A • I *

The annual Hannigan day pic-

libri iėio die- mokyklą Pradėjo lankyti iHannigan. 6646 
^;d u Ir-M-Ac aPie 700 berniukų ir mer- former statė

Jų tarpe apie 200 
naujakurių vaikų. Nuo pat 
atsiradimo “dipukinių vai
kų" jų sugyvenimas su vie
tinių lietuvių vaikais ap- 
kritai imant buvo geras.

Bet šioje kolonijoje svetim^ .
tautiško juodašimtiško gai- Plcnic tables 
valo daugiau, negu bet ku
rioj kitoj Chicagos lietuvių 
kolonijoj. Tie jauni juoda- 

, , . . «« - .šimčiai yra prasimanę už-
;o. /ai ,n> juo? vešų prie|puldinėti naujakurių vaikus

of Michael E.
S. Honore st.. 
representative, 

will be held today at Vytautą**
grove, 4500 115th st. More 
than 5,000 are expected.

A softball toumament will be 
held and the winner presented 
with the Hanhigan trdphy.

will be avaikible 
and the restaurant in the grove 
will serve hot sandwiches. eof- 
ee, and refreshments. Free 

gifts for ehildren will be dis- 
tributed.

seifo.” Jiems ouvo paaiš
kinta, kad jokio seifo nėra 

pinigų nėra, bet vienas 
banditas visvien nusivedė 
A. Yokšų i jo gyvenamą 
butą restorano užpakalyje 
ir ten savininką nušovė. Sa
ko, kad bute banditą už
puolė šuva. perkando jam 
koją. tai banditas paleido 
šūvi Į šunį. ji nušovė ir pas
kui atsuko ginklą prieš sa
vininką. A. okšus mirė 
vežamas i ligoninę Levvisto 
ne.

Prieš kelius metus tame 
pačiame restorane banditai 
peiliu nudurė savininką Jo-Į 
seph Paradis. Pirmojo sa-1 
vininko našlė buvo resto
rane, kada banditai užpuo
lė A. Yokšų.

ir mergaites. Iš mokyklos 
ar i mokyklą einančius, ar
ba vakare iš salės po kokių 
pratybų grįžtančius “dipu- 
kinius” vaikus įžeidinėja, 
stumdo, o yra buvę atsiti
kimų, kad sumušdavo ir su
kruvindavo. Nuo tokio chu 
liganizmo vaikams neteko 
nei tremtyje kentėti. Bet 
reikia pažymėti, kad kitose 
kolonijose apie chuliganiz
mą neteko girdėti.

t
Kaitros Negrįžo

Rugpiučio mėnuo prasi
dėjo ir baigėsi be kaitru.

The program is to start at 
noon. Buses will leave froni 
63rd st. and Ashland avė. re
tom ing from the grove at 7 :30 
p. m.

Viršuje paduotas prane
šimas buvo įdėtas "Chica
go Tribūne” sekmadieni, 
rugpiučio 24 d.

Laisvamanis.

tai

Lailtaa uisisakyti “Kelei- 

kalendorių 1953 me-
50 centų.

JURGIO JANKAUS naujasis romanas

“Keleivio” kalendorių jau 

galima užsisakyti. Kaina 
50 centų. Užsakymus ir pi
nigus prašome siųsti:

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

yra šiuo metu Įdomiausia ir plačiausiai skaitoma knyga, 
i tomo kaina $2.20, 11 tomo—$2.60. Užsakymus su pi
nigais siųsti: (41)

GABIJA
335 Union Avenue Brooklyn 11. N. Y.
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—Tegul bus pagarbintas, klus. Auga tokia jėga, tė-

C.I.O. Už Demokratus

Maike!
—Sveikas, tėve!
—Sei, Maik, aš girdėjau,

kad jus. eicilistai, turėjot 
savo skodą Saubostone.

—Turėjom suvažiavimą, 
ne “skodą.” ,

—Na, tai pasakyk, apie 
ką jus kalbėjot.

ve. kad Stalinui jau pra
dėjo kinkos drebėti.

—Jes, Maike, jeigu tos 
visos karalystės, ką spie
čiasi apie Atlanto Paktą, 
butų tokios atvožnos, kaip 
tu sakai, tai gal ir numau
nu Stalinui skūra. Ale aš,

CIO unijų vykdomoji ta- 
yba nutarė remti demokra

tų partijos nominuotus 
kandidatus i prezidento ir 
vice-prezidento vietas. CIO 
darbo unijų vadai ragina 
visus savo narius ir visos 
šalies piliečius balsuoti už 
Stevensoną ir Sparkmana. 
Kodėl?

Todėl, kad mumyse dar 
neišdilo vaizdas Hardingo, 
Coolidge’iaus ir Hooverio 
“gerlaikio,” kai buvo žada
ma “dvi mašinos kiekvie
nam garadžiuj ir dvi vištos 
Kiekvienam puode.” Bet 
niekas nematė to puodo ir 
neturėjo to garadžiaus. 
Mums neišdilo iš atminties, 
kaip pirmojo pasaulinio 
karo sužaloti veteranai ant 
skersgatvių pedlevojo rau
donus obuolius ir prašė iš
maldų. Ir užvis labiausiai 
dėlto, kad mes negalim pa 
miršti ir rizikuoti to, ka; 
per paskutinius 20 metų 
demokratų partijos valdy
mo laikotarpiu atsiekta dar
bo žmonių ir visos šalies 
naudai.

Socialinės Reformos
1 (1933 metais). Bank

ing Act: Apsauga smulkiu 
indėlių iki $5,000 ir vėli 
iki $10,000. Per 20 metų 
nė vienas centas darbo 
žmonių sutaupų nepražuvo.

2. Securities and Ex-

l.aip generolą; kitaip ro-
—0 kodėl tėvas pats ne- KUOju. aš manau, kad is 

atėjai pasiklausyti, ką so- Atlanto Pakto gali išeiti 
cialistai kalba. i toks pat burbulas, kaip iš

—Bijojau sugriešyt, Mai- Atlanto Čarterio. Tos tau 
ke. Išneštumet rezoliuciją, 
kad žmogus iš monkės išsi
vystęs, ir sapnuok tada, b= 
kad tu miegi ant šakos, uo
degą apie ją apvyniojęs....

.os spiečiasi apie Atlanto 
Paktą tik dėlto, kad gauti 

Amerikos pinigų ir kito-

change Commission Act: 
ažabojo finansinius tyk

ius ant Wallstryčio, kad 
neatsikartotų tokis krachas, 
taip 1929 metais, kuri sekė
>aisi industrinė krizė.

3. National Industrial
tecoverv Act: $14

m;;i ir derlingumui palai
kyti.

12 (1936 metais). Rural 
Electrification Act: Val
džios kreditai ūkininkų ko
operatyvams elektros jėgai 
Įvesti tose vietose, kur pri
vatinės kompanijos atsisa
ko Įvesti.

13. Eobinąon-Patman Act: 
Parama smulkiems biznie- 
iams. kad juos neprarvtų 
tambusis biznis.

14 (1937 metais). U. S. 
lousing Act: Valyti laužy
tus, griauti netinkamus gy
venimui namus, statyti vai 
ižios lėšomis tinkamas stu- 

’cas ir apgyvendinti bied 
nuomenę prieinamomis nuo
momis.

15 (1938 metais). Fair 
Labo? Standards Act: Pa
teli a algų skalė valdžios 
Jarduose ir panaikinta ne- 
pikiamečių išnaudojimas— 
uždrausta vaikų darbas.

16. Wheeler-Lea Act: 
Draudžiama spaudoje ap
gaulingi skelbimai maisto, 
medikalų ir kosmetikų rin
koje.

17 (1949 metais). Selec- 
tive Service and Training 
Act: Privalomas jaunuolių 
Javd.i.nas šaliai saugoti nuo 
jagresu-ių.

1> 1942 metais). Smai
lei- A ar Plants Act: Val- 
dži s užsakymus skirstyti 
taip. kad ir mažesnės fir
mos gautų biznio, o ne vien 
tik didžiosios korporacijos 
viską prarytų.

sveikatos apsaugai Įsteigtas 
institutas tirti chroniškas li
gas, ko privatinės Įstaigos 
negali padaryti.

28 (1951 metais). Rent 
C o n t r o 1 Act: Įstatymas 
biednuomenės naudai.

29. Civil Defense Act: 
Skiria $3,100,000,900 vi
suomenės apsaugai nuo ato
minių bombų.

Kol Amerikos darbinin
kai nepajėgia sukurti reikš
mingos socialistų partijos, 
jos vadovybėje išstatyti ir 
išrinkti valdžios pareigū
nus, tai jie priversti daryti 
Įtakos i senąsias partijas, 
Kad pasiekti socialinių re
formų darbininkų naudai. 
Todėl CIO vadai ir nutarė 
remti demokratų kandida
tus Stevensoną ir Sparkma- 
ną.

Čia suminėjom tik 30, iš 
viso pravesta 50 Įstatymų, 
kurie buvo numatyti per ei
lę metų CIO suvažiavimų 
priimtose rezoliucijose ir 
Įtakingų vadų pastangomis 
Įterpti demokratų partijos 
programoje, o po to abiejų 
prezidentų buvo rekomen
duoti kongresui pravesti. 
Tuos bilius besvarstant, re
publikonai
kėlė didžiausi leimą, šau
kė, kad čia vykdomas so
cializmas ir griežtai kovo- 
o, kad tie Įstatymai

kių gerybių; bet jeigu rei
kėtų eit prieš Rusiją, gal ir 

—Socialistai šit o k i a i s'neitų. Aš, vaike, žiuriu,
klausimais neužsiima, tėve. ;kiek jos prisideda prie vai- 

—Tai kokiems galams r*os Kūrėjoj. Pritart tai 
jums tas suvažiavimas buvo vainai jos pritarė, bet ką 
reikalingas, jeigu apie mon- jos davė ? \ iena nusiuntė
kę nekalbėjot? į taksą tutpikų dantims

—Suvažiavimas svarstė ..rapstyt. bet mėsą dantims 
darbininkų reikalus, tėve. Amerika turi pristatyt. Ki- 
Be to, socialistams rupi ta nusiuntė dvi nurses. Bet 
tarutautinė politika. Lietu- orlaivius, tankus ir vaiską 
-os ateitis ir daug kitų: turi duoti beveik viena 
-laušimu. Tokiais klausi- Amerika. Anglija neva pa
ntais jie ir tarėsi. deda mums, ale tuo pačiu

—Bet jeigu jums rupr'!aiku ir komunistus remia 
Lietuva, tai jus turėsit pri- los šipai gabena dainiams 
sirašyt prie republikonų visokius tavorus ir dėlto ne 
partijos ir balsuot už gene- -eidžia Amerikai uždėt blo- 

Aizenhauevri. kada. Ji priešinga ne tikroia
—Kodėl?
—Todėl, vaike, kad tik 

Eizenhaueris gali Stalino kus Mandžurijoj 
komisarus iš Lietuvos išva- duot. Nu, tai 
ryt. Jis jau pasakė, kad: koks pažitkas 
Maskolija turi trauktis už bininkų? 
senos savo gronyčios.

—Socialistai, tėve, yra

.ai blokadai, 
ii- komunistu

aie priešinga 
ginklų fabri 

bombai 
pasakyk 

iš tokių tai

—O ką tėvas darytum, 
udamas šiandien Ameri-

tai pasakę pirma, negu Ei- sos vietoj? 
senhoweris.

—Sakyt gal ir sakėt, ale 
nieko nepadarėt. Ruzvel
tas irgi sakė. kad Lietuva 
bus fry kontri. ir buvo net 
Atlanto ČarterĮ apskelbęs, 
kur visoms tautoms laisvė 
buvo žadėta: bet kas iš to 
išėjo? Ir Atlanto Čarteris 
nuskendo, ir laisvės nėra.
Taip išėjo dėlto, Maike. 
kad ne generolai šitą bizni 
vedė. ,

Maike. kaip cicili- 
ir nesutiksi su ma- 

bet aš, kaip genero- 
vistiek tau galiu pasa

kų. ką aš daryčiau. Visų 
pirma, vaike, aš numuščiau 
visus praisiis ir algas iki tos 
vietos, kur jos buvo prieš 
Kūrėjos vainą: tada visus 
praisus ir algas užsaldyčiau 
•r uždrausčiau visus strei
kus. Fabrikams liepčiau 
diena ir nakti dirbti bom-

—Tu.
kas. tral
mm

Jas.

—Pasaulinio masto bas ir orlaivius. Visus beiz- 
sprendimai, tėve, reikalau-jbclninkus ir futbolninkus 
ja daug laiko. Atlanto Čar- paimčiau i vaiską ir išmoky- 
teris negalėjo savo tikslo čiau bombas mėtyt iš rap 
pasiekti, nes nebuvo kam ji Ienų. Kūrėjos vainai vesti 
paremti, nebuvo tam tikros sugrąžinčiau generolą Ma- 
crganizacijos. Dabar, tėve, karturą ir duočiau jam 50, 
čarterio vieton pastatytas 000 raplenų, kad visus ko- 
Atlanto Paktas, apie kuri munistų miestus sumaišytų 
r usiburė visa eilė valstybių su žeme. O tada pasakyčiau 
ir visos ginkluojasi. Ame- Stalinui: pasol von iš Lie- 
;’’cs fabrikai gamina gin-tuvos, ba ir tau taip bus!

mini-
mum algų skalė, 40 valan
dų darbo savaitė ir mokes
tis už viršlaikius; laiduoja
ma teisė darbininkams or
ganizuotis Į darbo unijas.

4. ' Agricultural Adjust- 
ment Act: Pagalba farme
riams.

5. Farm Credit Act: Fai- 
meriams teikiamos pasko
los prieinamomis sąlygo
mis. tuomi sustabdyta kas
dieninės farmerių sodybų 
.aržytynės.

6. Tennessee Valley Au
.horitv ~Act: Pakinkyta
vanduo elektros jėgai ga
minti tos apielinkės ir visos 
šalies naudai.

7 (1934 metais). Na
tional Housing Act: Pagal- 
a Įsigyti privatinius tinka

mus gyvenimui butus lent
omis išsimokėjimo sąlygo

mis.
8. Trade Agreement Act: 

Reguliuojama versiąs su 
užsieniu.

9 (1935 metais): Nation- 
d Labor Relations Act: 
Vagner aktas garantuoja 
’arbininkams teisę organi- 
uotis ir fabrikantams pri

valomos kolektyvės sutar- 
ys. Republikonų pakeistas 

: Taft-Hartley bilių.
10. Sočiai Security Act: 

Senatvės pensijos, našlai
čiams, paliegėliams ir nere
giams pašalpa.

11. Soil Conservation 
Act: Teikiama farmeriams 
pagalba ir patarimai val
džios lėšomis žemės našu-

Iš LEGIONIERIŲ SUVAŽIAVIMO

į legionierių suvažiavimą atvyko iš Paryžiaus karo vete
ranas Stdley Peek (kairėj), jis kalbasi su 300 svarų le
gionierių Gil Slordock iš King. \Vis. Legionierių suvažia
vimas Neu Yorke sutraukė dešimtis tūkstančių buvusių 
karo veteranu.

Ar Reikėjo Bėgliams Valgyti Draugą?

“Naujienos” š. m. nr. 22 putpelė, antis, žąsis, zuikis 
paduoda sekamą žinią: Įarba stirnukė.

‘‘BOGOTA. Columbia.—šeši! Tiitčiau žmonėmis ap- 
pabėgę iŠ džiunglių kalėjimo'“'yvfntose srityse žvėrys ir 

kongresmonai’kaliniai prisipažino, kad iš pra-{paukščiai yra baukštesni, 
nes dažnai šaudomi ir gai
niojami. O džiunglėse 
paukščiai ir žvėrys nebauk- 
štųs, gali arti prieiti ii- nu
kauti.

Vienas žmogus nieko dau
giau neturėdamas, kaip lik 
saidoką, koki lengva pasi
daryti, galėtų ne septynius, 
bet visa tuziną vvru išmai- 
tinti.

J. D. Taunis.

Stevenson Prieš
Diskri m i naciją

A. E. Stevenson pereitą 
savaitę lankėsi New Yorke

New .Jersey. Jis pasakė 
kelias kalbas ir vienoje kal- 

kelia-

džių jų butą septynių. Bet 
neturėdami ko valgyti baisiojo 

įbėg-.mo metu. jie vieną drau- 
kuris buvo riebiausias, nu- 

išvirė ir suvalgė.”«... nebu-
tų pravesti. Kai 80-tame • ’ ,
kongrese republikonai su-! Toks

•laiko kritikos.
ns imas neis-

Greičiau to- 
“žinia” paleista i svie- 

tikslu—ne 
toks pat

likimas ištiks.

darė didžiumą, tai jie grie
bėsi tuos darbininkams kia 
naudingus Įstatymus panai- tą, propagandos t: 
kinti, kaip panaikino Wag- Rėkite, nes ir,jus 
nerio aktą ir modifikavo 
daug kitų.

A. Jenkins.19 (1944 metais). Serv--
ice Readjustment Act (GIi _________________
Bill>: Duoda veteranams!
progą siekti aukštesnio Prezidentas Atmeta
rr.oR<bei iriOkytiS • 1 utu amatu

-.aidžios lėšomis; garantuo- 
a pigyti namus, farmas, 

ar verslus: teikia nedarbo 
; aš;, ą per ištisus metus, 
jei tas reikalinga, ir Įvai
ru- ivilegijas gauti dar

bo
-< (1946 metais): Full

Emp’.oyment Act: Šalies 
prezidentas Įpareigojamas 
Įsteigti ekonominę tarybą, 
•turi r. tolatos planuotų kel- 
.i šaii s ūki ir visų žmonių 
yyverimo lygi; kad visi tu- 
ėtų rbų ir kuomažiausiai 
utų edarbių.

21 1947 metais). Aid 
o G? ce and Turkey Act: 

š4( ' . • 0,000 pagalbos prieš 
ton ; zmo siaubą, kad ap
ynį- tų kraštų žmones nuo 
or.tt rtinių banditų.

22 1948 metais). Eco-
Toric Cooperation Act
Liir? • Marsballo planas
uris ikė pagalbą Euro 

)0; < ns, kad greičiau at 
•istntt nt savų kojų: Tuo 
ni p;G jjn*a gamybos per- 
.iišr n įsų krašte, išvengta 
indus*b iės krizės.

23. Displaced Person 
Act: Is' eista i šią šalį 341,-

Juk tie bėgliai buvo ne 
maži vaikai. Jeigu jau jie 
buvo nuteisti ilgus metus 
kalėti, tai reiškia, jie jau 
buvo subrendę vyrai ir, kai- 

; po tokie, jie visgi turėjo
--------  f šiokį toki gyvenime patyri-

Amerikos Legiono šuva- mą. Badauti jiems 
ziavimas New Yorke prie- kėjo. ypač tokiam krašte,

Legiono siuiymą
nerei- » ii

nų uean Acnesoną. Jau 
trečias legionierių suvažia- jone 
vimas tokį nutarimą daro.

Prezidentas Trumanas 
griežtai atsisakė legionierių 
reikalavimą tenkinti ir 
kė, kad, jo manymu, sekre
torius Dean .Acheson yra 
tinkamiausias žmogus vals-
tybės
toms.

ta, oę aoe- vą pHeš diskriminaciją, 
jie turėjo ir peili. O ą £ 

turėdamas peili, ypač girio- j.a(p su
gali pasidaryti iš lanko p|.akeikJimu- reikia vįsti 

(bow arrow) ,r.rimtą ko¥ą ko, vj_ai
je.
saidoką 

-Įgali jaustis

Stevenson sako, 
“diskriminacijos

sekretoriaus parei-

Legionierių vadovybė vė
liau aiškino, kad jų siūly
mas atšaukti valstybės sek
retorių buvo surašytas “ge
riausių protautojų” ir bu
vęs visai į imtai pagristas.

Legionierių suvažiavimas 
New Yorke užsibaigė per
eitą ketvirtadieni. Naujuo
ju Amerikos Legiono vadu 
išrinktas Lewis K- Gough 
iš Pasadena, Calif.

NEWARKE SUNKIAI
SERGA A. DAPŠIS

girios karalium. 
Pasigaminti saidoką. to

kį Kaip indėnai vartoja, la
bai lengva. Daleiskime tu 
neturi nei peilio nei kirvio,

nių, Rusijos bolše- 
ų. Čia rado prie 
• apie 30,000 lietu

Fair. 
iii-!

Tai ve, vaike, ką aš padary
čiau, jeigu aš šiandien bu
čiau Amerika.

—Gaila, kad tėvas nesi 
ponas Tvardauskas. Tiktai 
velniui parsidavęs, kaip 
Tvardauskas, tėvas galėtum 
toki stebuklą padalyt. Bet 
kain davatkų generolas, ga
li tiktai niekus kalbėti.

000 ž 
vikų ; 
įlaud:
vių.

21 '949 metais).
Labui - andard Act: Papii 
dormb agerinta. Minimum 
algų lė pakelta nuo 40 
iki 7.5 ntų Į valandą.

C950 metais). So- 
A J raudos Aktas pa

gerinta- taip, kad 10,000,-
g ž- pj dar galėtų gau- 

i -o:ės pensijas, kurie 
tapai - aąji aktą nebuvo 
apdrar- . Pensijos padi
dintos.

26. \y tional Science 
rovrJ• n: Paskirta $15,- 
ofln.c.i n • nevietai.

27. N Jonai Institutes of 
Heakk \ct: Visuomenės

Šiomis dienomis sunkiai 
apsirgo Adomas Dapšis. 
gyvenantis 785 So. 18th St., 
Newark, N.-J. A. Dapšis 
yra labai senas Newarko 
gyventojas, gal būt vienas 
iš seniausiu

tokiame atsitikime tau 
kės susirasti akmeni kietą, 
kaip titnagas, su viena aš
tria briauna. Suradęs tin
kamą dvišaką medi Įterpk 
tkmeni i ji ir pridrutink. 
Tai bus kirvis. Po to nusi- 
kirsk vientisą apie colio 
storą ir virš masto ilgą pa
gali. Paskui prisilupk chin- 
china karklo arba kitokio 
panašaus medžio žievės 
(luobos). Iš jų nuvyk vir
velę arba nupink pynelę ir 
pridrutink prie vieno galo 
lanko. Pagali sulenk ir pri
rišk virvutę prie kito paga
lio galo. Virvutė bus Įsi
tempusi. Taip turėsi sai
doką (lanką).

Dabar pasirūpink vily- 
čiomis. Jas pasigaminti rei
kia susirasti sausų ir tiesių

nyks musų krašte. Ta ko- 
_!va turi eiti vietose, valstijo

se ir per federalinę valdžią.
Kongresas turi išleisti Įsta
tymą prieš diskriminaciją,

rei-j bet tok; federalinis Įstaty
mas butų taikomas tik ten, 
kur valstijos nesirūpina 
vesti kovą prieš diskrimina
ciją.

Kandidatas tuo klausimu 
pasisakė taip aiškiai, kad 
dabar jokie užmetimai ne
begalės buti daromi. Re
publikonų kandidatas gen. 
Eisenho\ver taip pat pa
smerkė diskriminaciją, bet 
jis pasisakė prieš išleidimą 
federalinio Įstatymo kovai 
prieš diskrimniaciją.

Sausrų Nuostoliai
Jugoslavijoje

25

lietuvių New-.eglės šakų. Nusipiauk apie 
•u l e. Šiame mieste jis yra pusę masto ilgumo, plonąjį 
iš* yvenęs apie 60 metų it galą užsmailink ir turi vi-
neklvsiu pasakęs, kad 
Dapšis yra seniausias 
leivio” skaitytojas.

A. 
“Ke-

lyčią. Jau gali šauti 
pataikysi, tai viskas bu 

| tvarkoj. Jei nepataikysi.
Linkiu A. Dapšiui pa-,šauk kitą kartą, kol turėsi 

sveikti ir dar ilgai gyventi .mėsos ir tada nereikės ne
mušti tarpe.

Geras Pažįstamas, W. M. 

Pakalbinkime kaimynus ir 

’ranem užsisakvti “Kelei

ri-” Kaina metams $3.

laimės ar bėgimo laimės 
draugą piauti ir valgyti.

Indėnai su saidoku ir vi- 
Ivčia nušaudavo laukini bu- 
b’i fbuffalo). o bėglys iš 
kalėjimo gali juk pasiten
kinti ir mažesne auka, kaip

Jugoslavijoj ši vasara bu
vo labai sausa ir dėl sausru 
kraštas turėjo didelių nuo
stolių. Ūkio ministeris Bo- 
ris Kidric sako, kad saus
ros Jugoslavijai padarė virš 
150.000,000 dolerių nuosto- 

Jeitlių. Kraštas turės impor
tuoti javų duonai, nors pa
vasari buvo manoma, kad 
kraštas galės šiek tiek javų 
išvežti i užsienius.

Dėl sausrų labai nuken
tėjo gyvulių ūkis. Ganyk
los išdegė, pašarinės žolės 
neužderėjo ir kraštas turėjo 
sumažinti galviju skaičių, 
kas irgi skaudžiai atsilieps 
visame ūkyje.
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Amerika Nenurims
Gen. Eisenhovverio kalba 

legi o n i e r i ų suvažiavime 
Nevv Yorke nustebino dau
gelį žmonių. Savo kalbo
je republikonų kandidatas 
prezidento vietai bene pir
mas iš politinių vadų gar
siai pasakė, kad rusiškas 
bolševizmas turi grįžti į sa
vo sienas, o jo pavergtos 
tautos, kaip Lietuva, Len
kija, Čechoslovakija, Latvi
ja, Estija ir kitos, turi at
gauti savo laisvę.

Tie generolo žodžiai nu 
skambėjo ne tik po visą 
Ameriką, bet ir po platųjį 
pasaulį. Kai kur tie žodžiai 
sukėlė susirūpinimo, kai 
kur džiaugsmo, o rusų pa
vergtieji žmonės 
niuose” kraštuose
džius priims, kaip įrodymą 
kad laisvasis pasaulis juos 
dar neužmiršo. Ne visai 
užmiršo! Jiems tie žodžiai 
bus įrodymas, kad po Jai 
tos atėjo šioks toks prablai 
vėjimas.

“sateliti- 
tuos žo

Kaip matome, laisvės grą
žinimas pavergtoms tau-1 
oms paliekamas toms pa

vergtoms tautoms išsikovo-| 
ti pasyviu pasipriešinimu, 
sabotažu, nebendradarbia- Į 
vimu su pavergėjais. Pa-| 
vergtoms tautoms palieka
mas uždavinys nugalėti So-1 
vietų imperijos karišką ga
lybę ir “suplaišyti” tą im
periją “iš vidaus.” J. F.l 
Dulles dar pridėjo, kad:

“Tas galėtų atsitikti, jei-| 
gu tik musų tauta (Ame
rika) šiandien darytų Į Į 
pasaulį tą pat įtaką, kokią 
ji darė per pirmąjį musų 
respublikos šimtmetį, kada | 
mes visą laiką buvome lais
vės simbolis ir duodavome] 
moralinę, o kai kada ir ma
terialinę paramą tiems, ku-| 
rie siekė laisvės.”

Čia įeiname į gilųjį klau-| 
simą, kokią įtaką pasaulyje 
Amerika dabar turi ir | 
kokią ji turėjo senais lai
kais, kada ji buvo “laisvės |

Gen. Eisenhovveris pasi-|sim^lis. ’ Bet praktiško 
sakė už laisvę pavergtiems klausimo, kaip grąžinti lai- 
Rytų Europos ir Azijos sv§ pavergtoms tautoms, 
žmonėms Amerikos saugu- tas visai neatsako. Klausi
mo sumetimais. Kol Rusi-Pias palieka neatsakytas, 
ja turi apžiojusi plačias te-l‘lors jis/1' yra viešumoje iš- 
ritorijas ir šimtus milionų keltas ir prieš visuomenę 
žmonių, Amerika negali pastatytas.
jaustis saugi. Rusijos tiro- Tą klausimą aiškinasi ir 
niškas režimas iš užkaria- spauda ir taip jau primyg 
vimu išpurpo ir užkariavi- tinai pabrėžia, kad laisvės 
mais gyvena. Jis nesustos, Įgrąžinimas pavergtoms tau 
bet sieks vis naujų ir naujų toms reikia įsivaizdinti tik- 
užkariavimų, sieks — karo tai taikiomis priemonmis 
jėga, propaganda, vidaus sprogdinimu iš vidaus is- 
perversmais ir kitokiais bu- purpusio rusiško milžino, 
dais. Taip aiškina spauda, kuri

Gen. Eisenhovverio pa- remia gen. Eisenhovveric 
žiūra yra neabejojamai tei- kandidatūrą -
singa. Kol Maskva turi sa-| Toje pačioje prasmėje ir 
vo kruvinoie “eloboie

ŽEMĖS DREBĖJIMO AUKOS

Raudinis** Kr'žiu* (viršujei maitina lt • .Pi'
mu. žp.vė dnhėiimo nuk«-ntėjn*in* zu.wu* Xpa

čioje * iena šeima dairos po apardytą hot<| -t>,«
riai nukentėjo nuo drebėjimo, nuostolių padai'to 
doleriu, du žmonės žuvo. o 52 sii7eis»i

konų partiją, kad ji per 70 
metų nepagimdžiusi nė vie
nos naujos idėjos ir gyve
nanti praeitimi. Tik kui
ne kur, sakė kalbėtojas, re
publikonų eilėse pradeda 
ielbtis ta liberališka dva

sia, kuri buvo tos partijos 
lagrindan padėta Linkolno 
aikais, bet vėliau buvo už
miršta.

Dėl republikonų platfor
mos gub. Stevenson sakė, 
ad tai yra “bušelis ungu- 
ių ir ant tokio daikto ne
atima stovėti. Todėl, jis 
aKo. generolas Eisenhovve 
is pradeda savintis demo 

kratų platformą ir suka į 
‘me-too” republikonų lini
ją.

Gub. Stevenson karštai 
•ekomendavo New Jersey* 
demokratams išrinkti de 
mokratus atstovus ir vieną 
enatorių ši rudeni ir ypač 

.varstai rekomendavo A. 
Alexander, jauną nemokia 
tą. buvusį karo sekretoriaus 
padėjėją,
ja į senatą.

i-Uiaio kuris kandidatuo-

Gro Tiltus į 
Šventąją Mekką

1,600 Rėmėjų
Jau Užtikrino Mokslą 83

Vasario 16 Gimnazija 
eiškia širdingiausią padė

ką 1,600 rėmėjų, susiburu- 
iems 83-juose buleliuose ir 

užtikrinusiems mokslą ir iš- 
aikymą 83 jos mokslei
viams. Per du trečdalius 
gimnazijos mokinių džiau
giasi, galėdami mokytis ir 
auklėtis savoje gimnazijo- 
e tautos ir tėvynės gero 

vei. Likusieji 32 dar lau
kia globėjų. Dabar jų da
lai tetenka nuolat gauna

mos iš organizacijų ir at
skirų asmenų pašalpos li
aukos. Be to, gimnazijos 

loboje veikia ir pradžios 
mokykla, jos parengiamoji 
klasė, ruošianti prieauglį 
baigusių ir išstojusių vietą. 
Jų turime 30 ir jie taip pat 
.rokšta mokytis savoje mo
kykloje, ją baigti ir stoti 
į Vasario 16 Gimnaziją. Ir 
juos gimnazija turi išlaiky 
ti, viskuo aprūpinti iš tų 
nenuolatinių pašalpų ir au
kų.

siu, jos kančiomis ir padrą
sinimais mums.

Lietuvių Vasario 16 
Gimnazija Diepholz’e.

Bronius Liogys
Nėra Žuvęs

Rugpiučio 20 d. “Kelei
vyje” buvo pranešta, kad 
< o rėjos kautynėse žuvo 
Bronius Liogys, kurio tėvai 
gyvena 986 Glenmore Avė., 
brooklyn, N. Y. B. Liogio 
šeima mums praneša, kad 
žinia yra klaidinga. Bro
nius Liogys buvo sunkiai 
sužeistas kautynėse ir da
bar gydosi Japonijoj ligo
ninėj.

Broniaus Liogio šeimą ir 
pažįstamus atsiprašome už 
klaidingos žinios paskelbi
mą, o jaunam kariui linki
me greit pasveikti ir grįžti 
laimingai pas saviškius.

žmonių vra įjungti į rusišką 
aaro mašiną. Amerika ne
galės jaustis saugi. Todėl 
.ų pavergtųjų tautų išlais-

. , . , vinimas nebėra tiktai tų
_ 800 demokra^j partijos platfor-l auty reikaIaS) darosi ir

milionų žmonių, Amerika ma pasisako už pavergtųjų Amerikos
negali jaustis saugi. Rusi- tautų išlaisvinimą, o todėl 
jos pavergti žmonės yra ru- koks belieka skirtumas tari’ 
siškos karo mašinos dalis— republikonų ir demokratų? 
kareiviai, darbininkai karo Ronos, jokio. Nors gene- 
pramonėj, duonos gaminto- tolo Eisenhovverio žodžiai 
jai. Grąžink tiems žmo- skamba lyg ir karingiau, 
nėms laisvę, Amerikos sau- bet kai nuo žodžių perei- 
gumas bus užtikrintas. Bus narna prie veiksmų, tai lie- 
užtikrinta ir taika pasauly- ka tas pats “iš vidaus 
je. Visas klausimas yra, I sprogdinimas, kuris gali 
kaip galima grąžinti laisvę buti sėkmingas tiktai tame 
pavergtoms tautoms? atsitikime, jei totalitarinis

Apie priemones grąžinti j Rusijos režimas pradės ai- 
laisvę pavergtiesiems gene- žytis dėl visokių negalavi- 
rolas nekalbėjo. Tą rei- mų.
kalą aiškinti jis paliko sa- Kiekvienas gali pasaky- 
vo užsienių politikos pata- ti, kad pavergtųjų tautų is- 
rėjui John Foster Dulles, silaisvinimas pirmon gal- 
kuris sekamą dieną po ge- von yra tų tautų reikalas, 
nerolo kalbos sakė: Jei jos kovoja už laisvę, tą

“Sovietų komunizmo im- kovą reikia paremti, bet 
pelija gali buti suaižyta iš Į jei jos “bendradarbiauja 
vidaus. Ji jau yra perdaug su savo pavergėjais, tai is 
išsiplėtusi, turi įjungusi šalies ir “taikiomis’' prie- 
800,000,000 žmonių, kurie monėmis niekas negali 
nesenai sudarė 19 nepri- joms laisvės grąžinti, 
klausomų tautų. Jo struk- Tokia pažiūra butų tei- 
tura gali buti suplaišyta pa- singa. jei milionai paverg- 
syviu pasipriešinimu, šabo- tųjų tautų nesudarytų pa- 
tažu (slowdowns) ir ne-|vojaus ir Amerikos saugu-

saugumo pagrin
dinė sąlyga

Nedera užmiršti nė to. 
kad Amerikos politikos 
liuzijos karo metu ir tuoj 
x> karo žymiai prisidėjo 
prie įvairių tautų pavergi
mo Rytų Europoj ir Azijoj. 
Jžt.enka priminti Jaltą ir 
ėlesr.p politiką, kad supra

tus, jog Amerika savo lai
vu nesuprato, kokios svar
bos' įvairių tautų laisvė tu- 
i jos pačios saugumui. Ne

suprato ir nedėjo pastangų 
įvairioms tautbrtfs laisvę 
užtikrinti, o todėl jaučiasi

to ko sulaukta Korėjoj, 
kur irgi visai nelauktai te
ko ginti pozicijas, kurios 
pagal kai kurių strategų 
nuomonę neturėjo mums 
didelės svarbos.

Kurstymas pavergtas tau 
tas išsivaduoti “pasyviu pa
sipriešinimu, sabotažu ir 
nekooperavimu” gali buti 
pavojinga politika, nes vie
ną ar kitą tautą gali įvesti 
į sląstus, arba į naujas Var
šuvos skerdynes^ kokias pa
saulis stebėjo1944; metais 
tame nelaimingame ;miėste.

•v '

Kaip Stovėt Ant 
" Buselia Ungurių’

L-

Kiekvienas save gerbian
tis mahometonas turi nors 
kartą gyvenime aplankyti 
šventąją Mekką, kur palai 
dotas tikrasis pranašas Ma 
hometas. Bet ne visiems 
pasisekė pasiekti tą šventą 
ją vietą dėl atstumo, dei 
susisiekimo priemonių jį, 
brangumo ir dėl visokių ki
tokių priežasčių.

Mahometonų pasaulis yra 
platus. Nuo Indonezijos ir 
Kinijos iki vakarinių Maro
ku pakraščių yra tūkstan
čiai mylių. 300,000,000 
žmonių gyvena mahometo
nų kraštuose ir, aišku, visi 
neturi jokios galimybės ap
lankyti savo šventąja vietą, 
kaio krikščionvs toli gražu 
ne visi gali nuvykti į Romą, 
dargi jei ir labai norėtų.

Bet kasmet tūkstančiai 
keliauninkų iš įvairių ma
hometonų kraštų keliauja į 
Mekką. Keliauja keliais, 
plaukia laivais, važiuoja 
traukiniais, o dabar lekia 
ir lėktuvais. Daugelis ipa 
hometonų taupo visą gyve 
nimą. kad tik galėtų kartą 
nuvykti į Mekką ir paskui 
jau ramiai mirti.

nuolatinių rėmėjų 
gyvena musų ru 

vargais, 1,600

1,600 
kasdien 
pesčiais
tautiečių per plačius van 
denynus ištiesė mums pa 
gal bos rankas ir padeda 
tvirčiau žengti tėvynės lais 
vei tiesiamais vieškeliais 
Didžiausias

kai tais vieškeliais par- 
vesim į laisvą tėvų žemę 
gražų buri tautiškai susip- 
ratusio ir Lietuvos atkuri-

n

bendradarbiavimu.’ mui. Kol šimtai milionų

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BTZNTO 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 Broadwav, South Boston 27, Mass.

Atviras Pranešimas
“Keleivio” Skaitytojui 
Iš Warringtono, Anglijoj

šių metų liepos 5 dieną tam
sta prisiuntei man pinigus me
tinei “Keleivio” prenumeratai, 
bet užmiršai paduoti savo ad
resą. Kadangi tamstos parašą 
man irgi nepavyko įskaityti,

nuopelnas bus todėl aš negaliu žinoti, kas man 
tuos pinigus prisiuntė.

Tamsta sakeisi esąs senas 
“Keleivio” skaitytojas, todėl 
“Keleivį” tamsta gauni, bet ne
žinant kas pinigus prisiuntė,

mo darbams pasiruošusio(nežinia kam už juos kreditą
musų jaunimo.

Ir ne vien materialinė pa
galba mums brangi. Ne
mažiau brangi ir tų rėmėjų 
moralinė parama, jų padrą
sinantys ir stiprinantys žo
džiai, laiškai. Jų gauname 
daug ir labai nuoširdžių, 
už vienas kitą jautresnių, o 
visi persunkti tėvynės ilge-

duoti.

Tikiu, kad tamsta perskaity
si “Keleivy” šį mano laišką ir 
malonėsi man pranešti aiškų 
savo adresą ir pavardę. Tik 
tada aš galėsiu sutvarkyti tam
stos prenumeratos reikalą.

Su pagarba.
A. ZAMžlCKAS,

“Keleivio” įgaliotinis Anglijoj.

Prieš porą savaičių Le- 
:RinĮtinrių kampaniją..-jau banono sostinėj, Beirute, 

nesaugi, turi ginkluotis, tu-, prasidėjo. Pereitos savai-'susirink0 keli tūkstančiai 
ri kruviną karą Korėjoj ir į tės gen'.’ Eisenhovverio ir į keliauninku į Mekką. Su- 
ilgainiui vargu išvengs tie- gub. Stevensono kalbos le-‘

susidūrimo su Ru-įoginio 
sija.

Ir J. F. Dulles mano, kad 
ei rusų pavergtosios tautos' 
neišsilaisvins, tai kariškas 
susikirtimas tarp Amerikos 
ir Rusijos vargu gali buti 
išvengtas. Bet J. F. Dulles 
iš tos nuomonės nedaro iš
vadų. Iš tiesų, jei išlaisvi
nimas pavergtųjų tautų yra 
būtina Amerikos saugumui, 
tai to tautų išlaisvinimo rei- 
Kėtų siekti visomis priemo
nėmis. nevengiant patogiu 
momentu pasiųsti ir ultima 
.urną Maskvai, kad ji iš
trauktų savo armiją iš vie 
no ar kito okupuoto krašto. 
Pasiryžimas užtikrinti savo 
saugumą ir tautų laisvę VI
SOMIS priemonėmis atro
do vienintelis būdas ir ka
io išvengti, nes rusams ga
lima butų “pasiūlyti” trauk 
tis iš pavogtu sričių tokiu 
momeętu, kada jie geriau 
sutiktų trauktis negu ka
riauti. Gi atsidedant “tai 
kiomis priemonėmis” ir lu 
kesčiais, kad rusiškas kati
las “iš vidaus” susprogs 
palieka iniciatyvą Maskvai 
ir greičiau galima sulaukti

siirinko iš įvairių kraštų, bet 
toliau keliauti nebegalėjo, 
nes nėra užtenkamai lėktu- 

_ . ,vų. kurie galėtų juos nuga-
Gen. Eisenhovveris mete• bentjt o kitokiu susisiekimo 

rinkiminę bombą užsienių1 prjeniOnių kelionei iš Leba- 
politikos klausimu ir iškėlė nono į Mekką irgi nėra už- 
reikalavimą išvaduoti rusų'tenkamai.
bolševikų pavergtąsias tau-1 Keliauninkams dabar į 
:ay Tas reikalavimas h’ pagalbą atėjo Amerikos 
aiškinimasis dėl jo dabar lėktuvai. Jie iš Įvairių oro 
skambės pei visą rinkimų Bazių Viduriniuose Rytuose 
kampaniją. (atlėkė i Beirutą, ten ima

Gub. Stevenson savo rin-'keijavr.i‘nkUs ir juos gabe- 
rimine kampaniją pradėjo!na j Meką.- Kelionė greita, 
pasisakymu, kas yra patrio-!pato/p Kiek tūkstančių 
rizmas ir griežtai pasmerkė keliauninkų amerikiečiai

giomenų suvažiavime buvo 
rinkiminės kampanijos pra
džia.

LIUDIJA PROSTITUCIJOS SKANDALE

Robert Merrill (dešinėj), naktiniu klubu dažnas lankyto
jas. vedamas pas prokurorą liudyti apie New Yorko pro
stitucijos skandalą, apie kuri dabar daug kalbama ir, šir
dingai ar neširdingai, piktinamasi.

tuos žmones, kurie iš pat
riotizmo pasidaro sau kum
šti priešininkams daužyti.l^ n7mažai.
Gub. Stevenson ypatingai! “Geras darbas,” sako, 
taikė j šen. McCarthy, ku-'pa^a,ė i arabus gera įspu- 
rio vardas dabar įėįo į kas- r1i Rodos, koks reikalas

oro keliu nugabens į Mek- 
ka, dar nėra žinoma, bet. jų

dieninę kalba. Pats šen. 
McCarthy parašė knvgą ir 
užvardijo ja “McCarthy- 
ism.” Ta McCarthviznia 

er šiuos rinkimus girdėsi
me dažnai.

Tš legionierių suvažiavi
mo gub. Stevenson nuvyko 
i Nevv Jersey demokratu 
subuvimą ir prieš 10,000 
žmonių kalbėio apie rinki
mus. Jis pa žiepė republi-

di.
Amerikai kištis į mahome
tonų keliauninkų bėdas, bet 
ii visgi “įsikišo,” parūpino 
lėktuvu ir daugelis keliau
ninku prisimins Ameriką 
geru žodžiu, kad padėjo 
jiems pasiekti jų kelionės 
tikslą—Mekką.

Pakalbinkite kaimynus n 
draugus užsisakyti Kėlei 
vį.” Kaina metams $3.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdai. 

Visas pasaulis žino Čikagą, bet netokia, kokia aprašyta 
ČIKAGOS ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Či
kagos lietuvius savo romane RAISTAS, bet netiek daug, 
kiek apie juos parašyta šitoje naujoje novelių knygoje. 
316 puslapių: iliustruota: kaina 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI—Amerikos lietuvių-gyveninio ro
manas. 450 puslapių; iliustruotas; kaina 4 doleriai.

ŠLIUPTARNIAI—pirmutinis romanas, kuriame tiek 
daug parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunku
mus, vargus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai: Jono 
šliupo, “dėdės” šerno ir kun. Dembskio atvaizdai; kai
na 3 doleriai.

Visos trys knygos sykiu tik už 8 dolerius!
Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicagoi 8, III.
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Moterų Skyrius

Dėl Vaiku Skirtingumo
Ponia O. Kubilienė per

eitame “Keleivio” numery 
palietė Įdomų klausimą 
apie vaikų skirtingumą. Sa
vo straipsny ji dougiau pa
lietė paveldėtus vaikų ga
bumus, negu jų skirtingu
mus. Labai galimas daik
tas, kad vaikai, kurie paro
do gabumus muzikai, me
chanikai ar kitom sritim, 
dali tų gabumų gauna pa
veldėjimo keliu iš tėvų ar 
protėvių. Bet paveldėjimas 
neišaiškina vaikų skirtingu
mo, būtent, kodėl vienas 
vaikas yra linksmas, daug 
žaidžia, daug juokiasi, o ki
tas, tų pačių tėvų vaikas, 
yra nuolatos lyg ko prislėg
tas, nervingas, pernelyg 
jautrus ir vos paliestas pra
deda bliauti. Čia jau yra 
ne gabumų klausimas, bet 
budo, charakterio reikalas.

Kaip žinome, psichologai 
skirsto žmones, pagal jų 
būdą, i keturias pagrindi
nes rūšis: i sangviniku: 
cholerikus, flegmatikus ir 
melancholikus.

reaguoja. Jeigu ką suma
no, tai vykdo irgi pamažu, 
nesiskubindami. Tai žmo
nės, kurie gyvena, tarsi vis
kam turėtų nepaprastai 
daug laiko.

Melancholikai yra pilni 
liūdesio. Jie gimsta su ko
kiu tai skausmo ir liūdesio 
jausmu. Jie neturi natūra
laus gyvenimo džiaugsmo, 
todėl kiekvienas menknie
kis juos dar labiau paskan
dina liūdesy. Dažnai jie 
yra pesimistai, nepasitiki 
savo jėgomis, neturi verž
lumo ir energijos.

Gyvenime sunku sutikti 
žmogų, kuris butų 100'i? 
sangvinikas, cholerikas ar 
melancholikas. Žmonės 
dažniausiai yra maišytų bū
dų, tai reiškia, turi daug 
choleriškų ypatybių, bet 
taippat netrūksta ir sangvi- 
niškų ar flegmatiškų savy 
bių. Pagal tai, kokios sa
vybės nusveria, žmogų va
diname cholerikų, sangvi
niku, ar flegmatiku.

PROSTITUCIJOS SKA .DALO LIUDININKE

Modelė Nancy Havrkins buvo nugalinta Į prokuroro ofisą duoti parodymus apie pa
garsėjusi New Yorke “aukštuomenės*’ prue.itucijos skandalą, kuriame figūruoja mi- 
lionieriu vaikas Minot Jelke.

Jos Vaikinas
Maksim Gorkio Apsakymėlis

(Pabaiga) i Kai prieinu prie sios vie-
Praėjo savaitė ar dvi. tos, visuomet susimaišau.

I uvo vakaras. Aš sėdėjau Taigi!
prie lango ir galvojau, kaip “Klausyk,” ištariau, 

a pamarius, kad užmiršti Ji pašoko, prisiartino
tavu Ledas. Oras blogas, prie manęs išverstom akim, 
nenorėjau niekur eiti. Alą- uždėjo savo rankas ant ma
sčiau n nuobodžiavau. At- no pečių ir pradėjo šnabž- 
sidaro durys. Ačiū viešpa- dėti savo storu balsu: 
čiui! Kas nors ateina. “Klausyk, štai kame ua-

“ Gerbiamas studente, ti- lykas. Nėra Boleslovų, ne- 
kiuos, nelabai užsiėmęs?” |ra nė Teresų. Bet tamstai

Tai buvo Teresė. Po ply

Sangvinikai yra karštuo
liai. Jie greit užsidega, 
greit ką nors suplanuoja, 
bet greit ir atvėsta, kai sa
vo planams sutinka kokias 
nors kliūtis. Jie neturi pa
kankamai valios ir užsispy
rimo planams Įgyvendinti. 
Jie greit kuo nors susižavi, 
greit dėl ko nubusta, bet 
greit suranda nusiramini
mo. Jie gali greit supykti, 
bet lengvai ir atsileidžia. 
Bendrai, tai yra lengvai su
gyvenami karštakošiai, ku- 
rių gyvenime pasitaiko la
bai daug sutikti.

Cholerikai jra stiprios 
valios ir budo žmonės. Jei
gu jie ko nori, tai to siekia, 
dantis sukandę, kad ir 
daug kliūčių sutikdami. Jie 
nepyksta dėl kiekvieno 
menkniekio, bet kartą už 
pykę lengvai neatleidžia. 
Jei ką daro, tai pirma ge
rai apsvarsto ir apgalvoja 
Jie daugiau yra proto ve
dami žmonės, o sangvinikai 
yra jausmų žmonės. Cho 
leriko jausmai yra gilesni 
nors jie to neparodo, sang 
vinikai savo jausmus mie 
lai demonstruoja, bet jų 
jausmai paviršutiniškesni.

Flegmatikai yra šaltuo 
liai. Jie viską daro lėtai 
neskubėdami. Ju greit ne

Išvardintus keturius cha* 
akterio tipus lengva paste

bėti ir vaikuose. Jeigu ste 
dėsime buri vienmečių vai
tų žaidžiant, tai matysime 
tad vieni iš jų žaidžia visa 
irdimi, vadovaujami jaus 

mo, kiti žaidžia šalčiau, sa 
o veiksmus kontroliuoja ir 

apgalvoja, treti gi sėdi pa
niurę ir žaidime nedalyvau 
ja. Čia ir matysis vaikų 
skirtingas būdas.

na ir vaiko būdas. Pavyz
džiui, jeigu motina nėštu- 
tumo metu jautėsi dvasiniai 
prislėgta, daug verkdavo, 
buvo nervinga, nepatenkin
ta, nenorėjo turėti kūdikio, 
ai sunku laukti, kad kūdi
kis butų linksmas, ramus 
ir lygaus budo vaikas. Tai 
greičiau užaugs nervingas, 
prislėgtas, perdėm jautrus 
verksnys, ir dalis atsako
mybės už tokį būdą krenta 
motinai. Jeigu motina nėš
tumo metu jaučiasi laimin
ga ir, be to, fiziniai sveika, 
tai daug šansų, kad vaikas 
bus ramus, lengvai nurami 
namas, lygaus budo. Bet 
kodėl vienas vaikas yra už
sispyręs, energingas, drą
sus, o kitas bailus, bevalis, 
pasiduodąs svetimoms Įta
koms, Į tai dar neturime, at
sakymo.

M. Pakarklienė.
Kodėl vaikai gimsta skir

tingi ir nuo pat mažens jau
reiškia savo skirtingumą, I Aukokite Daugiau 
yra dar neišaiškintas klau
simas. Pastaruoju laiku
mokslininkai vis daugiau. , . , . , .
svarbos duoda nėštumo lai- Geraširdžių lietuvių dėka 
kotarpiui. Jie sako, kad BALF 0 cent.ras reguliariai 
motinos laikysena, jos dva- slunčla. tremtiniams rūbų ir 

iis ir fizinis stovis turi ava^n^s slun^as į Europą 
nepaprastai didelės Įtakos p*a savaitę BALF as taip 
į besivystanti motinos kūne U)at slunčia 7,0 <0 svarų ru 
kūdikį. Kiekvienas moti-'bb ir avalynės.
nos dvasinis ar fizinis su-j Aukotojai atsiunčia apie 
krėtimas atsiliepia į vaiką. 70 c- vaikiškų įubelių ir tik 
Yra daktarų, kurie mano, 30% suaugusiems rūbų, ir 
kad, pav., jei motina nukri- Lje patys beveik vien mote 
to ar atsidaužė į ką, tai tas|rj5kj. Tuo tarpu vyrai ne 
Įvykis paveikė ir jos kudi- turi kuo apsirengti, 
kį. Kaip paveikė, dar nėra
atsakymo. Kiek tokia dak- Ypatingai trūksta vyriškų 
tarų nuomonė yra teisniga, rūbų: švarkų, kelnių, paltų 
sunku pasakyti, bet pačios Pr baltinių. Į Ameriką at- 
motinos yra pastebėjusios, Įvyko virš 10,000 vyrų. Jei- 

- kad nuo to, kaip jos laikosi gu kiekvienas paaukotų po

Vyriškų Rūbų!

RUDENIO N AKT į
Tyki naktis, šviesi rudens naktis,
Skambi, kaip dainiaus kankliai 
Plikus laukus, ir pievas, ir girias ' 
Užliejo sidabru taip lygiai, lygiai.
Vėlai nuklydau aš į tuščią lauką 
Tavim pasigėrėt, gilus dangau.
Pakėliau galvą i žvaigždėtą aukštį—
Ir tartum lašas juroj išnykau.
Minu vien žemės tremtinio takus.
Ir nežinau, kad aš būties kelionėj 
O mano džiaugsmas, poilsis ii- laisvė 
Toli, kaip aukštos žvaigždės ir dangus.
Ir nežinau, kad ryt ir vėl su saule,
Ant veido užsimovęs margą kaukę, 
Žingsniuosiu, kaip ligšiol, į šviesų rūmą, 
Kur nieks manęs nei sveikina, nei laukia,
Ir nežinau, kad visos mano dienos 
Bus ta pati be vilties vienuma,
Kur mano siela, kaip nyki liepsnelė, 
Klajos dangaus žvaigždėto laukdama
Tyli naktie, šviesi rudens naktie!
0 man širdis viena, tyli, liūdna:
Tau daug yr’ žiburių dangum spindėti,
T. n šviesti ir žavėt, o man mylėti.

* BITINAS.

tygiai.

užpykinsi, nes jie negreit nėštumo metu, daug parei-

VAIKŲ PARALYŽIAUS AUKA PAGIMDĖ

$ * ' .
Mrs. Lorene Weinberger, Los Angeles mieste, 48 valan
das prieš kūdikio gimdymą, staiga susirgo vaikų para
lyžių ir buvo padėta j deguonies palapinę. Motina tik 
veidrodyje gali matyti savo dukrelę, kurią laiko slaugC.

Renata Jonaitytė 
Pradėjo Kalbėti!

Pereitais metais šio pus
lapio s., iltyse buvo rašyta 
apie R- atą Jonaitytę, ma
žą mergaitę, kuri. matomai 
sukrėsta caro įvykių, nega
lėjo ka^ ėti. Daktarai išty
rė, kaii i nėra nebylė ir 
kad specialioj tokiems val
sams kii. koj ją galima bu
tų iširu sinti kalbėti. Bet 
tam reikėjo lėšų. BALF’as 
iki šiol surinko $1,025 10 
aukų Re r atai gydyti..

kokį nors vyrišką rūbą, tuoj 
galėtų visi vyrai būti ap
rengti.

Taip pat tremitniai labai 
prašo nosinių, rankšluosčių, 
paklodžių, užvalkalų pagal
vėms ir staltiesių. Stutt- 
įgarto (Pietų Vokietijoje) 
lietuviai rašo: “Seniau to 
kių daiktų gaudavome is 
IRO, dabar reikia patiems 
Įsigyti, bet nėra lėšų pirk 
tis.” . f

Rubus ir kitokias aukas 
prašome siųsti į BALF cen
trą šiuo adresu:
United Lithuanian Relief

Fund of America, Ine., 
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje," pa
garsinti savo biznj tarp lie* 
torių.

MISS MINNESOTA

Carolc EKene Wfck, 19 meįu 
nĮergaitė i; DuTuth, Mini., 
išrinkta sa\ft valstijos gra
žuole ir rengiasi rungtis dėl 
titulo “Miss America.”

nuo to juk nieko blogo? Ar 
tamstai sunku parašyti? U 
tamsta—dar toks gražus 

kad Įvaikinąs! Nieko nėra, 'nė 
laiš-|Boleslovų, nė Teresų, tiktai 

aš. Tai viskas, lai tas jums 
bus ant gero!”

"Atsiprašau,” ištariau aš, 
tarsi nuplaktas tokio priė
mimo. “Kame dalykas?

Ar Boleslovui? 
seki laiška nuo

nių!
“Na, tai ką?”
“Norėčiau prašyti, 

tamsta man dar vieną 
ką parašytum.”

“Gei ai.
“Ne, šį• * *JO.
“Ką-ą?”
“Kokia aš kvaila! Tai ne Sakai, nėra Boleslovo?” 

man, pone studente, atsi- “Nėra.” 
prašau. Tai mano draugui, “Ir nėra Teresės 
tai yra ne draugui, tik pa- “Nėra Teresės. As esu 
žįstamui. Jis turi meilutę, Teresė.” 
kaip kad aš čia, Teresą. Tai Aš nesupratau ir pradė- 
taip. Ar tamsta parašysi jau į ją žiūrėti, norėdamas 
laišką šitai Terėsai?” nuspręsti, kuris iš mudviejų

Pažiurėjau i ją—jos lu- pakvaišo. Bet ji vėl nuėjo 
pos virpėjo, pirštai drėbė-1prie stalo, kažin ko naieš- 
jo. Iš pradžių nesusivo
kiau, bet paskui supratau, 
kame dalykas.

“Klausyk tamsta,” išta
šiau, “nėra Boleslovu nė 
Teresų. tamsta man mela
vai. Ir nesigretink prie 
manęs, nes nenoriu tamstos 
pažinti, ar supranti?”

Ji staiga persigando ir 
-umiso. norėjo ką tai paša 
Ryti. bet negalėjo. Aš lau
kiau, kas iš to visko išeis, 
ir mačiau, jaučiau, kad su-

kojo, sugrįžo ir 
Ibalsu pratarė:

. - zl • : ’ 1 
Al V ’ Itl U,

niunvil u mn< 
iuc*u r

nori nutraukti mane nuo 
lesaus kelio. Tai buvo vi- 
ai kas kita.

“Pone studente,” ji pra
ėjo teisintis, bet staiga.

Mergaitė jau septyni mė
nesiai yra specialioje klini
koje Hamburge ir jau pra
deda kalbėti. Dar reikės 
ją gydyti apie pusantrų me
rų. Už pirmuosius mėne
sius ligoninėje BALF’as tu
rėjo mokėti po 300 DM 
(vokiškų markių), vėliau 
išsiderėjo iš vokiečių val
džios, kad ši mokės 12( 
DM, o BALF’as likusius 
180 DM i mėnesi.

Nuo sausio mėnesio iki 
šio laiko ligoninei sumokė
ta 1,500 markių.

MEILĖ NEŽIŪRI AMŽIAUS

o ’

uzsigavusiu

Jei tamstai taip sunku 
buvo parašyti Boleslovui, 
tai štai tas laiškas, atsiimk! 
Man kiti parašys!”

Aš pažiurėjau ir jos ran
kose pamačiau mano para
šytą Boleslovui laišką.

“Klausyk, Terese, ką tas 
viskas reiškia? Kam tau 
reikia daugiau laiškų, kad 
tu neišsiuntei nė to, kuri

L tau parašiau;
“Kur gi aš ji siųsiu?” 
“Ogi tam Boleslovui!” 
“Kad nėra* tokio as-

Imens.”
Aš visai nesupratau. Man

umojavusi rankom, nusiįrė Įnieko neliko, tik nusispiaul 
iki durų ir išėjo. Man pa- ir eit sau, bet ji paaiškino: 
idarė nesmagu. Klausiau- “Kame dalykas?” ji vis 

si. Ji smarkiai užtrenkė sa- dar buvo įsižeidusi. “Fa-
o duris, matomai labai su- kiau, kad nėra tokio a; 

pykusi. Viską apsvarstęs, mens”; ji ištiesė rankas 
nutariau nueiti pas ją ir pa- tarsi negalėdama suprasti, 
sikvietęs parašyti viską, ką kodėl toksai asmuo negalė- 

norės. tų būti. “Bet aš norėjau
Įėjau i jos kambarėlį ir kad jis butų. . . . Argi aš re 

apsidairiau. Ji sėdėjo prie tokia pat kaip kitos? Ži- 
talelio, pasirėmusi ant al-|noma, aš suprantu. . . . Vic-

Runių, suėmus galvą. 
“Klausvk.” ištariau.

West Springfield, Mass. 
aukštoji mokykla per trum
pą laiką turėjo du savotiš
kus romansus: buvę moki
niai vedė savo mokytojas 
kurios gerokai už juos vy
resnės.

Prieš du metus tos mo
kyklos mokinys, 18 metų 
jaunuolis J. Williams, vos 
baigęs mokyklą, vedė savo 
anglų kalbos mokytoją, 30 
metų “divorsuotą” vieno 
vaiko motiną, šiais metais 
Floyd Perkins, 29 metų, ve 
dė tos mokyklos mokytoją 
Miss Rosc Ferrv, 50 metų 
amžiaus.

Prieš 12 metų Perkins bu 
vo tos mokyklos mokinys 
o jo dabartinė žmona—mo 
kyklos meno instruktorė 
Jauno mokinio ir žymiai 
vyresnės mokytojos nekalta 
pažintis po dvylikos metu 
baigėsi prie altoriaus.

MISS INDIANA
I

Panelė Ann Mary Garnier iš 
Indianapnlis gavo titulą Miss 
Indiana ir tikisi gauti “Miss 
America” titulą Atlantic City 
varžvtynėse.

Į nok niekam skriaudos ne
padaryta mano rašymu 

(jam, kurį galiu mylėti. . . .’’ 
“Atsiprašau, kam?” 
“Boleslovui, žinoma.”
“Bet jo nėra!”
“Tai kas, kad jo nėra! Jo 

|nėra, bet jis gali būti. Aš 
Įam rašau, ir atrodo, tarsi 

i jis yra. Ir Teresė—tai aš, 
jis yra. Ir Teresė—ati aš, 
ir jis man atsako, ir aš jam 

Į vėl rašau.”
Pagaliau supratau. Ir su- 

įsigėdau, ir jaučiausi nesma
giai. Netoli manęs gyvena 
[žmogystė, kuri neturi nie
ko, kas ją paguostu, sura
mintų, ir dėl to jai reikia 
pačiai išsigalvoti sau drau-

‘Matot, jus man rašėt laiš
ką Boleslovui, aš kitam da
viau paskaityti: ir kada 

Iman skaitė, aš klausiau ir 
Įsivaizdavau, kad Boleslo- 

Įvas gyvena. Ir aš prašiau 
tamstelės parašyti laišką 
[nuo Boleslovo Teresei tai 
yra man. Kada aš gaunu 
tokį laišką ir man kas nors 
jį paskaito, man atrodo,

Į kad tikrai yra Boleslovas, 
ilr mano gyvenimas pasida- 
Įro lengvesnis. . . .”

‘O, tegu tave kur galas,” 
l mąsčiau sau vienas, išgir- 
Įdęs tokį paaiškinimą.

(Nukelta į 7 pusi.)
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Albanija Baudžia

Bolševikų valdomoj Al
banijoj paskelbtas dekre
tas, kuris grasina mirties 
bausme “susibaudėliams 
prieš valstybę,” jei jie yra 
virš 12 metų amžiaus. To
kie jauni “antivalstybiniai 
gaivalai” kituose bolševikų 
valdomuose kraštuose dar 
nėra baudžiami mirtimi.

Pietų Afrikoj

Pietų Afrikos parlamen-Į 
as, kuris pats save paskel-Į 
>ė aukščiausiu šalies teis 
mu, nusprendė, kad to pa-1 
ies parlamento priimtas 
statymas apie atėmimą 
alsavimo teisių maišyto 
sraujo žmonėms, yra kon
stitucinis aktas. Tą tarimą 
dar svarstys ir aukščiausias, 
teismas.

Egipto Krizė

Egipto ministerių pirmi
ninkas Aly Maher grasina 
atsistatydinti, jei armija 
reikalaus tuoj pat pravesti 
žemės reformą ir suskaldyti 
stambiuosius dvarus. Mi
nisterių pirmininkas sako, 
kad reforma paskubomis 
bus kraštui kenksminga.

Derybos su Iranu

Anglijos vyriausybė suti 
ko duoti atsakymą Iranui 
iki rugsėjo 3 d., kokiomis 
sąlygomis Anglija yra pasi
ruošusi derėtis su Iranu dėl 
išlyginimo aliejaus ginčo ir 
dėl atlyginimo už nusavin
tą aliejaus pramonę Irane.

SVEIKINA LEGIONIERIUS

New Yorko gubernatorius Thomas E. Dewey kalba legio
nierių suvažiavime New Yorke.

5CC,OG3 Belaisvių Dingo

Jungtinių Tautų belais
vių komisija tyrinėja, kur 
dingo nuo 500,000 iki 2, 
000,000 karo belaisvių, vo 
kiečių ir japonų. Tie be 
laisviai pateko rusams 
rankas, bet vėliau dingo ir 
jokių jų pėdsakų nėra. Ru 
sai atsisako su JT komisija 
bendradarbiauti ir sakosi 
belaisvius paleidę.

I neturėdavo, tai gavę iš UNRRA jau. Bet gretimoje stovykloje

ti kuo greičiausiai, geriau-idas, todėl visa kelionė, ten
šiai rugsėjo 7 d., kada bus ir atgal, per Atlantą į vie- 
prie bakūžės aikštėje lietu- ną dieną užėmė mažiau 10 
vių patraukti ir gera pro- valandų.
grama. Pernai į paroda at- . .., , .
vyko daug lietuviu jau po Lėktuvas padare 4,146
jos uždarymo, žiūrėkime, "7,11*5 Per .auksc.lau
kad taip neatsitiktu ir šie- >alk«' J‘j ls, ! N,ew’
met * foundland skrido 4 valan-

Prie parodos veiks lietu- <las minutes, o kelionę 
vių vedama valgykla, ku- at»al lėktuvas padare , 3 
rioje lankytojai galės gauti ja ūmias ir 25 minutes, 
lietuvišku valgiu ir iv airiu Lėktuvas vidutiniškai j abu
gėrimų. • Valgykla yra nė «a u eke °?1 n”'1,0Sv Į*' 
privačiu asmenų rankose, vala?.d« ^eitumu o kelio- 
bet bakūžės tarybos žinio- !,e-> ,s ^akala»rytus )ls,da- 
je. Iš šios valgyklos pelno '.e <w b,M> myhas l,er valan 
dengiamos bakūžės išlaiky- P*-
mo ir parodos Įrengimo iš- Lėktuve skrido trys laku- 
laidos. nai. jie norėjo Įrodyti, kad

Iškilmingas Parodos kelionė į Ameriką ir atgal 
Atidarymas pra vienos dienos reikalas

I Ir Įrodė.
Nors paroda bakūžėje 

atidaroma lankvmui rugsė- Greitieji sprausminiai an- 
jo 6 d. 10 vai. iš ryto, bet glų lėktuvai “Caberra” yra 
jos iškilmingas atidarymas greiti keleiviniai lėktuvai, 
pagal nusistovėjusi paprotį I Su to tipo lėktuvais anglai 
įvyks rugsėjo 7 d., 3 vai. po jau aptarnauja kai kurias 
pietų, kruopščiai paruošta oro linijas.

Neužmirškit, kad “Keleivio” 
prenumerata Amerikoje yra tik 
$3 metams, kuomet kiti savait
raščiai kainuoja po $5.

TIKINTIEMS ATSAKYMAS

Aš nekultas, kad Jus nesupranta
te, ką Biblija sako. PatnesKite pla
tųjį kelią ir eikite siauruoju keliu, 
tai tufcKKt suprasit! (Mat. .: 13-14) 

Alik Ariniu,
3444 Mass. St.

Gary, Ind. (36)

Reikalinga šeimyna Ant Karmos
Nuo spalių (Oct.) 1 dienos bus 

reikalinga šeimyna dirbti ant ma
žos pieno fanuos. Yra geras gyve
namas namas su baldais, elektrinis 
virtuvės pečius ir šviesa. Geras at
lyginimas ir mokykla visai netoli. 
Platesnių žinių galima gauti laišku, 
adresuojant taip: (36)

Mrs. Morris Forsythe,
Rt. 4, Box 467,

New Bern, N. C.

PAIEŠKOJIMAI

Žvalgybininkų Mitingas

Budapešte, Vengrijos sos
tinėj, susirinko posėdžiauti 
Rusijos ir visų bolševikiškų 
kraštų politinės policijos 
viršininkai. Žvalgybų gal
vos diskusuos, kaip page
rinti valstybės priešų seki
mą ir gaudymą. Rusijos 
čeką ekspertai gausiai da
lyvauja pasitarimuose.

šokolado plytelę ją parduodavo 
ir mokėdavo nario mokesčius.

Anglijos darbo partija |Toie stovykloje, kur aš gyve- 
i , i - nau, vienas komiteto narvs da-laikvs savo kongresą rugse- - . , . . .
įo menesio gale Morecam-L Kaip J apskaiiiavau. pi. 
be mieste. Jau paskelbt: Įnįga buvo virš 5 tūkstančių, o 
Įvairių paitijos organizaci-1jIS nusipirko sau motorinį dvi- 
jų ir frakcijų pasiūlymai kati ir kostiumą
partijos kongresui. Tų pa- Atvykęs į Ameriką sužino- 
siulymų yra labai daug. Jau, kad* BALF’as siųsdavo į 
Laukiama, kad nuosaikiųjų V k,.-uią ir cukiau> Tremty- 
grapė turės kongrese dau-Pe a® aP*e cukrų nieko nežino-

Anglijos Darbiečiai
nuo musu iš cukraus naminę ir įdomia progiama. Ren- CharIes Lindbel.gh 1S
bevirdami du gudruoliai nusi- daro taip todėl, kad- Ąmerikos Į Paryžių 1927
nuodijo, žinojome, kad iš cuk- nor} sudaryti sąlygas gali- metais lėkė 33 valandas 29 
raus verda naminę, bet kur tą mai_ didesniam lietuvių mįnutes ir 30sekundžių. 
cukrų gaudavo, tą sužinojau I skaičiui dalyvauti progra-
tik atvykęs Amerikon. ‘ I moję, kuri paprastai tampa

žodis apie save. Esu 60 me- įspūdinga lietuvių demons
tų, turiu dukterį 15 metu. Bu- tracija. 0 tam reikalui yra 
vau Lietuvos kariuomenės sa- Į patogesnis laikas ne šešta- 
zanoris, sunkiai sužeistas prie dienj, bęt sekmadienį, ka-

h* Vaikinas

gumą.

Rinkimai Japonijoj

Rugpiučio 28 d. Japoni
jos vyriausybė paleido par
lamentą ir skelbia naujus

Radviliškio, apdovanotas pasi 
žymėjimo ženklu.

J. Lc\tekis.

(Atkelta iš 6 pusi.)
F <>kui paprastai du kar-

da lietuviai gali atvykti ir Lu j>er savaitę aš rašydavau 
| atvyksta iš tolimesnių aPy- haišką Boleslovui ir atsaky

mą Teresei. Atsakymuslinkiu.

Brocktono Bakūžės Paroda

Paieškau giminių ir pažįstamų iš 
Lietuvos, kurie gali būt atvykę kaip 
DP iš Vokietijos. Brolis Juozas 
Ūkams Lietuvoje gyveno Viekšnių 
parapijoj, o brolis Jonas Ulcanis Ak
menės parapijoj. Jeigu jie dabar 
randasi Amerikoj, prašyčiau juos 
atsiliepti žemiau paduotu mano ad
resu. Aš esu Ona Ukanaitė ir čia 
paduodu savo atvaizdą:

Anna Ukanaitė, 
1610 E. Adams Street, 

Springfield, III.Kalbėtoju pakviestas nau- ypaį gerai parašydavau.... 
jasis SLA pirmininkas adv. žinoma, ji klausydavos tų 

IK. Kalinauskas iš Bostono, atsakymų, verkdavo savo 
..... .. . ,, R° kalba bus trumpa, bet storu bajsu įr už rašymą

vykiausias lietuvių stakles reikšminga vien todėl, kad tjkru laiškų nuo nesančio 
ii paruošė naujas. Staklių J kalbėtojas yra čia gimęs ^Boleslovo ji užadvdavo ma- 
formos labai Įdomios, už- pasiekęs aukštą vietą fede- L, kojinJes> syulopydavo 
tinkamos tik senovės Lietu-halinėje tarnyboje, pasilik- marškinius Paskui už ka
voje. Jos atrodo lyg pa- damas giliu ir veikliu lietu- žin ka ja įkišo j kalėjimą. 
linkusios nuo sunkaus audi- viu patriotu. 1

Apolinaras Žilevičius paieško Juo
zo Šimkaus, kilusio iš Biržavėnų 
dvaro, Luokės parapijos, Telšių ap
skrities. Aš esu jo dėdė. (36)

Paul Žilevičius,
17 River St.

No. Weymouth 91, Mass.

įdomi Paroda Bakūžėje
Metinė paroda Lietuvių 

rinkimus spalių mėnesio 1Į Bakūžėje bus atidaryta lan- 
d. Opozicija senai jau rei-py1™“ ru^ėjo 6 d., 10 vai. 
kalavo paleisti parlamentą partu su didžiąja pramonės 
ir laikyti pirmus visai iaiš-F žemės ukio gaminių pa- 
vus rinkimus atgavus kraš- r°da Brocktone, kurios dalį 

ji sudaro. Paroda veiks li
gi rugsėjo 13 d., 10 vai. va
karo. Iškilmingas lietuvių 
liaudies meno parodos ati
darymas bakūžėje Įvyks 
rugsėjo 7 d., 3 vai. po pie-

tui nepriklausomybę.

KAS MUMS RAŠOMA
Apmąstymai

Katalikų dienraštyje “Drau
ge” skaitėme sekančią žinutę: 
“Musueeko. Ispanija, rugp. 23 
<1.—Antonio de Castillo. bulių 
kovotojas, sulaukė negarbingo 
galo. Surengtoje bulių kovoje 
jis turėjo susiremti su jaunu 
bulium. Keturkojis kovotojas 
išėjo pergalėtojas—nudurė sa
vo dvikojį oponentą.”

Ispanija, kaip žinome, yra 
katalikiškas kraštas. Katalikų 
religija ten yra laikoma vals
tybine religija.

Diktatorius Franko savo lai
ku yra pasirašęs su popiežium 
sutartį, pasižadėdamas padėti, 
katalikų bažnyčiai kovoti su 
“kreivo tikėjimo” skelbimu .ir 
platinimu.

Nesenai kitame lietuvių dien
raštyje (“Naujienose.” rugp. 
18) skaitėme, kad Sevilijos ar
kivyskupas. pasiremdamas sa
kyta sutartimi, paskelbė "ga

nytojišką laišką.” primindamas 
valdžiai, kad pastaroji netole
ruotų protestonų.

Kad kuris nors Ispanijos ar
kivyskupas butų priminęs val
džiai uždrausti žiaurias bulių 
kautynes—tokios žinios niekur 
neskaitėme.

Matyt, tas viduramžių (ka
talikybės žydėjimo laikų) pa
protys katalikų arkivyskupams 
visai neatrodo nekrikščioniš
kas. Kitas reikalas yra su 
krikščioniškais protestantais, 
nepripažįstančiais popiežiaus ir 
papročių, užsilikusių iš tamsių
jų viduramžių, k. a. žiauriųjų 
bulių kovų, už pinigus perka
mo dangaus ir tt.

Mąstytojas.
Chicago, III.

Krislas ir Rąstas
Gerb. redaktoriau! Pastebė 

jau "Keleivio” 33 nr. žinutę 

“Geradarės Biznis Gerai Apsi

mo aaroo. Parodoje jos nau la L
ŽUIU\3

iiv. Mano pažįstamas nukrė-meninę
bus ne tik darbo įrankiu, Įlvaškienės tautinių šokių hė nuo cigaro pelenus ir už 
bet atskiru įdomiu ekspo- grupė ir muz. J. GaidelioLįmąstęs pasakė: 
natų. [vadovaujamas vyrų choras.

Bakūžės asloje stovės lie-[taip pat iš Bostono. Juo žmogus daugiau kar-
tuviški baldai—stalas ir . . lybių ragauja, tuo daugiau

Paieškau mano brolį Antaną Ta- 
mošėtį, kilusį iš Pušaloto parapijos, 
Kirmelynčs kaimo, paskutiniu laika 
(ĮOĮt? metais) gyveno Ontario pro
vincijoj, Kanadoj. Jis pats ar kas 
jį žino prašau parašj’ti man šiuo ad
resu: (38)

Martin Thomas,
5816 So. Sacramento Avė., 

Chicago 29, III.

moka,” kur rašoma apie Ievos, .
Peronienės labdaros organiza- •'Pecia ia. progiama. 
ciją, kuri surinkdavo kasmet Šiemet lietuvių paroda 
milionus. bet jokios atskaito- bakūžėje bus labai įdomi, 
mvbės niekam nenuodavo, nes turtinga ir įvairi. Bakūžė 
jos labdara buvo vedama “su ne tik savo išorine išvaizda 
širdimi, o ne su buhalterija.” primins Lietuvos kultūrą ir 

Ta proga norisi priminti gyvenimą, bet ir jos vidus 
Kristaus posakį apie rasta ir .aip’ 3utvarkvtas ir iš- 
knsla. arba ap.e s,rd, ,r buhai- kad įimai ,a.
terija musu pac'.u tarpe. *. , , , . ®. . . ,.

Musų tautos vadas aukas atskleistų lietuvių liau-
rinko Ginklų Fondui per veik dies meną, jo giozi, įvairu- 
visą savo valdymo laiką, bet ar mą ir savitumą. Šitam tikš
tą fondą jis tvarkė su širdi-jiui ruošiamasi labai kruop- 
m ar su buhalterija? Juk tu- Ščial.
rintieji tarnybą turėjo Į tą fon- Parodos įrengimui iškvie- 
dą aukoti ir aukodavo ne kiek Lti iš Kanados dail. A. Ta- 
jie norėdavo, bet kiek būdavo moŠaitis ir dail. A. Tafflo- 
iš viršaus nustatyta. O kur to Laitienė. Jie paruošė paro- 
fondo pinigai ir rinktai) Bol-K sutvarkvmo projektą ir
sevikams įsiveržiant i Lietuva .. „ i .. . ... \ . reikalingus eksponatus, ku-juk nebuvo ne vieno šūvio pa- ; ®. i ’]eista nuos atsiveža kartu su sa-

virhh’ Parodoje nebus- he žuvus Danui ir Girėnui di- - , , ;. A vieno dalvko, kuris jau bu-dziausiu tempu buvo pradėtos! -t J
rinkti aukos ju paminklui ,ta- v0 mat.rias. <VĮękaS paruoš- 
tvti. Trumpu laiku buvo su-Ką specialiai ^iai partidai, 
rinkta 120,000 litų. Po to pra-|vi5^a? nauja, šviežia, kitur 
sidėjo vietos ieškojimas, kur tą [nesutikta, 
paminklą statyti? Išvažinėjo Lankytojai pamatys čia 
po miestus ir kaimus, islande naujausius dail. A. Tamo- 
po miškus ir krumus. ieškojokaitienės darbus: kilimus, 
ant kalvų ir po daubas, po pa [langų užuolaidas, staltieses, 
pelkes ir smiltynus ir per *e- 0 ypač tautinius drabužius, 
sius metus ieškojimo niekur 1^^ , ivajKu
nerado vietos, kur ta paminklą Rinkių pavyz

O* kaip buvo Vokietijoj. ka-l^^\u^ aukštaičių, Žemai- 
da tremtiniams gerybės buvo [ maičių, dzūkų, zanavykų, 
dalijamos? Ar ten labdara bu- Senoviškose, lietuvių staklė- 
vo vedama su širdimi ar su bu se prie kaišytinių audinių 
halterija? žinoma, pranešdavo [bus pati dail. A. Tamošai- 
amerikiečiams, kad aukos dali-Įtienė, kurios darbo tauti- 
jamos, vargšai džiaugdavosi. nįais rūbais šiandien gali 
amerikiečiams dekodavo, bet I pll0štis lietuvės įvairiuose 
kaip buvo su atskaitomybe, tai kraštUOse, kaip seniau Lie- 
jau kitas dalykas. Staklės pagamin-

Taip pat tremtiniu stovyklo- J 
se rinkdavo Bendruomenės na- Pa»al senoviskiausius, 
rio mokestį, bet kaip ten buvo ^į11! siuita) pavyz-
su atskaitomybe. Stovyklose [džius. Dail. A. Tamošaitis 
gyvenant žmonės jokių pajamų Iatsidėjęs išstudijavo seno-

keturios kėdės, lygiai to-J _9; Gaškienės gaisus šo
kios, kaip senovės Lietuvo-r4^3’ pasirodys dviem giu- 
je puošė musų sodžiaus sėk- asirai šoks suaugę
Ivčias. Juos suprojektavoPr vaikai. Kiek šioji tauti-
i? padarė pats dail. A. Ta- ni^ šokil^ yra
mošaitis. “^ri ir įdomi, matyti iš to,

kad ją beveik kiekvienais 
Pasienį rems visu savo metais kviečia atlikti pro- 

juošnumu šimtametė, mar- gfama Brockton Fair vado- 
ga kraitinė skrynia. Anais vybė.
laikais tokioje skrynioje lie- Muz. J. Gaidelio choras 
uvės kraudavo ir laikyda- atvyksta su nauja, dar ne- 

vo ?avo kraičius drobes, [girdėta progiama, kuriai 
drabužius ir kitus margi- intensyviai jis ruošiasi visą 
nius, Į kuriuos būdavo įdė-Jvasarą. Šio choro pirmas 
;a daug nemigo naktų, dar- viešas pasirodymas buvo 
bo, rūpesčių, sielos ir •sva-1 Brocktone per Lietuvos ne- 
jonių. Dabar dail. A. Ta- priklausomybės minėjimą, 
mosaitis fiagal atsivežtus iš kada publika buvo nuste- 
Lietuvos pavyzdžius pats įminta jo pajėgumu, meniniu 
čia padarė, apkaustė ir nu-hygju jr lietuviškos dainos 
margino tokią skrynią, kad pe* davimo žavėsiu. Dabar 
sunku ją atskirti nuo tikro- [choras pasiteiks dar stip 
sios senoviškos.: JĮ gražiai Iriau.
išmarginta paukščiukais ir Kaip. paroda, taip ir pro
gelių vazonėliais, d metalo [grama rūpinasi bakūžės ko- 
apkaustymai -meistidškai[misija, kuriai vadovauja P.; 
ant priekalo nukalti. įViščinas. Kiti komisijos [

Kertėje bus senoviško nariai yra K. Jurgeliunas,t 
darbo rankšluostinė (abra
kinė) su puošniais rankšluo
sčiais. Aplinkui sienose ka
bos Vytis ir Lietuvos mies
tų herbai, primeną didelę 
ir galingą musų tautos pra
eiti. Atskirai sienoje .Bus 
raukšdėtis su lietuvių cha
rakterio indais—ąsotėliais, 
lėkštėmis ir tt. Tai vis dail.
A. Tamošaičio darbai.

Taip įrengta paroda yra 
didelis įvykis visos Naujo
sios Anglijos lietuvių gyve
nime. Neabejotinai ją steng
sis pamatyti visi lietuviai iš 
tolimiausių apylinkių, nes 
tokios parodos yra retas da
lykas musų gyvenime. Vi
siems patartina neatidėlioti 
parodos aplankymo, o vyk-

V. Baniulis, M. Tubis ir A. 
Bačiulis.

' BTocktoniškis.

jis trokšta saldumų. O mes, 
apsidangstę savo dorybių 
skurliais, iškėlę galvas auk- 
tyn, to nesuprantam. Ir vis

kas pasibaigia kvailai ir 
žiauriai. Mes sakom, jie 
nupuolę. Aš noriu žinoti, 
kas yra nupuolusieji žmo- 

Pirmiąusiai, tai žmo
nės su tais pačiais kaulais, 
mėsa, krauju ir nervais, 
kaip ir mes. Bet mums kas
dien sako, kad jie nupuolę, 
o mes geresni. Ir mes tuo 
tikime, ir vaikščiojame iš
kėlę galvas ir rėkaujam 
apie savo gailestingumą. Iš 
tikrųjų, mes esame nupuolę 
žmonės ir, man atrodo, la
bai • žemai nupuolę savo 
kvailu, yasięlųlžiavimu. Be 
pakaks. Tai seni dalykai 

i—pasenę, net gėda apie tai 
kalbėti. Labai seni.

APSIVEDIMAI
Vedybų tikslu paieškau draugo, 

ne jaunesnio, kaip 50 metų. Aš esu 
našlė, rimta, nerūkau, negeriu, bet 
linksmo budo ir dirbu. Vaikai jau 
visi vedę ir gyvena atskirai. Pla
tesnių informacijų suteiksiu per laiš
ką. Bet gyvanašliai nerašykit, ir iš 
Kanados nerašykit. Mano adresas:

Mrs. M. E.,
636 Broadvvay, So. Boston, Mass.

(36)

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

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

ALEXANDER’S CO
414 West Broadavry 

South Boston 27. Mass.

Per Atlantą ir 
Atgal Viena Diena

; Anglų prausminis (jet) 
lėktuvas rugpiučio 26 d. 
per vieną dieną perskrido 
Atlanto vandenyną, pasie
kė, Ameriką ir gi įžo tą pa
čią dieną atgal. Lėktuvas 
Skrido iš Aldergiove, šiau
dinėj Airijoj, Į Ameriką ir 
atgal 7 valandas ir 59 mi
nutes. Tiek jis išbuvo ore 
lėkdamas. Amerikos kon
tinente, Gander aerodrome, 
lėktuvas išbuvo dvi valan-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fratemalė Organizacija 

įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2.120,359.00

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

Nariais priimami abiejų lyčtų 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 West 30th Street New York 1, N. Y.

t

jvairiuo.se
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IŠ SOCIALDEMOKRATŲ 
SUVAŽIAVIMO

SENATORIUS
SKELBIA

LODGE
REKORDĄ

Pereitą šeštadieni ir sek- Musų valstijos senatorius
madienį So. Bostone Strand Henry Cabot Lodge ši ru- 
Hall patalpose posėdžiavo j deni bus vėl kandidatas i 

Socialdemokratų senatą, šiomis dienomis se-Lietuvių 
Sąjungos dvimetinis suva
žiavimas. Suvažiavimas pra
sidėjo šeštadieni po pietų 
dalyvaujant 45 delegatams. 
Sekmadieni delegatų skai
čius padidėjo, nes atvyko 
prietelių iš Latvrence. Lov
eli ir kitų vietų. Suvažiavi
mas užsibaigė sekmadienį 
7:30 vai. vakare.

Suvažiavimas praėjo dar
bingoj nuotaikoj drg. A. 
Jenkinsui pirmininkaujant. 
Apie pati suvažiavimą kitą 
savaitę bus plačiau parašy
ta. Dabar pasitenkinsime 
paminėję, kad suvažiavimo 
proga įvairios LSŠ. LDD or
ganizacijos ir paskiri nariai 
atsiuntė aukų $405 social
demokratų veiklai stiprinti.

Šeštadienį vakare toje 
pat Strand svetainėje, pir
mame aukšte, buvo suruoš
ta vakarienė delegatams 
pasitikti. Susirinko apie 
100 svečių iš Bostono ir 
apielinkių su delegatais 
smagiai vakarą praleisti. 
Šeimininkės draugės T. 
Brazaitienė, O. Andriukai
tienė, O. Gegužienė, B. Va
lentienė ir S. Jonuškienė 
paruošė gardžią vakarienę 
ir taip sutvarkė, kad sek
madienį delegatai dar buvo 
pavaišinti gerais pietumis, 
o užbaigus posėdžius dar 
gavo ir užkandžių. Vaka
rienėje nelengvą darbą dir
bo musų draugai P. Brazai- 
tis, jaunasis E. Brazaitis, 
Vincas Anesta. N. Jonuška. 
J. Andretvs ir kt.

Vakarienės programą gy
vai vedė drg. M. Michelso- 
nienė. Ji perstatė eilę sve 
čių ir paprašė kalbėti Dr. 
P. Grigaitį, kuris savo kal
boje papasakojo įdomių 
prisiminimų, kaip jis iš ru
sų kalėjimo pasiekė Ameri
ką anais senais laikais. Dar 
kalbėjo draugai K. Bielinis, 
V. Sirutavičius, S. Michel- 
sonas, A. Jenkins, S. Pap 
lauskienė, M. Aleknienė, B. 
Spudienė, J. Buivydas, S 
Butkeraitis, V. Gervickas, 
P. Šveikauskas, -J. Macut 
1 evičius, adv. S. Briedis, J. 
Lekys ir kt.

Po vakarienės svečiai il
gai šnekučiavo, o delegatai 
i "to metą 10 vai. susirinko 
laiku posėdžiauti.

natonus įssiuntmejo spau
dai ir įvairioms organizaci
joms apžvalgą savo veiklos 
senate ir išduoda visuome
nei išsamų raportą iš savo 
darbų senate. Jo rekordas 
yra gana įspūdingas.

Šen. H, C. Lodge yra li
berališko sparno republiko
nas. šį rudenį jam teks 
rungtis su populiariu kon- 
gresmonu John Kennedy. 
kuris išstatė savo kandida
tūra i senatą.

Šen. Lodge pagarsėjo tuo. 
kad jis buvo vyriausias ge
nerolo Eisenho\verio kandi
datūros rėmėjas republiko
nų partijoj ii- svarbiausiai 
dėka jo pastangom republi
konai pasirinko Eisenho\ve- 
rį vietoje Tafto.

ŠEŠTADIENIO MOKYKLA 
PRADEDA DARBĄ

SANDAROS PIKNIKAS

Rugsėjo (Šeptember) 7 
d.. 2 vai. po ęietų visi keliai 
veda į Sandaros pirmo ap
skričio metinį pikniką, ku
ris įvyks gražioje, patogiai 
įrengtoje vasarvietėje 
\\ orkmen's Circle Camp 
(Golden Ring Camp R Fra- 
mingham, Mass.

ši graži vasarvietė įreng
ta su įvairiais sporto, žaidi
mų bei šokių salėmis, plau
kimo baseinais ir gera sve
taine. kur atvykę turėsite 
visus patogumus.

Be visti šių malonumų 
dainuos Gabijos Choras ir 
gros Al Stevens orkestras.

\ Įsa lietuviška visuome
nė kviečiama dalyvauti šio
je didžiojoje Mass. valsti
jos gegužinėje.

Iš Bostono ir Worceste- 
rio reikia važiuoti Route 
No. 9 iki Framingham, pa
važiavus miestu sukti 126 
keliu ir rasite iškabą su už 
rašų *'\Yorkmen’s Circle 
Camp.”

Autobusai iš Bostono įs- 
yąžiuos 1 vai. po pietų nuo 
Lietuvių Piliečių Klubo 
368 Broadtvay, So. Boston

Visi dalyvaukime šioje 
metinėje Sandaros pirmą 
kartą tokioje gražioje, pa
togioje vietoje rengiamoje 
gegužinėje.

Apskrities Valdyba.
Vv'aterbury, Cunn.

Šeštadieniais veikiančioji 
lietuviškoji mokvkia prade
da mokslo metus rugsėjo 13 
d.. 9 vai. ryto. Visi moki
niai ir jų tėvai tą dieną 9 
vai. yra kviečiami į pamal
das lietuvių parapijos baž
nyčioje.

Po pamaldų bus trumpas 
mokinių ir tėvų susirinki
mas salėje. Paskui moki 
niai eis trumpam laikui į 

klases ir bus sudaromi kla- 
ių sąrašai šiems 

metams.
Prašau tą dieną atvesti 

vaikučius, kurie eis į pirmą 
skyrių.

K. Mockus,
Mokyklos Vedėjas.

SIŪLO UŽDRAUSTI
TAKSU KĖLIMĄ

‘Nejučiom’’ Praėjo Curley 
Pensijos Jstaty mas

Bostono miesto vaidyto
jai sugalvojo perkainuoti 
nekilnojamas žmonių nuo
savybes. namus. kad galėtų 
dar daugiau pakelti taksus 
(šiemet mokama $66.88 
nuo tūkstančio).

Majoras Hynes sako, kad 
perkainavimo darbą galėtų 
atlikti dabar esamas aseso
rių personalas, bet tai užim
tu apie 7 metus laiko, nes 
miesto asesoi iai dirba tik 
60 dienų per metus (gauna 
no $40 į čier.ą). Todėl ji
sai siūlo samdyti pašaliniu.' 
“ekspertus." kurie galėtų 
perkainuoti nuosavybes už 
kokius 8200,000.

Bet doichesterietis VVill- 
am J. Keenan įnešė valsti

jos senatan bilių, kuriuo 
siūloma uždrausti šios vals- 
;ijes miestams kelti taksus 
namu savininkams, kuriems 
leleulžiama kelti nuomų už 
butus.

Be to. Bmcktono atsto- 
. as Adolph Johnson įnešė 
legisiaturon bilių, kuriuo 
reikalaujama panaikinti 
rakio taksus. Mat, dabai 
veikia įstatymas, kuriuo 
valgio taksai yra kolektuo- 
ami ne tiktai viešuose res

toranuose, bet ir ligoninėse, 
ir vaikų auginimo įstaigose, 
ir privatiniuose namuose, 
kur valgo pašaliniai žmo- 
nės.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
VALSTIJOJ

BALF’o Suvažiavimas
Jvyks Bostono Mieste

Ateinantis BALF o suva
žiavimas nutarta šaukti 
Bostone, tuojau po Naujų 
Metu. būtent 9 ir 10 sausio 
dienomis. Keli Bostono 
iešbučiai jau pasiūlė savo 

patalpas, bet kol kas dėl 
patalpų dar nėra apsispręs
ta. Gali būt, kad teks pa

rinkti South Bostono Li- - 
tuvių Piliečių Draugijos sa
lę, nors viešbuty butų dau
giau parankumo 
tams.

Poniai K. Namaksienei 
Padaryta Sunki Operacija Paskolins

Pereitos savaitės ketvir
tadienio vakarą sunkiai su
sirgo p. Katryna Namaksie- 
rė, uoli BALF’o ir kitu or- 
ganizacijų veikėja, plačiai 
žinomo real-estatininko A. 
J. Namaksio žmona.

Nakties laiku ligonę teko 
vežti ligoninėn, kur buvo 
nustatyta, kad tuojau rei
kia daryti operaciją. Ir pir
mą valandą nakties opera
cija buvo padaryta. Rodos, 
ji pavyko gerai ir ligonė 
dabar jaučiasi kiek geriau, 
tačiau per 10 dienų turės 
būti ligoninėj.

“Keleivis” reiškia jos šei
mai gilios užuojautos, o jai 
pačiai linki kuo greičiausiai 
pasveikti.

Ligonė randasi Faulkner 
ligoninėj, Jamaica Plain.

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių.

395 Broaduay 
South Boston. Mass.

Tel. SO 8-2885

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road 
Arti Iphara's Corner 

DORCHESTER, MASS.

Pire LiabilityMARY H. GASTON
; Lietuviška Apdraudos Įstaiga
J Virš 20 metų patyrimo
{ Palisą pristatau į 10 minučių
» 317 E Street, arti Broadway —:— South Boston 
! AV 2-8344—Telefonai—SO 8-8793
j (Oct. 8)

ATIDENGĖ VAGYSTES 
MIESTO LIGONINĖJ

Bostono miesto ligoninėj 
nesenai “dingo” 12,000 
kvortų pieno ir grietinės. 
Dingo vagių rankose. Per
eitos savaitės gale miesto 
finansų komisijos vienas 
narys pranešė, kad tokios 
vagystės miesto ligoninėj 
jau ir seniau pasitaikydavo 
ir net “per eilę metų” kokie 
tai ilgapirščiai apvoginėja 
tą ligoninę. Tas pats ne
įvardytas finansų komisijos 
narys sako, kad ligoninės 
vedėjai į tokias vagystes li
goninėj žiuri pro pirštus ir 
nesistengia vagis išaiškinti.

Kiek seniau ligoninėj din
go mikroskopas ir nemažai 
baldų ir po to įvykio ligo
ninės trustees buvo ragina-

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— Dainininkė Valerija 
Barmienė iš Dorchesterio.

3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 91 Bay State Rd., 
Boston, Mass., o biznio rei- 
nio reikalais rašykit ofiso 
adresu: 502 E. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Eaina 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

imi geriau saugoti ligoninės 
MAŽĖJA lurtą Dabai- ligoninė ke

lta įvesti griežtesnę kontro- apš^eįi^u"' 
kai pasirodė, jog vagys'Ą.4 

j ?ią \a>aią žymiai į į^gėi e 12,000 kvortų ligo 
sumažėjo. Birželio mėnesį1 nįnė«s '
čia buvo 67.232 bedarbiai.

GERAS “INVESTMENT"

Bedarbiu 'kaičius

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149

Bostone. 6 šeimynų namas, 
gerais mediniais šin- 

yra baltas pečius. 3 balti 
sinkai. pajamų $83.80 į menesį. Kai
na tik 81,800. Dėl įnešimo galima 
sutarti..

Bruno Kalvaitis,
E. Broadwav. So. Boston. 

Tel. SO 8-0605.

pieno.
, , , Ligoninė turi sudariusi

kube .' juvo rnokamo> pa- sutartj pristatinėti pieną su 
o rugpiučio n 'Shavvmut Dairy Co., bet 

jau_ ih 4S,32o bedarbiai ^159032 sutarties vykdy- 
ėrr.ė pašalpas. -Jei birželio.mas atidėtas, kol bus išaiš-
ga^e per sav
biams buvo ~..........« pieno

54o
Turim visokių vaistų. Siunčiam 

i net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename
čia jau 20 metų.BUTAS

Išnuomuojamas naujai atre 
montuotas butas, 3 kambariai 

virtuvė. Kreiptis: 573 East 
Second St., So. Boston. (37)

TOMl *rkl K

Tik dabar spauda ir vi- 
uomenė sužinojo, kad mu

sų valstijos legislatura, bai
giant posėdžiauti, liepos 4 
d., išleido įdomų Įstatymą, 
kuris duoda progos buvu
siam miesto majorui, Jame*
M. Curley, gauti iš miesto 
didelę pensiją, po 12,000

mokslo j dolerių per metus. Pensija 
gali būti mokama nuo 1950 
metų pradžios.

Įstatymas praėjo nemi- 
minint J. M. Curley vard< 
ir kažka’ip nejučiomis. Jh 
buvo svarstomas komisijo 
se. kur turėjo būti liudinin
kų apklausinėjimas, bet nė 'e 
vienas liudininkas nepasi
rodė. Įstatymas buvo pa
ruoštas pranešimui seime
lyje liepos 1 d., bet jis buvo 
palaikytas iki liepos 4 d., 
kada paskubomis, kartu su 
visais kitais paskutinio mo
mento įstatymais praėjo ii 
Curley pensijos Įstatymai 
Gubernatorius P. A. Deve» 
statymą pasirašė ir nuo šio 
rudens Curley gali imti 
rensiją.

Pensijai gauti J. M. Cur- 
tey turi įmokėti į miesto 
pensijų kasą apie 211,000 
iolerių ir tuoj pat jam pen
sijų kasa turės išmokėti 33,- 
)00 dolerių pensijų už pra
ėjusį laiką. Po to J. -M 
Curley gaus po 1,000 dole
rių mėnesinės pensijos. Įsta
tymas taip surašytas, kad ir 
jo žmona, po jo mirties, dar 
galės naudotis pensijų ka
sos išmokėjimais.

Įstatymą seimelyje įnešė 
atstovas T. F. Reilly iš Dor
chesterio. To atstovo duk
tė liepos 4 d. kitu įstatymu 
Tavo “civil Service” tarny
bą.

delega-

Eisenhoweriui 
“Frazių Kalėją”

Massachusetts republiko- 
nai paskolino vieną iš savo 
gabiausių “frazių kalėjų, 
Albert Leman, kuris gal pa
siliks su generolo Eisen
hovverio rinkiminiu štabu 
iki balsavimo dienos. A 
Leman pavasarį rašė kal
bas S. Adams, Nevv Hamp 
shire gubernatoriui, laike 
nominacinių balsavimų to 
valstijoj.

Kainos Kils Dar Aukščiau

Rugsėjo mėnesį laukia
ma, kad Naujojoj Anglijoj 
visos kainos lips į viršų 1 
ar gal 2 nuošimčiu. Taip 
pranašauja kainų kontrolės 
ofiso viršininkas M. Mc- 
Donough.

1 XMO.l’

_ bedar-.Įęinta, kas pavogė tiek daug,’’’ v’ 
išmokėta oi,- Secoi

3. tai prieš paskutinę
rugpiučio savaitę buvo
mokėta ?1.136,568.

Bedarbių sumažėjo
padaugėjimo darbų ivairio- 1

Ieško Yorkšaus Užmušėjo

Atidengus pieno vagys
tes ligoninė dabar tikrina 
savo turtą, o gandai plinta, 

(]e\kad ligoninėje daug bran
gių Įrengimų pavogta. Vi-

įs- BUTAS NEMOKAMAI
Ilgam laikui nemokamai iš

nuomojamas butas iš kambario 
ir virtuvės tam. kuris bus dali 

,,. ...., - - - _ ar visa popietini laika namie.
...artine* sanO.e ypač si stebisi, kaip vagys galėjo Dėl nuomos galima bus ir ki

bai avalynes ir tekstiles >taip ilgai ir taip plačiai šei.
-lu* mininkauti miesto ligoni 

nėj.

DR. D. PILKA
Oftoo Vatoadoa: m I M • 

b a» T IM •

846 BROADWAY 
•O. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1W

imonė' pradėjo gyviau 
dėti.

Del Aborto Mirė Moteris

Mrs 
tvėrė: 

nuo
29

VETERANAS NORĖJO
ŠOKTI Į GATVĘ

Sviria Murphy iš
2> metų. ątsiskv i u- j Vienas karo veteranas 
yro, mirė lugpiučio piaeitą penktadienį išlindo 

septin-d. Revere, pas savo pa-,Touraine viešbutyje 
zjstarr.U', pas kuriuos ji bu-'
v> .akvojusi. Ji miiė stojo ant pneianges ir ren

Tyrinėjimas paro- šokti i gatve. Minia
buvo TAO'd ė. kad 

darius 
žastit' nirė. Policija 
bar aiškina, kas 
padarė abortą.

moteris ouvo pa
bertą ir iš tos prie- 

da-

PADĖKA

taip susitarti. Butas yra su 
virimui pečiumi, dušu ir visais | 
reikalingais baldais (forni- 
čiais) dėl dviejų asmenų. Tei-I 
rautis 185 H St.. 1 fl.. So. Bos
ton. Mass., tel. SO 8-2348.

(36)

REIKALINGA MOTERIS
Reikalinga moteris prie leng

vo namu ruošos ir vaikų prie-1

A. J. N AM ARSI
|BBAL ĮSTATE B INSŪEANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0943
Bes. 87 ORIOLB STEBBT 

W«et Roxbvy. M“*
Tel. PArkw»y 7-0402-M.

tame aukšte iš lango, atsi- žiūros darbo. Kreiptis 
stojo
gėsi šokti į
žmonių su šiurpu stebėjo, 
kaip viešbučio tarnautojai 
jį viliojo atgal į kambarį.

nu: CO 5-9761.
telefo-1 

(36)

Produktai -
agentams siulo-

moteliai Veteranas Ronald S. Rubin
iš Roxburč 
nusižudyti.

sakėsi norėjęs

Watkinso
Kostumeriams ir 

mi šie produktai:
Watkinso mentolinč kamparo mos

tis. Uatkinso linimentas. \Vatkin- 
so coconut oil shampoo. Rašyt šiuo 
adresu:

842 Dorchester Avė., 
Dorchester. Mass.

Telefonas TA 5-6623.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27, Masa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Padė. 
Bosto:? 
jos ska
prie W 
ir taip 
jusieirs 
pasisek 
Scout'
vvklo

SIŪLO SUMAŽINTI 
KONSTEBELIŲ SKAIČIŲ

Policija išėmė vvarantą 
areštuoti bostonietį Carl R. 
Chase įtariamą dalyvavus 
Alekso Yorkšaus užmušime 
Auburn, M e. Apie tą žmog
žudystę šiame “Keleivyje" 
yra daugiau žinių. C. R. 
Chase slapstosi, jis yra sė
dėjęs pustrečių metų kalė 
jime.

įsiems surengti 
Baltijos vietininki- 
:ių stovyklą Kirby 
Townsend, Mass., 

at jautriai prisidė- 
prie tos stovyklos 
o Boston Giri 

(ouncil, Kirby sto- 
Iministratorei Mrs.

Barbara H. Hussey, Dr. D. 
Pilkai, kančių tėveliams 
bei rėrrėjams, skautes nu- 
vežusieir.' į stovyklą ir par 
vežusieir., pp. Ausiejui. V 
Brantneįiui, M. Dapkui, 
inž. J, Gimbutui, Strazdui 
A. Treiniui, V. Vakauzui, 
inž. B. Veitui, V. Černiui, 
inž. R. Veitui ir kitiems ta
riu skautišką ačiū.

B a lt i j o s vietini nki jos 
skaučių vietininkė v. skt.

‘ Lidija Čepienė.

New Boston Committee 
pasiuntė majorui J. B. 
Hynes laišką ir siūlo jam 
sumažinti miesto konstebe- 
lių skaičių. Dabar yra 35 
miesto apmokami konste
bliai. o galima butų išsi
versti ir su 17, sako

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariskos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WHIL, 
1439 klc.

Biznio reikalais kreiptis:
109 W. Broadwav, So. Boston
Arba telefonuokit: SO 8-0520

Tel. 80 8-2150
5AV-0N ROOFING CO. 

409 W. Broaduay 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul lapenas. Jr.. 

Alphonse Stecke
ir

Dengiam Stogus ir Sienas
Geriausiais “Bird” Kompanijos 

šingeliais
Apkainavimas Dykai 

(Free Estimate)

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuve 

172 L St., So. Boston
Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys i.š viso pasaulio. 
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptų at- 
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto fld 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietasis Gydytojas ir Chirvrgae

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

l




