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Amerikos Armija, Orlaiviai Ir 
Laivynas Gina Korėją

Šimtai Lėktuvų Bombarduoja Bolševikus; Jungtinės
Tautos Šaukia Visas Tautas Sudrausti Agresorius; 

Stalinas Sėdi, kaip Pelė Po Šluota; Kitos Vals
tybės Siunčia Pagalbą Amerikai

Prezidento Trumano įsa
kymas duot pagalbą užpul
tai pietinei Korėjai praeitą 
savaitę pradėta vykinti. Pir
miausiai Amerikos orlaiviai 
buvo mesti į frontą, vėliau 
ir karo laivai įsijungė į Ko
rėjos pakraščių blokadą, o 
savaitės gale prezidentas

tas pajėgas į Korėją, kad 
padėjus Amerikai vykinti 
Junginių Tautų nutarimą 
sudrausti Korėjos agreso
rius.

Rusijos politika dar nėra 
paaiškėjusi. Į Amerikos 
kvietimą dalyvauti Jungti
nių Tautų nutarimo vykdy-

Trumanas davė įsakymą irime ir atstatyme taikos Ko- 
Amerikos kariuomenę pa-!rejoj, rusai atsakė, kad jie 

, naudoti Korėjos mūšiuose, 'neskaito Jungtinių Tautų
• J • • i x • i •Orlaiviai ir laivai naudojami 

kariuomenei ir tankams ga
benti į Korėją.

Pirma Amerikos orlaiviai 
ir laivai turėjo įsakymą da
lyvauti kovose tiktai pieti
nės Korėjos teritorijoj, bet, 
prasidėjus mūšiams, orlai-

nutarimo legališku ir nema
no kištis “į kitų tautų vidu
jinius reikalus.”

Bet visas pasaulis akylai 
daboja, ar rusai nesimes į j 
kokią nors kitą avantiūrą i 
Turkijoj, Irane, Balkanuo
se ar Vokietijoj, o Ameri-j

viai pradėjo daužyti ir šiau-'kos vyriausybė sustiprino
rinės Korėjos bazes, iš ku
rių bolševikai gauna sustip
rinimus. Šimtai orlaivių 
daužo šiaurinės Korėjos su
sisiekimo kelius ir bazes, o 
karo laivai blokuoja visus 
Korėjos pakraščius.

Kiek Amerika kariuome
nės siųs į Korėją, priklau
sys nuo to, kiek šiaurinės 
Korėjos bolševikai gaus pa
galbos iš Rusijos. Pirmie
ji amerikiečių kariuomenės 
daliniai jau yra nugabenti 
į Korėją ir iš Taegu miesto 
išvyko* į frontą bolševikų 
kolonų pasitikti. Amerikos 
kariuomenės vadu Korėjoj 
paskirtas generolas majoras 
William F. Deah. Genero
las MacArthur Japonijoj 
yra vyriausias visų kariškų 
pajėgų viršininkas Toli
muose Rytuose, jo žinioje 
yra visos Amerikos, Angli 
jos, Australijos, Naujosios 
Zelandijos ir kitų sąjungi
ninkų kariškos pajėgos Ko 
rėjoj.

Sekmadienio ir šio pir 
madienio mūšiuose virš Ko
rėjos amerikiečiai sunaiki
no eilę orlaivių, kurie ne
šiojo bolševikišką žvaigždę. 
Ar tuose orlaiviuose buvo 
rusai lakūnai, ar šiaurinės 
Korėjos bolševikai, praneši
mai nesako.

Perinės Korėjos armija, 
neturėdama tankų ir prieš
tankinės artilerijos, nepajė
gė atsilaikyti prieš sukon
centruotus rusų tankus. Pie
tiečių frontas buvo iš dvejų 
kartų pralaužtas ir bolševi
kai įsiveržė giliai į pietinę 
Korėją.

Vėliausieji pranešimai sa
ko, kad bolševikai jau įsi
veržė keliasdešimt? mylių į 
pietus nuo paimtos sostinės 
Seoul.

Prezidento Trumano įsa 
kymas ginti Korėją ir vėles
ni jo įsakymai panaudoti 
gynimui Amerikos kariuo
menę rado visiško kongreso 
pritarimo.

Anglija, Australija, Fili
pinų respublika, Olandija 
jau pasiuntė savo ginkluo-

budrumą visoje šalyje ir 
ypač Amerikos karo aviaci-į 
ja yra pasiruošusi visokioms' 
staigmenoms. •

Bolševikai tikėjosi, kad į 
pietinėj Korėjoj, įsiveržus į 
>olševikams, prasidės jų 
kurstytas sukilimas. Bet vi
soj pietinėj Korėjoj ramu, 
žmonės laukia amerikiečių 
pagalbos ir kur tik pasirodo 
Amerikos kareiviai, juos 
širdingai sveikina, kaip sa
vo gynėjus.

Pietinės Korėjos armija 
pirmuose susikirtimuose bu
vo stipriai aplamdyta, bet 
nesuaižėjo ir, persigrupavu 
si, tęsia nelygią kovą prieš 
šiaurinės Korėjos pajėgas.

Kongreso priimtas vyrų 
kariuomenėn ėmimo įstaty
mas vieniems metams duo
da prezdentui teisę ne tik
tai šaukti jaunus vyrus į ka
riuomenę, bet leidžia prezi
dentui mobilizuoti atsargi
nius kareivius, jei toks rei
kalas kiltų.

PER ŠVENTES ŽUS
400 ŽMONIŲ KELIUOSE

ČIA PRASIDĖJO KORĖJOS KARAS

*•

Paveiksle matosi ta Korėjos pasienio vieta, kur bolšvikiš- 
ka armija iš šiaurinės Korėjos užpuolė pietinę Korėją. 
Apačioje matosi pietinės Korėjos kariuomenės dalinys, ku
ris vyksta pasitikti įsiveržėlius. Staigus puolimas ir geras 
apginklavimas šiuo tarpu padeda agresoriams, bet Ame
rikos pagalba nulems to karo eigą ir agresoriais bus su
drausti. - ą»

Prancūzija Turi i
Naują Vyriausybę

Prancūzijos parlamentas 
patvirtino prezidento Au- 
i*iol paskirtą naują ministe
rių pirmininką, radikalų ly
derį Henri Queille. Jam pa
reikštas parlamento pasiti
kėjimas 350 balsų prieš 
220.

Socialistai į naują Pran
cūzijos vyriausybę neįėjo. 
Visas parlamentas karštai 
pritarė ministerių pirminin
kui, kai jis pasmerkė rusų 
pai-uoštą Korėjos avantiūrą 
ir sveikino Amerikos pasi
ryžimą agresorius Korėjoj 
udraųsti. Vidujiniai gin

čai dėl uždarbių pakėlimo 
ir kainų kilimo sulaikymo, 
kurie privertė Bidault vy
riausybę pasitraukti, lieka 
betgi neišspręsti Prancūzi
joj.

DIRBANČIŲJŲ
SKAIČIUS PAAUGO

LaisvasisFasaulisJungiasiApie 
berikę Korėjos Susikirtime

Jau 40 Šalių Pasisakė Už Gynimą Korėjos nuo Bolševi
kiškų įsiveržėlių; Visi Kraštai Sveikina Amerikos 

Skubią Pagalbą Korėjai; Bolševikų Sudraudi-
mo Akcija Vyksta Jungtinių Tautų Orga

nizacijos Vardu

Šeštadienį, birželio 24 d., i Korėją, todėl kaltinimai,
3 vai. pavakarėj (musų lai 
ku) bolševikai iš šiaurinės 
Korėjos įsiveržė į pietinę 
Korėją. Kaip tik Amerika 
gavo žinią apie tą naują 
bolševikų agresiją, tuoj bu
vo duotas įsakymas Ameri
kos kariuomenei Japonijoj 
siųsti ginklų pagalbą Korė
jai ir buvo sušaukta Jungti
nių Tautų saugumo taryba, 
kuri sekmadienį, birželio 25 
d., agresiją pasmerkė, pa
reikalavo bolševikų sulaiky
ti karo veiksmus ir pasi
traukti į šiaurinės Korėjos

kad Amerika “provokavo” 
karą, yra tušti propaganda.

Iš visų pasaulio šalių tik 
Egyptas ir kitos arabų ša
lys neprisidėjo prie Jungti
nių Tautų nutarimo gelbėti 
Korėją. Egyptas tuo budu 
pabrėžia savo nepasitenki
nimą dėl Amerikos politi
kos Palestinoj, bet ir Egyp
tas bolševikų agresijai ne
pritaria.

Visa Korėjos gelbėjimo 
akcija vyksta Jungtinių 
Tautų vardu, bet svarbiau
siai Amerikos pajėgomis.

teritoriją. Bolševikai įsa-1 Anglijos karo laivai ir Aus-

$1222,500000
Užsienių Ginklams
Korėjos krizė pagreitino 

balsavimą apie davimą už
sieniams kariškos pagalbos 
antriems metams. Tam rei
kalui senatas, 66 balsais 
prieš O, nubalsavo skirti 
vieną bilioną 222 milionų 
dolerių.

KINŲ KOMUNISTAI
SMARKAUJA

Colorados Vabalas 
Įkando Staliną

Dirbančiųjų skaičius 
Amerikoje birželio mėnesį 
pasiekė beveik rekordinio 
skaičiaus 61,482,000. Tas 
skaičius yra tik 133,000 že
mesnis, kaip rekordinis dir
bančiųjų skaičius 1948 me
tais vasarą. Palyginus su 
šių metų gegužės mėnesiu 
dirbančiųjų skaičius padi
dėjo 1,750,000. Bedarbių 
skaičius irgi padidėjo ir da
bar nedirbančiųjų yra 3,- 
384.000 (gegužės mėnesį 
buvo 3,057,000). Padidėji
mas dirbančiųjų ir bedar
bių aiškinamas tuo, kad bir- 
Įželio mėnesį į darbo rinką
įsitraukė virš pusantro mi- 
liono jaunų darbininkų bai
gusiųjų įvairias mokyklas.

Sovietų Rusija atsiuntė 
Amerikai protesto notą. ku
rioje sako, kad amerikiečiai 
iš orlaivių numetę virš ryti
nės Vokietijos laukų daug 
Colorados vabalų, kurie ėda 
bulves. Nota sako, kad or
laiviai numetę tų vabalų 
virš Zwickau, Glauchau,
Plauen, Alsniz, Aue, Hage- 
now, Ludwiglust, Parhim,
Schwerin, Schoenberg, Ei- .
senach, Kuestrow, Quedlin- bus ekskomunikuoti. Ypač

Popiežius Iškeikia
Kvislinginius Kunigus

Iš Vatikano praneša, kad 
visi kunigai, kurie bendra
darbiaus su komunistinėmis 
vyriausybėmis Rytų Euro
poj be popiežiaus leidimo,

Liepos 4 šventės proga 
Amerikos Raudonasis Kry
žius laukia ne mažiau, kaip 
400 žmonių aukų perpildy
tuose keliuose. Ilgas savait
galis, nuo penktadienio va
karo iki šio antradienio da
vė progos daugeliui žmonių 
išvažiuoti iš miestų, todėl 
keliai yra užsikimšę ir dide
lis aukų skaičius neišven
giamas. Miestų majorai, 
vyriausybė ir valstijų safety 
tarybos ragina visus maši
nų vairuotojus būti atsar- 
giems. 1

KINIEČIAI SIŪLO
30,000 KAREIVIŲ

Kinų nacionalistai For- 
mozos saloie pasiūlė duoti 
Korėjai ginti 30,000 vyrų 
Amerikos vyriausybė tą pa
siūlymą atmetė, kad bepro- 
vokavus kinų komunistų,

Pekino radio skelbia ki
nų komunistų protestus ir 
pasipiktinimą dėl Amerikos 
nusistatymo saugoti For- 
mozos salą, kad ji nebūtų 
okupuota. Kinijos komu
nistai sako, kad “Amerika 
pasiuto.’’

Korėjiečiai Sveikina
Amerikos Kareivius

Pirmas Amerikos karei
vių bataliionas buvo atga
bentas į Korėją orlaiviais 
su kanuolėmis ir amunici
jos atsargomis. Tik nusi
leidę kareiviai patraukė į 
frontą. Žygiuojant jiems 
per pirmą miestą korėjie
čiai gyventojai surengė jų 
laisvės saugotojams triukš
mingą pasitikimą ir di
džiausias ovacijas. Visoj 
pietinėj Korėjoj gyventojai

burg ir kitų Vokietijos vie
tovių.

Rusija protestuoja prieš 
vabalų mėtymą ir reikalau 
ja, kad Amerika “kaltuo
sius asmenis” patrauktų at
sakomybėn ir ateityje vaba
lų nebemėtytų virš “liaudiš
kai demokratiškų” laukų. 

e Amerikos spauda juokia
si, kad kapitalistinis Colo- 
rado vabalas dar neišmoko 
Stalino imperijoj maitintis 
piktžolėmis ir drįsta ėsti 
bulves, kaip jis tą daro ir 
kapitalistinėse šalyse.

Ką Amerikos vyriausybė 
atsakys į tą idiotišką ir juo
kingą Stalino notą, dar nė
ra žinoma.

Faktas yra, kad rvtinė 
(bolševikiška) Vokietija 
šiemet nupirko 100,000,000 
svarų bulbių iš Amerikos po 
1 centą už 100 svarų, kad 
galėtų išmaitinti savo gy
ventojus. Kad pasiteisinus

tie kunigai, kurie sutiks už
imti bažnyčios ierarchijoj 
vietas be popiežiaus žinios, 
pagal susitarimą su bolševi
kiškomis vyriausybėmis, 
bus skaitomi išmesti iš baž
nyčios. Popiežius padarė 
tokį patvarkymą, kad su- 
trukdžius bolševikų pastan
gas atskirti katalikų bažny 
čią Ryty Europoj nuo Ro
mos.

Prisipažino Padegę*
Cirką Hartforde

Jaunas, 20 metų cirko 
darbininkas, Robert Dale 
Segee. prisipažino padegęs 
Ringling Brothers cirką 
prieš šešius metas, 1944 
metais liepos 6 d., Hartfor
do. Conn., mieste. Tada ta
me cirko gaisre žuvo 168 
žmonės. Jaunas žmogus
prisipažino ir prie kitokių 

- kriminalų ir padegimų. Ar
laukia, kaip išsispręs jų Ii- dėl blogo derlianr^ulri tie prisipažinimai yra tikri, 
kimas. Bolševikiškų parti-kai išgalvojo kalSka ar tik nesveiko žmogaus 

kurie Mandžurijoj koncen-lzanų pietinėj Korėjoj visai buk “imperialistai anieido kledėjimas, Columbus, Oh- 
truoja savo armijas. 'nėra. * įjuos bulvių vabalais^ |io, Policija tebetyrinėJa-

kymo nepaklausė.
Pirmadienį, birželio 26 d. 

vakare Amerikos vyriausy
bė nutarė duoti pagalbą Ko- 
rejia ne tik ginklais, bet ir 
oro bei jurų kart) pajėgo
mis. Antradienį, birželio 
27 d. per pietus paskelbta
me prezidento Trumano 
pranešime sakoma, kad 
Amerika padės Korėjai gin
tis oro ir karo laivyno pajė
gomis; Amerikos karo lai
vynas saugos Formozą ir 
neleis kinų nacionalistams 
puldinėti Kinijos bolševikų 
užimtos Kinijos teritorijos; 
Amerika tuoj duos žymią 
pagalbą karo ginklais Indo
kinijai ir sustiprins Filipinų 
respublikos gynimosi pajė
gumą.

Tą pat dieną, birželio 27 
d. vakare Jungtinių Tautų 
saugumo taryba 7 balsais 
prieš 1 (Jugoslavijos) nu
tarė šaukti visas tautas sku 
bėti į pagalbą užpultai Ko
rėjai.

Penktadienį, birželio 30 
d. prezidentas Trumanas 
įsakė, kad ir Amerikos ka
riuomenė butų panaudota 
Korėjos laisvei ginti.

Žaibo greitumu Amerika 
nutarė ir pradėjo priešintis 
naujai bolševikų agresijai. 
Muencheno Tolimuose Ry
tuose nebus. Korėjos lais
vė bus apsaugota!

Ta žinia sukėlė didelį en
tuziazmą visame laisvame 
pasaulyje. Kaip tik Jung
tinių Tautų saugumo taryba 
pasisakė už gelbėjimą Ko
rėjos ir kaip tik Amerika 
paskelbė, kad jos pajėgos

tralijos karo aviacija jau 
dalyvavo kartu su amerikie
čiais Korėjos mūšiuose.

Iškilmingai Minėta 
Liepos Ketvirtoji

Po visą Ameriką buvo ap
vaikščiota Liepos Ketvirto
ji, šalies nepriklausomybės 
šventė. Įvairiuose miestuo
se daryti paradai, koncer
tai, eisenos ir pramogos 
šventei paminėti. Dėl Ko
rėjoj kilusio karo šių metų 
Liepos Ketvirtoji apvaikš
čiota susikaupime ir be 
perdėto triukšmo, kokiu pa
sižymėdavo ta diena kitais 
metais. ,

NAUJI LIETUVIU 
TRANSPORTAI

Birželio 30 d. laivu “General 
Black’’ į New Yorką atvyko 50 
lietuvių šeimų. Atvyko:

Stasys Bagdonas. Ona Baku- 
naš. Petras Benešius. Jurgis 
Butkus, Aleksandras Parnasas. 
Titas Dūda, Jadvyga Egdesma- 
nienė, Otto Franckevičius, Ur
šulė Gaidys, Feliksas Giedrys, 
Alfonsas Granauskas. Ona Gra
kauskienė. Antanas Grigaitis, 
Paulis Jakulevičius, Simonas 
Jankūnas, Jonas Jasaitis, Rita 
Jodauga. Petras Jurgilas. Vy
tautas Jurgutis. Rimantas Kap- 
turauskas, Gediminas Kaunas, 
Borisas Kolosovas. Juzefą Kon- 
čiutė, Aleksas Lopeta. Vaclo
vas Mackevičius. Juozas Meš
kauskas. Stepas Mikalauskas. 
Henrikas Mockus, Pranas Mus
teikis. Stasys Orentas, Anta
nas Paulauskas. Vladas Pelec- 
kas. Veronika Penkauskas. Sta
nislovas Račinskas. Eduardas 

gins Korėją, visos valstybės i Rėklys. Sofija Rizleris. Stasys 
pradėjo reikšti savo prita-i^upe’ka’ Vytautas Savickas.
rimą irsiulvtis ateiti į paRal-l?.™’. Sceponavi«,us pri‘"aS 
, t. .r T .1 \ i šiknaitis. Teofile Slivmskas. bą Korėjoj. Jau 40 tautų |Bernard„ skaliau5. JuoMS 
pasisakė uz Jungtinių Vilhelmina Suckelis.
tų sprendimą ir daugelis .Leonas Vakselis. Juozas Vincą, 
siūlo ginkluotas pajėgas, Į Vaclovas Zakarauskas ir Petras 
Imaistą, transporto priemo- Žukovas.
nes ir kitką Korėjai gelbėti.

Tik bolševikiškas blokas Iš bolševikų užimtos pie-
varo propagandą, kad esą tinės Korėjos sostinės Se- 
Amerika išprovokavusi” į oulo praneša, kad ten bol- 
Korejos karą. Bet faktas ševikai masiniai teisia ir 
yra,'kad šiaurinės Korėjos vietoje šaudo Koreios res- 
armijos įsiveržė į pietinę publikos šalininkus.
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Į tokią diuaiąją idealistišką 
avantiūrą, kokią jie yra pa
darę Įvairiais laikais kitoms 
tautoms.”

Taigi galutiname rezul-
.-.aJonės šio tate viskas priklauso nuo 

• • ncoao-yĮs- idealistiškai nusiteikusių lie-
>.ro?eso?iškas tuvių vienuolių, kurie leis- 

paskelbęs Dr. tusi i panašias avantiūras. 
“Brauto” Nr. Pasiskaitęs apie lietuviui 
i;:ų,'?> Chica- kolonizacijos problemas ši- 

J:ymo proga. Jokių profesoriškų svajonių, 
"Europos Kon-!nebežinai žmogus, kaip be- 
I.ictuvių Eolo-i vertinti tokių kalbų auto- 
’rupių Sugyve- rius ir ką apie juos bema
tyto- prof. K. nyti. Tokios kalbelės turė

jo klausimu min- jo pagrindo prieš 2-300 me- 
- čia netenka at- tų, kuomet su “savojo laivy- 

•> ofesoriaus nuomo-no užuomazga’’ dar galima 
Evrobt,- konfedera- buvo susirasti Robinsonų 

• • pių sugyvenimo, Jalų ir jose su biblija ran- 
e i : ai nieko naujo, koše šiaip taip verstis, bet 

ir.ęos kolonizaei-dabar, šiais laikais, galvoti 
prof. K. Pak- apie toki primityvą jau vien

•ikrai verto? dė- todėl neįmanoma, kad visi 
P jo minčių tuo “reikiamieji” kraštai seniai 

rsiimi žiupsnelis: išgrobstyti. Gaila, kad
kai visuomenė šiuo klausi- prof. K. Pakštas negyveno 

n a p:;-:e r. :.aii nesidomi, o aš šešioliktame amžiuje, gai- 
■ p; r.r:t.i lėš:? tiems klausimams'la!
Tiri. t; i EB. iu, kol susidarysiu Tokiomis

t a

E

įsnyje 
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originaliomis 

kalbomis salima verstisg-ahrr.y:,;!) nuvyJ
kraštas ęc. vietoje t* ^^u-n^įprieteliškame laisvalaikio 

Kl’ ’os ne- pašnekesy, tik jau ne rimtaigalim ;u'larvti jš knvgu. juos; . . , , •• svarstant kolonizacijos
karnas, projektuojamas vietas. Profesonskiejl
Gaila. kad mes neturime savo kolonizacijos reikalu pasiu-

reikia

la'vyno užuomazgos. Laivyno ’lymai subanalina pati klau- 
ir kolonizacijos klausimas glau- simą ir nuostabu, kaip to 
džiai rišasi. Naujose lietuvių
kolonijose lietuvybei išlaikyt: 
lakai svarbu izob'acija, kad bu
te • >’ian nuo didžiųjų miestų ir 
r io Tankia; apgyventų kraštų.”

nejaučia laikraščio redakto 
Pakš-

KELEIVIS, SO'. BOSTON
PREZIDENTAS TRVMANAS PO GARSIOJO POSĖDŽIO

Prezidentas Tr u manas, lydinąs generalinio prokuroro J. 
HOVVARD McGRATH (kairėj) ir krašto gynimo sekre
toriaus Levis Johnson (dešinėj), apleidžia kabineto po
sėdi po nutarimo priešintis Rusijos agresijai Korėjoj. 
Rimtai nusiteikęs prezidentas priėmė tą svarbą nutarimą, 
kad užkirtus kelią rusiškam imperializmui pasaulyje.

“VIENUI VIENI
SULUPO HITLERĮ

riai ir pats prof. K 
tus.

Mes iki šiol galvojome, 
kad be teritorijos susiradi- 

mat. kolonizaei jos, mo, sprendžiant kolonizaci-
probkma lengvai išsispręs-jos problemas, reikia iš- 
n:' ’■ ofesorius turėtų spręsti visą eilę atskirų sun-

r: s klausimams tirti lesų, kių klausimų, būtent: lietu- 
.' ■ ; nuvyktų i paslaptim j vių bendruomeninio susior- 
“y- r» . ųr-ius srastus, ganizavimo, kolonizacijos, 
tik gaila, “kad mes neturi- finansavimo, techniško ap

avo laivyno užuornaz- rupinimo jos specialistais iri

1 ai

c (.. .

i

-a’ o m ofesorius: be priemonėmis ir pan. Kole
to. lietuvybei išlaikyti labaiinizuojamose vietose, kai til 
svarbi esanti “izoliacija.' .tenai atsiras bent tuzinai 
I ad *r - prof. K. Pakšto ka- apsigyvenusių žmonių, tuo- 
1 ne* o.-s svajonės atrodytų i jau reikės kurti kultūriniai 
’ “ ‘ -• -i*s -ias paremia židiniai ^r sugebėti juos iš-
minjsio Dr. K. Griniaus 
nuomone, būtent:

“Tai klati.'imais :lgokai teko

laikyti
Kuriam galu i “Draugo 

redaktoriai ir pats prof. K.

Sąryšyje su devynių me- tina: 
tų karo tarp Rusijos ir Vo
kietijos sukaktimi visi Ru
sijos laikraščiai vienu bal
su sutartinai rėkte rėkia, 
kad rusai vienui vieni “be 
jokios iš šalies pagalbos su
murdė Hitlerį.’’ Ameriko
nai ir anglai ne tik nekaria
vo, bet kliudė rusams sudo
roti Hitlerį vienu akies 
mirksniu. Lietuviškosios

lykas tas, kad kur bebūtų 
lenkų-vokieėių sienos nu
tiestos, jos visvien eis isto
riškomis slavų žemėmis.

Vokiečiai dabar daugiau
siai protestuoja prieš Sile
zijos atidavimą Lenkijai. 
Silezija yra nuo amžių len
kų gyvenamas kraštas, bet 
germanizuotas. Dar devy
nioliktojo amžiaus viduryje 
visa Silezija buvo lenkiška, 
ji suvokietėjo tik paskuti
nių šimto metų 
Aukštoji Silezija 

{lenkiška net iki musų dienų 
lir tik Anglijos politikierių 
{kvailumas po pirmo karo 
neleido visą Aukštąją Sile
ziją įjungti į Lenkiją, kaip
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Amerikos Sprendimas
Amerika pasakė GANA 

rusiškam imperializmui Azi
joj. Pasakė ne deklaracijo
mis, ne žodžiais, bet veiklia 
parama Korėjos respublikai 
jos žūtbūtinėj kovoj už lais
vę. Amerikos karo jėgos, 
vykdydamos tą sprendimą, 
jau kaujasi Korėjos mušiu 
laukuose.

Amerika savo sprendimą 
sujungė su Jungtinių Tautų

....... . organizacijos tarimu ir tuo
tas pats tų pohutanų kyai- paIengvin0 visam laisvajam 
įumas neleido panaikinti

bėgyje.
išsilaikė

pasauliui stoti i laisvės ko
vos frontą. Anglija ir ki
tos šalys ne tik pasisakė

po pirmojo karo ir kryžuo- 
čių seno lizdo—Rytprūsių, 

i Lenkai teisingai vadina da
bar iš vokiečių atimtas že
mes “atgautomis žemėmis,” 
nes jos tikrai yra atgautos 
iš germanizmo, kuris šimt
mečiais plėtėsi lenkiškose ir
slaviškos* žemėse ir nuo|Koreja fia buv0 skaitoma 
Labos (Elbos) daanto iki |..neesminr šalis Amerikos

Rusija gali pasirinkti ir 
“ispanišką” sprendimą — 
siųsti ginklus ir pagalbą 
šiaurinei Korėjai, bet pati 
i karą nesivelti. Tas užtęs
tų Korėjos imtynes. Tokia
me atsitikime Korėjoj turė
sime ginklų išbandymą, bet 
Rusija ten nelaimės.

Rusija gali pasirinkti mes
tis į karą Azijoje ar Euro
poje. Azijoje jau kalbama, 
kad rusai panaudos karui 
pradėti savo “savitarpinės 
pagalbos sutartį” su Kini
jos komunistais.

Pasirinkimas priklauso 
nuo Rusijos. Ir Stalinui ne

kartu su Amerika, bet jau'1fR?va. Pririnkti. Jo ne
pasiuntė ar siunčia savo ka- tiesioginių agresijų laimeji
ro jėgas tam sprendimui 
paremti Korėjoj.

Amerikai apsisprendimas 
nelengva buvo padaryti.

Odros (Oderio), nuo ten iki;•saugumui. Nei strateginiu
bedamas Spalvingųjų Tau-į Vistas (Weichselio) ir žvilgsniu, nei savo žaliavo- 

’Btų Sąjungos suvažiavime!1*1 Nemuno (Memelio) ir!mjs Korėja neturi spren-
Bostone, kategoriškai tvir-«5®t u? Dauguvos (Duena).lyjamos reikšmės Amerikos

maskvinės davatkos nešino 
kas tai yra komunistinis 
melas, gal šis pavyzdėlis įti
kins, kaip tokios kalbos va
dinama.

‘‘Sovietų Sąjunga eina hit
lerinės Vokietijos keliais ir 
šiuo metu stengiasi sukurti 
‘rinktinę rasę.’ kurdai esą 
skirta valdyti pasaulis, tai 
visą totalinių režimų sieki
mas. Jis dabar ryškėja Ru
sijoj ir reiškiasi antisemitiz
mu ir mistika moksle. Tie 
mistikai tvirtina, kad komu
nistinė aplinka gimdo virš
žmogius.”

Atsieit, stalininio lipo ko
munistus. Nors profesorius 
čia nieko naujo nepasakė, 
tačiau Amerikos lietuviai iš 
savų maskvinių gali susi-

“GRYNOJI RASĖ" i’aukti ^žmogių, kuriais, 
____  ko gero, galėsime pasidi-

Žinomas istorikas profe-jdžiuoti, mat reikalingą “ap- 
sorius A. Schlesinger, kal-.dinkumą” jie turi.

Lenkijos Sienos

Kiek toli vokiečiai benusi->saugumui ir ateičiai Bet> 
veržtų į rytus, jiems vis at_:jęaįp Dancigas prieš antrą'
rodys negana, jų ape į asaulinį karą, Korėja da-
titai siekia labai toli. kiek'f . . , 1 , •titai siekia labai toli. Kiek 
toli slavai benuvarytų vo
kiečius į vakarus, jie vis 
dar bus slaviškose žemėse, 
kurias vokiečiai iš jų praei-

bar virto bandymu, ar leisti 
imperializmui dar daugiau 
žemių grobti, ar pasakyti 
kartą griežtą Gana. Ame
rika apsisprendė ir visas

tyje išplėšė. laisvasis pasaujįs lengviau
gumas” lenkų-vokiecių šie- atsiduso 
nų yra dvilypas, kaip ir w
daugelis dalykų šioje ašarų ir visuomenė
pakalnėje, ir jos visada bus' , .— - - — . . _ = ! A rnnvi L-nr? VlCllAm^iriD Tl)*6.
daugiau ar mažiau ginčyti-nog zidento Trumano įsakymą

Kalbant apie dabartines iginkluotoms pajėgoms pasi
lenku-vokiečių sienas ame-įtlko.su dldfcle nmtimi ir 
rikiečiai dažnai lyg ir ap- vieningu pritarimu. Net uz- 
gailestauja, kad lenkai iš- k‘et?J« administracijos kri- 
varė apie 6 milionus vokie- ?kal> abeJM partijų vadai 
čių iš savo valdomų terito- ,r sPauda vieningai priėmė 
rijų. Jie tikrai tiek vokie-;Prezldent° sprendimą, kai
čių išvarė su Amerikos val-:P° v^ Amenko. sprendi- 
istybės vyrų laiminimu, nes,m« lr dizaine susikaupi- 
Potsdame toks nutarimas IPe

Rusų valdoma Lenkija{mėmis iki Odros-Nisos upių. 
padarė su rusų valdoma ry-i Kadaise. jx> Versalio, vo- 
tine Vokietija sutartį apie kiečiai visa gerkle šaukė, 
savo
Odros-Nisos liniją. Prieš pažins tuometinės lenkų-

buvo padarytas visų trijų 
didžiųjų. .

laukia žinių iš karo 
fronto, kur jauni Amerikos 
vyrai jau lieja kraują už

Liejant ašaras dėl tų iš- laizyę ir krašto saugumų.
Mes lietuviai ypatingai 

galime būti patenkinti, kad

n
orca
mą, kovodami prieš susidėjimą į V’ ’V.K. GriniausOii>;;t svetimąja mase ir visa

Gal čia garbingu Dr. nepripažins tos sienos. Maz-ĮKeiKe lenkų Kondonų ir 
vardu norima daug panašiai sako ir Ame- liejo gailias ašaras už nu-

varytųjų vokiečių reikia
ienų pastovumą palei kad jie NIEKADA nepri-.betgi atsiminti, kad vokie- tėwnė<s nk-u

- - -1 * - čiai per karą išžudė sesius mus,J ~eno.ios> tėvynės oku

darba atlieka su ‘apaštališ-1 Pateisinti vienuolynų steigi- 
pasišventfmu. Iš to gimsta lr lietuvių suvienuolyni- 
’ -(7- naiijo- tautos. Tokios bimą, o gal parodyti, kad 

laisvamanis Dr. K. Grinius

likos valstybės vyrai. Jie 
irgi protestuoja prieš Len-

skriaustą Vokietiją. Kada 
dėl vokiečių kaltės prie len

kijos-Vokietijos sienas, ku- kų-vokiečių sienos kilo ka-
omones istorinią yjatvirtini- 

mu randame kanadiškoje Pran- 
e.zinje. kurią sukūrė jėzuitu 
ordenas. Ameriką sukūrė gi- 
lau re’ ginio nusiteikimo gru- 

kaip puritonai ir kvakeriai. 
u Amerikos daugumą vals- 
u sukūrė jėzuitai ir pran- 
onai. Pietų Afriką Įsteigė 
inistu užsidegė! iai, kurie

) i nikuose avis ganė su bib- 
ran <ose.”

buvo už vienuolynus ir juos
rėmė?

P- 
Pir 
t vi

n i
brangus lietuviai

BĖGA, KIEK TIK
JŲ KOJOS NEŠA

Sovietai Amerikoje išlai
ko tam tikrą prekybinių su 
Amerika santykių Įstaigą, 
“Amtorgu” vadinamą. Am 
torgas laiko šimtus tarnau-

oaT iobii, kai tik prof. K. Įtojų ir visi jie turi diploma
tines vizas, atsieit, Ameri
koje skaitomi neliečiamais 
“diplomatais.” Pastaruoju 

žadėtosiom mumsllaiku, kai Amerikos valdžia 
ir avis bėga- pradėjo graibstyti sovieti- 

rankoseįnius šnipus, Amtorgo “dip
lomatai” vienas po kito pra
dėjo bėgti iš Amerikos, 
kaip žiurkės. Dabar ir

Pal štas susiras lėšų ir ištirs 
“reikiamus,” mums nežino 
mu: kraštus, tuomet visi
vyksime 
že roė
(biblijas

laukui
nvH
laikydami ir ta pačia proga 
\ ienuob nu steigdami kolo- 
nizuo imės nežinomuose
izobuotu< plotuose, tik j Washingtono ponams pa- 
gnka, kad neturime savojo aiškėjo tokio sovietinių
laivyno n ž u o m a z gos. i agentų bėgimo tikrosios
Bet, anot prof. K. Pakšto, priežastys. Teisingumo de- 
1a nelemtas kolonizacijos parlamentas ruošiasi ŠĮ So- 
1 k.u-imas dar daugiau su-įvietams malonų šnipų lizdą 
<-pra ina, ir štai dėl ko: išardyti ir patj Amtorgą
“. . . Todėl man Dr. K. Gri- aklinai uždaryti, kad rau- 
niu yra pataręs—surasti donieji pirkliai, anot genia-
(i« ilistiskai nusiieikusių lie- liaus Stalino, nekištų savo 

tuvių vienuolių, kurie leistųsi -snukių j Amerikos daržą.

rias jie patys Potsdame 
faktiškai nustatė. Potsda
me buvo sutarta, kad siena 
tarp Lenkijos ir Vokietijos, 
iki taikos sutarties pasira
šymo, eis Odros-Nisos upė
mis. Potsdame buvo ne tik 
nustatyta ta siena, bet Len
kijai buvo duota teisė iš 
jos valdomų, buvusių vokie
čių teritorijų išgabenti vi
sus gyventojus vokiečius.

Gal Potsdamo nutarimus 
dabar norima panaikinti? 
Jei taip, tai kodėl tylima 
apie Sovietų Rusijos sienas, 
kurios buvo atkeltos į Ryt- 
prusius, Įjungiant Karaliau
čių Į Rusijos žemes? Apie 
Karaliaučių amerikiečiai ty
li, tuo aiškiai sutikdami, 
kad Rusijos sienos yra 
“tvarkoje,” bet prieš Len
kijos sienas jie protestuoja, 
visai užmiršdami Jaltą, kur 
buvo sutarta Lenkijos ryti
nes sienas apkarpyti ir len
kams atlyginti vokiškomis 
žemėmis už rytines provin
cijas, ir užmiršdami Pots
damą, kuriame ir buvo nu
tarta Lenkijai atlyginti už 
rytines žemes vokiečių že-

ras, Amerika turėjo eiti vo
kiečių mušti, kad jų apeti
tai kiek atauštų. Atstatyti 
prieškarines lenkų-vokiečių 
sienas po antrojo karo at
rodė perdaug jau kvaila, 
nes “koridorių” reikėjo pa
naikinti ir tas buvo padary
ta atimant iš Vokietijos že
mes anoj koridoriaus pusėj. 
Bet kur nutiesti vakarines 
Lenkijos sienas? Į tą klau
simą amerikiečiai ir šian
dien neturi aiškaus atsaky
mo ir su Lenkijos sienomis 
žaidžia politinį propagan
dos žaidimą. Kad įsiteikus 
vokiečiams, jie protestuoja 
prieš Potsdame faktiškai 
nutiestas sienas, bet kiek 
jie vokiečiams duotų iš 
Lenkijos žemių, to nesako. 
Nesako, tur būt, todėl, kad 
neturi nė patys aiškių pa
žiūrų, kur ta lenkų-vokiečių 
siena turėtų būti.

O kaip yra “teisingumo 
akimis žiūrint” su tomis 
lenkų-vokiečių sienomis? 
Pakėlus toki klausimą būti
nai reikia pridėti kokio

milionus lenkų (tris milio
nus Lenkijos žydų ir tris 
milionus lenkų tautybės 
žmonių). Lyginant lenkų 
ir vokiečių pasielgimą rei
kės pripažinti, kad vokie
čiai pasirodė daug biaures- 
ni, nes sisteraatiškai žudė 
lenkus ir ypač naikino len
kų šviesuomenę.

Iš visų Rusijos pavergtų 
tautų Lenkija daugiausiai 
yra pribrendusi prie “titiz- 
mo,” arba prie atsimetimo 
nuo rusiško viešpatavimo. 
Bet amerikiečiai, protestuo
dami prieš Potsdame jų pa
čių nustatytas Lenkijos sie
nas, varyte varo lenkus į ru
sų glėbį. Bet koks lenkas 
šiandien pasakys, kad Len
kija tik su rusų pagalba 
gali išlaikyti savo dabarti
nes sienas, nes Amerika ir 
Anglija, kurios rytinės Len
kijos žemes išparceliavo 
dabar vėl nori parceliuoti 
vakarines tos pačios Lenki
jos teritorijas.

Dar vienas dalykas: ryti
nės Vokietijos vokiečiai 
pripažino dabartines Len
kijos sienas ne už dyką. 
Net ir vokiški komunistai, 
pripažindami tas sienas, iš
siderėjo iš vokiečių ir rusų 
nuteriotos Lenkijos riebius 
kreditus, kitaip tarus, savo 
pripažinimą pardavė.

“teisingumo'' tos akys yra Į Amerika savo politiką da- 
—lenkiško ar vokiško? Da- bar “stato ant vokiečių” ir

pantas, piktas bolševikiškas 
imperializmas, atsirėmė į 
musų naujosios tėvynės 
Amerikos kietą valią nebe
leisti agresoriams siausti 
pasaulyje.

Dėl karo kamuojamos 
Korėjos visų neabejojamas 
linkėjimas yra, kad Korėjos 
tauta atgautų savo laisvę ir 
galėtų susijungti visa tauta 
vienoje laisvoje, demokra
tiškoje Korėjos respubliko
je, be “38 paralelės” žaidos.

Kas Toliau?
Rašant šias eilutes dar 

nėra žinoma Rusijos toli
mesnė politika. Paaiškėjus 
Amerikos nusistatymui, Ru
sija turėjo tris kelius:

Išduoti šiaurinės Korėjos 
lėles ir palikti juos savo li
kimui. Išdavystė Stalinui 
nėra joki naujiena ir, jei 
Rusija dar nenori kariauti, 
ji be didelio varžymosi pa
liks šiaurinės Korėjos bol
ševikus jų liūdnam likimui, 
kaip paliko Graikijos parti
zanus.

puoselėja vokiečių ambici
jas, o tuo tarpu 100 milionų 
Rytų Europos žmonių lieka 
rusų malonėje ir amerikie
čiai juos “užmiršo.” Už
miršo ant tiek, kad prieš 
tuos žmones net mobilizuo
ja vokiškus apetitus.

S. Dfr.

mai pasibaigė. Reikia arba 
atvirai kariauti, arba ku
riam laikui užsičiaupti. O 
karas su Amerika reikštų 
bolševizmo ir sovietų impe
rijos subirėjimą. Stalinas 
tą gal ir pats jaučia, jei jis 
nėra visai apsvaigintas savo 
ikišioliniais laimėjimais.

Kur link Stalinas eis?

Nervų Karas
“Bulgarų armijos kon

centruojasi prie Jugoslavi
jos sienų,’’ skelbia Jugosla
vijos žinių agentūra TAN- 
JUG.

Amerikos valstybės de
partamentas praneša, kad 
rusų armijos koncentruojasi 
ties Irano ir Turkijos sieno
mis.

Tokios ir panašios žinios 
dabar mirga spaudoje. 
Ypač Įdomios yra žinios 
apie rusų kariuomenę ties 
Irano sienomis. Iranas reiš
kia aliejų. Jei rusai ten 
bandys vėl “pasivaikščioti,” 
jie suklups, kaip suklupo 
Korėjoj, bet su liūdnesnė
mis pasekmėmis. Atiduoti 
rusams Iraną šiuo metu 
reikštų staiga sustiprinti 
rusų karo mašiną milionais 
tonų aliejaus.

“Nervų karo” žinios da
bar mirgės kasdien spaudo
je. Jos bus tikros ir tyčia 
Maskvos ar Vakarų pakiš
tos. Bet Amerikos nervų 
jos nebepaveiks. Amerika 
negali pralaimėti.

Sakeris Nr. 1
Jungtinių Tautų generali

nis sekretorius, p. Trygve 
Lie, nesenai parvežė iš Mas
kvos Stalino užtikrinimus, 
kad Rusija nori taikos ir tik 
taikos.

Kada Stalinas davė gen- 
sekretoriui šituos melagin
gus užtikrinimus, Rusija 
jau ruošė savo agresiją per 
šiaurinės Korėjos lėles prieš 
nepriklausomą Korėją. Sta
linas pasinaudojo Trygve 
Lie atsilankymu, kad už
migdžius Amerikos vadų 
budrumą ir slapčiau pasi
ruošus Korėjos avantiūrai. 
O ponas sekretorius, kurs 
tuos Stalino melagingus už
tikrinimus parvežė ir juos 
rimtai pedliavojo, tikrai nu
sipelnė “sakerio numeris 
pirmas” vardo.

Jei T. Lie butų sąmonin
gas Maskvos įrankis, reikė
tų jam pripažinti šiokt soks 
kreditas už laiku apsilanky
mą Maskvoje, kad padėjus 
“Vakarus” apgauti. Bet, 
jei jis tikrai taip manė, kaip 
jis parvažiavęs iš Maskvos 
pasakojo, jis pasirodė skys
tas politikierius, kurio gal
voje teisingas totalitarinių 
režimų prigimties suprati
mas nėra nė nakvojęs.

—J. D.

%25c4%25aftlko.su
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA

SO. B0STC11

Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAlTOl KASO 
TAS DOGMOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Antikomunistinė Akcija ir Jos Keliai

SENATORIUS McCARTHY [žinotų, kas ir kaip buvo tyvą popietį Kasmočiausl |Z /n • 1 - e AM* 2
SS* ** -*3S*. S£±aus Ka» Lirdet Chicagoje[glaudė iš tvankaus didmies- 

Atrodo, kad Brooklyno, čio ištrukusius žmones, 
kaip ir kitų miestų panašios Sunku butų rasti kita tokia 
lietuviškos “akcijos” nori jaukią ir patogių vietų pik- 
duplikuoti policijos darbą!rūkui, ir dėl to ačiū paren- 
su savo sąrašais, kurių ve:-(ginto komisijos nariams, 
tė bus labai abejotina ii vi oraugams Antanui Žilins- 
sai nereikalinga, nes ten,!kui, Petrui Tiškevičiui ir 
kur reikia, tokie sąrašai jau Vincui Kalveliui, kad tokią 
yra, o kad Brookiyne butų puikią vietą išrinko ir ki* 
dar papildomi sąrašai, tai tus darbus atliko, 
kam iš to koki nauda?

Musų visuomeninis gyve- lietuvių organas, “Amerikos 
nimas dabar pasidarė labai Lietuvių Antikomunistinė Ak- 
gvvas. Veikiame, judame, c*ja’ (ALAA). Susirinkę ba- 
šaukiame, rodos lyg butu- į;ndžio 12 die,n’ wdžioio New 
me atjaunėję. Gal šiek tiek ?;11“ ,r i‘py"nl‘,d 
u atjaunėjome, o ga ir ben- pri,,^ tokio organo sudary. 
di a atmosfera pasidarė gy- muj jr paveda jam vykdyti 
vesnė. Apie vieną musų šiuos uždavinius:
veikimo krypti noriu čia pa-j
kalbėti praktiškai. I, Tiksliar; "““t5'“ ,var’

Didžiojo New Yorko ir dus ,r. ,,esal paskelWl .‘“į“**
. . visu tų organizacijų, laikras-apielmkių lietuvių orgam- čių; draugiję susivien;jimų, 

zacijos^ sutarė imtis antiko- iųubu ;r biznių, kurie yra ko
munistinės akcijos. Veiki- munistų valdomi arba komu- 
mas pradėtas nuo deklara- nistams talkininkauja, 
cijos, kurioje skaitome: j (2) Įspėti visus dorus Ketu-'

. .. v . - . vius, kad jie: (a) nepriklausy-.Amerikos Ketuviu tarpe vis . . . . ., ... ‘ ... . tu komunistinėms ar prokomu-;dar veikia, nors nedidele, bet • _ . .. . 1.. ,. . . . . , .. nistinems organizacijoms arba ;įžūli komunistu grupe, daranti!.. ....... . i. . • , . . . . , išeitu iš ju, jei per nesusipra-geda lietuvio vardui. Ligi šiol• • *• . .. - tima priklausė; (b) pasalintumes, Amerikos lietuviai, per- , . . ... a “ .. 'i................. . . komunistus iš kontrolės tu lie-. i . . .. . , ,
daug pasyviai žiūrėjome j jų tuv onranizaoiiu kuriose Skėrius McCarthy klauso- ,nos pasimojimai skamba ;s- 
išdavikiškus darbus. Dabar su- [jie yra netlalyJ si senato komisijoj vieno jo įteriškai ir nekompetentiš-

Šio pikniko dalyviai pri-

uuaiuų viešnagę pas 
kia vesti. Be t ta .musų Ko-, svetingą ūkininką tėviškės 
va turi* Luti politinė kov a, | paGyngėje. Vos į soda sve- 
o ne policinė. Ji tuii būti c:ai sugužėjo su savo pinti- 
visuomeninė, o ne sąrašinė, nėm, pūkais ir rankinukais, 
Kovai turi vadovauti politi

sidariusi padėtis neleidžia to
liau t&ip laikytis, o verčia sto-

vauti jokiuose komunistų pa- ^Pkaltiatojo, John
rengimuose; (d) neprenume-; (ervięe, liudijimo.. . 1 . • « * V 1 VHKI111UVOV , f 11VV» V.11U111V- |ti aktvvion kovon prieš bta- . . . . . ' rjus vaktvhė* denarta.motu r.r neremtu garsinimais ,,U!* dUK vaisiyoes aeparia-hno agentus visomvs teisėtomis , ■ ... . . . . , .. . jkomumstines spaudos; (e) boi-

pnemonenxs, nes. kotuotu visus tuos biznierius.
(1) Komunistų Politbiuro 

vadovaujama Sovietų Rusija

mento tarnautojų apkaltino, 
bet savo kaltinimų neįrodė.

kurie nepaisydami čia paskelb
tos kovos prieš komunizmą.nuo pat karo pabaigos, vykdy-r “J,™, toki nutarimą įgyvendinti?

dama agresija Europoje jr (o ALAA bus |Bskelbti ! Kas links žinias apie ‘‘bol-
’ tuojami. sevikuojančius,” kas tas su-

(3) Atskirose kolonijose ir rinktas žinias tikrins ir ko-( 
vietovėse: (a) surinkti žinias kiu autoritetu pasiremdami |

Į nė New Yorko lietuvių at-,.-iaiai užsidengė 
stovybė, A. L. Taryba, ku valgiais ir gėrimais iš Kas 
rioje jungiasi visos patrioti- močiaus svetainės. Anta
nės organizacijos, o koki nas Žilinskas ir jo padėjė- 
tai specialinė akcija, ku- jai vos spėjo alų leisti i uz- 

bonus. Jei kas patingėjo 
atsivežti valgiu, tai ir tam 

stcward 'kai, turėtų įsijungti į visuo-[bėdos nebuvo, nes kiekvie 
Senato- [meninę kovą ir ne tiek rė r.a šeimininkė kvietė prie 

kauti “prieš,’ kiek pozitin-i.-a»o stalo, kad paragautų 
gai dirbti kulturinį ir poli- jos virtuvės meno išdirbi- 
tinį darbą esamose lietuviš-
jkose organizacijose

Nebuvėlis.

Griausminga Parodos 
Pradžia

šeštadienį, birželio 24 d. 
Chicagoj tapo atidaryta pa
roda su dvigubu griausmu. 
Pirmas griausmas tai nu

nešta, kad bažnyčios atnau
jinimui ir išdekoravimui iš
leista $1,360.
Naktiniai Piknikai

Pasirodo, kad naktiniai 
piknikai, ruošiami iš šešta*

zos nepavojingos atominės dienio j sekmadienį, labai
bombos išsprogdinimas. 

Antrą griausmą sukėlė
gamta. Po parodos atida
rymo ceremonijų užėjo la
bai smarkus lietus su dide-

išpopulerinti. Vytauto Par
ke šios visos naktys yra už
imtos visam vasaros sezo
nui. Tame parke sekma- 

...... . . .dieniais ruošiami parapijų
liu žaibavimu ir perkunavi- pjknįkai> 0 naktimis ruošia
mu. Tas įvyko po pietų. 
Tęsėsi virš valandos laiko. 
Audra sutrukdė parodos 
bizni. Kartu pridarė žmo-

parapijų įvairios draugijos. 
Jos ruošia savo arba tų pa
čių parapijų naudai. O 
BALF’as ir ALT į tą parką

*u°j klevų pavėsyje stovį nėms daug bėdų, nes šie-,^^ gaus progos parengimą 
-talai t žsidengė atsivežtais rnet jau trečiu sykiu dau- turėti, kiek ir vilniečiai

nių. Draugė Agnė Kučins 
kienė net bufetą atidarė ir 
-u “bosu” Frankiu dešreles

. turėti, kiek ir vilniečiai.gelio namų rūsiuose pasiro- __.__
dė vandens. Žmonės rami- Chicagos lietuvių tarpe 
nosi, kad jau su tuoreiski-' kantis didysis parengimas 
mu apsiprato. Pneraiesciuo- bug tai festivalis, “Margu- 
se daug daržų atsidūrė po ^3^ liepog 33 d. 
vandeniu.

Tą pat dieną turėjo įvyk
ti keletas lietuvių piknikų.
Prisiėjo juos atšaukti. Ypač 
gaila buvo skautų ruošto 
pikniko. Buvo priruoštas 
didelis laužas uždegimui 
Joninių proga ir ruoštasi

garsiame Riverview Parke.

U ETŲ VOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI lASMfeNYS

Andriejauskienė - Mikalaus
kaitė, iš Barstyčių parapijos.

Beinorienė-Budvytaitė, Enr.- 
lija.

Buteikis, Vladas. 
Butkuvienė-Duobaitė, Ona. iš 

Ilguvos, šakių apskr., prašo at
siliepti gimines ėr pažįstamus

vaidinti Jonines. Darbas ir 
pasiruošimas nuėjo dykai.

Ši nepaprasta audra pu
sėtinai buvo surūpinusi se
kančios dienos piknikų ren
gėjus. Laimei sekanti die- __
na išaušo giedra ir šilta. Vi- į^-us^Amerikoje, 
si piknikai pavyko gerai, o 
geriausiai pavyko “Naujie-

lalino. Tas jaunuolis Fran- 
kis-Pranas, priklausąs Jau
nimo Grupei, iš profesijos 
veterinarijos studentas, čia

Azijoje. sąmoningai darėsi 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir tuo pačiu kiekvieno doro
amerikiečio aiškus priešas. To- e jr prokomu- žinių rinkėjai ir sąrašu lai-Į Joninių dienos išvakarė-'talkininkavo šeimininkei ir
komunistai šioje šalyje yra nist,nes organizacijas; (b) su- kytojai savas žinias ran- se būrelis Brooklyno-New kvarke pobuvj, nelyginant 
musu kaip amerikiečiu, mirti- dafyti s^rafus visųkomunistų kios? Keno jie teirausis ir Yorko jaunuolių, kurie yra,prityręs ceremonialmeiste- 
ni nriešri |be* komunistuo-’a"čn<’ .ož'restl kokį jie turi mastą žmogaus atvykę iš tremties, suruošė ris. Ir muzikantai kartu at-

vakarienę pagerbti savo ai-į važiavo iš Brooklyno, taip

Pagerbti Tremtinių Draugai 
Juozas Kivita ir Kivitienė

Amerikos lietuviu tarpe esan-Įk®rtot!jcą V™?*’. kunoje“bolšęvikavimuį” nustatyti?
atžymėta., kek«eno vertimas. Renkamųjų tikslu.tieji komunistai irgi yra ne, .... . . . , ...

, .. , • ca v --(kad kiekvienu atveju turėtikas kita, kaip Stalino penktoji 
kolona. . . .

(2) Bet Amerikos lietu
viams yra dar didesnė pareiga 
kovoti prieš bolševizmą negu I 
kitų tautybių amerikiečiams.

Stalininiai smaugikai jau iš
naikino daugiau pusės miliono 
musu nedidelės tautos ir yra

ir.
reikalui esant, paskelbti irody- J1138 Ja pagrindinis daly- 
mus, kas yra Amerikos ir lie- kas. Kas gali atsitikti, jei 
tuvių tautos priešai. [žinių rankiojimas yra pavir

deliem geradariam ir trem [jog jauni ir seni šoko, kol 
tinių prieteliam Juozui ii kojos linko. Svečių tarpe 
Antoinettei Kivitams, ku ura ir menininkų. Kai 
rie gyvena Maspethe nuosa-į jrieš pavakarę trumpas lie-

___99nų piKnmas.
piknikan susirinko žmonių 
nepaprastai daug. Visi bu
vo geroje nuotaikoje. Žytuvių tautvo įz* ------ —--- - --------o*/ ------ ----------- r---------------- -------------------- ' y* »»****•* ^*

(4) Vesti per spaudą, radio, šutinisškas ar lengvapėdis-! vuose namuose. Šitie jau-j tus per miestelį praūžė ir niią publikos dalį sudarė 
susirinkimus ir demonstracijas kas, rodo brooklyniškės nuoliai neturėjo vilties čia visiems reikėjo iš daržo į naujieji jauni lietuviai.
bei visais kitais kultūringais ‘‘Vienybės” pavyzdys. Tas 
budais aktingą antikomunisti- laikraštis pakliuvo į kon-
nę propagandą.

(5) Raginti visus geros va-
užsimoję visą Lietuvą paversti Kos lietuvius, privačiai susidu-
vienu burliokynu.

Laisvą ir neprklausomą Lie-
riant su komunistų apmulkin
tais tautiečiais, gražiuoju aiš-

tuvą sukurti padėjo Amerikos kinti jiems apie Sovietų impe- 
lietuviai savo didžiomis politi
nėmis pastangomis cr piniginė
mis aukomis. Dabar, kada 
maskolių įkūnytas bolševizmas 
ne tiktai pavergė laisvą Lietu
vos valstybę, bet plūdo krau
juose Lietuvos žemę ir siekia 
išnaikinti visą tautą genocido 
priemonėmis—masiniais žudy
mais ir trėmimais į Sibiro taigų 
mirties stovyklas, Amerikos 
lietuvis negali pasilikti ramus
ir neveiklus. Jis negali bičių- jomis 
liauti: ir bizniauti su išgamo
mis komunistais, kurie garbi
na maskolius, žudančius musų 
brolius ir seseris. Juo bai
sesnės žinios ateina iš musų

greso neamerikinių, bolše
vikų inspiruotų įstaigų skai
čių ir figūruoja tame sąra
še. Mes visi gerai žinome,

patekti, nes neturėjo gimi- svetainę sueiti, kuopos pil
nių. Kivitos sudarė garan- mininkas drg. J. Glaveskas
tijas daugiau negu dvylikai 
asmenų, kad galėtų atvykti 
iš tremties. Atvykus šiems 
tremtiniams į New Yorko

kokios “krypties” yra p. uostą, daugelį iš jų pats Ki 
vita pasitiko, parsivežė i

Dirvelis, Pranas, is Kidulių 
vals., šakių apskr., Sutkių km.

GiSė, Jenas, di šermukšnių 
kaimo, Pušaloto vals., Panevė
žio apskr.

Gudžinskaitė - Sviderskienė, 
Stasė, iš Paberžių kaimo, Sur
viliškio vals., Kėdainių apskr., 
vyras Mykolas Sviderskis ir 
dugterys Regina ir Valė.

Ivanauskas, Jonas, iš Pieve
lių kaimo, Rumšiškių vals., 
Kauno apskr., sūnūs Izidoriaus.

Jagminaitė, Vincenta, iš Er
žvilko, Tauragės apskr.

Jaleinčikas, Jonas, iš šakių 
km, Pajevonio vals., Vilkaviš
kio apskr. (seniau buvęs Kau
piškių vals.).

Kontovstas. Bronislovas, nuo 
Kėdainių.

Kropas, Ignas, Kazimieras ir 
Petras, ir Elzbfetas Kropar'tė- 
Nyvinskienė, nuo Kėdainių.

Lokuševičiutė, Anusė, iš Rut- 
galvių kaimo, Vievirženų per., 
Kretingos apskr.

Makutenas, Juozas, iš Vabo
lių kaimo, Kamajų vals.. Ro
kiškio apskr., ir sesuo Uuršulė 
Urbonienė.

Mičiulis, Juozas, iš Keturva
lakių, Vilkaviškio apskr.

Pabiržis, Bernardas, iš Rum
šiškių, Kauno apskr.

Pilipavičienė • - Vaškevičiutė, 
Anelė, ir Konstantinas Vaške
vičius (ar Vaškys), abu iš Gi
neity km., Kėdainių apskr.

šalmus, Antanas.
Staliunas, Vladas, 
šule, Vincentas, sūnūs Jurgio 

ir Kazės, kilęs nuo Kėdainių.
Urbonas, Antanas, iš žvirb

lių kaimo, Ramygalos vals,, 
Panevėžio apskr.

Urbonas, Rapolas, ir Pranašė 
Urbonaitė, iš žvirblių kaimo, 
Ramygalos vals., Panevėžio ap.

Urka, Jonas ir Stasys, iš Gu
delių, Mariampoiės apskr.

Valaitytė, Juzė. duktė Prano, 
iš Vaišvilų kaimo, Rublelių v„ 
šakių apskr.

Žilevičius, Adolfas, Bruno ir 
Paulius, iš Gargždų vals., Kre
tingos apskr.

Zimon (žygas?), Arturas, 
sūnūs Vilhelmo, iš Gargždų v., 
Kretingos apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate Generia ef Lithuaaia 

41 W«t 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Antras tą dieną įvykęs 
piknikas buvo Marijonų 
Farmoje. Buvo ruoštas ma
rijonų vienuolyno naudai. 
Marijonai savo rėmėjų turi 
veik visose parapijose. Tai 
farmoje buvo veik tiek pa
lapinių bizniui daryti, kiek 
yra Chicagoje lietuviškų 
parapijų. Į tą pikniką bu
vo suvažiavę veik išimtinai 
seniai ir senelės. Visai ma
žai ten buvo ir jaunųjų lie
tuvių. Jaunimas j tą farmą 
nevažiuoja dėl to, kad ten 
nėra šokių salės. Parapijo- 
nai rugoja, kad marijonai 
savo farmoj labai brangiai 
ima už pavalgymus. Saky
sime už nedidelį bliudelį 
rūgusio pieno 30c, pusė bul
vės 5c, duona buvusi taip 
plonai suraikyta, kad para- 
pijonai juokaudami sakė, 
kad su “britvomis” ją raikė. 
Netikri Pinigai

Nesenai laikraščiuose 
žmonės buvo Įspėti, kad 
Chicaga yra vienas iš di
džiųjų centrų, kur daroma 
netikri pinigai. Kad įspė
jimas nebuvo be reikalo pa 
rodo tas, kad perMarųuette 
Parko parapijos pikniką į 
kasą pateko net trys netik 
ros dešimkės. Apie tai štai 
kaip tos parapijos lapelis 
praneša:

“Pikniko viso jeigu buvo 
$2,850.39. Išlaidų pasūlarė 
$1.436.45. Dar apie 40 dol. ne
atmokėta. Pelno liks nepilnai 
$1,400. Vytauto Darže apart 
būtinų išlaidų dar pasidarė ek
stra 70 dol. Trys dešimtinės 
buvo dirbtinės ir 40 dol. parė
kavo už pražudytus daiktus 
Bent dalį tų išlaidų buvo gali
ma išvengti, bet to mes nepa-

naudinga yra darėme ir todėl nemažus nuo-

paskelbė staigmeną, kad ir 
meninė programa bus. Dra
mos aktorius Vitalis Žukau
skas išėjęs ant scenos savo 
aukšto lygio vaidyba, pokš
tais ir komiškomis insceni
zacijomis visus iki ašarų 
juokino, o talentinga vie
nuolikmetė Lukrecija Gali

rializma bei maskoliška nacio- Tysliavos laikraštis. Kad 
nalizmą—tą raudonąjį fašizmą, j pats D. Tysliava, neturėda- 
aiškinti jiems apie bolševikų Į mas jokio politinio nusista- 
žiaurumus lietuvių tautai ir tymo, tam tikromis sąlygo

mis galėtų būti ir bendra
keleivis, nėra jokios abejo
nės. Žmogus be aiškių įsi- 
tikinirųų ir be ryžtumo sa
vo įsitikinimų laikytis, yra 
pirmaeilė “bendrakeleiviš- 
ka” medžiaga. Bet “sąly
gos” buvo tokios, kad nei p. 
Tysliava, nei jo laikraštis į 
tą pusę nenukrvpo. Bet 
koks tai informatorius pa
kišo liežuvį, kad laikraštis 
esąs bolševikų inspiruoja
mas ir, štai, jis atsidūrė są
raše. Kas garantuoja, kad 
Brooklyno “akcija” į savo 
sąrašus neįtrauks visai ne
kaltų žmonių, kurių visa 
kaltė bus tame, kad jie ko
kiam nors fašistėliui pasi
sakys nemėgstą Smetonos, 
nei rukščios nei priesaiklau- 
žiškos?

Kol tokie klausimai nėra 
atsakyti, reikalas atrodo 
plačiau išpustas, negu tos 
“akcijos” pajėgos leis vyk
dyti, o todėl deklaracija 
liks deklaracija. Na, o jei
gu tokie sąrašai ir butų su
daryti, kaip juos daro jus
ticijos departamento parei
gūnai, kurie turi visas prie
mones sąrašus ne tik suda
ryti, bet ir jų teisingumą 
patikrinti, tai ar tas sava
noriškas sąrašas bus įteik
tas justicijos departamento 
pareigūnams, ar pasiliks 
tik tų privačių detektyvų 
žinioje, kad busimos kartos

broliškai kalbinti liautis talki
ninkavus musų tautos bude
liams ir dėtis į bendrą kovą 
už Amerikos ir lietuvių tautos 
laisvę bei žmonijos demokrati
nį progresą.

(6) Susirišti su kitų tautybių 
antikomunistinėmis organizaci-

į namus ir pirman laikui 
savo šeimoje apgyvendAio 
bei išlaikė. Toliau daugu-
ma Kivito pastangomis nytė padeklamavo tris pat- 
darbo gaudavo. Kivita. Jotinius eilėraščius, 
dirbdamas vienoje iš ge- Programa baigta tautos-, 
riaušių siuvėjų įmonių ir himnu.
ten turėdamas gerą vardą. Po lietaus oras lauke vėl

Deklaracija, kaip mato
me, yra labai karinga. Ge
rai, kad pradžioje pasaky 
ta, jog stosime kovon “vi- 

sebosios tėvynės,—o jos kas- somis teisėtomis priemonė-
dien baisesnės,—tuo aktyvesnė mis.”
ir griežtesnė turi būti musų ko-' krenta į akį pasimo-
va su Stalino pakalikais komu- jjmas “sudarvti sąrašus visų 
nistais šioje šalyje. Tą kov^, komunistu bei komunistuo- 
turime vesti kiekviena.. P**'-, jan{iu „ Sarašu sudarymas 
rm pnva«ame gyvenime ir or- • „e darĮ)as
ganizuotai viešumoje. l , • . , .

(3) šiai kovai vadovauti ir Ypač vvrams, kūne gal prie 
koordinuoti yra sudarytas ben- tokio darbo yra kada nors 
dras visų patriotinių Amerikos dirbę, bet kaip praktiškai

į savo darbovietę įtraukė 
didelį buri tremtinių ir juos 
pats reikalingo amato išmo
kė.

Daug geraširdiškumo at
vykėliai iš vietos lietuvių 
patyrė. Tačiau Kivitų geri 
darbai juos stato visų gera
darių ir lietuvių patriotų 
pirmose eilėse. Vakarienės 
metu rengėjai karštomis 
kalbomis dėkojo Kivitoms

buvo puikus ir stebėtinai 
>aivus. Svečiai, jų tarpe ir 
daugelis iš paties Great 
N'ecko gyventojų, linksmi
nosi iki vėlyvos nakties.

Pažymėtina, kad progra
mos metu buvo pagerbti vi
si dalyvavę Jonai Joninių 
proga. Jonams buvo įteik- 
:i gėlių bukietai. Rodos ir 
paparčio žiedo ieškoti buvo 
išėie kai kurie iš jaunesnių-

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 36 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

už jų pagalbą ir gera širdi. ,ų. Ar jie rado, nėra žinių, 
—-J. V. ’ bet nuotaika buvo puikiau

sia. Iki vėlyvaus vakaro 
skambėjo dainos ir muzika 

po spalvotomis švieoso- 
mis žėrinčių klevų. Praei
na pro daržą svetimtaučiai 
nustoja, klauso ir stengiasi 
į darža per tvorą įžvelgti, 
kas pilkoje gyvenimo kas- 
dienvbėje tiek linksmumo 
išlieti sugeba. Kai vidur
nakti iš Brooklyno atvyko 
autobusai visų pasiimti, tai 
dauguma norom nenorom 
turėjo išvykti iš tos gražios 
vietos. Bet malonaus sa
vaitgalio prisiminimas dar

Brocklyno Socialdemokratų 
Piknikas Great Nccke

Pagaliau lauktoji diena 
atėjo. Jai Brooklyno so
cialdemokratai, būtent, LSS 
19 kuopa ir Socialdemokra 
tų Jaunimo New Yorko gru
pė, jau geroką laiką prieš 
tai rūpestingai ruošėsi. Tai 
buvo šeštadienį, birželio 24 
d., kada abu Brooklyno- 
New Yorko socialdemokra
tų vienetei—vyresnioji kar
ta ir jaunimas—turėjo savo 
bendrą metinį parengimą— ilga? liks. 
gegužinę Great Necke.

Gegužinės dalyviai so----- —------
cialdemokratai su savo “|Cel«byie

rJ. V.

draugais ir svečiais—J.„li vi.okios biznio .kol. stolius turime panešti. ’ 
ko autobusais ir jau anks- birou. ir pajieikojimus. ' Tame pat lapelyje pra-



KELEIVIS, SO. BOSTON^Pualapis Ketvirtai

Maikio su Tėvu

Rytmetinės Ramybės 
Kraštas

Korėja Pasaulio Politikoj; Turtingas Kraštas Nejaukioj 
Padėtyje; 38 Paralelė Perskėlė Kraštą;

Laisvė ar Vergija?

Korėjiečiai savo kraštą 
vadina “Rytmetinės Ramy
bės Žemė/' bet, deja, ramy
bės toje žemėje nėra. 30 
milionų korėjiečių gyvena 
600 mylių ilgumo ir 150 
mylių platumo pusiasalyje, 
kuris tarp Geltonosios ir 
Japonijos jurų rodo, lyg 
nykštis, j Japonijos salas. 
Korėja savo plotu yra maž- 

įdaug keturius kartus dides-

dies demokratija,” o ameri
kiečiai jvedė pietinėj Korė
joj demokratišką režimą su 
laisvai renkamu parlamen 
tu. Kai li‘48 metais gruo- 
cžio mėnesi rusai paskelbė, 
kad jie neva tai ištraukia 
savo kariuomenę, jie pali
ko šiaurinė; Korėjoj bolše
vikišką režimą, kuri rusai 
patys ir kontroliuoja per sa
vo agentu.-, kompartiią ii

nė, kaip Lietuva, jos plo- plačiai išsišakojusi policinio 
tas siekia 85,000 ketvirtai-!režimo aparatą, o kartu ru- 
nių mylių, bet ji yra tirštai,sai paliko gerai organizuo 
apgyventa ir turi 10 kartų 'tą ir apginkluotą armiją, 
daugiau gyventojų, negu kuri, sako. turinti 193,000

i nas, Burma, Indonezija, In- 
dokinija). Tos tautos ban- 
ido pasinaudoti savo laisve 
ir tvarkytis, kaip geriausiai 
sugeba. Bet tų tautų ir vi
so pasaulio nelaimei, rusiš
kas bolševizmas siūlosi 
joms į “išvaduotojus” ir iš
ganytojus nuo visokių tru
kumų, bėdų ir . . . nuo lais
vės. Korėjoj matome, kad 
Maskvos imperializmas per 
ginkluotą agresiją siekia 
Įsiviešpatauti pasaulyje. Ko
rėjos laimei laisvasis pasau
lis nutarė Korėjoj padaryti 
jėgų bandymą su rusišku 
imperializmu, kas neabejo
jamai užtikrins Korėjos tau
tai laisvą ateitį.

—A. Ž.

Laiškas iš Lietuvos
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“Sunkus” Laiškai Neina
Musų laikraščio skaityto

ja, Mrs. M .B. iš Elizabeth, 
N. J., mums prisiuntė keis
tą laišką iš Lietuvos. Per 
tris metus atėjo vienas laiš- 

Amerikiečiai pasitraukė kas ir jame tik keliolika žo
džių. Laiške rašo:

Mylima sesute, švogerėli 
ir visa šeima!’ Gavom iš 
jūsų laišką jau gal į trečius 
metus, už kurį širdingai 
ačiū. Ką daryti, kad taip 
sunkiai laiškai eina.

Tu, sesute, su mumis ne
sirūpink. Mes visi sveiki 
ir gyvi. Mama nors sena, 
dirba kiek galint. Šiemet 
riek nesveikesnė, bet gal 
vėl sustiprės. Sūnūs jau 
rudenį eis į mokyklą, kitas 
irgi paaugėjęs, o mažoji 
dukrelė dvejų metų labai 
greita ir linksma. K. šeima

vyrų, turi rusus vadovus, 
rusų ir japonų ginklus ir 
kuri dabar Įsiveržė i pietinę 
Korėją.

Tėvas Sveikina Savo Sveikstančią Dukrele po 
Vaiky Paralyžiaus Ligos

ŽINIOS B PIETŲ AMERIKOS
Dr. K. Griniaus Mirtis Linkėtina musų drau-

Vos tik Urugvajaus lietu-etams. Įėjus Į tą nauja orga-
vius pasiekė žinia apie bu inizaciją, gero pasisekimo, 
vusio Lietuvos Respublikos *
^rezidento, Dr. Kazio Gri- Motinos Dienos Minėjimas 
niaus, mirtį, tuojau vietos Šiais metais čia Motinos 
ietuvių socialdemokratų ir Dienos minėjimą pasiėmė 

valstiečiu liaudininku vei-1 uosti Unftrvajaus Lietuviu 
{ėjai sušaukė susirinkimą. Moterų Draugija, kuri ne- 
Susirinkimas aptarė reikalą blogai tos dienos minėjimą 
kviesti visas vietos lietuvių surengė ir pravedė, 
organizacijas, neišskriant Buvo meninė programėlė, 
nė komunistų vadovaujamo buvo kalbų ir šiain visokių 
lietuvių centro, kad pasiųs- Įvairumu. Be to, buvo tam 
tų savo atstovus Į komitetą tikra daiktų loterija (rifą), 
paruošimui akto, tikslu pa- kur besivaržydami Įsilinks- 
gerbti velionies Dr. Kazio minę vakaro dalyviai sume- 
Griniaus asmenybę. tė keletą pesų vakaro ren-

Besvarstant tą reikalą iš- gimo labui, 
kilo aikštėn, kad viršminė-’ *
tas komunistų vadovauja- Mirė Lietuvis A. Aleksa 
mas “centras ’ savo laiku Gegužės 27 d. 'čia mirė 
rinko vietos lietuvių tarpe lietuvis, kilęs nuo Kupis- 
Lietuvos nepriklausomybei kio, Rokiškio apskr., And- 
žalingus parašus. Dėl to rius Alekna, palikdamas nu- 
daugumas susirinkusių nu- liūdime du sūnūs, Vituką 
tarė viršminėto centro kvie-,16 metų ir Petruką 10 metų 
timą atmesti. Kviesti tik amžiaus.

Lietuva
Korėjiečiai yra ramus, 

nekaringi žmonės. Jie pa
tys tikrai niekada neieškojo 
progos išeiti Į pasaulinę is
toriją, gal būt žinodami, iš pietinės Korėjos 1949 me- 
kad laimingos tautos neturi*tų sausio mėnesi. Ameri- 
istorijos? Bet istorija vis- kiečiai paii.KO Korėjoj ka- 
vien atėjo pas juos ir šian-jrišką misiją, kuri padėjo 
dien Korėjos kraštas yra vi-suorganizuoti ir apginkluo- 
so pasaulio akyse ir visų ti apie 90.oo0 Korėjos ka

reivių.
Pasekmėje susidarė dvi 

Korėjos, viena bolševikų 
valdoma, kita demokratiš 
ka. su laisvai rinktu parla
mentus. Vietoje žadėtos 
nepriklausomybės Korejo;

—Elau, Maik, kur tu šiaurinės Korėjos kariuo- ___
šiandien pasikavojai? .menė, rusų išmokyta ir ge-ypasikalbėjimų lupose. Ko’

—Gera diena, tėve, ko tuįrai apginkluota, užpuolė rejog nelaimė buvo ta, kad 
toks uždusęs? pietinę Korėją. Amerika,jj vra (rijų galingų, ar bent

—Tavęs ieškau, vaike, iš-1 nutarė neleisti rusų lėlėms ^įdėlių tautų susikirtime, 
vaikščiojau visus saliunus, j Korėjos užkariauti ir pa- Korėjos kaimynai yra rusai, 
ba maniau, kad ir tu pra-j siuntė savo orlaivius ir ka- kinai fr japonaį, šie pasta- 

riuomenę šiaurinės Korėjos rieji per siaurą? 100 myliųdėjai juos lankyti, kad prie 
škulės nepasirodei.

—O kokį reikalą turėjai, 
tėve, kad mane norėjai pa
matyti?

—Norėjau tau, vaike, pa
sakyti naujieną apie Kare 
ją ir ką žmonės apie tą pa
sakoja.

—Tėvas, tur būt, kalbi 
apie karą Korėjoj?

—Tecit. vaike. Susiti
kau mano pažįstamą Bim- 
bikovą, jis man išfigeriavo.j 
kad Kareios fašistams atė
jo galas, sako narodas suki
lo prieš ponpalaikius ir lu
pa jiems kaili. Jau misli- 
jau, kad ir Kareja pabludo, 
kaip čainiai. Ale susitikau 
vieną prapesorių dipuką, 
tai tas man pasakė, kad jis 
eina namo savo čemodanų 
pakuoti, sako prasidėjo Vai
na, ruskiui bus kaput ir rei
kia skubėti i Lietuvą, ba 
kas ten pirma parbėgs iš 
Amerikos, tas paims val
džią ir bus ponas. Tai ved- 
lug to, vaike, man galvoj 'onu 
susifulino ir aš nuėjau pas 
mano frentą zakristijoną 
gauti regli informeišiną, ale 
pataikiau blogu čėsu, nėra 
dau namuose.

— O kodėl tėvas neskai
tai laikraščių, tai ir pats ži
notum.

—Tai kad gazietos me
luoja, vaike. Va, Bimbiko- 
vas man skaitė iš “Laisvės.” 
kad kaip Čainijoj taip bus 
ir Kareioj, sako taip rašo 
pats Bimba, heroiško cizo- 
riko ekspertas, ale aš tam 
nevieriju, Maike, ir dacol.

kariuomenę sudrausti. Ko- pjatum0 sąsiaurį. Tos trys tauta dabai susilaukė pilie- 
rejoj dabar ir eina mūšiai, tautog ir įtraukė Korėją į ’ '
iš vienos pusės mušasi rusų' ulinę istoriją.
apginkluota armija, o iš ki-į per am2ius Korėja buvo

’tOS_.-?U5ės P\eiinS. K°\e;faktiškai nepriklausoma, 
nors iš vardo ir pripažino 
Kinijos viršenybę. Taip bu
vo iki 1894 metų, kada ja- 

—Tai. vaike, tas dipukas ponai pasirūpino suteikti 
sakė man teisybę, ruskiui Korėjai “visišką nepriklau- 
bus kaput! somybę” ir privertė Kiniją

—Tavo dipukas, tėve. ir- atsisakyti nuo visokių teisių

armija su Amerikos 
pajėgų pagalba 
teisybė.

karo 
Toki via

tinio karo ir tik dėka Ame
rikos įsikišimui Korėja ga
lės išsaugot; savo laisvę nuo 
rusų “globos" ir nuo bolše
vikiško tironijos režimo.

Korėja skaitoma “atsili 
kusi šalis." Bet tas pasa
kymas nėra visai teisingas. 
Ekonominiai Korėja yra 
turtingas kraštas, bet skal
dant kraštą “pagal 38 pa-

ir gyvuoja neblogai. o

gi perdaug pasiskubino. į Korėją. Per 10 metų Ko- Jraiėlę,” šiaurinėj dalyje (ru 
Karo tarp Amerikos ir Ru- rėja buvo lyg ir nepriklau-' 
sijos dar nėra. Stalinas pa- soma, bet japonai budriai 
darė klaidą Korėjoj, jis ma- dabojo, kad rusai nebandy- 
nė. kad Amerika nesikiš į tų plėsti savo įtaką Korėjoj 
Korėjos karą ir leis rusų lė- ir kai 1903 metais Korėja 
lems užkariauti tą kraštą, davė miškų koncesiją -ru- 
Dabar Stalinas turi apsi- sams, japonai pradėjo 
spręsti, ar jis nori karo ar šaukti, kad Rusija nori Ko 
ne. Jei jis karo bijo, jis rėją įjungti į savo imperi- 
tik patylomis rems Korėjos jų* Korėja ir buvo tiesio- 
bolševikus, bet pats Į tą ka- ginė rusų-japonų karo prie- 
rą nesikiš. kad nereikėtų su- žastis 1904 metais. Tas ka- 
sidurti su Amerika. ras pasibaigė tuo, kad rusai

-žinai, vaike, man ma- ?‘įsak* "U° „lieko
irdėti, kad Stalinas ' . ore^’ " , ,į

nadarė misteiką A* kur } laPony globą. Neilga; tai girdėjai,. kal vis^alva-lPa«1?b°j? JaP°na' * A 
riezai kartais padaro pamik“,gW

riją ir laikė ją iki 1945 me 
tų. iki antro pasaulinio ka
ro galo. Japonų okupuota 

Gal ir matysiu, tėve, Korėja darė eilę sukilimų, 
o dabar tu turi žinoti, kad ;bet išsivaduoti nepajėgė. 
Rusija visus pokarinius me-, Karui cjnant prie galo

kas ir pakliūva Į čypę, taip 
bus ir Stalinui, tu matvsi.

-Tėvas gerai darai, kad

tus vogė ir grobė svetimus į 
kraštus ir jau turi pajungu
si savo valdžioje 700 milio
nų žmonių. Stalinas prie 
tų pavogtų ir subolševikin- 
tų žemių norėjo pridėti ir 
visą Korėją, liet čia gauna 
per nosį. Užtat aš ir sa
kau. kad Stalinas padarė

netiki “Laisvei,” nes tas klaidą. Jam dar nėra vėlu
laikraštis yra leidžiamas 
Maskvos propagandai sklei 
sti; todėl ir žinias paduoda 
iškraipytas, o Bimba yra ži
nomas bolševikas, kurs už 
T’askvą visada kalba.

—Tai matai, vaike, kad 
ir tu pripažįsti, jog gazie- 
tes meluo’a.

—Tėvas geriau skaitytum 
padorius laikraščius, o ne 
’olševikiškus šlamštus, ta
da žinotum teisybę apie 
Korėją.

—O koki yra ta teisybė?
—Teisybė yra ta, kad

pasitraukti, bet jei jis būti
nai norės Korėją užkariau
ti su savo armija, jis gaus 
taip į kailį, kad iš bolševiz
mo neliks nė skudurų.

—Jurong, vaike, skudu
rai paliks. Paliks ašarų ir 
kraujo ežerai, paliks ir kau
lų kalnai.

—Tėvo teisybė, karas yra 
baisus dalykas, bet atmink, 
tėve, kad vergija yra bai
sesnė ir už karą.

—Okei, vaike, eisiu aš 
apie tą vienas pamislysiu.

—Iki pasimatymo, tėve.

trys didieji sutarė grąžint 
Korėjai nepriklausomybę 
bet nenustatė laiko, kad> 
tas bus padaryta. Jie nu 
tarė duoti Korėjai laisve 
“savo laiku.” Garsiojoj Jai 
toj buvo sutarta, kad, su 
mušus Japoniją, Korėja buf 
padalyta tarp rusų ir ame 
rikiečių armijų “laikinai, 
iki japonai bus nuginkluoti, 
palei “38 paralelę.” Taip 
ir buvo padaryta po japonr 
pasidavimo. Bet laikina? 
Korėjos padalijimas pasi
darė aklai uždara siena 
“geležine uždanga” atsky
rė aklinai šiaurinę, rūsy 
okupuotą Korėją su 9 nu* 
lionais gyventojų nuo pi®' 
tinės, amerikiečių okupuo
tos Korėjos su 21 milionų 
gyventojų..

šiaip nieko nauja. Gavę šį 
aišką nesirūpinkit apie 

mus, mes sveiki ir gyvi 
Daug nerašysiu, nes būna 
sunkus, tai neša, neša, įsi- 
sveria ir išmeta. Linkiu vi
siems daug laimės. Sudie 

—L.

sų zonoje) paliko daugu 
mas pramonės, o pietinė 
Korėja (amerikiečių buvusi 
zona) yra žemės ūkio kraš 
tas. Atskyrus aklai dvi ša
lies dalis gavosi daug eko
nominių sunkumų ir tik dė 
ka Amerikos pagalbai pie 
tinė Korėja galėjo laikytis.

Korėjos gyventojų pa 
grindinis verslas yra žemės 
ūkis. ryžių, miežių, kviečių, 
medvilnės, tabako ir kitų 
žemės ūkio produktų gamy
ba. Svarbią vietą Korėjos 
ūkyje užima šilko gamyba 
Korėjos žemės gelmėse yra 
aukso, sidabro, kietųjų ang 
lių, cinko, vario, kaolino ii 
kitų turtų. Kalnuotose sri
tyse, ypač šiaurinėj Korė
joj yra puikių girių. Palik 
ta pat; sau Korėjos tauta 
neskurstų ir galėtų savo ūkį 
normališkai plėsti.

Žodis apie korėjiečius 
Jie skaitomi mongolų-kinų 
tauta, bet jų kilmė nėra tik
rai žinoma. Neabejojama 
juose yra mandžurų kraujo 
priemaiša. Per amžius ko 
rejiečiai buvo kinų kultūri
nėje Įtakoje ir dar šiandie
ną šalia savo rašto vartoja 
ir kitų rastą. Jie pasisavi
no ir kiniečių tikybą, budiz
mą ir konfucianizmą, nors 
nemažas skaičius korėjiečių 
yra priėmę krikščionybę.

Korėja, kaip ir kitos tau
tos, turi savo painias socia
lines ir ūkiškas problemas. 
Paliktos sau Azijos tautos 
spręstų savas problemas pa
gal savo sugebėjimą. 'Pa
vyzdžiui. po antrojo pasau
linio karo apie 600 milionų

Laiško Poezija
Kitoj to trumpučiuko laiš

ko pusėj rašėjas prideda:
Sesute, mokyk dainuot 

vaikus,” ir rašo tokią dai
nelę:
Saulei nusileidus, orui aptemu? 
Viena po mišką vaikščiojau.
Man bevaikščiojant po tamsų 

mišką
Jauną vaikiną sutikau.
Bukietą gėlių man padovanojo 
Ir tyliai, meiliai kalbėjo. . . .

Kita dainelė, matomai 
paties rašėjo sukurta, skam
ba šitaip:
Kaip obelis mamytė palinko.
Ir galvas lenkė jazminai;
Taip nesenai supai man vygę. 
Dabar gyventr. išeinu.
Lopšy mes verkėm svietą išvy

dę,
Verkiam ir meilės kančias pa

žinę.
Verkiam iš tiesos kelio išklvdę. 
Verkiam karstą savo prisimi

nę. . . .
Laiško Gavėjos Pastaba
Mrs. M. B. prie to laiško 

tašo savo pastabas:
Gavau laišką iš Lietuvos. 

Laiškas yra toks keistas, 
kad aš nesuprantu, ką tas 
galėtų reikšti. Rašėjas vi 
suomet mokėdavo man gra
žius laiškus parašyti, tik ru
sams Lietuvą užėmus jo 
laiškai pasidarė trumpi ir 
keisti. Ir dabar, rašydamas 
man laišką į tris metus vie
ną. neturėjo ką daugiau ra
šyti, kaip dainas. Aišku, 
ne dainos jiems dabar ru- 
pi* • • •

tas organizacijas, kurios 
pritaria Lietuvos kovai už 
nepriklausomybę.

Pagerbimo aktas numato
mas liepos mėnesio pra
džioje, t. y., 
praėjus po

Tenka pastebėti, kad ve- 
\ndrius dar buvo 

jaunas, vos 41 metų am
žiaus. Mirė jis vėžio liga. 
Gi į ries du metus ta pačia

bom?

mėnesiui laiko-liga mirė ir jo žmona Ona.
veiionies Dr.

K. Griniau* mirties.

P. L. Bendruomenės 
Reikalai

Po keleto susirinkimų ir 
ilgų diskusijų, pagaliau bu 
vo prieita prie šiokio tokių 
susitarimo sudaryti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
laikinasis Urugvajaus lietu
vių komitetas, Į kurį Įėjo po 
du atstovus nuo katalikų ir 
tautininkų, po vieną atstovą 
nuo valstiečių liaudininkų 
ir socialdemokratų ir vienas 
atstovas nuo Lietuvos atsto
vybės personalo.

Tenka pastebėti, kad ka- 
talikų-tautininkų bloko, su 
atstovybe priešakyje, buvo 
dedamos pastangos neisi 
leisti Į komitetą lygaus kai
riųjų atstovų skaičiaus, ar
ba Įsileisti tik du socialde
mokratų atstovus, bet griež
tai atmetant valstiečių liau
dininkų atstovą. Buvo mo
tyvuota, kad čia tokių žmo
nių, kurie pasireikštų buvu
sių valstiečių liaudininkų 
judėjime, nėra.

Nežiūrint į dešiniųjų už
sispyrimą, socialdemokra
tams reikalaujant buvo Įsi
leista Į komitetą ir valstie
čiu liaudininkų atstovas ir 
tokiu budu jau yra sudary
tas P. L. Bendruomenės 
Urugvajaus lietuvių komi
tetas, Į kurį, apart dešinių
jų, įėio nuo socialdemokra

Velionis Andrius Alekna 
buvo ilgametis Lietuvių 
Mokyklos tėvų pirmininkas. 
Buvo prasigyvenęs, rimtas 
ir geras lietuvis.

Gedulo Dienos Minėjimas
Birželio 14 d. per radio 

Carvo buvo transliuojama 
tai dienai pritaikintos kal
bos. dainos ii- muzika. Tą 
radio pusvalandi surengė 
Urugvajiečių - Lietuvių De
mokratinė Sąjunga. Kalbas 
pasakė tos sąjungos primi- 
ninkas J. Martincz Berse- 
che ir Lietuvos ministeris 
Pietų Amerikoj I)r. K. 
Graužinis.

Birželio 17 d. Urugva
jaus Lietuvių Kultūros 
Draugijos patai po-e buvo 
suruoštas tam tikras aktas. 
Kalbėjo vėl tie patys kalbė
tojai, t. y., J. Marlinez ir 
Dr. K. Graužinis ir plūs Ju
lius Jazauskas. Kalbos kaip. 
kalbos, bet publikos buvo 
apie 30 asmenų su 'visais 
rengėjais ir kurie vienas ki
tą klausė, keno tas aktas 
surengtas ir kodėl čia, o ne 
Ateneo de Montevideo, 
kaip kad anksčiau buvo nu
matyta ir susitarta. Bet 
kaip keno buvo pasielgta 
priešingai ir surengta sulig 
savo seno papratimo ir sko
nio, dėl ko ir pasisekimo 
neturėjo.

Dėl visa ko tenka paste- 
, bėti ir kartu tu ponu pa-

Musų tėvų krašto Lietu-
. -.vos išlaisvinimo siekia Ame- . . .. ........

Rusai šiaurinėj Korėjoj,žmonių Azijoj atgavo savo rikos Lietuvių Taryba ir jo* U- v,.k?n,s ir™? valst,ecių klausti, kodėl jie ta p bijo. i 
Įvedė vienos partijos dikta-politinę nepriklausomybę'vykdomas Vajus. Paremki liaudininkų Albinas Gum- kitų sroviu žmonių?
turą, pakrikštiję ją “liau- (Indija. Pakistanas, Ceilo- tautieti, tad jos darbus! baragis M. Krasinskas.

k
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V klausi: argi Sovietuose per
Ar Ne Perbrangi Kaina? tiek laiko taip jau nieko 

Geras piktėliau! Aš esu teiSiamo ir nepasiekta? 
beveik Įsitikinęs, kad mano Jau trečiam savo laiške 
du paskutiniai laiškai tams- esu trumpai paminėjęs, kad 
tą piktai suei-zino. Jei tam- Sovietuose yra daug pada- 
sta esi nuoširdžiai įsitikinęs ryta. Papildomai dar pa- 
komunistas, kitaip ir nega, sakysiu, kad yra labai daug 
Įėjo būti. Aš drįsau švent- padaryta. Anais laikais ca- 
vagiškai piešti ant tamstai ras Petras Didysis paėmė 
švento paveikslo liūdną gy- už barzdos senąją Rusiją ir 
venimo vaizdą, kuris žmogų despoto ranka patraukė ją 
gali šiurpu nukrėsti. Dar Vakarų Europos kryptimi, 
jaunas būdamas kai ką pa- Bolševizmas tiek pat despo- 
našaus esu pergyvenęs pats. tiška ranka pasišovė atsili 
Kuomet aš, nuoširdžiai ir kusią Rusiją peršokdinti 
aklai tikėdamas visu tuo, per kapitalistinio išsivysty- 
ką man sakė katalikų baž- mo laikotarpį ir iš karto pa- 
nyčia savo mokslu ir savo daryti ją socialistine valsty- 
kunigų lupomis, pradėjau,be. Dėl to visų pirma pasi
skaityti apie gamtos moks- nešė ją supramoninti. Pri 
lūs, apie žmonijos religinių statė milžiniškų fabrikų, 
įsitikinimų atsiradimą ir jų Milionus kaimiečių perme- 
vystymosi eigą, griuvo ma-jtė į pramonę ir fabrikų dar- 
no religinių įsitikinimų rū
mai, kaip jie mano sieloj 
buvo nuo pat mažų dienų 
statyti. Griuvo ant mano 
paties galvos. Skaistus ir, 
man atrodė, išbaigti rūmai!

KELEIVIS, SO. BOSTON

JUNGTINĖS TAUTOS SAUKIA TAI TAS SI DRAUSTI AGRESIJĄ KORĖJOJ

Jungtinių Tautų saugumo taryba praeitą antradienį vėl ii vakare nutarė šaukti visas tautas padėti sudrausti 
Korėjos agresorius. Prieš tai, sekmadienį, ta pati saugumo taryba buvo nutarusi pasmerkti šiaurinės Korėjos 
vyriausybę už agresiją. Paveiksle matyti, kaip Ameriko atstovas Jungtinėse Tautose, Warren Austin. siūlo re
zoliuciją reikalaujančią visomis priemonėmis sudrausti ag esorius. Rusija posėdį boikotavo, todėl negalėjo pasaky
ti savo “veto.”

Kas Mums Rašoma
“Taiko*” Kongresą* ir 

Parašai

Prieš dešimtį metų, kai Hit
lerio kariuomenė gniuždino Eu
ropą, komunistai nėrėsi iš kai
lio ir skelbė taikos Šukius. Tuo
met jie pikietavo Baltuosius 
Rumus ir rengė demonstracijas 
prieš karą. šiam komunistinių 
agentų triukšmui pritarė izo
liacijos šalininkai ir įvairaus 
plauko fašistai. Bendras nacių 
ir komunistų frontas ve:kė ne
paprastai sutartinai. Tuomet, 
kada Hitleris buvo sugniuždi- 
nęs Prancūziją, sunaikinęs ang
lų desantinę kariuomenę Euro
poje, komunistinė Sovietų Rusi
ja taipgi buvo pakankamai pa- 
siplėšusi: jos rankose buvo su
tartinai su vokiečių naciais pa
sidalintoji Lenkija ir iš Hitlerio 
malonės ir su jo pritarimu 
aneksuoti Baltijos kraštai. Plė
šikas, laikinai patenkintas plė
šimu. skelbė taiką ir demon
stravo taikos Šukius.

Ir tuomet, prieš 10 metų, ko
munistai rinko parašus už tai-

bininkų skaičių pakėlė virš 
30 milionų. žemės ūkį per
tvarkė visai naujais pagrin
dais, siekdamas per darbo 
sumechaninimą pakelti dar
bo našumą ir derlių. Kasė 

Tuomet aš ir pačioj bažnv-! naujus kanalus laivininkys- 
čioj išdrįsau pamatyti dul-ltei. Tiesė vis naujus gele-• • ........ ’ - m------------ l..~;kes ir dirbtinas, suglamžy 
tas gėles. Pradėjau maty
ti dar ir daugiau, ir dar blo
gesnio. Kaip skaudu pa
kelti tie išgyvenimai, gali

žinkelius. Trumpu palygi
nus laiku paruošė pramonės 
ir viso ūkio darbui reikalin
gų inžinierių ir kitokių spe
cialistų kadrus. Užsispy
ręs skatino mokslo ir tech-tik tas atjausti, kas juos 

pats yra perėjęs. jnikos pažangą, kad pasivy
tų ir pralenktų Europą.

daug fabrikų. Nuo 1940 mudu buvome dar maži, kakliai puola bolševizmą ir' Mes gerai žinome, kad 
metų iki dabar lėktuvų ga- musų motulės mus mokino, bolševikuojančius. Nesiste- trys šeimos valdo Vermon-^4- šiemet, kaip prieš 10 me- 
myba padidėjo keturius kad neliestume paukščiuko bėk. Dabar Lietuvoj reta tą: Green Mountain Power komunistai ir vėl šūkauja 
kartus, tankų—septynius, lizde, kad Dievo karvytei, šeima neturi išvežtųjų į Si- Co., National Life Insur-
patrankų—septynius, mino jei nutupė ant musų ran- birą ir beveik nėra tokių ance Co. ir Vermont Mar- 
svydių—aštuonis kartus ir kos, kantriai duotume pa- šeimų, kurios ten neturėtų ble Co. Trys korporacijos 
visokio kitokio kariško pa-'siekti iškelto piršto viršų- giminių. Gal ir pats turi. bei šeimos nustato politines'burinę’ kontrolį*,' jei sutinkate 
buklo—daug kartų. Yra nę, kad nepakliudyta nu- Bet kas kita yra tiems, ku- ir ekonomines gaires vi-'su šiais reikalavimais, pasira-
nauji automobilių, trakto- ‘ skristų, kur jai reikia. Ar riems dar vakar nuo širdies siems žmonėms. Jų ranko-{šykite Stockholmo taikos kon-
rių, geležies dirbinių fabri !tamstai tie jaunystės atsi- atplėšta artimieji ir daugu-'se gamybos įmonės, susisie- greso nutarimus.”
kai. Išaugo nauji dideli {minimai nieko jau nebesą- mai ant visados, ir kas ki- kimo aparatas, taip jau irj Daug kas nežčno. kad minė-
miestai; jų tarpe du atomi-|ko? Nesiteisink, kad pats ta yra tamstai, kai savąjį kultūros bei švietimo siste^tasai Stockholmo kongresas bu- 

dar nieko nesi nužudęs/ kraštą gal bematai padu-ma—spauda, radio, moks-ivo Maskvos organizzuotas. Ta- 
Budamas čia bolševizmo mavusį metų tolumoj ir dar lainės ir viskas jų kontrolė- me kon8rese dalyvavo vien tik 
skelbėju tamsta pridengi] aptrauktą bolševikiškos je. SSeji ^sikšo”" “Luko?
tai, kas darosi Sovietuose propagandos klastingomis; Kiekvi ž turi kongreso nutarimus visai nebo-
ir darais atsakomingas uz dujomis. Bet ar tas gali!„„,.„ .... darni, kad tie jy parašai pade-

už taiką dr renka parašus už 
taiką. Dabar komunistai šū
kauja: “Uždrauskite atominius 
ginklus, įtaisykite jiems tarp-

nei energijai gaminti—mie
stas Sterlitomak ir miestas 
Sliudianka Baikalo ežero 
srity. Išvystyta žvejyba di
džiosiose Sibiro upėse: ker-

Su tamsta, tikiuos, taip 
blogai dar nėra. Nuo viso
kių abejojimų tamsta dar 
užsimerkęs atsimoji pigiu 
ir užsispyrusiu kartojimu, 
kad viskas, kas apie Sovie 
tus blogo kalbama, yra pra
manytas melas. Tai yra 
patogus būdas save apsau
goti nuo skaudžių sielos su
sikrimtimų. Jis ir tuo yra 
patogus, kad nereikalauja 
iš žmogaus drąsos—drąsos 
tiesiai pažiūrėti teisybei į 
akis ir padaryti savas išva
das, kaip sąžinė liepia. Bet 
jei tamsta nori būti ne žmo- 
gus-skuduras, bet žmogus 
su savu sieloj branduoliu, 
žmogus sau, o ne gatvei, ir 
tamsta turėsi vieną kartą 
pasiryžti.

Ką tamstai galėjau iš sa
vo patyrimo apie Sovietus 
trumpam laiške pasakyti, 
tėra keli ryškesni, bet blan
kus bruožai. Ir kiek tams
ta apie bolševikų režimą bei 
jo sudarytas gyvenimo saly

Labai daug padalyta ka
ro ir pokariniais metais, 
nukeliant svarbiuosius pra
monės centras iš Europos į 
Sibirą. Va tik keletas duo
menų. Kai Baku naftos 
šaltiniai vis silpnėja ir gali 
būti karo metu lengvai prie
šo paliesti, surasta naujos 
naftos versmės tie Ufa ir 
ten sukurtas “antrasis Ba
ku.’’ Labai sustiprinta eks
ploatuoti Sachalino nafta, 
nutiesiant vamzdį juros 
dugnu ir šimtus kilometrų 
sausuma jai pristatyti. Su
rasta anglies klodai šiau
rėj, Pečioros sritv, Vorku
tos rajone ir pradėta smar
kiai ji kasti. Surasti ir ka 
sami nauji anglies klodai 
Sibire. Kuzniecko rajone. 
Sukurti nauji metalurgijos 
c e n t r ai Magnitogorske, 
Kuzniecke, Naujam Tagils- 
ke—vis Urale ir Sibire. 
Amžino įšalimo srity, už 
poliarinio rato nuo Vorku-

Kiekvienas žmogus
uniis. DtL ar uis gan. . ,. . u • v* darni,

tami ir sunaudojami Dievu-{ten liejamą žmonių kraują, tamstą pateisinti? Žmogum ”F v ienu Dei, . Stalinui vykdyti puolimus
lio šimtmečiais auginti miš-į Dažnai tur būt stebies, būdamas, daryk žmonišką tu .Jls . savo Kąj- tautas, padrą-_  _ _ _ _ 7 * * moli’ hm minetn r r
kai. Išauginta speciali, šal-'kaip čia atvykę dipukai at- sprendimą, 
čiams atspari kviečių rūšis ■ 
ir dėl to žemdirbystė bus 
galima toli pastūmėti į Si
biro šiaurę.

Kas Sibirą pažinojo carų 
katorgos laikais, tas jo ne
bepažintų dabar. Bet kiek 
tas kainavo?

Vermonto Farmose

mėly bei miesto tarybon iš- sina jį pulti mažesnius ir silp-rinktas ir ėjo valdžioje tam neSnius kraštus, 
tikras pareigas; o gal vais i Komunistinis parašų rink - 

dalyvavo; gal U «ą taik. Kormos -puoh-už taika. Korėjos užpuoli- 
vien tik fabrike buvo darbo mo akivaizdoje, taip save ap
vedėjai, bosas—svarbu da-jnuogina, kad net politikos pras

čiokėliui darosi aišku, kad čia 
ne viskas tvarkoje.

Nepasirašęs.
Bostone.

j bar suvesti rokundas.
Knisimasis po tuos iš pra-

džios sistema pas mus ne
gyvuoja. Demokratai jo
kios rolės nelošia, jų parti-jeities rekordus, kai kuriuos 
ja. galima sakyt, negyva aspirantus į aukštas vietas 

Praeitą nedėldieni Bur- raidė. Čia vien tik re pub-j tiesiog varo iš kantrybėės. 
lingtone " įvvko visų uniju. Hkonai politikoj sielojasi irjKad tik unijos greičiau pa- 
CIO ir Amerikos Darbo Fe- viską kontroliuoja. Bet jų
deraciios, atstovų konferen- partija suskilus į du lage 

lauks apie dviejų milionų jcija, kurioje dalyvavo viri rius. kraštutiniai reakcio
karo belaisviu. Japonija šimto delegatų atstovaujan menai (Tafto genge) ir pa-.tyti Laikas bėga, o čia ly 
apie 500 000 Iš Rvtu Vo-čių apie 25,000 Vermonte žangiųjų srove, kuriai va- vandens j burną pasiem 
kieti jos, Austrijos, satelitų organizuotų darbininkų, tik- Joyauja senatorius A.kenJ^ t,.

siu apvienyti darbininkiš-^i CIO unijos kūrėsi buvo 
kas spėkas politinei veiklai, manyta, kad jos stengsis 

atgaivinti demokratų parti 
Konferencija praėjo;ją jr per ją dalyvaus poli- 

sklandžiai, įsteigtas bend- tinėj veikloj. Apsirikta, ne 
ras komitetas, nustatytos tas joms rapėjo, jos aktin- 
veikimui gairės ir pasisaky- gaį dalvvauja republikonų 
ta remti tik tokius kandida- partijoj ir įvarė baisų kylį. 
tus, kurie jau vra irodę ir
verti darbininku pasitikėji W»hingtone mes turėjo- 
mo- ‘ me tik vieną kongresmoną,

Darbo unijų ir abelnai Pbimley, kuris jau tinkamai dėn, Harold Arthur, irgi 
piliečių pasitikėjimo' vertas apšampuotas ir daugiau ne- panorėjo būti kongresmo- 
senatorius George D \i-,kandidatuos. Tad susidarė nu, nes-ten alga didesnė ir, 
ken, kurio šiemet pripuola J*13"1“ Pyofa būti išrink gai būt, daugiau kokių-pro- 
perrinkimas trečiam termi- »"> bet k?m. > koI?g7są-fe’ V1.' Paraitojęs runija ,

Karo metu gyventojų ma
sės iš vokiečių gresiamų P.u- 
sijos vakarų buvo permes
tos į Sibirą ir ten pasiliko. 
Vokietija laukia ir nesu

gas neskaitytum, taip pat'tos iki Kotlaso pastatyta 
tegausi blankų, kad ir kar-1800 kilometrų ilgio šiau- 
tais šiurpų vaizdą, nes tik-1 liausiąs pasauly geležinke 

tikrovė nesiduoda ap-jlis. Sibire. Čeliabinsko 
—ji reikia pačiam mieste pastatyta galinga hi- 

išgvventi. droelektrinė stotis, viena di-
Tamsta, kiek atskleisda- džiausiu pasauly, aprūpinti 

mas savo nepajudinamųjų ten kuriamą pramonę elek- 
įsitikinimii šarvus, gal pa- tros energija. Pristatyta

ro.n
rašoma

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ 

o SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
<► PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”

636 Eaat Broadvray, South Boston 27, Mas*.

XXXVII
Unijos Susivienijo dėl 
Politinės Veiklos

kraštų buvo išgabenti ir te- 
bebegabenami taip pat mi
lionai. Vien iš Lietuvos 
nuo 1944 metų išvežta į Si
birą vergų darbams per ka 
Įėjimus ir masinius trėmi
mus arti pusės miliono žmo
nių; apie kita tiek iš Latvi
jos ir Estonijos. Tais visais 
tremtiniais nuolat papildo
mos vergų stovyklos, kurio 
se apytikriai skaitoma apie 
15 milionų ir kuriose retas 
ilgiau išgyvena, kaip 2-3 
metus. Niekas tiksliai ne
žino, kiek buvo sunaikinta 
rasų ūkininkų sukolchozini- 
mo metais; bet apytikriai 
skaitoma, kad jų buvo ne
mažiau 25 miliortų. Ir kai 
žmonių aruodas ima tuštėti. 
Sovietai pareikalavo iš 
“broliškos Kinijos” jau 
500,000 darbininkų.

Ar nemanai tamsta, kad 
bolševikiško socializmo pa- 
matan dedama 
žmonių kaulų?

Komunizmas tamstą mo
kina būti žiauriu kiekvie
nam jo priešui. Senovės 
Izraelio rabinai reikalavo 
kiekvieno mirties, kas drįso 
paliesti jų skelbiamą ir sau
gojamą mokslo raidę. Da
bartinis bolševizmas su ne
įsivaizduojam u žiauramu 
žudo milionus, kad siektų

sisakytų kuri kandidatą 
rems, tai kiti žinotų kuria 

reakcio-j linkme savo gaires nusta- 
lyg 

pasiėmę
tyli ir tiek. Darbo unijų 
kryptis i vieną bei kitą pu
sę, pasisakymas už vieną 
bei kitą kandidatą atleistų 
daug įtemptų nervų.

* Apart senatoriaus ir kon- 
gresmono rinkimų, dar ir 
gubernatorius turi būt iš
rinktas, nes dabartinis, kie
tas konservatorius, netyčia 
įsmukęs gubernatoriaus kė-

Tas ir suviliojo labai daug

Nauji Leidiniai
ŽEMĖS RANKOSE, eilių rinki

nys. 80 pusi Parašė Balys 
Rukša. iliustravo Juozas Ba
kais. Išleista Toronto. Kana
doje. Kaina nepažymėta.
Balys Rukša, jaunas lie

tuvių poetas, kurio eilės yra 
spausdintos ir “Keleivyje”, 
moterų skyriuje, dabar gy
vena Kanadoje ir ten išlei
do šitą pirmą “Naujame Pa
saulyje” rinkinį savo eilių. 
Jo eilių “pagrindinis tonas” 
yra gilus liudėsis; atrodo, 
kad jaunas poetas “welt- 
schmerzo” pagautas tik pro
tarpiais nusikrato pesimiz
mo ir suranda gyvenimo 
džiaugsmo ir vilties.

Rinkinys gražiai išleistas, 
papuoštas originaliomis 
iliustracijomis, daro labai 
malonų įspūdį.

Wasbingtoną. O juk be gu 
bernatoriaus mes nebusime, 
žinoma, tam ir kandidatų 
nestoka. Ir, apart to, dar 
visi seimelio nariai turi būt 
išrinkti, čia irgi labai svar
bu. Seimelis susirenka kas 
antri metai, jis susirinks 
sausio mėnesį. Per pasku
tinius šešis metus, per tris 
seimelio sesijas, kai CIO 
pradėjo veikti, kiekvienu 
kartu buvo bandyta pravest 
prieš darbininkus įstatymai 
—nepasisekė. Bus bandyta 
ir sekančiam seimely suvar- 
žyt darbininkus. Todėl 
mums ir yra kuom susira- 

Įpint. Labai daug painaus 
darbo.

A. Jenkina.

nui, ir numatoma, kas jis
tikrai bus išrinktas. Sena- politikierių. Apart garbės 
te iš 16 bilių, kuriais darbi-buti kongresmonu, metinė 
ninkai įdomavosi kad būtalca $12,500 su visokiais 
pravesti, mus senatorius Ai “trimingais”—jau nemen- 
kenas balsavo 14 sykiu už. kas spirgis. Kongresmeno 
ir tik du prieš; tokiu Aike-re’k tik vieno, o kandidatų 
no rekordu mes ganėtinai turime apie 20, kurie kas- 
pasitenkinę. dieną varsto unijų duris,

Atžagareivis kongreso- miklina savo lanksčius lie- 
nas, Charles Plumlev kuris žuvius, žada viską, kad tik 

perdaug j per 18 metų nė sykį nebal- uni-ios juos remt<i- Varžy
davo už darbininkus, jau t.vn^s neapsakomos.
“nusprendė” daugiau ne- Bet unijų darbuotojai ga- 
kandidatuoti, nes pereitais na atsargus, nelabai linkę 
rinkimais vos tik per plati vaduotis žuvies razumu ir 
kų, tik mažyte balsų dau- nei nemano kabintis ant pi 
guma teprasiskverbė į kon- ci"s meškerės viliojančiais 
gresą. Visiems aišku, kad žibučiais, žavėjančiais bet 
šiemet jis jau nebūtų išrink- tušččiais pažadais. Jie žiu- 
tas. Apsisprendė eit “po- rinėja. dairosi, lyg žinoda- 
ilsio.” Taip ir reikia. 'mi. ko ieško praeities kan-!

‘----- - Darbo unijos čia vra iau didatų rekorduose ir visai ; Dar galima gauti “Kelei-
sav^ "■ kad minutės, ypač CIO Jja", w-iskubina kandidatą in-ivio” Kalendorių 19S0 m*
nedrįstų paliesti jo mokslo jos losią nulemiančią role doisuoti ir kai kuriems su-'tams. Daug skaitymų ir ta- 
raides. Ar ne šiurpu? Kai politikoj. Dvejų '“]. sidarė tikra kankynė. [formacijų. Ksm. 50 c«t»

BARONO MUENCHHAUSE-
NO NUOTYKIAI. Parašė
G. A. Buerger. išvertė M. A. 
ir D. V., viršelį piešė P. 
Oamolskis. Išleido Gabija 
Brooklyne. 115 pusk, kaina 
nepažymėta.
Barono von Muenchbau- 

sen nuotykiai yra klasiškas 
veikalas apie neįtikėtinus, 
juokingus ir stebėtinus įvy
kius. Lietuvių kalboje da
bar išleistas sutrumpintas 
vertimas, paruoštas jauni
mui. Bet ir senimas gali pa
siskaityti tuos navatnius 
įvykius, kaip juos pasakoja 
pasaulinio gaišo melagis, 
von Muenchhausen, visai 
net neraudonuodamas. Ga
bijos adresas yra: 340 
Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y.
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Jau Atvyko 20,000 Lietuvių

Kaip Išmoko 
Kalbėti

nuo
Jį<

Mokslininkai mano. ka i 
50,000 metų atgal zm« .a -i 
dai* neturėjo kaUx)s. 
turėjo balsą, galėjo reik.', r 
juo džiaugsmą ar bai-, ę. 
tačiau negalėjo pasai yri ~a- 
vo minčių aiškiais ž< : 
ir sakiniais. k

Visi žinom, kaip nūs; gar. 
dęs žmogus sušunka, pa
sakydamas jokio žodžio. : 
Didelis skausmas ai- siek.;.: . 
tas dažnai priverčia ii su
vaitoti. Piktumas ir r 
sitenkinimas iššaukia i . - 
mėjima.

Iš šitokių atskirų gai" 
susidėjo visa pirmyk.* 
žmogaus kalba. Nereta 
mas išreikšti savo jau-., 
jis surikdavo, kaip me 
šiandien s u r i n k a m 
skausmo ar išgąsčio,
vartojo savo balsą taip. • 
kaip ji vaitoja kūdikis. Ti.: 
per ilgą laiką ir dideli va: - 
gą išsivystė pas ji kalba.

Skaitytojas čia turėtų 
prasti, kad žmogaus baisa: 
dar nėra kalba. Balsą turi 
ir gyvuliai, bet jie neturi -i. 
kalbos. Kalba susideda iš d< 
visokių sakinių, o sakiniai ' 
iš visokių žodžių.

Sakoma, kad vienas žmo
gus nuėjęs sykį pa? senovė-; 
galvočių Platoną paklau.-d. 
koks yra skirtumas tarų 
kalbos ir žodžių. Nei žo
džio neatsakydamas, dili. 
išminčius parodęs pirštu i 
kabanti ant sienos \br/ 
deivės paveiksią, sulipdytą 
iš įvairiaspalvių akmenėlių. 
Tuomet jis atsikėlęs ir p-:-, 
ėjęs prie vazos, kuri buvusi i 
pripildyta taip pat spaivo-; 
tais akmenėliais. Pasiėmęs! 
tų akmenėlių pilnas rankas.; 
Platonas pradėjo juos leisti 
pro pirštų tarpus žemėn.

“Šitie akmenėliai, tai žo-j 
džiai,” tarė Platonas.

“O čia štai—kalba!” ori-; 
dūrė jis, rodydamas vėl į Į 
tą patį paveikslą, kuris bu-i 
vo niekas daugiau, kaip tik i 
dailiai iš akmenėlių sudėta 
mozaika.

Kalba atsirado negreitai.;
Ji vystėsi daug lėčiau, negu; 
visas žmonijos progresas., 
Visų pirma, žmogus varto-! 
jo tik žestus, darydavo vi
sokius ženklus rankomis i
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-uciaLz- v ■-nimą s
i- n ui. Tikrai nėra perdaug duslia Fa

1 ; K. Bruee Glasier. i vertės sav 
1 ial u velionė buvo ita-Tncs Ii 

kali ėtoja ir rašytoja. (y.v

P. Vaic:iit K.

• E

1

Šitoki skrybėlaitė, padaryta iš aksomo, yra :i-a/i ir pi^i. 
Aksominės skrybėlaitės šiemet labai >ra r.eidoįe.
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• Rytoją. Ji buvo bai-I
oridge u m versite-IovUK a • >s 

savaime aišku galėjo! 
ii ■• kk-ą karjerą savo Žvairi - 
airio ir neturėti jokios akio v;d 

< i i upesčio dėl so- i amir

Londone.

au- T f/

o? t
'irau. Bei Ka- aut io

-Teigė priešingai. Tiesa, 
r; lami geros poziei- s ti. F 

k -.o vargingo prie-Te tai. 
v’o mokyklos mokyto- sakė ; m 

arčiau pažinti gyve- ypeci 
a tu žmonių, kuriuos krienam i 

p i ta’ i zrr. as buvo nubloš- , vaikų i 
s ’ p-.nvinus, šlykščius i dom -. 

m i es čius. jpastebi.
' • ir jos vyras r 

ių dieną nusprendė vesti ji 
ro gyvenimą pašvęsti so- - j - • 

r; judėjimui, bet nie-' Vi i \« 
d nesiekti viešo posto.

• s vyras, kuri ji OT-j-.net:: i . 
91 metais, buvo jau- jžsivų sč 
a-nb it -Mas, poetas

'iri ce Glasier.

luO2:

a k i;:
i'tii ti
toki'j
neo”?

ne

T) • s. kada velionė 
:ė savo 80 :

. ji oareiške: “.Tei
kei jauna vėl, aš pa- 
’i tą pati gyvenimo

i kas gali būti kil- 
aip kova dėl soeia- 

Juk eiti ran-

iii.
samus

kurių 
nrie it 
kyt ir. i. 
kas yra ; 
nys ta 
aky s, 
ŽvaiiU. 
deda ta 
žiaus.

: su streikuojan-Į _ Akiu
riko mere'aitėma-tJakin ž\

■ i;' a f . i savo auksm tv Ar.: dais. t

J O’tl
. i

streiko 'ondm akiniai, 
nims ki tikroji sociaJiste 

\ - iior.' Ka.tberine Brnce. tk !?
ežiurint savo ei-b-“! k1-- 

< ' ' ; r’ arbų, nežiūrint kad J
i uvo žymi novelių ■ Krok’ 

Au, net r> žiūrint to. gą 
i su savo vyru archi- iiusn 

h tu iohn Bruce Glasier kalbo ). 
•• ’ u Gardie Įsteigė Ne-Įser a o 

i J somą ją Darbo Parti-,4 ipetų 
ja, v< iior.ė visuomet buvo šiai

: <>' rž< ir motina. j.v!etn<
i s i; ;ys atsilygindamasjance j.

• : i leido sulaukti jos parodo,
ikurbis I.a.bour Panty piT'jnuo ^! 
mutinį laimėjimą, nes 19b>pi’a.: s 
uuiii parlamento rinkimuo-Į lengvu .

' La’o:ir Panty gavo dau-Įt kių 
auna. 1915 metų parla
mento rinkimuose velionė.

Tur, dama 77 metus ann
Remi-
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trenkęs crlaivtaj ir 
K irtjr-s. I;jip tik ten 
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'liCtt iš Ryžiu
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ir kepk 
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i--: <*;■.- blynus. Duok val- 
: su . yi opu, (ižele ar var-

sumaišyk
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Žemuogių

ir

I u< ūkai zvn-unijf.Ų. 
i i smulkiai snpiausty-
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Visi ' aišius pavirink 
m o 2b i’ i 25 minučių, daž
ai ra rišant, kad neori- 

Kai košė
sti k•Upll:< į 

Jus, duo 
riara-inu

-Tcre’izuotus

Tremtiniu
Liepos 1 d. laivu “Genei- tymas padidina tremtinių 

ai Black” atvyko į New skaičių ir prailgina laiką 
Yorko uostą 20,000-asis lie- jiems atvežti iki 1951 metų
tuvis 
akla. 
tailė, 
vuilė

tiemtinys pagal DP liepos 1 d. Per tą laiką mes 
Ji yra Jūratė Oren- privalome viską padaryti,

G metų amžiaus mer- kad nei vienas lietuvis, ga- 
su tėvais vykstanti i lįs atvykti į Jungtines Ame- 

Cleveiand, Ohio. rikos Valstybes, nebūtų ap-
Pripilamai 20,000-asis J“*3!-’1' 

įetuyis atplaukė pasibaigus^ nražnp.^ p4. l> 
enojo DP istatvmo galioji-1 , ." L. - / .

mo laikui ii- dar tuo naciu 1,etuvli< orSanizae‘-
kuriuo 1948 metais ,r •'av,ennJ asmen« P3’
mėnesį buvo .BAP\° g:kl« g'"
pirmasis pagal tą akomis kad gahma butų

tremtiniu Arans- nenutraukiamai tęst. .m.
gracijos ir šelpimo darbą. 
Lietuvos žmonių gelbėjimo 

mano reikalas yra vienas iš pa
grindinių ir neatidėliotinų 
uždavinių. Jei mes pralei- 

'sime dabar gerą progą mu
sų dar likusiems tautie
čiams atvežti, tai vėliau bus 
labai sunku tai padaryti.

Juozas Boley,
.w BALF Pirm. Padėjėjas,

milziniskas BALF Pirm Pavaduotojas, 
įvykdymui

PROTINGAI
IŠAUKLĖTA MERGAITĖ

•aivų, 
spalių 
Tentas 
•statymą 
norias.

Šia proga
šird ingiausią padėką vi
siems Amerikos lietuviams, 
kurie atsiliepė į BALF kvie
timus ir visokiais budais 
talkininkavo musų tautiečių 
tremtinių gelbėjimo darbe. 
Atvykimas 20,009 naujų 
dėtuvių į šį kratą per pus 
•ntrų metų yra 
darbas, kurio
• ei! alinga buvo visų lietu
vių talka. Juk kiekvienam 
‘ tikėjo parūpinti ne tik rei
kalingas garantijas ir do
kumentus, bet atvažiavusius 
-utikti, nukreipti į jų apsi
gyvenimo vietą, apgyven
dinti. pagelbėti įsikurti su
randant darbą ir butą.

šiandien mes galime pa
sidžiaugti nuveiktu darbu ir 
dar daugiau įtempti pastan
gas, kad įvykdyti lietuvių 
imigraciją iki galo. Musų 
'eros nadidėio. Todėl su-7 O * --
burtomis ir vieningomis jė
gomis tęskime ir toliau mu
sų brolių ir sesių gelbėji
mą.

BALF seimas, susirinkęs

reiškiu

ii

ak'. 
ūmo

. aki'
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o
ra? t; 
3 r

, li?ta
v 1 S; f \'
;iip
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r km 
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vai:

i
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:p‘ 
' 1-
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Nuošalioje New Yorko 
vietoje, vieną pavakarę, šo
feriai pastebėjo vienišai 
verkiančią mergaitę.

Vienas šoferių, priėjęs 
prie mergaitės, pasiteiravo 
ko ji verkia ir ar nepakly
do?

“Aš kalbėsiu tik su poli
cininku,” atsakė pravirkus! 
mergaitė. Greit buvo su
rastas policininką. Mer
gaitė, pamačiusi įstatymų 
saugotoją, tuojau nusišluos
tė ašaras ir tvirtu balsu pa
reiškė :

“Aš esu Karen Ann Em- 
den, gyvenu 320 P.avington 
gatvėje, musų telefonas EL 
4-3049. Man 5 metai ir 8 
mėnesiai. Aš paklydau.’’

Policininkas mergaitę nu
gabeno į nuovadą. Kai vie
nas policininkų siekė tele
fono aparatą, kad pranešti 
mergaitės namiškiams apie 
jų paklydusį vaiką, Karen 
sulaikė policininką.

“Duok, aš pati tą pada
rysiu. Aš moku telefonu 
kalbėti ir susijungti su kuo 
reikia moku.”

Mergaitei buvo leista pa- 
'čiai atlikti pasikalbėjimą. 
Netrukus mergaitė kalbėjo
si su savo motina.

“Dabar, mamele, jau vis-

4 ’ 1948 metais, spaliu 15-16fn<s ctiu- . . rGienoirus, Cnicagoje, vien
balsiai priėmė BALF pir
mininko kan. prof. J. B. 
Končiaus pranešimą, kuria
me jis numatė atvežti į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes 25,000 lietuvių. Šis 
tikslas jau nebetoli. Deja, 
tenka pripažinti, kad artė
jant prie pabaigos sunkėja 
ir darbas. Imigracija buvo 
vykdoma atrankos keliu.

įtarimas dėl 
nesveikatos ar kitų priežas
čių sutrukdydavo vizų išda
vimą. Dabar mes turime 
daugiau negu pradžioje su
painiotų bylų. Tenka ne 
tik vesti platų susirašinėji-

atvėsti ir užpilk

hiokiis Sveika

iaaziniai Vis Kieti
L n..norius pasisamdė

•: z ą, jauną tarnaitę ir 
1 a.: rytą liepė jai išvirti 

=?ni y ir p; idurė:
' t • v i ak juos minkštai, Į Mažiausias 
s !.!•• t:s aš nemėgstu.”
; poros valandų tarnai- 

o ateina ir sako::
“Tonas, tų kiaušinių ne- 
IT : i ikštai išvirti. Jau 

ri valandas verda, ir vis 
aip i i ti, taip kieti.”

Prie Šliubo
Kunigas: Pana Marijona,

• I bar j ries Dievo stalą tuii 
i- pa.akyti teisybę, ar eir.i už 

> iš littoso noro, ar ne? 
j Marijona: Dvasiškas tė-T 

Hi. jei-u jau reikia tikrą;
' iteigbę pasakyti, fa i paša-j

mą, bet nuolat klabenti.kas tvarkoje. Čia greta 
Įvairių įstaigų duris, kad Įmanęs daug poličininkų ir 
pagelbėjus musų tautie- aš nieko nebijau.” 
čiams. Mes džiaugiamės,! Po pusvalandžio nuosta- 
kad pavyksta ištraukti nors biai išauklėta mergaitė 
vieną užkliuvusią šeimą. drauge su savo motina ap- 

Naujai priimtas DP įsta- leido policijos nuovadą.

PUOŠNI VASAROS SUKNELĖ

šitoki vasarinė šaknelė yra maloni akiai ir atrodo labai 
vėsi. Graži šaknelė padailina mergaičių ir moterą iš
vaizdą.

jo dėl
ji.c, kad jis pirmutinis vyras 
• manę gyvenime, kuris pa- 

■ .tk’no j. ane ženytis. Ki- 
laukti nenorėjau, nes ir

ilga.: be vyro išbuvau.!
- Sakau tikrą tiesą ir teguli 

T !pats ponas Dievas būna ma-’
no liudiirinku.

. 1 I -T,,i K A •

>kuliu va ik'i 
>ia tarp 1 ir 
i-. iJga ’eai-
kankina. h l

T a t a i y-i jin. iii.-'ur
jos rapoiii?
mini
'5.aka r

z. 1 ig: 
idžiant
oda.

/•uni;: 
,'ra L

■i-:, l.rrij ; einu už

Divorso Byloj

ATvokntas: Pra'-r.u teismą 
p.•:<!;) ryti pertrauką.

T- isėjas: Kokiais motyvais?
A-lvokalas: Mano klientė no

ri '/. Mėti vėlesnės mados š:e- 
’be.

ca-
tam

Kam čia Girtis!

ge i; To gali sakyt apie ma
la nori, bet visgi turi pri

pažinti, kad aš gerai isrodau. 
nierius, kurie: Vyras: Numaliavota ir tvora 

leivyje.” gerai; išrodo.

(
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|lš Plataus Pasaulio
Berlyną* Baukitosi

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Septintas
AMERiKOS TRANSPOHTO PO SuSiDVRIMO

Kanados Gynima*
Pi aeitą ketvirtadienį ru- ' Kanados parlamentas iš- 

sai Bei lyne nutraukė elek- siskirstė vasaros atostogoms 
tros ir vandens statymą va- po nubalsavimo skirti kraš- 
karinei, aliantų okupuotai to gynimo reikalams 425- 
miesto daliai. Vakarinė 000,000 doleriu. Kitoms iš-
miesto dalis gali išsiversti 
be elektros ir vandens iš ry
tinio Berlyno, bet, jei rusai 
vėl užblokuotų miestą, pa- 
sigaminimas elektros butų 
sunkus dėl anglių trukumo. 

Indija Apsisprendė

laidoms parlamentas skyrė 
2,400,000,000 dolerių.

Cenzūra Ispanijoj

Romos katalikų bažnyčia 
Ispanijoj reikalauja, kad 
gen. Franko diktatūra Įves
tų dar griežtesnę spaudos 
cenzūrą ir ypač katalikųIndijos vyriausybė, po

dvejų dienų svarstymo, nu-:bažnyčia nori, kad jos cen
tai ė pntaiti Jungtinių Tau-;zonai galėtų prižiūrėti vi-
tų saugumo tarybos nutari 
mui kviesti visas tautas su
drausti Korėjos užpuolikus. 
Indija yra aštuntoji valsty
bė saugumo taryboje, kuri 
balsavo už agresijos pa
smerkimą ir sudraudimą. 

50,000 Skautų

galėtų prižiūrėti 
sos spaudos “morališkumą.’’ 
Apie laisvą spaudą Ispani
jos katalikų ierarchija net 
neužsimena.

Bončius Banditų

50,000 Amerikos ir kitų 
kraštų skautų susirinko į 
savo didžiuli “jamboree” 
(sąskritį) Valley Forge, ,
Pa. Prezidentas Tmmanas, .aus^ 
pasveikino gausiai suvažia
vusį jaunimą. , Skautų są- 
skridyje dalyvauja ir lietu- 
via iskautai iš įvairių Ame
rikos miestų.

Prezidentas Trumanas, 
pasikalbėjime su spaudos 
atstovais, sakė, kad pietinę 
Korėją užpuolė bončius 
“banditų” ir Jungtinės Tau-, 
tos nutarė tuos banditus su- 

Todėl Amerika 
nėra kare ir nekariauja 
prieš nieką, bet tiktai ėmė
si “policijos akcijos” korė
joj.

Z

Didelis Amerikos transporto laivas “Evtal bur" susidūrė su Danijos laivu "Coloaibia” 
netoli New Yorko. Vaizdo viršuje matyti g ai igrimzdęs i vandenį "Excalibur,” o 
vaizdo apačioje matyti, kaip 113 keleiviu n o to laivo yra paimami į pakraščių laivą 
"Doris Moran,” kad nugabenus juos Į Jersey (it y, N. J. Keleiviai plaukė j Vidur
žemių jurą. kai įvyko ta nelaimė juroje.

pašalpą tik 4 savaites vieto- 
12 ir pusę pašalpos 4 sa
vaites vietoje 11 savaičių.

šitas sutrumpintas pašal
pos laikas ligoje iki 4 sa
vaičių yra tik laikinai. Kaip 
|tik rezervo fondas bus at
pildytas arba sutaupyta 
įtiek, kiek yra reikalaujama, 
pašalpos laikas vėl bus grą

žintas tas pats. SLA sekre
torius Dr. Vinikas aiškina, 
kad gal ims apie 6 mėne
sius. daugelis mano, kad, 

i reikalinga suma apie pusė 
miliono dolerių bus lengvai 
atsiekta ir kad kitame SLA 
seime šitas laikinas nutari
mas bus atšauktas.

Dr. D. Pilka.

Baikite Savo 
Kančias

Anglijos Unijos

Anglijos TUC (Trade 
Union Congress) nutarė at
sisakyti nuo savo ikišiolinės 
politikos nereikalauti už
darbių pakėlimo. Savo nu
tarime TUC pataria uni
joms, keliant reikalavimus

Arthritis, reumatizmo skausmus, 
raumenų įtampų. kosėjimų su 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo iš kartos į kartų. Sudėtis 
grynų žolių, daugelis jų yra re
tos ir brangios.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 2— 
($1.25) — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmo, arthritis bei 
lumbago daugelio dėkingų žmo
nių.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 17— 
($1.00,—GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia greitus rezultatus 
skilvio ligose. Puikiai liuoouoja 
vidurius, juos sunormuoja.

STANIS Analgesie SALVE— 
($1.00)—duoda STEBĖTINUS re
zultatus.
NAUJAS—KAIP STEBUKLAS

Stanis—3 in 1 kojų gydymas. 
Vėsina ir palengvina "sekundėT 
mis” pavargusias, degančias, pa
tinusias ir skaudančias kojas.

Kai nuo skaudančių kojų jau
čiatės senas, tai Stanis kojų vo
nia pagelbės, kad norėsite net 
šokti!!

Didelis, pasės svaro gabalas, 
tiktai už 75c, siunta apmokėta. 
Speciali pasiūla. 3 gabalai už $2, 

siunta apmokėta.
Ateikite arba atsiųskite ‘‘money 

order.” Gaunama geresniose ap- 
tiekose ir Wieboldt krautuvėj- * 

(27)
Z. G. STANIS COMPANY 
2822 Archer Avė., Dept. K, 

Chicago 8. UI.

LSS Suvažiavimo 
Tarimų Tęsinys

(Tęsinys)

Vyriausybei Pasiųsta* 
Protestas dėl Lietuvos 
Okupacijos

Turint galvoje, kad birželio 
15 d. sukanka 10 metų, kai So
vietų Rusija ginkluotomis jė-’ 
gomis okupavo Lietuvą, netei-. 

'sėtai įjungė į Sovietų Sąjungą, 
.įkūrė bolševikišką totalitarinę j 
'santvarką r r ėmė masėmis ga-' 
benti žmones į Sibirą ir kitas 
rusų imperijos dalis; toliau

Turint galvoje, kad apie karo 
pabaigą Sovietų Rusija vėl 

-okupavo Lietuvos tenitoriją ir 
į tęsia tenai tautos slopinimo, 
žiauraus teroro, žmonių žudy-

BEGALINĖ ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoj* 
jų vadina “begalinė,** 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 200 me
tų atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokių 
karščiavimų, drugių,

o-vvvhoi -  1 nuo viduri'» uždegimo ir atliuosavi-gyvyoei, ! mui surakintų ir neveiklių sąnarių.
Amerikos Lietuvių Socialde- I Begalinė gera nuo visokių nervų li

gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jūsų 
naikius. svarsuš $;.OO. Ui
$1.00 dvi uncijos.

SLA Sutrumpino Ligoje Pašalpąd. sveikas išėjo į darbą ir 
po pietų apie ketvirtą va

Argentinos respublika nu-j landą staiga apsirgo. Nu- na’-ar Pašalpa Bus: 4 Sa- metais nariai išėmė $10,000 mo ir deportavimo politiką, ku-

Argentina Ratifikavo

tarė ratifikuoti Amerikos vežtas į ligoninę ant ryto- 
valstybių savitarpinės pa- jaus mį,ė. 
gal bos paktą, pasirašytą- Kazvs iš Lietuvos
snan T>.~ J. Šiaulių; —-1947 metais Rio de Janeiro 
mieste. Argentinos parla
mentas, balsuodamas už ra
tifikavimą,

nuo
paėjo 

atvažiavo i
Kanadą'22 metų. Pirmiau

vai tęs Pilna ir 4 Savai
tės Pusė Patalpos

daugiau, negu duoklių su- rią ji pradėjo vykdyti 1940 ir

?< •. Yorko valstija savo sumokėjo.

mokėjo; 1949 metais išė-jl941 metais, kas sudaro rimtą 
mė $2,000 daugiau, negu 'pavojų pačiai lietuvių tautos i

lai; 1

dėl uždarbių pakėlimo, va- solidarumą su Jungtinėmis 
dovautis “sveika nuovoka” j Amerikos valstybėmis Ko- 
ir rodyti santarumo. rėjos klausime.

___ ...... . tatymais pastatė; SLA šalpos fondas nėra
gyveno Amerikoj, daugiau-.;v;..o p: v-viu Ame- bankrote. Nereikia apie tai 
“ in- . skyrių tv- x.x__

mokratų Sąjungos su važia vi-
, . , - . . . . , mas šiuomi iškilmingai ir visu; ■Įtalpos skyrių pne Jie manyti. Bet sitM fon-;friejwmo 

• i ■ 's prašau, pasirinki- das jau nuo seniau šlubavo pateisinamus Sovietų Rusijos 
. . .. . . <-•?, kuris jums geriau patin- ir ji senai reikėjo taisyti, žingsnius Lietuvos atžvilgiu ir

pinosi brolis^Povilas ir jo , .,. ,.Hsiarikinkit prie New Su sausio 1 d., 1950, fon-'ypačiai prieš jos tautų naikini- 
. ! f. \ i ti (-s patvarkymo das turėjo $166,975.81. Tai mo—genocido—-piktadarybę;

pareiškė savo sjaį Waterbury, giminių tu 
rėjo brolį Amerikoj, sesei; 
Lietuvoj. Laidotuvėmis rū- ,

žmona iš Amerikos.
ALEXANDER’S CO.

414 West Broadw>T 
South Boston 27. Mass.

Ko resp ond enc
DETROIT, MICH.

;rų žmogus.

Draugiškas Išvažiavimas 
Gražų Plymouth Parką 

Sekmadienį, Liepos 
(July) 16

Kazys buvo laisvų pažiu-įa,.:a ...narių daugiau nereiškia bankrotas. Bet joj
Šis suvažiavimas nutaria.leviuia rasvti i tą skyrių, deficitas arba nuostolis kas', . ,7* a ♦

Velionį į kapus palydėjo ?LA se:mas kantros ‘ die- metai auga ir auga. Visi **‘s 1 J V Prez,dent** pra‘

įnados žemelėj.
A. Pranevičius

SHAMOKIN, PA.

Į kiekvienas
Širdingai kviečiame visus 

i dalyvauti.
1 Galima nuvažiuoti nuo 

Grand River Plymouth ke
lio mėlynu (blue) Ply- 
mouth-Michigan busu. Iš-

Važiuoti Plymouth Road į lipti ant Middle Rouge 
iki Middle Rouge Parkway i Parkway. Edward N. Hines 
kelio ir pasukti į kairę Ed-Įeina per vidurį parko. Nors 
v.ard N. Hines Rd. Už po-;sykį gegužinė be biznio!
ros blokų pasukti po tiesiai 
į parką iki pirmo ežeriuko. 
Po tiesiai pamatysite šalti- 
nuką ir parko publikai pa
togumo vietą. Pasidairyk 
ir pamatysi užrašą lietuvių 
socialdemokratų 116 kuo
pos išvažiavimas ir rasite 
būrelį lietuvių gražiame 
parke. Ant kalnuko tyra

Išvažiavimo komisija:
F. Juzėnas,
M. L. Balchunas.

MONTREAL, CANADA

Žmogus gyvenime, k 
koks šipulys patekęs i sria 
nai tekantį upeli, p .žinai 
kur tave likimas nublokš. 
Panašiai atsitiko su m-rri. 
Didesnę dali savo amžiais 
gyvenęs Kulpmonte tui

P

įsu tokiomis aplinkybėmis, talaus Sovietų smurto ir padėti 
kad delegatai verkdami tu-, jai. kaip ir kitoms bolševikų 
į ėjo darvti pataisymus. i pavergtoms tautoms, atgauti 

j savo suverenines teises ir atsi- 
Nev, Yorko valstija nese-, statyti kaip nepriklausoma de- 

>? ir i 'i e i mėnesi ir gau-!naį pravedė naują įstatymą mokratinė respublika, 
no s 6. $9 ir $12 kuriame yra reikalaujama,

; ii’, s s; - iiėje. { $6 pa-1 kad visi pašalpos fondai, 
naujų narių:kokios draugijos ar susivie- 
jau nuo se-!nįjinio jie bebūtų, turėtų

K< dėl rrikrio taip dary-į 
ri.' ?'i:.<\ ujimas turi tris 
iiuri u.riaipos skyrius Į ku
ri’- - r.arbii moka j>o 30c,

'-alnos skvriu
PAIEŠKOJIMAI

Mirė Kazys Augustis

Birželio 23 d. staigia mir- 
čia mirė “Keleivio’’ skaity

me ore gražiai ir maloniai to jas Kazys Augustis, su- 
praleisime laiką. Užkan-. laukęs 56 metų amžiaus, ne
džius turėsime pasirūpint vedęs. Velionis birželio 21

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiaosia Liatuvių 
Organizacija Pasaulyj*

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams Kgoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivien’ji.no kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vadunas Susivienijimo 60 metų Jubilienms Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui ui egzaminą- 
vintą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo Šehnos na- 
riu*. Kreipkis pas rietiut kcopp seks I Centrą edre-

susivienijimas
-'eb piiinia, o tik pa-‘atsargos (rezervo) savo iž- 

lario senuosius, kurie yra f’te iki tokios sumos, kad 
jau jį apleisti. Friežu ri-: ? j ? :o daugel metų. Į pašalpa ligoje butų užtik- 
savininkas pardavė namą. ’ skyrius kartujrinta tiems žmonėms, kurie
kuriame turėjau
Nejauku bu v 
miestu, kuriame 
gyvenau. Ten 
pažinojo ir daugel aš ” 
pažinojau. Kulpmorkas - 
vo lyg antra mano tėvynb 

Persikėliau i Shameriz.
Shamokin miestas r.e:; 
ir daugiau kosmopo’ri 
Čia apart skirtingų t: 
baltveidžių gyvena ž: ’ 
raudonodžių ir juodo ri .

Naujoj vietoj —nau ii ž; < 
nės, naujos aplink\ be<. i 
venti pradėti turi lyg iš 
naujo.

Susipažinimui prie ? 
gos prašau Sh a mokino !b 
tuvius “Keleivio“ skalbto-

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
M7W. MSSt, Ne» Yeek 1, N. Y.

KUO UZSISENtlUSIŲ, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
■LEGULO Ointment. Jų gydomoe 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos FSORIASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusiee 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirsi

Paieškoma Ona Skardienė-Skardys, 
į New Yorką atplaukė 21 balandžio 
šių metų. Žinantieji Oną Skardys1 nių odos ligų. LEGU- 
maloniai prašomi pranešti Česlovui Į LO Ointment suteiks 
Masaicui, c/o M. Traum, 576 E. jums pagelbą nuo nu- 
Sanger St., Philadelphia, Pa., arba 
Zigmui Sefleriui, 5752 So. Elizabeth 
St., Chicago 36. III. Vėliau bus ieš
koma per policiją. (27)

vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite monev; 
orderį j: (11-li

LEGULO, Dept. X.
4647 W. 14th Street, 

CICERO 50. ILL

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

Paieškou brolio Zigmo Paulausko, 
kuris nesenai atvyko iš Europos 
kaip tremtinys ir turėjo apsistoti 
Lansing’e, Mich., bet tenai nepribu
vo. Jis kilęs iš Šiaulių miesto. Aš 
esu jo sesuo, Emilija Paulauskaitė. 
Kas apie jį žino, (jrašau man pra-' 
nešti šiuo adresu: (27)

Amelia Paulauskaitė,
2 Litchfield St.,
Brighton, Mass.

šininkai numatė iš jiems 
priduodamų raportų, kad 

neša
deficitą ir, žinoma, prisika
bino. kad tas tuojau butų 
pataisyta. Pennsylvanijos 
kornisionierius Cutler daly
vavo SLA seime ir debatuo
se. ir kartą jau buvo suti 
ke? palikti pašalpą 6 savai
tėms. Seimas jį įgaliavo 
pasitarti su New Yorko ko- 
misionierium Gould. Komi- 
sionieriu pasikalbčjimas 
i vyko. bet iš to niekas neiš
ėjo. Apart to, Susivieniji
mas yra padavęs prašymą 
įsiregistruoti Kanadoje. Ka 
nados viršininkai atsakė, 
kad jeigu SLA priims pat

varkymą. kaip N. Y. valsti
ja reikalauja, tada Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje 
galės Įsiregistruoti ir Kana-

1 doje. .
Į Kaip matote, kitokios įs- 
:eitpę nebuvo ir seimas tu
rėjo nutarti sutrumpinti lai

šką pašalpoms ligoje. Da
bar SLA nariai gaus pilną

a kas metai ilgiau ir išse-
pa.'.dpos. 1948pašalpos skyrius

mus atsilankyti ir save atsi- 
rekomenduoti, ka* esi lie- if

Bc t;>. y’ar.’-'U, kad su 
■ ' i:i nr.ru sutikčiau pa

lietuviams, 
■ • už. Tašyti “Ke-

z-ras’’ arba ki- 
■ ' ; Sėtuvių laikrašti, 
•••k kreipkitės:

.1. I). Taunis
iii ?'o. Sšariokin Street 

Shamnl-ip. Pa.

ieiv

i’eil

Ar Jūsų Inkstai Gerai Veikia?
'■ mo r . - ir nerrjųg,^,. 
? • materija

. • g . "nkumo' ; ' t keltu-, j,į
nuovargį, jei j„,.ų

ARBVTĄ S \ NITAS No. ląjŽOLIl 
Kaina ?!.1>) -

Užsakymu

•a ,
Jei j

Tnk: (ai r*- 
ga šlop-.in. 
lieka kure ir

jei
svaigsta, n; •'Kr.,

E paakiai pr»it:ę. v:ir'

ekspertų :;idarv<a remiant-
piru ■dr,

d?"" arbata vra
metų patyrimu, 
taip; (22)

SANITAS KERBS, Dept. K 
1125 Milwaukee A ve., Chicago, ll|.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauska^. kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestus visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prxsimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žiira, 
kad iis iau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Caunama "Ke
leiviu'’ knygyne:

KELEIVIS
South Boston 27, Mi

i f

nr.ru
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PRASTI DELEGATŲ 
ĮSPŪDŽIAI IŠ SLA SEIMO

S. MICHELSONAS

GEGUŽINĖ—PIKNIKAS

Liepos (July) 9 d. Mon- 
tello, Romuvos parke, sve
čius linksmins Jono Dirve- 

' J lio vedamas orkestrą, dai
nuos Gabijos Choras, kal
bės p. A. Devenienė, links-

Nuteisė Policininką Už į turi nevengti dėtis ar imtis
Mergaitės Išniekinimą iniciatyvos ir lietuviškame

-----------  i kultūros darbe paremiant
Iš vietos atleistas polici-j lietuviškas mokyklas, sce- 

ninkas, iš Roxbury, Joseph nos mėgėjų ratelius ir kny-
T. Quill, praeitą šeštadienįlgų leidimą; (7) LRD suva- 
buvo atrastas kaltas dėl žiavimas patvirtina praeitų

Teko kalbėtis su bosto-! Praeitą savaitę drg. 
niškiais delegatais, kurie Michelsonas parvažiavo

GYDOSI NAMUOSE mus eilėraščius deklamuos 
poetas A. Gustaitis. 

Vertingų daiktų dova-

jaunos, 15 metų mergaitės 
išniekinimo. Prisiekusiųjų

metų valdybos veiklą ir pa
veda naujai perrinktai vai

.teismas išnešė sprendimą, dybai tęsti ir plėsti LRD
S.

grįžo iš Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje seimo Bal- 
timorėj. Bendrai sutraukus 
įspūdžiai tokie:

Delegatai atvažiavo į sei
mą gerame upe, bet grįžo 
iš seimo įpykę ant Pildomo
sios Tarybos. Svarbiausia 
nepasitenkinimo priežastis 
buvo pašalpų ligoje sutrum-

j< nos: 1—‘Radio setas, Silver 
Bellevue ligoninės namo ir ( aIe *r Boii^ Beverages, 
dabar namuose sveiksta.'^0; Boston, dcnana; 2— 
Operacija praėjo sekmin- I S Bond, 3 Automa- 
gai ir ligonis jau pradeda dnis toarter, Joseph Nevis, 
vaikščioti. VVorcester, dovana; 4—

_____________į Elektrinis laikrodis, Frank
VALSTIJOS BIUDŽETAS Whitkens, So. Boston,

PRIIMTAS LAIKU dovana: 5—Dvi dovanos po 
i $5.

seimelis! Bufet is su kuogeriausiais 
ir bėrimais.

Massachusetts
pimmas. Seimas buvo pa- pagaliau priėmė valsti jos į va}£iai _
statytas prieš įvykintą fak- biudžetą ir praeitą ketvir-1 Svečius »s Bostono veš 
tą ir norom nenorom turėjo tadienį gubernatorius. Paul
priimti Pildomosios Tary- A. Dever. jį pasirašė. Biu- 
bos siūlymą sutrumpinti pa- džetas numato valstijos iš- 
šalpos laiką. Delegatai i laidų $218,875.739, arba 
klausė, kodėl Pildomoji Ta-1 $1,798,000 mažiau, negu 
ryba nepagalvojo surasti ki-! gubernatorius buvo pasiu- 
tokios išeities iš pašalpos dęs seimeliui nutarti. Re

busai. Išeis 1 vai. po pie
tų nuo Lietuvių Klubo, E 
ir Silver Sts. kampo.

Važiuokime visi. Ren- 
I Apskrities Sandaros val- 
dvba.

kad jis kaltas. Bausmė jam 
bus paskelbta šį trečiadienį. 
Prisiekusieji tarėsi virš 12 
valandų, iki priėjo prie sa
vo sprendimo.

Miesto Taksai nuo 
Nuosavybių Pakelti iki $63

fondo deficitų?
Kita delegatų nepasiten

kinimo priežastis yra pakė
limas mokesčio uš organą 
“Tėvynę.” Delegatai griež
tai kritikavo lėšų fondo ne- 
dateklių, o kai buvo iškel
tas klausimas pakelti mo
kestį už organą, tai vienas

publikonai reikalavo 
džetą sumažinti 3 milionus, 
bet pagaliau jie sutiko su 
mažesniais apkarpymais.

biu- Geradariai Skautam*
Išleisti į Jamboree

Be jau minėtų “Keleivy” 
skautų bičiulių, kurie prisi- 

Lietuvis Skautas 'įėjo prie paramos išlei-
“Carnp Child” Vadovas ■ džiant lietuvius skautus į

_____  jamboree dar reikia pri-
Pabaigoje birželio Bosto -'minti Dr. D. Pilką, kuris ne 

delegatas ^paklausė, kaip!no jaunesniųjų skautų va- tik piniginiai išvykusius pa-
-_ _ X - 1 • T T T* •* '•vnrvtn rlcv Ain'trlomnc’

bus išieškomi mokesniai iš 
mirusių narių, kurie net ke
lis metus po mirties organą 
vis gauna? Atsakymo į tą 
klausimą Pildomoji Taryba 
nedavė.

Šeiminiame bankete de
legatai pasigedo lietuvių 
kalbėtojų ir meninės dalies. 
Kalbėjo tik Marylando re- 
publikoniški politikieriai 
apie bendruosius reikalus, 
o iš lietuvių tik vienas kitas 
buvo pakviestas pasirodyti.

Bostono majoras. John 
B. Hynes. nutarė pakelti 
miesto mokesčius nuo nuo
savybės iki $63 nuo tūks
tančio dolerių vertės arba 
$6.20‘ daugiau, negu mokė
jome pernai. Valstijos tak
sų komisionierius, H. F. 
Long, patvirtino majoro nu
statytą mokesčių dydį ir sa
ko jis esąs patenkintas, kad 
mokesčių pakėlimas buvo 
taip žemas, kaip tai galima 
buvo padanli.

Majoras Hynes sako, kad 
$6.20 mokesčių reikėjo pri
dėti vien tik dėl buvusio 
majoro J. M. Curley pada
rytų miesto išlaidų ir pasi
žadėjimų. Dabartinė mies
to administracija negalėjo 
tų išlaidų ir pasižadėjimų 
nei sumažinti nei panaikin-

Besiginčijant seime dėl 
pašalpos ligoje sutrumpini
mo vienas Bostono delega
tas, p. S. Mockus, griežtai 
pareiškė, kad jie nebenori j ’ anų
turėti nieko bendro su Su- ninėj

deiva, Vytautas Strolia, iš- rėmė. bet dar ir neimdamas 
vyko vadovauti amerikie- atlyginimo užpildė jambo- 
čių skautų draugovei (25 ree reikalaujamas sveikatos Įti. 
berniukai) “Camp Child” anketas.
stovykloje pne Buzzards Jamboree reikalams dar 
Bay, Mass. Bendri stovvk-i aukojo: $5—J. Mikalaus- 
los laužai vyksta V. Šu oliai: kas. ->2—M. Blynienė, po 
vadovaujant. Visoje sto-'Sl—v. sčešnuleVrcKS, A. 
vykioje stovyklauja 200 Lapšys ir J. Gimbutas, i Lietuvai Remti Draugijos 
amerikiečių skautų. Nuoširdus padėkos žodis seimas Bostone, apsvarstęs

—L. K. taip pat tenka pp. Kriau- LRD praeities veiklą ir at-
_________________ nelienei. Banevičienei, Pet-Jeities pei’spektyvas, vienin-

irauskienei, Manienei, Gim-|gai pasisako:
Serga Steponas Janeliunas butienei. Gustatienei, Če- Tęsti LRD šalpos ir Lie- 

Labuckienei, ku- tuvos vadavimo veiklos dar-

LRD TARIMAI

LRD Veiklos Reikalu

! pienei ir
Jau antį a savaitė Stepo- rįo? savo motinišku kruopš-jbą ypatingai kreipiant dė- 

nas Janeliunas. S. Dariaus rumu prisidėjo prie skautų mesį šiuo metu į lietuvių 
legionierių posto darbuoto-j jamboree.
jas. guli W. Roxbury Vete- ‘ K.

si vienijimu, nes po konver
sijos ir vėl daroma nauja 
konversija. Delegatas S.
Mockus taip įsikarščiavo, 
kad širdies smūgio pagau
tas. net pargriuvo. Vėliau 
seimo prezidiumas jį kvie
tė grįžti į seimą ir jį atsi
prašė, tik nežinia už ką.

Seimo tvarka delegatams 
irgi nepatiko. Kai kūne 
kalbėtojai, kurie pasiėmė 
žodį, kalbėjo po 10 kartų, 
o kiti visai žodžio negavę.

Kai kurie delegatai sakė, 
kad seimui ir Susivienijimui 
reikia Bagočiaus!

Bendrai, delegatai savo 
tarpe kalbėjosi, “šluosime 
lauk Pildomąją Tarybą.”
Bet per du metus, iki kitų) 
rinkimų ir kito seimo, tas I ISNt OMOJl 
ūpas gali atvėsti.

Administracijos ligo- ______________
Jis susižeidė prie Te|efono Tarnautoj*

darbo. įlenkė sau vieną son 
kaulį ir turėjo atsigulti į li
goninę. Ligonis tikisi dai

DP stovyklose šelpimą; (2) 
padedant naujai atvyku- 
siems lietuviams pirmomis 
kūrimosi dienomis ir sun- 

Išgelbėjo Moters Gyvybę J kesnėse gyvenimo aplinky
bėse; (3 > aktingai dedantis

.......... Viena telefono tarnauto- j Lietuvos laisvinimo akciją
šią .-avaitę grįžti iš ligoni-ija praejtą šeštadienį išgel- bendroje musų visuomenės 
nės namo. bėjo Mrs. Miliam K. Moses, veikloje, ypatingai pare

11 metų moters iš Roslin- miant Amerikos Lietuvių 
dale. gyvybę. Mrs. Moses Tarybos akciją; (4) dir- 
avo namuose apsvaigo ir bant šalpos darbą LRD 

pargriuvo. Griūdama ji nu- bendradarbiaus su BALF 
Jau senai planuojamas ir vertė staliuką su telefonu šalpos organizacija, kaip tą 

ir kartu labai smarkiai su- darė ir praeityje; (5) pasi- 
ižeidė į sudužusio vazonu- naudodama LRD čarteryje 

ko šukę. Telefonistė pašte- suteikta teise LRD tęs indi- 
bėjo. kad Moses telefonas Į vidualinių pakietų siuntimą

veiklą (a) traukiant naujus 
narius į musų eiles bei (b) 
atgaivinant ir kuriant nau
jus LRD skyrius.%
Žodi* Naujiem* Ateiviam*

LRD suvažiavimas kon
statavo, kad ir draugijos 
centras ir jos skyriai dirba 
nuolatinį šelpimo darbą. 
Šelpiami lietuviai kur tik 
jie musų pagalbos reikalin
gi. Sušelpdami į vargą pa
tekusį lietuvį, dedame pa
grindą Lietuvos ateičiai.

Per paskutiniuosius me
tus į Ameriką pravažiavo 
gražus būrys lietuvių, kurių 
ne vienas buvo draugijos 
sušelptas. Daug gražių at
siliepimų ir nuoširdžios pa
dėkos esame gavę. Tik, de
ja, iš jų pusės susidomėji 
mas LRD beveik tuo ir bai
giasi. Draugija, išskyrus 
vieną kitą vietą, nesusilau
kė iš buvusių tremtinių ak
tyvesnio susidomėjimo ir ir 
įsijungimo į jos eiles.

Todėl suvažiavimas ran
da reikalą kviesti naujas 
tremtinių jėgas aktyviai įsi
jungti į draugijos darbą, 
nes jie arčiau jausdami 
tremtyje likusių brolių var
gus, galėtų daugiau jiems 
padėti.

Lietuvos Klausimu
Lietuvai Remti Braugijoš 

suvažiavimas, kaip ir per 
daugelį metų konstatavo tą 
patį liūdną ir skaudų fak
tą, kad Lietuva tebėra oku
puota ir joje nuo skaudaus 
bolševikų režimo kenčia 
daugiau kaip du milionai 
musų brolių ir šimtai tūks
tančių musų brolių ir sese- 
į-ų jau išgabenta į šaltąjį 
Sibirą.

Šito baisaus fakto aky- 
vaizdoje, kviečia visus mu 
sų tautiečius, išsiblaškiu
sius po platųjį pasaulį, vi

somis savo išgalėmis prisi
dėti į kovą prieš musų tėvy
nės Lietuvos okupantus ir 
kovoti prieš bet kuriame 
krašte pasireiškiantį komu
nizmą.

Lietuvai Remti Draugijos 
suvažiavimas tiki, jog ateis 
metas, kuomet draugija ga
lės pilnai ir tiesioginiai vyk
dyti savo uždavinius, 1. y., 
remti ir šelpti ne tik po pa
saulį išblaškytuosius tautie
čius, bet visomis jėgomis 
organizuoti pagalbą pačiai 
Lietuvai ir ten gyvenan
tiems jos iškankintiems vai 
kams.

RADIO PROGRAMOS

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto 
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Muzika.
2— Dainininkė Ona Kubi

lienė iš Cambridge, Mass.
3— Magdutės Pasaka.
Po programul prašome 

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

Steponą* Minkus

■ Parduodama Namas
Nebrangiai parduodamas 2 

šeimynų namas su garažu 2 
karam. Namas gerai aptaisy
tas iš lauko su patogiais įren
gimais viduj. 40 Stoddart St., 
Stoughton, Mass. (28)

Rudenį Pradės Statyti 
Garažių po Common Daržu

labai reikalingas viešas ga 
rąžius Rostone bus pradė
tas statyti po Common par
ku. Darbas prasidės po
dvejų mėnesių. Tame g-a-{atv*ras’ pasiklausė ir įsgir- atskiriems išvietintiems lie 
ražiuje bus galima šutai-|do dejavimus. Ji tuoj pra-|tUviams ir šelps pavienius 
pinti iki 4.000 karų ir tuo
budu bus patuštintos mies
to gatvės, kuriose-dabar ne 
sutelpa automobiliai.

nešė policijai ir avykę poli- nusipelniusius musų kultu 
cininkai rado Mrs. Moses turos įr visuomeniniame 
gulinčią be žado paskendu-Į darbe lietuvius: (6) LRD 

kraujuose. Telefono

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

546 East Broadvvay 
So. Boston 27, Mi

šia

Išnuomojami keturi kamba-
Delegatai smakai naši- r!ai ant pirmo aukšto- Raltos .. . F , . g1- j P • rinkos ir maudynė. Kam tokielinksmino, kaip visada, ir|reikalingi, , , kreipiasi s(,ka.

turėjo perus laikus gražia- mu adresu: B Ba|,ruiait<<. 
mc Baltimorės mieste. 1 Dyer Avė. (pirmas aukštas).

Reporteris. So. Boston. Mass.

operatorė, kuri sugalvojo 
pašaukti policiją, yra Pau- KAMBARIUS {ine Menįow, 22 metų, iš
\V. Roxbury.

DIDELIS PIKNIKAS

Musų Valstijos
Gyventojų Skaičių* Paaugo

Šių metų gyventojų sura- 
Įšinėjimas rodo, kad Massa- 
I chusetts valstijoj dabar yra 
14,711,753 gyventojai, arba 
395.632 daugiau, negu bu
vo 1940 metais, kada valsti
joj gyveno 4,316,721 žmo
gus.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK 

460 Broadway, South Boston

PARSIDUODA NAMAS 
So. Bostone, 143 Bolton St.,

parsiduoda tuoj pat medinis, 
jiaujač pataisytas namas priei
namomis sąlygomis. Kreiptis į 
V. Balukonį, 260 Broadway, 
arba telefonu: SO 8-9307.

(27)

Reikalingas Vyras į Taverną 
Turi žinoti, kaip padaryti

valgius, kaip apšvaryti vietą ir 
kai kada ir už baro reikės pa
dirbėti. Darbas lengvas ir il
gam ladkui. Kreiptis: S. Alu- 
konis, 312 D St., So. Boston. 
Mass. (27)

MŪRINIS NAMAS 
Brightone, netoli nuo Bostono,

parsiduoda mūrinis 3 šeimynų na
mas, po 5 kambarius, visi patogu
mai. Savininką galima matyti ant 

lirtno flioro: 2 Litchfield Street, 
ton, Mass. (27)

PARDUODAMI BIZNIAI
Dėl ligos skabiai parduodamas So. 

Bostone geroj vietoj saliunas su vi
sais laisniais, savaitinis biznis apie 
>700.

Savininkai mirus parduodama So. 
Bostone krautuvė—meat markei— 
su visais naujais įrengimais ir dvie
jų šeimų namas; 6 kamb. butas su 
šilima ir visais patogumais tuščias.

Smulkiau sužinoti pas
Antanų Juknevičių.

545 Broadvvay, So. Boston, Mass., 
Tel. SO 8-0605.

BUČERIS IEŠKO DARBO
Patyręs lietuvis bučeris ieš

ko darbo lietuviškoj bučernėj. 
Kreiptis į F. L., 572 Cambridge 
St., Cambridge 41, Mass.

(28)

Reikalingas Darbininkas ant 
Farmos

Darbininkas mokantis kar
ves melžti tuoj gaH gauti dar
bų farmoje. Atlyginimas ir 
pragyvenimas geras. Kreiptis į

N. Shoples. 
Washington St.,

So. Easton, Mass.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu

sų krautuvėj visokių mašinų iA- 
randavojnntii, kaip tai F’loor San- 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių penių, varnišių. sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadwuy. So. Bostone
Tek SO 8-4148

DR. D. PILKA
.. Ofiao Valandos: nuo S Ud 4

Ir uuu T Iki •

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1SS*

Tel. SO 8-2803
DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

srti Upfcam’s Goroer
DORCHESTER, MAS*.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCM

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Rua. 87 ORIOLE STREMT 

We»t Roabury. Manu.
Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9913

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, K i m bal Boildiuf 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2944-J

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų Santuokai 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BOR1S BEVERAGE CO.

Rengia ALT Sandaros Pirmas Apskritis
Sekmadienį, Liepos (July) 9, 1900 

ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS. Jr
Gros Jono Dirvelio Orkestrą, dainuos Gabijos Choras, 
rašė jas Antanas Gustaitis palinksmins publiką su juo
kingais anekdotais. Kalbės Sandaros centro pirmi
ninkė Alena Devenienė. Bus visokių gėrimų ir skanių tų sesiose mujosiu» užkandžių. 48 U U Jjos valstijose buvo 8,437,
Visus ir visas kviečia dalyvauti 290 gyventojų, o dabar <na

Rengimo Komisija, R?™3 9,305,766 žmones.
Daugiausiai paaugo

joj gyventojų skaičius zy 
miai padidėjo per paskuti
nį dešimtmetį. Prieš 10 me
tų šešiose Naujosios Anglį-

Bwai Piliečių Draugijo. salės (E ir chusetts valstijos gyvento-
Silver SU.), So. Bostone, 1 vai. po pietų i jų.

VIENINTELIS SI TAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE 
Turtas per $35,000,000 Sutaupos per $31,000,000

APSAUGOK1T SAVO DOKUMENTUS. BONDSUS IR 

KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

Paimkit Nuomoti Safe Deporit Bosą, Tik $6 ir Taksai 

*
Me* niekada nemokėjome mažiau, 

kaip 2^2% už ii

L
Apdraudžiam Gyvybę Saving* Banko Sąlygomis

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS K0NTR1M 
596 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel SO 8-1761 ir SO 8-2483

220 E Street, South Boston 
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėm* į namu* ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8- 
2414.

lietuviška Aptieka
Saviainka* H. CABJT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokiu vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandajrus; 
kainoa nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ Al 
(Iasarud 
Movun)

Perknustom 
Oa pat Ir J to-

Saugi priežiūra, kaina 
S26 BROADWAT,

SO. BOSTON, MASS.
Tai. SOutk Boutaa S-4S1S




