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Keturi Bilionai Dolerių 
Užsienių Valstybėms Ginkluoti
Prezidentas Tarėsi su Kongreso Vadais d*l Užsienių

Ginklavimo; Kongreso Pritarimas Yra Užtikrintas; 
Vakarų Europos Kraštai Irgi Mobilizuoja Jėgas

Prieš savaitę laiko kon
gresas paskyrė ir preziden
tas pasirašė bilių apie davi
mą Atlanto Pakto valsty- 
bėms šiais metais kariškos ^en;. MasArthuro štabas 
pagalbos 1,250,000,000 do- JaP°nŪ°j apskaičiuoja, kad 
lerių. Bet tas bilius buvo šiaurinės Korėjos kariuo- 
pasiulytas dar prieš Korė- menė pakėlė labai didelius 
jos krizę. Dabar preziden- nu®stolius. Sako, ne. mažiau 
tas siūlo kongresui skirti už- ^aip 37,500 kareivių žuvo 
sienių ginklavimui dar 4 bi- a.r ^ra sužeisti, ° iš 300 ru

siškų tankų, kuriuos šiauri
nė Korėja turėjo karo pra
džioje, 270 yra sudaužyti 
ar sugadinti.

Bet nežiūrint didelių 
nuostolių šiaurinės Korėjos 
armija dar turi daug karių 
ir karui prasidėjus ji sumo
bilizavo papildomai daug

lionus dolerių ir tuoj pat 
pradėti gabenti ginklus į 
Vakarų Europą.

Visos Vakarų Europos 
valstybės, kurios yra prisi
dėjusios prie Atanto Pakto, 
dabar irgi skiria daugiau 
lėšų ginklavimuisi ir telkia

Korėjos Agresorių 
Dideli Nuostoliai

PIRMOJI KAVALERIJOS DI VIZIJA VYKSTA Į FRONTĄ

Tankai ir pėstininkai, pirmosios kavalerijos divizijos dalis, traukia į frontą. Toji di
vizija dabartiniuose mūšiuose laiko patį kruviniausią fronto barą ir jau sudėjo daug 
aukų kovoj už laisvę.

Sprendžiami Našiai
Korėjoj dėl Pusan Dosto

Žiauriuose Mūšiuose Bolševikai Bando Išmesti Jankius
Į Jurų Prieš Pagalbos Atvykimų; Fronte Padėtis 

Kritiška; Viena Kariuomenės Divizija Pasiekė 
Korėjų iš Amerikos

Tibeto Sargyba
Nušovė Konsulą

Valstybės departamentas 
praneša, kad Amerikos vice 
konsulas Kinijos Sinkiang 
>rovincijoj, Douglas S. Mac 
iiernan, buvo nušautas š. 

m. balandžio 13 d., kada jis 
raukėsi nuo kinų komunis- 
ų į Tibetą. Tibeto pasienio 
sargyba jį nušovė per klai
dą, palaikydama ji ir jo pa- 
ydovus komunistais ar ban 

ditais. Amerikos vyriausybė 
ilgai tyrinėjo, kas atsitiko 
su konsulu MacKieman ir

Praeitos savaitės vidury
je prasidėjo žiauriausieji 
Korėjos karo mūšiai. Bol
ševikai metė dideles jėgas, 
sako apie 100,000 vyrų, 
prieš amerikiečius ir pietų 
korėjiečius, siekdami baigti 
užkariauti visą pietinę Ko
rėją. Bolševikai smarkiau
sius puolimus taiko į Pusan 
uostą, vienintelį didelį uos
tą, kurį amerikiečiai naudo
ja pagalbai gabenti. Pirma
dienį kruvinuose mūšiuose 
bolševikai užėmė Chinju 
miestą, dėl kurio kovos ėjo 
per tris dienas.

stipresnes kariuomenes, kad , tūkstančių kareivių. Ameri- 
galėtų sėkmingiau atremti kiečiai dabar turi Korėjoj
galimą nišų puolimą.

Kongreso vadai preziden
to Trumano pasiūlymui pri
tarė ir pažadėjo reikalauja
mas lėšas skirti. Kongresas 
dar tebesvarsto prezidento 
reikalaujamus įgaliojimus 
kontroliuoti ūkį. Kongresas 
svyruoja ar prezidentui 
duoti tik jo prašomus įga
liojimus, ar nutarti įvesti 
griežtą kainų, uždarbių, 
nuomų ir žaliavų kontrolę, 
su teise įvesti ir prekių ra- 
cionavimą, kaip to reika 
lauja kongreso ir visuome
nės dalis.

Griežtas kontrolės šali
ninkas yra Bernard Baruch, 
kuris sako, jog sarmata yra, 
kai jauni žmonės miršta 
mūšių laukuose, leisti pel- 
nagaudžiams spekuliantams 
pelnytis iš karo. Kongresas 
tai nuomonei pritaria.

Pagavo Daugiau 
Atominių Šnipų

Praeitą šeštadienį Ameri
kos federalinė policija suė
mė dar du įtariamus šnipi
nėjime Rusijos agentus. Su
imti du inžinieriai, Abra- 
ham Brothman ir Miss Mi- 
riam Moskowitz. Abu kalti
namieji dirbo Fibre Chemi
cal kompanijoj, Madison, 
N. J. , 1

Grand jury abu suimtuo
sius apkaltino šnipinėjimu 
ir jie padėti į kalėjimą. Vy
riausias iudininkas prieš su
imtuosius yra prisipažinęs 
šnipinėjime philadalphietis 
Harry Gold, kuris buvo tar 
pininkas tarp Anglijoj nu
teisto atominio mokslininko 
ir šnipo Kari Fuchs’o ir 
Rusijos diplomatinių šnipų 
Amerikoje.

tris divizijas, o šiaurinės Ko 
rėjos armija atakuoja su 10 
divizijų.

ITALIJOJ YRA PUSE
MILIONO FAŠISTŲ

Italijoj fašizmas dar nėra 
visai išnykęs. Apie pusę 
miliono fašistų, organizuo
tų į 3,000 organizacijų, dar 
“išpažįsta” fašizmo mokslą 
ir dūsauja gerų laikų, kada 
Mussolini viešpatavo.

marshallo planas Baigė Jungtiniu
BOS M,L.TAR,ZLOTAS T^fakotą

Marshallo plano vykinto- ~ _ ..
jai, kurie skirsto Amerikos . S°VletU „RuslJ0s ats*°Vi? 
pagalbą Europos kraštams, aupP|nlM iauJ>! organiką 
dabar sutinka kad Europos Jo]' iokubas ““i*: prae,t« 
kraštai didesnę dalį tos pa- 'ava,tę pranese’ kad t“™*- 
galbos išleistų kariškam pa- p,uc,° me"es‘ P>™imnlu.iis 
siruošimui. Ypač Marshallo tarybos posetouo-
plano “kontrfondai“ bus ka,p 131 Jam lspuola pa’

200 Dirbtuvių Gavo 
Orlaivių Užsakymus

Du šimtai dirbtuvių įvai
riose vietose gavo praneši
mus tuoj pat pradėti dirbti 
orlaivius ir jų dalis. Visi už
sakymai siekia 4 bilionų ir 
400 milionų dolerių. Pinigai 
orlaiviams pirkti dar nėra 
paskirti, bet dirbtuvėms už
sakymai jau duoti, kad pra
dėtų gamybą ir telktų reika 
lingus darbininkus.

Kokios dirbtuvės užsaky 
mus gavo ir kokie orlaiviai 
bus gaminami, tai laikoma 
paslaptyje, bet didelė gink
lavimosi programa palies 
visas ūkio šakas ir pareika
laus milionų darbininkų.

Anglai Mobilizuoja 
Karo Pajėgas

Praeitą savaitę Anglijos 
vyriausybė paskyrė 100 mi 
lionų svarų sterlingų gink
lavimosi reikalams. Angli 
jos ministerių pirmininkas 
C. Attlee sekmadienio va
kare kalbėjo per radio ir 
įspėjo anglus, kad “Korėjos 
gaigras gali sudeginti jūsų 
namus” ir kad būtina yra

Belgų Darbininkai 
Nuvertė Karalių

Belgijos darbininkų uni
jos ir socialistų partija pas
kelbė streiką prieš karalių 
Leopoldą. Pusė miliono dar
bininkų metė darbą. Susto
jo gelžkeliai, kasyklos, plie
no įmonės, uostai ir visas 
ūkio gyvenimas apmirė.

Streikuojantieji darbi- 
ninkai po visą Belgiją ruo
šia demonstracijas, o kara
liaus kvislingo rėmėjai siun
čia žandarus ir kariuomenę 
demonstruojančius d a r bi- 
ninkus išvaikyti. Briuselyje,
Liege ir visoje eilėje kitų 
miestų jau įvyko kruvinų 
susirėmimų tarp žandarų ir 
darbininkų. Liege policija 
nušovė 3 socialistus ir kelis 
sužeidė.

Visoj eilėj miestų vyriau
sybė įvedė karo stovį ir 
draudžia susirinkimus, bet 
tas nekliudo demonstran
tams rinktis ir reikšti reika
lavimą, kad karalius išdavi
kas trauktųsi nuo sosto. De
monstrantai visur dainuoja 
prancūzų revoliucijos dai
nas ir visoj prancūziškoj 
Belgijoj didėja noras atsi
skirti nuo flamaniškosios 
Belgijos.

Masių judėjimas privertė
Belgijos Vyriausybę “man- fTniin9 ir
dagiai” pasiūlyti, kad kara- VJK/OS IT
liūs atsisakytų nuo sosto, r ederacija Tariasi 
Karalius sutiko “atidėtinai
atsisakyti nuo sosto, tai rei
škia “laikinai” pasitraukti,

leidžiami panaudoti Euro- gal nusistovėjusią tvarką.
_ v____ -- .. . . . Pnes tai Rusija boikotavopos karo pajėgų stiprinimui. . ,j r saugumo tarybą ir visą

•Jungtinių Tautų organizaci
ją dėl neįsileidimo į tą or
ganizaciją Kinijos komunis 
tų atstovybės. Staigus boi 
koto nutraukimas ir galimi 
rusiški “veto” nebepakei 
saugumo tarybos nutarimo 
remti pietinę Korėją jos ka
re prieš bolševikų agresiją.

Kodėl rusai nutraukė sa
vo boikotą niekas nežino 
Spėjama, kad rusai nori iš
naudoti Jungtinių Tautų 
posėdžius savo propagan 
dai, o gal tikisi sutrukdyti 
naujus nutarimus padėti 
Korėjai.

Gen. MacArthur
Tariasi Formozoje

Amerikos karo pajėgų 
viršininkas Japonijoj, gene 
rolas MacArthur, šį pirma
dienį atvyko į Formozos sa
lą tartis su Kinijos naciona
line vyriausybe dėl suderi
nimo gynimosi prieš komu
nistus Azijoj. Prieš kiek 
laiko kinai nacionalistai 
siūlė pasiųsti į Korėją 33. 
000 savo kareivių. Dabar 
tas klausimas bus aptartas 
su Čankaišeku. Jei su Ki
nijos nacionalistais bus su
sitarta, tai Amerika gal pra
dės duoti pagalbą čankai- 
šeko vyriausybei, kad ji ga
lėtų tęsti karą prieš kinų 
komunistus.

PAGAVO VOKIEČIUS 
SU URANO METALU

Dabar jau šeši atominiai apsisaugoti. Ginklavimasis,
šnipai Amerikoje yra už 
grotų. Laukiama ir daugiau 
areštų Rusijos agentų, kurie 
per karą ir po karo davė 
Rusijai Amerikos atomines 
paslaptis.

tik dabar galutinai išaiški- ..|Pirn'ad!?nį .
no, kad jis yra žuvęs. Žinios 
apie tą tragišką įvykį pasie
tė Amerikos ambasadą In
dijoj iš Tibeto sostinės Lla- 
sa. Su konsulu kartu kalia- 
vo mokslininkas Frank Bes- 
sac iš Lodi, Calif., kuris iš- 
iko gyvas ir dabar grįžta į 

Ameriką.

INDIJA SIUNČIA
KORĖJAI PAGALBĄ

siųsti pietinei Korėjai pagal 
Indijos vyriausybė nutarė 

bai ambuliansus ir vaistų 
sužeistiems, kare gydyti, bet
Indija šiuo tarpu nemano 
siųsti kariuomenę kariauti 
prieš bolševikų agresiją.

Baltijos Valstybių 
Raštas Achesoriui

Amerikos didžiųjų unijų 
sąjungų centrai visą praeita 

kol jo sūnūs pasieks 21 me- savaitę tarėsi Washingtone 
tų, o tada galutinai atsisa- dėl atstatymo vienybės uni-
kyti nuo pretenzijų į sostą.

Du vokiečiai buvo suimti 
prie lytinės Vokietijos sie
nos, kada jie bandė išga 
benti iš vakarinės Vokieti 
jos du svaru metalo torium 
iš kurio yra gaminamos ato 
minės bombos. Kur tie vo 
kiečiai tą metalą gavo, pra 
nešimas nesako.
alaskoje yra

131,099 GYVENTOJA

Sąryšyje su Baltijos vals
tybių pripažinimo 28 metų 
sukaktimi tų valstybių dip
lomatiniai atstovai įteikė 
Washingtone valstybės sek 
retoriui Acheson’ui memo
randumą, kuriame plačiai 
išdėsto Sovietų vyriausybės 
praktikuojamą Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje smurtą 
prieš tų kraštų gyventojus 
ir prašo iškelti Sovietam? 
per Jungtines Tautas bylą 
dėl genocido.

išlaipino Korėjoj antrą pės
tininkų diviziją, kurios ka 
riai, tik išlipę iš laivo, iš
skubėjo į frontą. Šį antra
dienį amerikiečiai išlaipina 
pirmąją marinų diviziją ir 
praneša, kad dar viena ka
riuomenės divizija greit bus 
išlaipinta Korėjoj. Iki šiol 
Korėjoj kovėsi tik trys ame
rikiečių divizijos.

Nežiūrint prisiųstos pa
galbos padėtis fronte yra 
kritiška, nes bolševikai me
ta visas galimas jėgas, kad 
užbaigus visos Korėjos už
kariavimą, o užtenkamos 
jėgos pristatymas bolševi
kams atremti reikalauja ne 
mažai laiko.

Jungtinių Tautų saugumo 
taryba, rusų atstovui J. Ma- 
lik pirmininkaujant, šį ant
radienį pradeda svarstyti 
Korėjos karą. Laukiama, 
kad rusai darys visokius 
“taikos manevrus,” kad su 
laikius tolimesnės pagalbos 
davimą pietinei Korėjai.

Gen. MacArthur praneša, 
kad jis po pasitarimo su ge 
nerolu Čankaišeku Formo- 
zoj nutarė šiuo tarpu neim
ti kinų nacionalistų kariuo 
menės Korėjos kautynėms, 
bet su Čankaišeku buvo su
tarta dėl bendro gynimosi 
prieš galimą kinų komunis
tų puolimą.

Šen. McCarthy Vėl Kaltina

.... , . Cenzo biuras praneša
jiniame judėjime. Specia- į ka(j šiais metais Alaskoje 

suskaityta 131,099 gyvento 
jai. kai 1940 metais tame

lūs komitetas svarsto, kaip
Vokiečiai Teisia Ikę Koch S?1’™* CIO ir

______  : Darbo Federacijos unijas į mjižiniškame krašte tebuvo
Vokiečių teismas pradėjo1^®"? organizaciją, įtrau-!tik 72,524 žmonės. Per 10

svarstyti Ilsės Koch bylą už V1 ir ni?. ur nepri- metu gyventojų ten padau
f . v. . klausančias uniias kain ’gėjo 827.

Turkija Prašosi į
Atlanto Paktą

• - —
Turkijos vyriausybė pa

darė pareiškimą, kad ji no
ri įstoti į Atlanto Pakto val
stybių sąjungą. Tas klau
simas dabar svarstomas At
lanto Pakto šalių posėdyje 
Paryžiuje. Turkai sako, kad 
priėmimas ar nepriėmimas 
Turkijos į karišką sąjungą 
rodys Amerikos nusistaty
mą dėl Turkijos nepriklau
somybės gynimo.

Senatorius J. McCarthy, 
kai b ė d a m a s sekmadienį 
Fond du Lac, Wis., viena
me piknike sakė, kad vals
tybės departamentas “susa- 
botažavo” Korėjos gynimą 
ir sutrukdė ginklų siuntimą 
pietinei Korėjai. Senato 
rius reikalauja, kad prezi
dentas tuoj pat atleistų val
stybės sekretorių Dean 
Acheson.

KETURIOS GVARDIJOS 
DIVIZIJOS PASAUKTOS

llsė Koch buvo amerikiečių, S ų Uni-1Q n angliakasius. jojin p Dulles šį pirma 
teismo nuteista kalėti 4 me- Pranešimai sako, kad de- dieni sakė, kad jo įspūdis 
tus ir bausmę atsėdėjo, bet'rybos vyksta gana sėkmin- yra. kad Rusijos diktatoriai 
vokiečiai ją traukia į teis-gai, bet dar daug klausimu šiuo , .
___—x i _____ « ... *

Prezidentas Trumanas da
vė įsakymą pašaukti į ak- 

dtarpu nenori pradėti tingą tarnybą 4 nacionali-^
įspėjo visus anglus saugotis'mą už papildytus žiauru- lieka išspręsti ir^tik^vėliau tretįjį pasaulinį karą ir ten-nės gvardijos divizijas. Kar-ri daugumą ir nori pavesti 
vidaus priešo, sabotažninkų' mus prieš vokiečius, uždą-'paaiškės, ar bus prieita prie kinsi? sukėlę vienur ar kitur tu marinų korpusas padidi- prezidentui didelę galią 
ir šnipų. rytus nacių konclageriuose. organizacinės vienybės. naujas Korėjas. namas 23,000 vyrų. 1 kontroliuoti ūki.

sakė ministerių pirminm 
kas, pareikalaus aukų iš vi
sų gyventojų. C. Attlee dar

Atstovų rūmuose griežtos 
ūkio kontrolės šalininkai tu

I
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VAIZDAS IS KARO IMBOKINIJOJ

i APŽVALGA i

PAVERGTOS TAUTOS nik” (š. m. Nr. 6) stripsny- 
VERČLAMOS DAINUOTI; je “Duona” rašo ir klausia,

Atviru melu, suktybėmis 
ir brutalios jėgos pagalba 
bolševikiniai žudikai prieš 
10 metų užgrobė, pasisavi
no Baltijos kraštus ir paver
gė jų žmones. Plėšikas su
manė šiemet atžymėti savo 
niekšingą darbą didelėmis 
iškilmėmis, ruošdamas už
grobtuose kraštuose dainų 
šventes. Pavergtųjų kraštų 
žmonės drauge su užgrobi- 
kais turės džiaugtis plėšikų 
laimėjimais ir savo nelaimė
mis. Kaip tos šventės pra
ėjo, tuo tarpu žinių neturi
me, bet apie plėšiko pasi
ruošimus daug ką galima 
butų pasakyti. Pavyzdžiui, 
latvių spauda iš Rygos ra
dio pranešimų duoda nema
žai žinių, kaip rusai orga 
nizavo pavergtų tautų “dai
navimą.” Latvių kompozi
torius Janis Adolfovich 
(kaip dabar save vadina) 
Ozolinš garsiai per radio 
pasakojo ką toje latvių dai
nų šventėje dainuosią:

"Dainuosime 28 tarybines 
dainas, 18 įvairių tarybinių 
tautybių dainas ir giedosime 
9 rusų ir latvių senoviikas 
dainas. Tarybines dainas 
komponuoja 10 kompozitorių. 
Devyni kompozitoriai savo 
uždavinį jau įvykdė. Ai,' 

save šneka Ozolinš, "su
kūriau dainą ‘Garbinkim Ta
rybinę Tėvynę.’ Kompozito
rius M. Zarinė surašė dainą 
’Kolchozininkas prie Juros,’ 

trečias parašė ‘Gyvenimas
Kochoze.’ Bet dauguma lat
vių kompozitorių komponuo
ja darnas apie Staliną. . . .”

"Kodėl Sovietuose duona ne
paprastai brangi? Kodėl už 
paprasčiausios duonos kilo
gramą (maždaug du svarai) 
reikia mokėti 2 rubliai kas 
yra lygu 50 minučių viduti
nio pramonės darbininko dar
bui, kad tokį duonos kiekį 
įsigyti, šitokios kainos duo
nai neturi anei vienas duoną 
išvejantis Europos kraštas.”

Amerikos darbo departa
mento aiškiai tyrimais visai 
tiksliai nustatyta:
tad duonos vienam svarui už

dirbti vidutinės pramonės dar- 
ūninkas turi dirbti: Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse—6 minu
tes, Kanadoj, Anglijoj, Norve
gijoj—5 minutes, ftli—15 mi
nučių, Prancūzijoj—10 minu
čių, Vakarų Vokietijoj—9 mi
nutes, Italijoj—17 minučių, 
Suomijoj—8 minutes, gi Sovie
tų Sąjungoje—22Vq minutės.

Be to, ražo laikraštis, 
duonos pagaminimo kaina 
arba savikaina Rusuose yra 
nepaprstais žema, nes

"Valstybė duoninius grū
dus paima iš ūkininkų prie
vartos budu, juokingai žemo
mis kainomis, beveik už dy
ka. Valstybė gautus javus 
perdirba į duoną ir parduoda 
-pasakiškai brangiomis kaino
mis. Tuo budu Stalino dikta
tūra javų suėmimo sistemos 
pagalba apgrobia dr apvalo

gius prieš raudonąjį impe-'į 
rializmą, Amerikos Lietu-' 
vių Taryba pažymi, kad ši
tie žygiai stiprina viltis visų 
mažųjų tautų, kurios turėjo 
nelaimę patekti į Sovietų 
Rusijos jungą, arba ku
rioms tokia nelaimė gręsia. 
Lietuva, Latvija ir Estija 
buvo pirmosios Sovietų im 
perializmo aukos. Jų išlai
svinimo valandą gali žy
miai priartinti dabartinis 
persilaužimas tarptautinėje 
{politikoje, Korėjos karo pa
sėkoje.

Amerikos Lietuvių Tary
ba kreipiasi į visus sąmo.- 
ningus lietuvius, šios šalies

Kas Savaite Į
Tarptautinė Armija

Senai buvo kalbama apie 
Jungtinių Tautų “policiją” 
arba armiją, bet visos kal
bos atsiremdavo į rusišką 
“veto” ir palikdavo bergž
džios. Bet dabar, dėl Ko
rėjos sąmišio, tarptautinė 
armija jau kuriasi. Karas 
Korėjoj eina po Jungtinių 
Tautų vyriausia vadovybe, 
o Anglija, Australija, Tur
kija, Siamas ir Naujoji Ze-piliečius ir naujuosius atei- , ndjja >u pasių-

vius, ragindama juos gali .. -V''■ r.. _„vn ka„:

Ne tik Korėjai, bet ir 
matyti, kaip praaeuzų

baloje ir jį

karas. Paveiksle 
Į aaamitų

Remkime Amerikos 
Vyriausybe!

mais budais remti JAV pa
stangas kovoje su komuniz
mo agresija.

Maskvai parsidavusių ir 
jos suklaidintų neišmanėlių 
būriai, kurių tarpe yra ir 
lietuviškai kalbanti grupė, 
dirba Amerikos priešo nau
dai, skleisdami melus apie 
šios šalies valdžią, rinkda
mi parašus po apgaulingo
mis “taikos peticijomis” ir 
padėdami priešo agentams. 
Sąmoningų lietuvių pareiga

sti į Korėją ir savo karei 
vius. ,

Pirmoji atsiliepė Azijos 
valstybė Tailand (Siamas), 
kuri pažadėjo duoti 4,000 
kareivių; Turkija pažadėjo 
4,500 kareivių; Anglija vi
są brigadą.

Kitos valstybės pasisiūlė 
ateiti į pagalbą su karo lai
vais, transporto laivais, 
maistu, vaistais ir duoti ki
tokią pagalbą.

Ims nemažai laiko iki 
“tarptautinė armija” kausis

ALT

Raudonasis agresorius, So
vietų Sąjungoje gamintų 
tankų kolonomis klastingai 
užpuolęs Pietų Korėjos Res
publiką, pergyveno nemalo
nią staigmeną: iki šiol tik 
pasyviai komunistinio im

demaskuoti tokius elemen-l fronte. Bet toki armija ku-
tus ir įspėti visuomenę, kad 
ji šluotų juos lauk iš savo 
tarpo

Juo tvirčiau mes parem-

Matot kokia graži latvių 
tarybinės tautos ruoša tai 
vergovės dainų šventei. 
Kolchozai, Stalinas—tai vis 
vergiškumo simboliai. Bal
tijos tautų dainų šventes 
ruošia raikomai, ispolkomai 
ir visokie valdiški biurokra 
tai. Visuomeninių organi
zacijų nėra. Argi vergai 
gali sudaryti visuomenę 
Į tas šventes suves šimtus 
chorų. Bet ir choruose lais
vės nėra, mat kiekvieną 
chorą lydės politrukas, su
pas specialistas, kurį įsaky
ta vadinti “politiniu auklė
toju.”

Versti buvusias laisvas 
Baltijos tautas minėti jų 
vergijos sukaktį damomis 
ir šokiais yra begėdiškas 
pasityčiojimas Taip tyčio
tis tegali išsigimę į gyvulius 
dvikojai bolševikai.

DUONA KASDIENINE
IR KAS JĄ VALGO?

uKTninRaš. gi austąją kainą 
pagalba papildomai apiplėšia 
darbininkus ir miestų gyven
tojus.”

Statistikos duomenimis 
1935-39 metų tarpe Sovie- 
uose buvo iš ukinnikų pa 

imama iki 39% derliaus. 
Taigi tik likusieji ištekliai 
atitekdavo sėklai, žmonių ir 
gyvulių maistui. Dabar bus 
aišku, kodėl skurdžiai gyve
na Sovietų kolchozininkas, 
darbininkas ir eilinis pilie
tis. Bet visos šitos istorijos 
branduolis yra tame, kad 
Sovietų žmonės, pirkdami 
duoną, sumoka valdžiai 
milžiniškus mokesčius ir

dėl Karo Korėjoje
JAV prašoma, panaudoti 
savo įtaką, kad šiaurės Ko
rėjos kariuomenė sustabdy
tų karo veiksmus ir atsi- sime demokratijų kovą su 
trauktų į savo teritoriją, komunistiniu imperializmu,
Maža to—ji dargi remia už ; juo greičiau bus atstatytos

_______ ____  __ .puoliką, teikdama jam ka- pasaulyje sąlygos, kuriose
perializmo ekspansijai prie-ro medžiagas ir vesdama galės atgauti laisvę visos 
šinęsis laisvasis pasaulis į šmeižtų propagandą prieš pavergtosios tautos, ir is 
stojo gintis pe Jungtinių' laisvąsias tautas. Tuo bu- naujo prisikelti^ nepriklau- 
Tautų vėliava su ginklu ran- du Sovietų Sąjunga visam soma ir aemoKratine ^le.u- 
kneo .Tnnortinės Amerikos pasauliui atidengė tikrąjį vos valstybė.

savo veidą, nusiimdama ap- Amerikos Lietuvių Taryba. __ »•___ *1______ ___
kose. Jungtinės Amerikos 
Valstybės pirmosios parodė 
iniciatyvą, pasi ų s d a m o s
ginkluotas pajėgas užpulta: kaukę

gaulingą “taikos apaštalo’

Neišprovokuotas ir klas
tingas Korėjos užpuolimas

jai Pietų Korėjai padėti.
Jungtinių Tautų organizaci
ja, vos dviem dienom praė- rodo, kad imperialistiniams 
jus nuo invazijos pradžios,!Sovietų Sąjungos apeti

tais paslėptais duonos kai
noje mokesčiais pripildo 
stalininį valstybės iždą. Iš 
valstybės gi iždo minta val
džios, partijos, kariuomenės 
aparatas ir visi, kurie kas
dien plepa apie stalininį- 
bolševikinį rojų ir nepails 
tarnai meluoja.

JUOZAS STALINAS 
PRAVOSLAVUOS

GLOBĖJAS

Vykdomasis Komitetas:

L. ŠIMUTIS, Pirmininkas;
A. A. Olis, Vtce-pirmininkas; 
DR. P. GRIGTAITIS, Sekr.
M. VAIDYLA, Iždininkas.

riasi po musų akimis ir už 
tos armijos atsiradimą rei
kia padėkoti Maskvos “boi- 
kotininkams,” kurie boiko
tavo Jungtinių Tautų orga
nizaciją, o todėl ta organi
zacija, be rusiško veto re
težio, galėjo šį tą naudingą 
nutarti ir padaryti. 

x
Korėja Be A Bombos

Prezidentas Truman pra
eitą penktadienį pareiškė, 
kad Korėjos kare atominė 
bomba nebus vartojama.

Yra daug aiškinimų, ko
dėl Korėjoj atominė bomba 
nebus naudojama. Svar
biausias argumentas prieš

ta, kad galingosios demo
kratinės valstybės metė į 
Maskvos imperialistų nas
rus “mažąsias” tautas, nesi- 
skaitydamos su savo karo 
metų pažadais ir net su sa
vo pačių interesais.

x
Jokūbą* Grįžta

Stalinas nutarė baigti 
Jungtinių Tautų organizaci
jos boikotą. Jo atstovas 
Jungtinių Tautų organizaci
joj, Malik, pranešė saugu
mo tarybai, kad rugpiučio 
mėnesį jis paims pirminin
kavimą tai tarybai, nes pa
gal eilę tą mėnesį Sovietų 
Rusija duoda pirmininką.

Boikoto galas reiškia, 
kad Jungtinių Tautų orga
nizacija vėl bus paversta į 
plepalynę ir į užvetuotą ru
sų lavoną ir kokių nors nau
jų rimtesnių nutarimų ta 
organizacija nebegalės pa
daryti. Laimė dar bus, jei 
Stalino atstovas negalės 
vetuoti” jau padarytų nu

tarimų. . . .
Stalinas suprato, kad 

Jungtinių Tautų boikotas 
išėjo ne į jo naudą. Stali
nui “beboikotuojant” Jung
tinių Tautų organizacija 
pasirodė gyva ir naudinga. 
Su Stalino atstovų dalyva
vimu ta organizacija vėl 
liks negyvas sutvėrimas.

Kiek Kontrolė*?*
Kongresas svarsto prezi

dento reikalavimą suteikti 
jam gana plačius įgalioji
mus kontroliuoti krašto ūkį. 
Bet įdomu, kad kongresas 
ginčijasi ne dėl davimo tų 
įgaliojimų, “bet kiek tų įga
liojimų duoti. Kongresas

pasmerkė agresorių ir ėmė-;tams nėra ribų. Jos valdo-,
si priemonių jam suvaldyti?vai siekia sunaikinti visųį AMERIKIEČIŲ SUTAL'HOb
Šiandien ne tik JAV, bet 
ir kitų kraštų karinės pajė
gos stovi kovoje su pasau
lio taikos ir Jungtinių Tau
tų čarterio laužytoju.

Tuo tai’pu Sovietų Sąjun
ga ne tik boikotavo Jungti
nių Tautų akciją konfliktui 
pašalinti, bet ir atsisakė,

tį. Ne paslaptis, kad šitas 
Stalino su pravoslaviškuoju 
popu pasikalbėjimas yra 
propagandinis, nes Maskva 
stengiasi patraukti savo pu
sėn Artimųjų Rytų pravo
slavus. Pavyzdžiui, nese
nai į Artimuosius Rytus va-

tautų nepriklausomybę ir 
pavergti pasaulį, naudoda
mi apgaulę, klastą ir smur
tą Jokios sutartys, jokios 
pastangos su jais susitarti 
geruoju ir ypačiai jokios 
nuolaidos jiems nesulaikys 
jų nuo šito siekimo. Juos 
gali sulaikyti tiktai organi
zuota demokratinių tautų 
jėga. Amerikos vyriausy
bės pasiryžimas ginklu pa- 
sipriešintis komunistiniams 
agresoriams ir energinga 
Jungtinių Tautų akcija Ko
rėjoje yra vienintelis efek
tingas būdas apsaugoti 
žmoniją nuo pražūties. 

Sveikindama šios šalies ir

Oficialiai pranešama, kad da
bartiniu laiku Amerikos žmo-

tos bombos vartojimą yrą j linksta duoti prezidentui 
moralinis, f. Baisiu atominė daugiau įgaliojimų, negu
bomba gali sunaikinti de- 
sėtkus tūkstančių žmonių, o 
tos bombos aukos butų ne-

rZu yra sudėta į bankus ir vai- laimingi korėjiečiai, kurie 
dabar yra Rytų-Vakarų var
žytynių liūdnos aukos.

džios bonus $160,000,000,0000. 
Vien tik pereitais metais ame
rikiečiai sutaupė daugiau kaip 
$6,000,000,000.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Antanui Virbickui,
Ferry, N. Y.—Dėl įstojimo 
savanoriu į Amerikos ka
riuomenę reikia kreiptis į 
artimiausią kariuomenės re-

Prieš bombos naudojimą 
kalba ir tas faktas, kad ta 
bomba yra didžiausia “Va
karų” kariška atsarga, kuri 
gal tik viena dabar Maskvą 
ir gali sulaikyti nuo pradė
jimo trečio pasaulinio karo.

Neapsiriksime pasakę, 
kad milžiniška amerikiečių 
dauguma laisviau atsiduso 
išgirdę prezidento pareiški-

krutavimo įstaigą. Dėl ad- mą, kad baisioji bomba ne-

Yra žmonių tikinčių me
lui, kad Rusijoj, o taipgi ir 
Lietuvoj, klesti gerovė 
gražus gyvenimas žydi. Kac 
tokie tvirtinimai yra grynas 
melas, įrodymų kiek tik no
ri, tik reikia galvoti ir mo- 

, keti skirti išgirstą bolševi
kinį melą nuo gyvenimo 
skaudžios tikrenybės. Kac 
paslėpti nuo žmonių akų 
bolševikiškąjį skurdą, Rusi
joj nėra žodžio ir spaudos 
laisvės. Kad Vakarų 
Amerikos gyventojai nema
tytų skurdžios tikrovės, Sta
linas ir jo tvarka pasislėpė 
už “geležinės užuolaidos. 
Juk tik šitų faktų užtenka 
kad nepatikėti samdytų me
lagių zaunijimams apie bol
ševikų Rusijos gerovę. Bet

»»

Iš Beiruto praneša, kad 
Artimųjų Rytų gyventojai 
pradeda į Sovietų Rusiją 
žiūrėti, kaip jie savo laiku 
žiurėjo į carų Rusiją. Le- 
vanto pravoslavai gyvento
jai pradeda galvoti, žino
ma, ne be įtakos iš kur rei
kia, kad Maskva yra tik
riausia pravoslavijos Arti
muose Rytuose gynėja.

čia skaitoma, kad Stali
nas esąs dievobaimingas ir 
tikintis žmogus. Vienas įta
kingiausių kunigų, nesenai 
grįžęs iš Maskvos, pasakoja 
apie savo su diktatorium 
pasimatymą. Į klausimą ar 
Stalinas tiki Dievui, dikta
torius pasakęs, jog, žinoma, 
tikįs Dievui ir dar pridūręs, 
kad asmeniškai jis smerkiąs 
antireliginę propagandą.

Artimųjų Rytų pravosla
vai yra šventai įsitikinę, 
kad greitu laiku Josifas 
Stalinas grįšiąs į pravosla-yra šimtai kitų įrodymų.

Štai “Socialistyčesky Vest-jviškosios cerkvės prieglobs

žinėjo Leningrado ir Nov- ,io izacijos jy
gorodo vyskupas Gngonjus, r _____ ________
atsilankė Damaske ir Tary
bų Sąjungos Mokslų Aka 
demijos vardu įteikė Antio- 
chijos patriarchu Aleksan- 
drosui Taganui teologijos 
daktaro diplomą.

Specialinių kultūrinių or
ganizacijų pagalba Artimų
jų Rytų pravoslavų šventi
kai ir vietos žmonės gauna 
sovietinių knygų ir nemažai 
propagandinės literatūros, 
specialiai nukreiptos prieš 
amerikonus.

Lebanano vyriausybė grą 
žino Sovietams visus bažny
tinius turtus, kada tai pri
klausiusius carų Rusijai.
Už tuos turtus Sovietai tu
rėsią atlyginti dabartiniams 
jų valdytojams. Į darbą pa 
leistos specialės propagandi
nės filmos, ypatingai plati 
narnos tos sovietinės filmos, 
kuriose varoma propaganda 
prieš Izraelio valstybę.

Taigi turime dar vieną 
komunistinio veidmainiavi
mo pavyzdį.

reso pasiteiraukite artimiau
siame pašte.

MILIONAS TOKIŲ PABftGftLIŲ

Vaizdas iš Korėjos, kdr Mintai t 
| pietus nuo boBeviky armijų. Jau ar 
kčfėlię susirinko pietinės Korėjos 
nttvenkia kelius ir kartu su jata beHevikai 
inipus ir

bus naudojama nelaimingoj 
Korėjoj.

x
Lietuviai ir Korėja

Amerikos Lietuvių Tary
ba pasisakė dėl Korėjos ka
ro. Politinė Amerikos lie
tuvių atstovybė pasisakė 
taip, kaip patriotinė, šiai ša-

prezidentas prašo! Kon
greso vadai mano, kad kon
trolė turi paliesti kainas, 
uždarbius ir žaliavų paskir
stymą, o, jei reikalinga, tai 
ir prekių racionavimą.

Už griežtą kainų ir už
darbių kontrolę pasisakė B. 
Baruch, vyriausybės patarė
jas dvejuose karuose, kure 
ir dabar reikalauja griežtos 
ūkio kontrolės, kad krašto 
mobilizacija nebūtų trukdo
ma infliacijos ir. kitų nege
rovių.

Kongreso ginčai rodo, 
kad rimtai Amerikos žmo
nių atstovybė vertina Korė
jos krizę ir galimas dar kitas 
Korėjas, kurias Maskva ga
li bet kurią dieną paruošti. 

x

Belgijos karaliaus kvia- 
lingo grįžimas jau pareika
lavo kraujo. Socialistų mi
nia, kuri demonstravo prieš

liai ištikima organizacija karalių išdaviką Briuselyje,

tekių po

turi pasisakyti—už rėmimą 
musų šalies karo pastangų 
visomis galimomis jėgomis.

ALT pabrėžia, kad Ame
rikos pasiryžimas priešintis 

‘bolševikų agresijai Korėjoj 
“stiprina viltį visų mažųjų 
tautų, kurios turėjo nelaimę 
patekti į Sovietų Rusijos 
jungą, arba kurioms • toki 
nelaimė gresia.”

Bolševizmo pavojus da
bar gresia ne tik mažoms 
tautoms, bet ir pasaulio di
džiosioms valstybėms, ku
rios leido Maskvos impe
rialistams pasiglemžti 800 
milionų žmonių, arba dau
giau negu visą trečdali mu
sų žemės gyventojų. Lais
vojo pasaulio nelaimė buvo

buvo policijos išvaikyta, 
daug yra sužeistų. Bet Bel
gijos socialistai sako, kad 
jie dar tik pradeda kovoti 
prieš karūnuotą Hitlerio če- 
batlaižį. Belgijos unijų 
sekretorius aiškina, kad 
darbininkai:

Tęs streikus, kol krašto 
ūkis bus paraližuotas, arba 
kol karunavotas išdavikas 
pasitrauks nuo sosto. Jei 
tas nepagelbės, darbininkai 
pradės civilinės nepaklus- 
nybės akciją, nemokės mo
kesnių ir nebendradarbiaus 
su vyriausybe. Jei ir tas 
nepagelbės, tai bus einama 
prie atskyrimo prancūzą- 
kos Belgijos nuo Leopoldo 
Belgijos. —J. D.
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m įeiti nepaminėjus, kad pa* 
Lieoos 17 d mirė i*knJ?U unijjstų tarpe atsira-,

oUčūū’ Br<i<*hno 40 judošiuk^’ kuri« nestigo
>P“ Brooklyno Hetuvių Urpe vadovau- 

apielmkei žinomas biznie- rjant komunistų partijai.
rei-
uni

nis biznierių sąryšis. Liko ,vo, lietuvių kulturinius pa-

Kas Girdėt Chicagoje

'“t vynskt,(drabuži, kon-, Velionis

spręsdavo šaltai, ....
šv ’ Jono uXieP°Uidt Patvarkymus priimdavo 
.Tl/ ūpuose Laido- irgi ialtai Lietuvių visuo
tinėse dalyvavo tarptouti menBkos reikalus pĮremda.

U^L?ė\- j* drengimus dažnai lankyda 
reikaite, duktė> Emilija Pa v0; nusistatymoJ
res u žentas Eugene. Tu- neturėjo, bet kas lietuviška 
rejo sūnų Algirdų kuris zu- par4mė, nežiurint ku. 
vo antrojo pasaulinio karo ri buv0 riešak
Vakarų Vokietijos laukuo- Lai būna lengva jam šios

šiaurinės Korėjos kareiviai garo i* Rusijos kelis šimtus sunkiųjų tankų. Dabar ir 
amerilueėiai atgabeno daugiau aavo tankų į Korėją ir kova nebėra toki nelygi, kaip 

ise.
Velionis Pranas Šalavie- 

jus gimė 1892 metais lap
kričio mėnesj, Šiaulių ap
skrity, Papilės parapijoj, 
Jonaičių kaime. Į šią šalį 
atvyko 1909 metais. Ame
rikoj liko sesuo Elzbieta ir 
švogeris Citavičiai ir jų šei
ma. Lietuvoj liko trys bro
liai ir sesuo.

Pranas Šalaviejus atvyko 
pas savo dėdę Gauronskį į 
Brooklyną, kuris tuomet tu
rėjo vyriškų drabužių siu- 
vyklėlę. Pranas stojo pas 
savo dėdę dirbti ir mokėsi 
biznio. Tuomet buvo gau
si papilėniškių kolonija 
Brooklyne, jie ir patys va
dindavosi Papilės parapijo- 
nais. Šalaviejus, vos per
žengęs 20 metų, suorgani
zavo papilėniškių bendrovę 
su atatinkamu kapitalu, kad 
galėtų atidaryti didelę mo
dernišką siuvyklą. Tas vi
sas reikalas vyko pirmojo 
pasaulinio karo išvakarėse. 
Karui kilus atsirado darbo 
daug, o ir pelno nemažai. 
Po dvejų metų papilėniškių 
bendrovė pradėjo krikti dėl 
gausaus pelno. Visa eilė 
darbininkų atsiiminėjo in
dėlius su gausiu pelnu ir or
ganizavo naujas lietuviškas 
siuvyklas ir tokių siuvyklų 
susikūrė iki 50. Tuomet, 
dar jaunai Amalgameitų 
unijai vadovaujant, darbi
ninkų algos pasiekė patį 
čiukurą. Taip, paprasta 
moteris tarp 50-60 metų, 
siūdama knypskyles ar 
knypkius į žiponą, uždirb
davo po $60 ir daugiau, ne
kalbant apie vyrus įgudu
sius siuvimo amate.

1918 metais rudenį pasi
baigė pasaulinis karas, bet 
siuvyklos dirbo visu smar
kumu dar metus laiko. 1919 
metais spalių mėnesį drabu
žių magnatai paskelbė lo
kautą, reikalaudami 40% 
nuolaidų. Amalgameitų uni
ja paskelbė streiką, fijo 
nuožmios imtynės 8-9 mė
nesius. Unijai kainavo apie 
du milionų dolerių, paskui 
ir unija pasiūlė kompromi
są, 10% nuolaidą, ant ko

šalies žemelė.
Jo Darbininkas.

Bolševikai ir Korėja

Teko sueiti keletą bolše
vikų lietuvių, kurie priva
čiai dedasi esą “opozicio
nieriai” ir vadindavo save 
Angariečio klubo nariais. 
Paklausiau jų, kaip jie žiu
ri į Korėjos įvykius ir kaip 
jie vertina “Laisvės” ir 
Bimbos “poziciją.”

—Bimbos politikos nėra, 
—atkirto man vienas,—yra 
tik Maskvos politika, o 
Bimba, kaip Maskvos či- 
nauninkas, tą politiką tik 
atstovauja. Ar jis tai poli
tikai pritaria, ar ne, tai vi
sai nesvarbu, jis turi kal
bėti taip, kaip Maskva rei
kalauja. i

Besikalbant angarietmiai 
pasakojo, kad visame “Lai
svės’’ štabe nėra nė vieno 
žmogaus, kurs tikėtų, ką 
“Laisvė” rašo, kad buk tai 
pietinės Korėjos kareiviai 
pradėjo pulti šiaurinę Ko
rėją. Tokios pasakos rašo
mos “durniams,” o “Lais
vės” bosai ir pusbosiai ge
rai žino, kad karą pradėjo 
Maskva, Maskvos priežiū
roje ir vadovybėje. Bolše
vikams Amerikoje tenka 
būti Amerikos išdavikais. 
Tai daroma pasižvalgant 
per petį, ar policininkas ne
griebia už kalnieriaus už 
aiškią išdavystę, bet visvien 
tą politiką reikia atstovauti.

Man įdomu buvo, kaip 
tie “opozicionieriai” žiuri į 
Korėją. Iš angarietinių pa
sisakymų atrodo, kad jie 
daugiau tiki į policininko 
lazdą išdavikų lizdui išgai
nioti, kaip į savo pačių pa
stangas užkirsti kelią išda
vikams tęsti judošišką poli
tiką. Aš pasiūliau, kad an- 
garietiniai išeitų viešai pro
testuodami prieš vaidmai- 
nišką “Laisvės” reikalavi
mą, kad korėjiečiai butų 
palikti “patys sutvarkyti sa
vo reikalus.” Bet opozicija 
tiek yra išsidvėsusi, kad 
žmonės, patys žinodami 
kad dirba išdavikišką dar-

prieš tą politiką protestuoi Lietuvoje gi gražesnes ir lektyvo choras -išpildė ir 
ti, o jei tą ir daro, tai pasį-' geresnės rūšies gėles maty-trumpą programėlę, padai- 
slėpę nuo bimbinių ilgų au- davome tik mergaičių dar- nuodami penkias damas, gi
sų. ----- ------ 1 • ’ ’ -

Bolševikai dabar yra pa
siryžę eiti į “pogrindį,” bet

želiuose. O čia farmeriai p. Bartkuvienė ir I Rimutė 
apsodina gėlėmis didelius šemėtaitė padainavo du du- 
žemės plotus ir iš to jie turi etus; chorą vedė ir akom- 

pasikalbėjimudse bolševikai naudos. Gėlėms užaugus ir panavo kun. K. Gaigalas.
neslepia, kad su jais kartu 
į pogrindį eis ir policijos 
agentai ir pasislėpti vargu 
seksis. Patikimiausieji bol
ševikų agentai, sabotažnin- 
kų ir šnipų lizdai, jau senai 
yra pogrindyje ir apsidang 
ztę ™oWa» nepoUtbiiąisj"™’^^" 
vardais dirba » pasalų.
Bet eiliniai žmonelės, kurių 
reikšmė partijai nėra dide
lė, bus “«xpendable” ir 
nieks dėl jų nelies ašarų, jei 
jie užklius kur nors ir turės 
aiškintis dėl judošystės.
Dėl tų kvailių politikos ir

am
SIJIbSVU U

biškumo.
įiln rlAl lnw»--  J*

LAWRENCE, MASS.

ir susitaikė. Negalima pra- bą, nebesuranda drąsos

LENGVAS BUDAS .. .
IŠMOKTI ANGUSKAI

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

KAINA 85 CENTAI, kuriuos galima pridusti paito 
ženkleliais.

KELEIVIS
So. Boston 27. Maaa.

rodinėjo, kad ten esą žmo
nių, kuriems karvės tai 
šventi sutvėrimai. Užgauti 
ai- net sugrubijonyti karvę 
tai. didelis skandalas. Bet 
kunigas nepridėjo, kad in
dų tauta davė modemišką 
šventąjį, Mohandas Ghan- 
di, kurio žmoniškumas ir 
vadovavimas indų tautai 
galėtų būti pavyzdys dau
geliui barzduotų ir nebarz
duotų kunigų.

Žymią pikniko publikos 
dalį, kaip visada, sudarė 
naujai atvykusieji lietuviai. 
Senieji vyksta j “Margučio” 
parengimus, sakydami, kad 
pas “Margutį” vis mand- 
riau, negu pas kitus. Nau
jieji lietuviai vyko, žinoda
mi, kad meniškąją progra
mos dalį atliks naujieji lie
tuviai ir kad tą šauniai pa-

HS pavadintas Laisvės Alė-fc * ™ vimi> nd 
io b-u; u neapsinKO.

Nuo 12 iki 12

Didžiausias šios vasaros 
Chicagos lietuvių tarpe pa
rengimas buvo margutiečių 
ruoštas festivalinis pikni
kas liepos 23 d. garsiame 
Chicagos Riverview Parke. 
Jis sutraukė nepaprastai 
daug žmonių. ‘Apie tą pra
mogą paminėjo visi Chica- 
gos angliški dienraščiai ir 
pripažino, kad žmonių bu
vo apie 10,000. Piknikas 
prasidėjo 12 vai. dieną ir 
baigėsi 12 vai. naktį.

Veik visą savaitę prieš tą 
pikniką oras buvo gąsdi 
nanris, bet savaitės pabai
goj oras išsigiedrino ir pik
niko diena buvo visiškai 
graži. Prisirengimai pikni
kui buvo įspūdingi. Dide
lis parkas besąs paverstas į 
Kauną, parko vieškelis* be-pražydus jie veža jas ant Po kalbų ir sveikinimų

markėto ir parduoda kaip buvo visų dalyvių sudainuo-
kokią kitą ūkio prekę. ta “Ilgiausių metų.”

Ant turgaus iš daržovių Scenoje sukrautos dova-
fceko pastebėti šie. produk-,nos savo gausmnu ir vertm-
tai: kopūstai, bulvės, roor- «“mu. r°de> kaų> daug pne-
kos, ridikai, batviniai, salo- te’15.‘r drau^ tun PP- K*1 

vėliai.
Iš mėsiško: kiauliena vi-'.. JybHiatų iškilmes puošę

saip suskirstyta į rūšis ir !s d€®1.CT, kurių tarpe buvo ir Dr. 
supiausyta į gabalus, vištie- J™nul* dnk‘® Onutękolę-** 
na ir jaunų vištukų išdary-'g,JOS 2>dente** kalrK! 
tų, nupeštų, tik imk ir dėk Pran“> vtdurmfe mo-
į puodą virti. 'kykl<JS moklnys. aistringas

ja, kiti parko takeliai buvo 
su Kauno gatvių pavadini
mų užrašais. Restoranas 
buvo su užrašu “Pienocen
tro Užkandinė.” Restorano 
pasieniais buvo lituanisti
kos paroda. Ant stalų bu
vo išdėta daug įvairių kny-

Margerio “Sliuptamiai.”

Pieno produktų: sviesto, 
sūrio, grietinės.

Vaisiai: obuoliai ir vyš
nios. Obuoliai dar jauni, 
žali ir maži.

Uogos: žemuogės, geruo- 
gės ir mėlynės. Mėlynių 
matyt čia šiemet daug už
derėjo, nes tūlų farmerių

čia populeraus orkestro da
lyvis.

PATERSON, N. J.

Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos 65 kuopos narių 

net visas vežimas prikrau- į susirinkimas įvyks sekma-
Juliaus ir Uršulės Kievų 
Pagerbtuvės *

Liepos 15 d. vietos lietu-'Ir.t’ S**a' diT .T"1?®?. <*’*•“> 
v.ų klube buvo suruoštos iš-'to H irku ka
kilmes Juliui ir Uršule. K.e « k Jį
vam pagerbt, jų 40 vedybi- je « ^nyvos ’ 
n.o gyvemmo sukaktuvių jį k/ kur maišėsi

vienas kitas vyras, taip jau 
pagyvenęs. Gi jaunii, ne
senai ištekėjusių moterų ne-

proga. Iškilmes suruošė jų 
duktė Julija ir žentas Har- 
old Carlesle.

Dalyvavo jų sūnūs Juo
zas su marčia ir gražus bū
rys svečių. Iškilmių kalti
ninkams buvo įteikta pui
kių dovanų ir svečiai linkė
jo jiems sveikiems sulaukti 
auksinio ir deimantinio ju- 
bilėjaus ir vis atrodyti taip 
gražiai, kaip dabar. Iškil
mės buvo* surengtos kalti
ninkams visai netikėtai ir 
buvo tikras siurpryzas. Sve
čiai gražiai padainavo, o 
giminaitis Bill Petrukevi- 
čius su savo šeima svečius 
linksmino muzika.

Linksmai paminėjom šir
dingų prietelių sukaktuves 
ir linkim jiems laimingai 
sulaukti dar daug sukaktu
vių. Giminės

B. ir T.

SHAMOK1N, PA.

Miesto Maitotas

šeštadieniais farmeriai at
veža čia visokių maisto pro
duktų, jie sustoja į eilę mie
sto centre ant Independ- 
ence gatvės ir savo produk
tus išdėsto ant stalų arba 
dėžių kokias kas turi.

Jųjų vežimuose teko ma
tyti daugumoje svogūnus 
(žalius laiškuose) ir gėles. 
O tų gėlių, gėlių—visokios 
spalvos ir rūšies. Daug gė
lių surinktų iš pievų (bent 
man taip atrodo), nemažai 
buvo ir daržuose augintų.

matyt Mat joms šviežių 
produktų nereikia, jos pa 
sitenkina skardine iš grose- 
rio. Anot jų ir lengviau ir 
greičiau galima pagaminti 
pietus arba vakarienę.

Kadangi žmonių kalba
ma, kad kiekvienam šios 
šalies mieste maisto produk
tų kainos nevienodos, tad 
dėl visko pažymėsiu kokios 
kainos yra Shamokine:

Mėsa: kiauliena, geriau
sia, 69c svaras; vištiena— 
45-65c svaras; kiaušinai— 
50c tuzinas; grietinė—25c 
pante; pienas—20c kvorta: 
duona, balta, 17c kepalėlis; 
bulvės, šviežios, $2 bušelis; 
tomeitės—50c svaras; agur
kai—3 už 10c; vyšnios— 
40c svaras; žemuogės—44c 
dėžutė; mėlynės—-50c dė
žutė.

J. D. Taunis.

6 d., 10 vai. iš ryto, pas 
draugą Shell, 381 E. 19th 
St. Pageidautina, kad vi
si draugai susirinktų, nes 
turim labai daug svarbių 
reikalų aptarti, turim gerai 
prisirengti žieminiam sezo
nui. Visi bukime.

DETROITO SKAUTAI!

Rugpiučio 6 d., 12:15 v., 
Antano parapijos mo

kyklos patalpose t įvyksta 
svarbi skautų sueiga. Visi 
skautų vadai, skautai ir no
rintieji būti skautais privalo 
sueigoj dalyvauti.

Nepamirškite: rugpiučio 
6 d., 12:15 vai.

sy.

NAUJI LEIDINIAI
elegijos.

gio. Išleido
goję. 48 pusi. 
žymėta. Viršelį piešė J. P*a 
tienius.

LEW1STON, ME.

Liepos 1 d. Levristono 
Baltramiejaus salėje buvo 
paminėta Kazio ir Teklės 
Kalvelių sidabrinės vestu
vių sukaktuvės. Jau senai 
minima salė buvo susilau
kusi tokio gausaus žmonių 
susibūrimo, kurie atėjo pa
gerbti čia taip populerios 
Kalvelių šeimos.

Puotos metu vietinio ko-

Knygutėje paskelbta 38 
ilgesingos eilės, kuries M 
abejojamai suįdomins pm 
zijos mylėtojus.

VIŠTIENA BRANGSIANTI

Didžiausia pikniko at
rakcija buvo tai Joninių 
vaidinimas. Daugelis atvy
ko piknikan specialiai, kad 
pamačius tą vaidinimą. Vai
dinimas vyko Valstybės Te
atre, kurio lubos buvo 
: žvaigždėtas dangus. Prie- 
šais sceną buvo laukas su 
rezervuotomis sėdynėmis, 
tūrių buvo apie 1,500. Ki
ti vaidinimą sekė už tvoros, 
sustoję ant kėdžių ir suolų. 
J tą rezervuotų sėdynių ap
varą vedė vartai, kurių vir

šuje buvo užrašyta “Valsty
bės Teatras.’’

Jaunimui patenkinti salė
je grojo pirmos klasės or
kestrą. Dėl tos orkestras 
pusėtinai prigužėjo ir sve- 
imtautiško jaunimo.

Piknike matėsi arti tuzi
no kunigų. Jų tarpe du pa
sirodė nepaprasti. Vienas 
neaukšto ūgio su apkarpyta 
ruda barzdele. Sako, jis 
jėzuitas. Kitas aukštoko 
ūgio vyras su labai plačia 
ir stora barzda. Tai Indijos 
misionierius. Jis išrodo, 
kaip koks Indijos braminas, 
Pikniko dienoje jisai kalbė
jo per margučio radio pro
gramą ir pasigyrė turįs di 
dėlę barzdą ir pasakė, kad 
Chicagos lietuvių šv. Jurgio 
bažnyčioj, kai ėjęs bučiuoti 
kryžių, tai nugirdęs moterį 
sakant: “Va ir žydas baž
nyčioj ir dar eina kryžių 
bučiuoti.” Toliau savo pra 
kalbėlėje pasakojo apie In
dijos žmonių tamsumą. Nu-

O kaip su tokio pikniko 
pelnu? Pajamos, tiesa, bu
vo didelės, bet kartu ir iš
laidos buvo nepaprastos.

Ne visa publika laukė 
piknikos pabaigos, nors pa
čioje pabaigoje įvyko labai 
brangių dovanų laimėjimas. 
Iš viso dovanų buvo pen
kios. Brangiausioji, tai 22 
dienų kelionė lėktuvu į Eu
ropą ir atgal. Nors piknike 
buvo ir svetimtaučių, bet 
visas dovanas laimėjo lietu
viai.

Tie piknikieriai, kurie iš
buvo iki galo, turėjo bėdos 
su gavimu strytkarių.
Sekantis Didelis

Sekantis vasaros sezono 
parengimas įvyks Darbo 
Dienoje Vytauto Parke. Tai 
bus “Draugo” 'tradicinis 
piknikas. Draugiečiai prie 
tos savo metinės pramogos 
uoliai ruošiasi.

Vienas apsukrus dipukas 
sumanė į visus piknikus 
vykti su knyginiu bizniu. 
Pasirodė, kad pasėkos visai 
geros. Su tokiu bizniu jis 
pasirodė ir Marąuette Par
ke liepos 16 d. prie Dariaus- 
Girėno paminklo, kai ėjo tų 
lakūnų tragingo žuvimo mi
nėjimas. Čia ypač gerai 
ėjo biznis. Ypač daug pirk
ta knygos “Sparnuoti Lie
tuviai.” Tik gaila, kad po- 
licmonas jam tą biznį nu
traukė. Mat, miesto parko 
taisyklėmis, biznis parkuo
se draudžiamas.

Dar galina gauti “Keler 
via” Kaleadorių 1900 na. 

Daag skaitymą ir hr

LAIKAS UŽSISAKYTI

Agrikulturos 
praneša, kad dėl 
pigimo farmeriai šį 
užvedę 12 nuošimčių 
vištų. Kadangi vištų ir 
šinių dabar busią iMlėau, tai 
jų kaina vėl pakilsianti.

ka JIE VISI DMA?

Federalės valdtios efczekuty- 
vėj šakoj dabartiniu laiku yra 
1 948,900 tarnautojų, jų tarpe 
daug moterų ir merginų.

Keleivio" Kalendorių 1951 Metanu
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendoriui 
jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje bus daug skai
tymų, informacijų, patarimų, eilių. Bus plati ka
lendorinė dalis su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios. ,

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti: 

“KELEIVIS”
636 Eaat Broaduray South Boston 27, Maso.

«
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Ne Mįslė ir Ne Paslaptis
Stalinio Užsienių Politiko* 

Pavyzdys

Winston Churchill, stam
bių frazių'kalėjas, kartą pa
sakė, kad Sovietų Rusijos 
užsienių politika yra “mįslė 
paslaptyje, apgauta miste
rija.” Išeitų, kad Rusijos 
politika yra labai neaiški, 
paslaptinga ir sunkiai su
prantama.

Tikrenybėje visa ta “mįs
lė” yra lengvai atspėjama, 
o “paslaptis” yra tik tiems, 
kurie

—Tegul bus pagarbintas, sakė. Ji. vaike, rokuoja. 
Maike! ; kad tu esi nei šioks, nei

—Sveikas, tėve, kaip tau toks, ba. sako, tu ir Staliną 
einasi? • peiki ir prieš kunigus bur-

—Eitų nesiektai, vaike, ną aušini, tai kas tu. sako, 
jei mamastis širdį negrauš- per paukštis, kad tau nie- 
tų. Vot, vaike, vakar va-kas nepatinka? 
kare susitikau sultinga lei-| .. . .
dukę, tokią riebukę, dailiai .es0 ‘a^vas žmogus.

T e ve, man nepatinka Stali-

nenori matyti tikro- 
Iki 1939 metų karo 

|apie Hitlerio politiką irgi 
buvo visokių spėliojimų, 
hitlerinė “mįsle” irgi suko 
žmonėms galvas ir daugelis 
paikų valstybės vyrų nie
kaip negalėjo suprasti, ko 
gi Hitleris nori?

Rusijos užsienių politika 
aiškėja iš vieno labai ryš
kaus pavyzdžio. Būtent, iš 
Gruzijos likimo. Gruzijos 
pavyzdys yra geriausias 
bolševizmo užsienių politi 
kos parodymas. Gruzijos 
atsitikime reikalas ėio ne 
tik apie šiandienio Rusijos 
diktatoriaus Stalino politi
ką. bet tai buvo bolševizmo 
politika. Gruzijos pasmau
gimą atliko Stalinas, bet 
tam niekšiškam žygiui pri
tarė Leninas ir Trockis. 
Fuvo taip:

ves.

kilimas, arba kaip Gruzijos 
vidaus reikalas. . . .

Užpuolimas ant Gruzijos 
buvo staigus, slaptai pa
ruoštas ir veidmainiškas. 
Kada Hitleris puolė ant 
Lenkijos, jis tą irgi darė be 
jokio karo paskelbimo, slap
ti pasiruošęs ir skelbdamas 

šlykščiausius melus apie 
Lenkiją. Vėliau Hitleris 
panašiai užpuolė ant Olan
dijos, Belgijos, Norvegijos, 
Jugoslavijos, ir Liuksem
burgo. Visi tie užpuolimai 
buvo daromi Gruzijos pa
vyzdžiu, bolševikų išbandy
tu budu.

Apie Gruzijos užkariavi
mą užtinkame įdomių doku
mentų t Leono Trockio kny
goje “Stalir.: An Appraisal 
of the Man and His Influ- 
ence.” Trockis patiekia la
bai įdomių dokumentų, ku
rie meta skaisčią šviesą ant 
bolševikų užsienių politi 
kos. Jis sako:

tą dokumentą Ordžonikidzei. 
“Taigi, trigubas ir visoks at

sargumas. Jus esate atsako- 
mingas. 1921 metų vasario 14
d.”

Stalinas per savo įgalioti
nį davė įsakymą, raudona
jai armijai užpulti ant Gru
zijos, o Leninas Maskvoje 
su partijos centro komitetu 
priėmė veidmainiškiausią 
nutarimą leisti tą užpuoli
mą daiyti, bet “su sąlyga”: 
jei visi atsakingieji antros 
armijos vadai ir politiniai 
vadai yra tikri dėl pasise
kimo, iei antroji armija gali 
apsidiroti su Gruzija be 
Maskvos pagalbos, jei bus 
išlaikytos “internacionali
nės normos,” arba, kitaip 
sakant, jei viskas bus daro
ma slaptai ir skelbiant pa
sauliui, kad Gruzijoj vyksta 
sukilimas. . . .

Tokio veidmainiško do
kumento tautų santykiuose 
reikia paieškoti! Tokį šlyk- 
štų dokumentą galėjo drą
siai pasirašyti Hitleris, Mus- 
solinis arba kuris kitas ag
resorius ir veidmainis.

KORĖJOS FRONTAS NUOLAT KEIČIASI

i™/}“

""SOUTH KOREA })
• IKSAM

Korėjos frontas dar nėra stabilizuotas ir šitas fronto 
žemėlapis dabar jau yra pavėluotas, nes mūšiai eina ki
tose vietose.

ŽINIOS IS PIETŲ AMERIKOS
Dar Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Reikalu

nuaugusią ir iš Juropos at , . , . . .
važiavusia. Turėjom viež- "T; Kurs žada žmonėms ze- 
lvba pasišnekėjimą, ale ir ro« !r duoda z,au"ą
s.'rnrcs skait-mu ji man pn- _ . .. ... r
darė. Sako. tu esi fain vy- ne tle veidmainiai 
ras ir tavo vaikas, sako. b'u-
tų neblogas berniokas, jei IalkoJ.r n0‘
jis nesakytų, kad žmonės^ zT™e5 PaJW> . P° 
paeina iš menkės. VedWfaslzmo J“"-

kurie lu- 
bet

Gruzija Nepriklausoma

Kilus Rusijoj bolševikų 
revoliucijai, Kaukazo tau
tos pradėjo bruzdėti ir siek
ti nepriklausomybės. Vie
na iš pažangesnių Kaukaze 
tautų. Gruzija, atsiskyrė 
nuo Rusijos, pasiskelbė ne
priklausoma ir su ginklais 
gynė savo nepriklausomy-

“Stalino agentas Kaukaze bu
vo Ordžonkize, karštagalvis, 
nekantrus Gruzijos užkariauto
jas. kurs žiurėjo j kiekvieną pa
sipriešinimo pasireiškimą, kaip 
į asmeninę užgaulę sau. Stali
nas atrodė vsai užmiršęs, kad 
ne taip senai mes buvome pri
pažinę Gruzijos nepriklausomy
bę ir buvome sudarę su ja su 
tartį. Tai buvo 1920 metais 
gegužės 7 d. Bet 1921 metų 
vasario 11 d.. Stalino įsakymu, 
raudonosios armijos dalys įsi
veržė į Gruzi.ią čr pastatė mus g^g- 
prieš fait accompli (įvykintą 
faktą).”

Trockio Pozicija

Na, o koki buvo Trockio 
pozicija? Stalinas davė įsa
kymą Gruziją užpulti Le
ninas tam pritarė, veidmai
niškai paslėpdamas visą tą 
niekšybę “internacionalinė
mis normomis.” O kaip į 
tą žiurėjo vienas iš žymiau
sių Rtisijos revoliucijos va
dų, Leonas Trockis? I tą 
klausimą Trockis pats at-

Kaip jau anksčiau rašiau, 
Urugvajuj susitvėrė iš sep
tynių narių susidedantis Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės komitetas, kuris parei
goms pasiskirstė sekančiai: 
pirmininkas kun. S. Griga
liūnas (nuo katalikų), sek
retorius A. Gumbaragis 
(valstietis liaudininkas), 
kasininkas A. Brazys (nuo 
tautininkų) ir nariai P. Vi- 
konis (socialdemokratas),

ipe beveik nepasirodo. Dar 
yra ir tokių, kurie anais lai
kais, kuomet čia plaukė li
tai iš Lietuvos, buvo “karš
ti” tautininkai, bet litams 
užtrukus, nuėjo su bolševi
kais (Banevičius su žmona 
Vera). Mat, Stalino pa
veikslą pasikabinus, geriau 
biznis sekasi.

Taigi ne be pagrindo 
kairieji, įeidami į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės or
ganizaciją, pareiškė protes
tą ir savo nepasitenkinimą

V. Derelis (katalikas). A. dėl kai keno darom« kliu‘

to. Maike. aš ir atėjau tau 
pasakyti, kad tu nepiiaukš- 
tum apie monkes ir kad 
pradėtum gyventi, kaip gy- 
vena šventieji pranciškonai. 
katrie ir gazietas drukavoja f 
ir poną Dievą garbina.

cholerą ar eumą, 
atrą ligą tu pasirinktu- 

O fašizmas ir komu- 
s yra kaip cholera ir 
ir aš tau jau ne kartą 

rakiau, kad generalisimas 
Franko yra toki pat blogy- 

—Kalbą apie beždžiones -ž generalisimas Sta-
tėvas pradedi, o ne aš. At 
rodo, kad tau, tėve. patin
ka tokios kalbos, kad tu net 
ir su pažįstamomis moteri- 
nfs kitos kalbos, nerandi.

—Tu, vaike, manęs ne
mokyk, kaip su leidėmis 
kalbėti, ba kas matė, kad 
kiaušinis vištą mokytų.

—Tėvas kalbėjai apie 
beždžiones ir nuvažiavai 
iki vištų!

—Iš kalbos išėjo, tai ir 
pasakiau, Maike, o ta lei 
dukė man žadėjo ir davadą 
duoti, kad žmonės nepaeina 
iš monkės. Yes, vaike, sa
ko užeikim pas mane, aš 
tau priparodysiu, o tu, sa
ko, galėsi ir savo vaikui pri- 
davadyti.

—Tai kokį įrodymą tė
vas gavai?

—Negavau jokio, vaike, 
ba nėjau tos leidukės lan
kyti, buvo jau po pusiau 
nakčio, o aš esu atsargus ir 
nenoriu patekti į dantų

Jei tėvui kas lieptų pa įę 1920 metais gegužės 
7 d. Sovietų Rusijos vyriau
sybė pripažino Gruzijos ne 
priklausomybę, pasirašė su 
ja sutartį, išsiderėjo teisę 
gabenti per Gruzijos terito
riją aliejų iš Baku ir, rodė
si, kad Gruzija galės gyven
ti nepriklausoma. Gruzijoj 
įvyko seimo rinkimai, ku
riuos laimėjo Gruzijos so
cialdemokratai. Bolšeyikai 
Gruzijoj visada buvo men
ka ir neįtakinga grupelė.

Bet 1921 metų vasario 11 
dieną Rusijos armija staiga 
iš pasalų, be jokio karo pa
skelbimo, užpuolė ant ne
priklausomos Gruzijos, ją 
užkariavo ir prijungė prie 
Rusijos. Tuo tarpu visam 
pasauliui buvo skelbiama, 
kad Gruzijoj sukilo bolševi
kų vedami darbininkai i'

fr.as. nors vienas jų pote- 
iauja. o kita? ne.

—Apie tą jenerolą Fren- 
L vaike, aš dar turiu pa- 
nierbavoti, ale dėl Stalino 
š soglasnas, kad jam rei- 
ia usus apkapoti ir dacol.
—Ar nemanai, tėve, va

riuoti atostogų, juk dabar 
ats laikas?
—Tu, vaike, mynini ant 

✓ikeišino?
—Taip. tėve.

man nėra - ~ ijxi«v . nuvertė menševikų valdžią,
orejoj ar s. o užkariavimas buvo

perstatomas pasauliui, kai
po Gruzijos darbininkų su

—No, vaike, 
vikeišino 
čia prezidentas liepia bul
ius gaudyti, tai kaip čia va

žiuosi tinginiauti, o jei ir 
norėčiau važiuoti, tai kur 
kapitalo imti?

—Paimk, tėve, apmoka 
mas atostogas.

—Mylėčiau, paimti, vai 
ke, ale niekas neduoda.

—O kodėl tėvas nenuva 
žiuoji pas savo tuos šven

skaitymo biznį. Vedlug to [tuosius pranciškonus į j
patikėjau tai leidukei ant 
žodžio be tikro davado.

—Kad negaišinus laiko, 
tėve, aš tau pasakysiu, jog 
šiandien evoliucijos moks
las yra visų pripažįstamas ir 
nr t protingi kunigai nebe- 
kovoja prieš tą mokslą. Tik 
juodnugariai ir atsilikėliai 
d?r mano. kad žmogus bu
vo nulipdytas iš molio, o

puikų dvarą, ten tikrai ga 
’ėtumei pagyventi, kaip ink 
.tas taukuose.

—Tu, vaike, apie pran 
ciškonus kalbėk su pavožo 
ne, ba kitaip užsitrauks 
Dievo koronę ir aš turėsiu 
iš leidžiu dar daugiau kri
tikos klausyti.

—Aš tik padariau pasiū
lymą tėve, o ar tu važiuosi 

m teris išlaužta iš molinio ar ne, tai tavo reikalas. 0 
A ’^o šonkaulio. [dabar aš keliausiu, tėve.

—Tu. vaike, vėl bliuzni-f —Keliauk, vaike, ir aš ei* 
ji’ O aš tau dar ne viską siu.
ji.r.’ :au, ką ta leidukė man! —Iki pasimatymo, tėve.

TIRIA MIRTI

Chicagos policija 
mirtį šito turtingo 
nmko, Ctrl A. 
rastas negyvas prie

tyriai ja

Lenino Veidmainystė

Stalinas, kaipo tautybių 
komisaras, per savo Kauka
zo įgaliotinį * ir asmeninį 
draugą Ordžonikidzę, davė 
įsakymą Rusijos armijai 
Kaukaze užpulti nepriklau
somą Gruziją. Bet ką darė 
bolševikų valdžia Maskvo
je? J ta klausimą atsako 
Leonas Trockis slaptais do
kumentais. Jis skelbia vie
ną “slapčiausį” dokumentą, 
parašytą Lenino ranka apie 
Gruzijos užkariavimą. Do
kumentas skamba:

“Centralinis Komitetas (bol
ševikų partijos) buvo linkęs 
leisti Antrajai Armija,-' aktingai 
remti Gruzijos sukilimą ir Tif- 
liso okupaciją, bet išlaikant in
ternacionalines normas ir su są
lyga. kad visi Antros Armijos 
Revoliucinės Karo Tarybos na
riai, po rūpestingo klausimo ap
svarstymo. yra tikri dėl pasise
kimo. Mes perspėjame jus. 
kad mes sėdime be duonos, dėl 
transporto sunkumų, ir todėl 
mes neduos"me jums nei vieno 
traukinio ir nei vieno automo
bilio. Mes esame priversti iš
gauti iš Kaukazo tiktai duoną 
ir a Veju. Mes reikalaujame 
greito atsakymo telegrafu su 
visų Antros Armijos Revoliuci
nės Kam Tarybos narių para
šais. lygiai kaip su parašais 
Smilgos. Sytino, Trifonovo dr 
Frumkino. iki musų atsakymo 
j visų tų asmenų telegramas 
nieko sprendžiama nedarykite.

“Centralinio Komiteto įsaky 
mu: Krestinski, Sklianski. (Be 
datos.)”

Prie to slapto dokumen
to, parašyto Lenino ranka, 
tas pat? Leninas savo ranka 
padarė tokį prierašą:

“Drauge Sklianski. tuojau 
pat ir jūsų akivaizdoje, po ori-

“Menševikiška Gruzija nega
lėjo išsilaikyti. Tatai buvo 
mums visiems aišku. Vienok 
musų tarpe nebuvo vieningumo 
kas dėl sovietizacijos eigos ir 
metodų. Aš stovėjau už tam 
tikrą paruošiamąjį laikotarpį 
Gruzijos viduje, kad tuo budu 
sukėlus viduje sukilimą ir pas
kui ateiti tam sukilimui į pa 
galbą.”

Iš to pasisakymo matyti, 
kad Stalinas, Leninas ir 
Trockis Gruzijos klausime 
buvo lygus plėšikai,, veid 
mainiai ir agresoriai. Jo
kio esminio skirtumo tarp 
jų nebuvo. Jie tik skyrėsi 
dėl to, kada ir kaip tą niek
šybę padaryti, bet dėl pa
čios niekšybės, dėl silpno 
kaimyno užkariavimo, jie 
visi sutiko.

Dėl Gruzijos likvidavimt 
Trockis dar pastebi::

“Militarinė , intervencija pa
vyko visai gerai ir neiššaukė 
jokių internacionalinių kompli
kacijų, jei neskaityti pasiutu
sios kampanijs iš buržuazijos ir 
Antrojo Internacionalo pusės.”

Vadinasi, niekšybė pavy
ko gerai, o dėl pasaulio so 
cialistų ir liberalų šauksmo 
bolševikai didelio rupesnic 
neturėjo. Pašūkaus ir pra
eis. . . . Internacionalinės 
komplikacijos butų kilusios 
tada, jei kas nors su gink
lais butų įsikišęs į Gruzijos 
reikalą. Bet tokių valsty
bių neatsirado, kurios butų 
norėjusios silpną tautą gin
ti nuo galingo budelio kai
myno. Todėl “militarinė 
ntervencija pavyko visai 

gerai.” Bet Gruzijos vidu
je ta intervencija ne taip 
pavyko. Pavergta Gruzijos 
tauta, 1924 metais, padarė 
visuotiną sukilimą ir gynė
si, kiek tik galėjo, prieš ru-

Kaušinis (tautininkas) ir A. 
Grišėnas, atstovas nuo Vie
tos Lietuvos atstovybės per
sonalo.

Tenka pastebėti, kad iš 
kairiosios srovės atstovai įė
jo į tą naują organizaciją 
tik dėl to, kad reikėjo įeiti. 
Bet įeidami raštiškai pareiš
kė savo nepasitenkinimą, 
kad negalėjo įeiti lygiu 
skaičium narių, kaip jie pa
geidavo. Tiesa, kas dėl ka
talikų, tai reikia pripažinti, 
kad nors pastarieji yra ir 
susiskirstę į juozapiečius, 
vincentiečips ir kitokius, 
bet jų čia yra nemažas skai
čius. Bet tautininkų net 
“geraisiais” smetoniniais 
laikais, su visais nelietuviš
kos veislės ponais, kurie čia 
savo laiku nemažą rolę tau
tininkų tarpe vaidino ir vis 
linksniuodavo “mi tovtinin- 
ki” arba “ja liubliu Lituaniu, 
kak svoju rodnuju ženu,” 
viso labo jų buvo apie tuzi
nas. Bet dabar jų dar ma
žiau paliko, nes buvęs rusu 
armijos karininkas ir vėliau 
Lietuvos majoras Dikas mi
rė. Kitas buvęs caristinės 
Rusijos jurų karininkas I. 
Stungevičius, mirus čia So
vietų Rusijos atstovui Uru
gvajui ponui Gorelkinui. 
pirmas iš lietuvių padėjo 
prie jo karsto vainiką. Dar 
vienas “garsus” tautininkas 
ir, rodos, Gedimino ar Vy
tauto ordino kavalierius, A. 
Dambrauskas, pr i k 1 a u s o 
vietos lenkų pilsudskininkų 
organizacijai ir lietuvių tar

čių įeiti į minėtą organiza
ciją lygiu skaičium atstovų 
nuo visų srovių, kurios tik 
kovoja už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę..

M. Krasinskas.

MARGUMYNAI
Trojos Arklys ir Bombos

Kadaise graikai buvo ap
gulę Trojos miestą ir nie
kaip negalėjo jo paimti. 
Trojos karas ėio dėl gražio
sios Elenos, kurią vienas 
Trojos karo vadas buvo pa
viliojęs ir graikai buvo su
sitelkę Troją paimti ir už 
gražuolės paviliosimą at
keršyti. Sako, karas tęsėsi 
virš metu, bet Trojos mies
to negalima buvo paimti.

Tada graikai sugalvojo 
pastatyti didelį medinį ark
lį prie miesto, o i to arklio 
pilvą jie sulaipdino daug 
savo gerų karių. Arklį pa
statė prie miesto vartų, o 
patys pasitraukė. Trojos 
gynėjai, pamatę kad grai
kai pabėgo, išėjo iš miesto 
ir tą medinį arkli įvilko į 
miesto ribas. Nakčia ark
lio pilve pasislėpę kariai iš
lipo iš arklio vidurių, atida
rė miesto vartus ir padėjo 
grįžusiems graikams užka
riauti Trojos miestą ir at
keršyti už gražiosios Elenos 
garbės paniekinimą.

Dabar Amerikos uostai 
vienas po kito įveda uostų 
apsaugą nuo “Trojos bom
bų.” Visi laivai, atplau
kiantieji į Amerikos uostus 
iš kraštų iš anapus geleži-

pripažino, kad Gruziją dar nes uždangos, yra tikrina- 
kartą reikėjo “pervagoti.” mi, kad jie neatgabentu 
Tuo žodžiu jis apibudino atominių bombų, nes toki 
Gruzijos skerdynes ir žmo- bomba, išsprogusi uoste, 
nių kruviną pavergimą. galėtų suparaližuoti ir di- 

Pagal Gruzijos pavyzdį'delį uostą. Spauda kalba 
yra vedama Sovietų Rusijos apie apsaugą nuo “Trojos 
politika. Ji yra agresinga, bombų,” pagal Trojos ark- 
veidmainiška, pilna melų ir lio pavyzdį.
suktas propagandos, bet

ginak> nu fotografavimo, leisk gų imperializmą. Už tai 
surašyt tą dokumentą slaptraš- J rusai išskerdė galybę gruzi- 
čiu ypatingai rūpestingai ir pa- ni^ tūkstančius sukišo į ka- 
,i„k Sm.iKi taip. tad ii. «»- lėjima ii Gruzijos.

? ! I" fc «“> milžinSko kraujo
ir asmeniškai butų pne jo per- , .___ .. ,_ 'rtaymo ii siaptraMio. P«akyk nuleidimo. Gruzija buvo nu- 

Jis apie tą dokumentą vyriausiam raminta ir -po to nebepaje-

JEI RUSUOS VALDŽIA
Sovietų Rusijos atstovasGALI KĄ NORS PAVOG-' .

TI, JI BE ATODAIROS antradieni pasiūlė J. T. 
VAGIA. Toki yra Rusijos t????™0 tarybai “išspręsti” 
užsienių politika. Kinijos atstovavimo klausi-Z ZTE (^ priešintis rusų viežpata-Į ... Teisybė ^aut, organi-

kumento. staline pato pasiųs vimui. Stalinas 1924 meteis Apie Sovietų Rusiją.”) jZacijoj.
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VII ;dę,—labai padorus ir dievo-
Ar Ne Skaudu? baimingas žmopis - bet

gerai žinau, kad jis jau 
Dovanok, prieteliau, kad 1943 metais miręs. Tai, va- 

kiek užtrukau su šiuo ma- dinasi, dėdė rašo iš dan- 
no laišku. Turiu pasakyti, gaus karalystės? Pasirodo, 
kad amerikoniškas kapita- ne; laiškas išsiųstas iš Ku- 
lizmas moka kirpti vilnas, piškio pašto. Dabar mano
Kai grįžtu iš darbo namo, j kupiškėną pradėjo varginti 
jaučiuos tiek pavargęs, kaip klausimas: ar žmogaus du- 
kad bučiau kirtęs Varkutos šia gali susirgti džiova, kvė- 
miskus. Tas tik skirtumas,' puodama dangaus oru ir 
kad žmogus čia sočiai pa-[valgydama šventųjų duoną- 
valgai ir už dirbtuvės vartų'ambroziją?
jautiesi sau ponas. Ir dar

KELEIVIS, SO. BOSTON

AMERIKOS KAREIVIAI IŠSIKELIA KORĖJOJ

Prie Pohang, Korėjoj, amerikiečiai iškėlė iš laivų į pakraštį ištisą kariuomenės diviziją be uosto priemonių pagalbos. 
Nuotrauka duoda vieną kareivių išsikėlimo vaizdą. Tie kareiviai jau kaujasi Korėjos fronte.

drabužių ir kitokių daiktų nai, kad tamstos giminės tų 
tikrai negavo. O negavo ta.
todėl, kad tamstos giminės Dėl ko taip yra? Kam':

Kiek Korėjų Azijoje?

Juros Vėžiai

tas neįkainuojamas skirtu
mas, kad gali ramiai naktį 
miegoti, nelaukdamas, kad 
pas tave įsilauš čekistas. 
Dėl to iš ryto vėl jauties 
darbui pakaustytas. Bet 
rašyti ir man nevisuomet 
užtenka akvatos. Gal apsi- 
prasiu.

Pasiskųsiu tamstai, kad 
mane ir čia sunkiai kamuo
ja mintys apie Lietuvą. 
Tamsta esi už mane laimin
gesnis. Tamsta įsižiūrėjai 
į Bimbos nupieštą Lietuvos 
vaizdą, įsitikinai, kad taip 
tikrai yra ir nusiraminai. 
“Laisvė” tau kasdien vis tą 
patį kartoja, kaip nudėvėta 
gramofono plokštele, kaip 
motinos lopšinė vaikui, ir 
ramus sau užmiegi. O gal 
kaltais pabundi? Dovanok 
man, kad iš to miego noriu 
tamstą pažadinti.

Gyvenu čia dar tik penk
tas mėnuo, o jau esu nuo 
savųjų gavęs du laišku. Tik
ras stebuklas: niekam na
mo nesu rašęs, bet man laiš
kas adresuotas tiksliai pa 
gal mano čia gyvenamąją 
vietą. Vadinasi, Sovietų 
šnipo akis seka mane ir čia, 
Amerikoj. Nejauku. Tie 
laiškai—trumpučiai, rašyti 
laip sušalusio. Ir manieji 
rašo, kad pas juos viskas 
gera ir gražu, tik turėję ati
duoti skerdyklon už neuž
baigtas pyliavas bulių My
ką. Mykąs, prieteliau, yra 
re bulius, bet mano brolio 
vardas. Kas tuose laiškuo
se dar svarbu, tai kad abe
juose prašo prisiųsti pene- 
(ilino ir streptomicino. Se
sers duktė Danutė, girdi, 
susirgo džiova ir prašo vai
stų.

Supranti, prieteliau, kiek 
susirupinau. Danutė augo 
pas tėvus kaip kanapė ir 
kas jai dabar atsitiko? Pra
dėjau žmonių dėl tų vaistų 
klausinėti. Užkalbinau pa
žįstamą kupiškėną, seną

Pradėjome jau 
klausinėti ir sužinojome dar 
daugiau stebuklų. Bet su
žinojome ir tai, penecilinas 
Lietuvoj yra dar brangesnis 
už akių šviesą—visi jo pra
šo. Ką*gi tas reiškia?

Džiovininkų Lietuvoj vi
suomet buvo. Džiova yra 
vargšų liga. Bet niekuomet 
Lietuvoj nebuvo tiek džio
vininkų, kaip dabar. Iš kur 
tas? Mano žiniomis Ado
mas ir Ieva rojuje džiova 
nesirgo. Tą baisią ir kai
mo sąlygose nepagydomą 
ligą plečia Lietuvoj padidė
jęs vargas ir gal tas skau
dus sielos nerimas, kad jau 
šešti metai nesimato saulu
tės tekant.

Gal ir pats gavai peneci- 
lino prašymų? Kas man ir 
tau čia. yra skaudžiausia, 
tai bejėgumo jausmas. Ati
trauktum sau nuo burnos, 
kad tik galėtum bent savie
siems padėti. Bet dabar ir 
čia visiems žinoma, kad pa
siųstų vaistų savieji negau
na. Juos, kaip savus, pai 
ma Sovietų įstaigos ir skiria 
tiems, kam laiko reikalinga. 
Nenustebk, kad tavo vaistai 
atsidurs ir Maskvoj—ten 
jie taip pat labai reikalingi. 
Kam lengva nušauti nekal
tas žmogus j pakaušį, tam 
dar lengviau mirčiai pa
smerktam pavogti jo pasku
tinę viltį.

Penecilinas ne viskas. At
simeni, kai BALF’as rinko 
drabužius sušelpti dipu
kus. tamsta, prieteliau, gal 
ir iš varžybų jausmo kaipo 
nuoširdus komunistas, gal ir 
norėdamas padėti savie
siems Lietuvoj, tur būt esi 
pasiuntęs atliekamą drabu 
žį broliui, tamstos žmona— 
:o žmonai ir vaikams. Ma
nai, gavo? Tikrai pasaky 
sius, kad negavo; pasiųstus 
drabužius skirstė komunis
tų partija ir skirstė tiems, 
kurie yra “nusipelnę” ko- 

o ne

negalėjo sumokėti žvėriško šimtai tūkstančių žmonių1 
dviese muįĮ0 tuos daiktus. Aš šuniės uosle seka kiekvieną “New Leader” magazi- ką gyvenimą. Keli pavyz- 

žinau, kad daug amerikie-! i aiyų žodi, siunčiamą už.;™s aiškina, kad Maskva to . džiai ų aiškiai rodo.
čių lietuvių siuntė pakietus sier.in, arba iš ten gauna- 
į Lietuvą ir visi jie skun-imą? Juk reikia kad kas 
džiasi, kad pakietai grįžo nors ir jiems uždirbtų duo- 
išknaisioti, arba ir visai ną.
dingo.

Ar ’ nejauti, prieteliau, 
kad geležinė užtvara prade
da ir tamstą atskirti nuo

dėl pradėjo Korėjos karą,! Filipinuose jau penki me- 
kad nebeturėjo vilties pro-i tai bolševikai veda ginkluo- 
paganda ir vidaus maištu'tą karą Luzon saloj prieš 
suardyti pietinės Korėjos1 Filipinų vyriausybę. “Hu- 

^nrn-aslc nriptplian to a ' demokratinę santvarką. De- k’ų” judėjimas ten yra karo 
’ P ’ mokratinė santvarka Korė- palikimas, bet to ginkluoto

joj buvo benusistovinti ir sąjūdžio keliamas nerimasčia ne taip paprasta: laiškų 
šnipinėjimas sudaro tos ge
ležinės užtvaros dali, su ku
ria Sovietai atsitverė nuo

Lietuvos? Tamsta tur but!laisvojo pasaulio. Teisinga
nusiskundi, kad retai gauni 
laiškų iš savųjų; ar gal ir

Postono kriaučių. Tas man munistams, o ne papras- 
ir sakosi gavęs dėdės laišką'tiems žmonėms, kaip tams- 
su tokiu pat prašymu—vis tos brolis ir jo žmona. O 
penecilino. Nuo to pasaky- gal esi ir pats saviškiams 
mo netekau kvapo. Aš ge- drabužių siuntęs per paštą? 
rai pažinojau kupiškėno dė- Jei taip darei, tai pats ži-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadwajr, South Boston 27, Mass.

yra, kad Sovietai bijosi sve
timų šnipų, kaip kad vagis

visai jy negauni? Tur būt K patikėti> kad kit- 
norėtum jiems parašyti, nevagia Bet turi
kaip džiaugies jų laime ir 
gauti iš jų Lietuvos rojaus 
aprašymų. Berašant, siela

papildomo savo budrumui į* 
pagrindo. Sovietai bijosi, 
kad pasaulis nesužinotų,

kraštas, nežiūrint didelių 
ekonominių sunkumų, buvo 
besusitvarkąs, o jo ūkis bu
vo pradėjęs kilti. Jei Mas
kva butų leidusi pietinei 
Korėjai dar metus kitus ra
miai gyventi, pietinė Kore- 

butų pradėjusi vilioti

atsipalaidoja nuo kasdienio tikrulnoj Rusijoj
smulkių rūpesčių ir prazjstaibei musų Lietuvoj; ir jie
šiltu jausmu. Rasai nieku užvis labiau bijosi, kad Sta- 
nesivarzydamas, nes žinai, iljn0 vergai nesužinoty> kaip 
kad Amerikos pastas nepa- žmon& wvena kulturin.
lies nei tavojo laiško, nei gam pasauly. Geležinė už- 
tavųjų paslapčių—Amen- tvara atlieka d - užda.
kos pastas gerbia tovyje'¥inj. ant gorjnfa jos pus& 
laisvą žmogų. i Sovietai piešia nebūtus ro-

Kaip dabar yra Lietuvoj? Jaus~ vaizdus klaidinti dar- 
Nepyk ant savųjų, kad pa- žmones Vakaruose; vi- 
sidarė tau šykštus ir rašo dujine sienos pusė neleidžia 
kaip nesavi, pasverdami Sovietų žmonėms matyti, 
kiekvieną žodį. Daba’r Lie- ^as P35 čia dedasi. Ir 
tuvoj šnipas pasiskaito daž- dėl to ta geležinė uždanga 
ną laišką, rašytą iš Užuba- -vra *r ^u, prieteliau. pasta
lių kaimo į Pabalių kaimą, 'tyta, kad Bimbai butų leng 
Argi galingieji Sovietai tik-v^au *ave mulkinti, 
rai bijosi šnipų iš Užubalių manaL kad ta

uždanga juosia tik Sovietų 
Sąjungos sienas. Klysti, 
prieteliau, ji išvesta ir prie? 
pat tavąją nosį. Pastebėjai, 
kaip “Laisvės” bimbos su 
judo, kaip tik mudu pradė
jome kalbėtis. Dėl ko, ma 
nai, sujudo? Jie bijosi, ka? 
aš neprakiurinčiau toj melų 
sienoj tau kad ir mažos sky
lutės ir kad pro ją nepama 
tytum, kas anoj pusėj via. 
Skylutė, atrodo, tikrai jau 
padaryta, nes kam butų tiek 
uoliai šokę ją užtaisyti. Af 
tiems Stalino tinkoriams ii 
malioriams savo laiku atsa 
kyšiu, bet dabar, prieteliau 
man svarbu kas kita. Svar
bu tas, kad ir tu, mielas su- 
batėnai, kartodamas “Lais
vės” bimbų sąmoningus me
lus, darais pats geležinės 
užtvaros statytojas—melo
užtvaros tūkstančiams leng
vatikių. Bi?k sveikas iki se 
kamo pasikalbėjimo.

kaimo? Ir ką tokie šnipai 
gali pranešti tau, ar “Ame
rikos imperialistams” ? Bet 
kas rašoma užsienin arba 
gaunama kad ir iš Ameri
kos skaitoma viskas nuo 
pradžios iki paskutinės rai
dės tokiomis žvairiomis aki
mis, kad ir nekalčiausiam 
pasakyme įžiūri sąmokslą 
prieš galingąją Sovietų Są 
jungą. To negana. Lietu 
vos piliečiai, kurie turi gi
minių užsieny, jau dėl to 
laikomi režimo priešais. Dar 
1941 mteais vyriausias Lie
tuvos šnipų šnipas, majoras 
Gladkovas, piktai išbumojo 
savo cirkuliare visus savo 
pavaldinius, kam jie be ki
tų nesurašė visus tuos Lie 
tuvoj, kurie turi užsieniuose 
giminių. Pasakysi, kad 
Gladkovas pabludo, nežino
damas, kad vien Amerikoj 
vra arti miliono lietuvių, ir 
nori savo šnipus nukamuo
ti. Nesirūpink, ir Gladko
vas, ir visi jo šnipai liko 
sveiki; dabar vargiai rasi 
Lietuvoj žmogų kuris pasi 
girtų turįs užsieny giminiu 
Kas gyvena Stalino rojuj, 
turi išsižadėti visų savo že 
miškų ryšių. Išsižadėti ir 
tamstos, prieteliau.

Sakau, turi išsižadėti it 
?u giminėmis nesusiras!nėti. 
nes kas gauna laiškų iš už
sienio, tam užvedama atski
ra byla. Byloj įrašomas 
kiekvieno gaunamo laiško 
turinys: kai kurie fotogra
fuojami. Anksčiau ar vė
liau laiškus gaunąs pateks

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

Pranešam, kad musų 
skaitytojai Anglijoj gali 
atnaujinti prenumeratą 
per šiuos draugus:

Mr. K. Tamošiūnas,
4 Haslemere Avė., 

Hendon, London, SW 4.,
■ . arba

Mr. A. Zamžickas, 
R.N.O.H. Stanmore. 
Middlesex, England. 
Pas juos galima ir nau

jiems užsisakyti “Kelei
vį. Anglijoj “Keleivis” 
kainuoja metams tris ir

į NKVD tardymo urvus, o į pusę dolerio, 
iš ten labai retas namo grįž ' “Keleivio” Administracija.

šiaurinės Korėjos gyvento
jus savo gerbūviu ir laisva 
tvarka.

Ginkluotas įsiveržimas į 
pietinę Korėją neabejoja
mai rodo, kad bolševikai 
nebeturėjo vilties tą kraštą 
užgrobti propaganda ir 
maištu iš vidaus. Bolševi
kai bandė Korėjoj kelti 
maištus, bet visi jų bandy
mai nuėjo niekais ir gyve
nimas pietinėj Koreioi bu
vo įėjęs į normales, bet ne 
į bolševikiškas vėžes. Be 
abejo, pietinėj Korėjoj bu
vo galybė neišspręstų prob
lemų, tarp kitko ir žemės 
klausimas ten vos buvo pra
dėtas spręsti. Bet tų skau
džių jų klausimų sprendi 
mas buvo vykdomas demo
kratišku ' budu, per laisvai 
rinktą parlamentą ir laisvos 
tvarkos sąlygose. Karas tą 
procesą nutraukė, o bolševi
kai, užimdami pietinės Ko
rėjos sritis, dabar ten vyk
do “reformas” paskubomis, 
šaudydami savo priešinin
kus, dalindami žemę vals
tiečiams ir žadėdami kalnus 
gerybių, bet kartu imdami 
visą viešąjį gyvenimą į po
licinio režimo rankas. Jei 
pietinėj Korėjoj bolševikų 
režimas pasiliktų, žmonės 
ten, po pirmųjų skubių “re
formų,” atsibustų bolševikų 
kalėjime ir nebeturėtų nė 
mažiausios vilties iš jo iš
sivaduoti.

Bolševizmas yra vėžys, 
kurį ekspertiškos Maskvos 
rankos ypač sėkmingai au
gina ten, kur yra daug skur
do, vargo ir netvarkos. O 
skurdo Azijoje yra devy 
nios galybės. Ten nėra to 
krašto, kuris neturėtų savo 
skubiai spręstinų problemų, 
kaip žmonių švietimas, že
mės perdalijimas, pramonės 
kūrimas, sveikatingumo kė
limas ir daugybė kitų.

Visuose Azijos kraštuose 
bolševikų pirmas “rupes
nis’ neprileisti prie sąlygų 
nusistovėjimo ir prie skau- 
džiųjų klausimų sprendimo 
taikiomis priemonėmis. Juo 
daugiau netvarkos ir skur
do, juo lengviau bolševiz
mui įsigalėti, ar bent leng- « 
viau paruošti dirvą ginkluo- * 
tam “išvadavimui” žmonių S 
iš jų laisvių ir galimybės j

ir nevarka neleidžia Filipi
nų respublikai naudotis pil
numoje jos atgauta nepri
klausomybe.

Malajuose ir Indokinijoj 
bolševikai veda atvirą karą 
prieš anglus ir prancūzus. 
Burmoje jie kariauja prieš 
nepriklausomos Burmos vy
riausybę. Indonezijoj prieš 
Indonezijos respublikos vy
riausybę, nors atviro karo 
Indonezijoj dar nėra, bet 
dirva jam ruošiama.

Didžiausias bolševikų 
“kąsnis” Azijoj, po Kinijos 
įjungimo į Maskvos polici
nį režimą, yra Indija. Ten 
spręsis galutinai visos Azi
jos likimas. Į Indiją bol
ševikai ir pradeda kreipti 
savo dėmesį. Ten bolševi
kams duotas nurodymas 
pradėti nuo “liaudies fron
to” ir eiti prie “išsivadavi
mo armijos” kūrimo.

Teisingai sakoma, kad 
kova dėl Azijos yra ne tik 
ginklų kova, bet ir ekono
minė kova. Jei nepriklau
somos Azijos valstybės, ku
rios po antro pasaulinio ka
ro atgavo nepriklausomybę, 
kaip Indija, Burma, Indo
nezija, Filipinai, Pakistanas 
ir kitos, gaus laiko ir pro
gos susitvarkyti, pašalinti 
karo palikimą ir pradės 
rimtą kovą prieš skurdą, 
bolševizmo propagandai 
ten bus užkirstas kelias. 
Bet skurdo juroje, netvar
koje, bolševizmo bacilos, 
sumaniai iš Maskvos veisia
mos, yra nuolatinis pavojus 
Azijos tautams, kad jos, iš
trukusios is Vakarų impe
rializmo, pateks į Maskvos 
totalitarinę vergiją, daug 
baisesnę ir skurdesnę, negu 
pikčiausias olandų, anglų, 
ar prancūzų imperializmas.

—P. N.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio’* kalendorių 1951 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.

Juros vėžių yra visokių 
veislių, yra didelių ir mažų, 
nuo milžinižkų iki nykštu
kų. Apie vieną nepaprastą 
jurų vėžių “ganyklą” pra- 

ineša iš Floridos. Ten -ryk
lių žvejai pastebėjo, jog jų 
pagautieji rykliai (sharks) 
turi prikimštus pilvus juros 
vėžių (shrimps). Jie nie
kaip negalėjo atsidyvyti, 
kur rykliai pagauna tuos 
vėžius, nes apie Floridą ju
rose vėžių nėra.

Pernai rudenį du žvejai 
nutarė gaudyti vėžius toje 
vietoje, kur kiti žvejai pa
gauna ryklius priputusius 
vėžių. Jie nuvyko, visą die
ną žvejojo, bet nepagavo 
nė vieno vėžio. Jau jie no
rėjo plaukti namo, kai su
tarė dar kartą pabandyti ir 
jau patamsyje paleido į 
darbą savo tinklą. Šį kar
tą jiems pasisekė, jie paga
vo vienu užsimojimu 500 
svarų juros vėžių.

Tuodu žveju bandė savo 
atradimą paslėpti nuo kitų 
žvejų, bet pagaliau paslap
tis visvien išėjo aikštėn ir 
į tą vietą pradėjo plaukti 
nebe. dešimtys, bet šimtai 
žvejų laivų ir visi naktimis 
gaudo jūrų vėžius, kur ank
sčiau buvo manoma, kad 
jurų vėžių nėra. Ta labai 
gausi vėžiais vieta yra Mek
sikos įlankoje, truputį į va
karus nuo Floridos pusia
salio smailgalio, vietoje va
dinamoje Dray Tortugas. 

Maži jurų vėžiai, vadina
mi shrimps, yra brangus ir 
žvejai puikiai pelnosi. Bent 
šiuo tarpu, kol dar naujai 
atrastas jurose vėžynas nė-
___ ___r<t 1&£I OIUkĮVJI —

—P. s.

DEMAGOGAS

“Aš neapsakomai myliu tuos 
inteligentiškus, kiltadvasius pi
liečius. kurie ateinančiais rinki
mais balsuos už mane.” Iš po- 
litikierio kalbos.)

ŽVALGYBOJE

Amerikos marinę korpuso 
karininkas iš Arlington, 
Mass., Vincent J. Robinson, 
pirmas išsikėlė Korėjoj, kad 
ištirtų išsikėlimo vietą ki
tiems kareiviams netoli Po
hang miesto.

Maikis su Tėvu gerai nušneka, bet kai pasakoja 
ke

U g€
baronas Miunchnauzenas, tas didysis keliauto
jas, kariautojas ir medžiotojas, tai ir Maikis su 
Tėvu turi nutilti. ’ ,
Geresnių pasakotojų už medžiotojus ir žuvinin
kus pasaulyje nėra, o iš jų pats geriausias—ba
ronas Miunchhauzenas, kuns buvo ir Lietuvoje 
ir turėjo šaunų lietuviškos veislės žirgą. 
Pasiskaitykite nuostabius pasakojimus—įsigy
kite ką tik išleistą knygą
BARONO MIUNCHHAUZENO NUOTYKIAI

115 pusi., gausiai iliustruota. Kaina $1.25. 

Siųskite šiandien pat užsakymą:
GABIJA

340 Union Avenue —:— Brooklyn 11, N. Y.
žengti į laisvą demokratiš-
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Poslapis SeRaa SO. ROSTOS ^n^lJ^uggiuči^^95J

Moterų Skyrius
SAVANORIS KAREIVIS GAUNĄ BUČKI gerai apsaugo daiktus nuo j 

karščio ir nuo šalčio.
Stikliniai audeklai gami-l

JUODA NAKTIS
(Vaizdelis ii Tremties)

si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENC

Meilės
Mrs. Robertą Winkle, padėjo jums ir jūsų bizniui, 

jauna 23 metų moteris ir duodama jums kas menesi 
motina, užpereitą savaitę pa- po $120 iš savo asmeninio 
teko į teismų. Ji buvo kai- turto?”
tinama, kad falšyvais če-' Vyras i tą pamokslą nie
kiais pirkusi iš krautuvių ko neatsakė, bet neabejoja 
brangius daiktus, bet ne mai tas pamokslas paska- 
sau, o vyrui dovanoms duo- tins jį apsigalvoti.
ti. Tos moters laimei ją --------------------
teisė Bostono moteris teisė-,re VIENI KOMUNISTAI 
ja, Jennie Loitman Barron, VARŽO TIKĖJIMĄ
kuri suprato tos moters bė
dą ir jai paskyrė tiktai vie
ną mėnesi sąlyginės baus
mės.

Kaltinamoji jauna mote
ris teisme prisipažino, kad 
ji tikrai tris kartus sukčia
vimu įsigijusi įvairius daik
tus iš krautuvių ir ketvirtą 
kartą bandė tą padaryti, bet 
įkliuvo. Ji sakėsi tą dariu
si todėl, kad jos vyras įsi
žiūrėjo į kitą moterį ir pra
dėjo nebekreipti dėmesio į 
savo legališką žmoną. Kad 
patraukus vyro dėmesį ir

Kad komunistai varžo ti
kėjimo laisvę, tai jau visi 
gerai žino. Bet pasitaiko, 
kad katalikiškose šalyse ti
kinčiųjų laisvė taip pat 
smaugiama. Šitą faktą da
bar iškėlė viešumon protes- 
tonų suvažiavimas Toronto 
mieste (Kanadoj), kur bu
vo atstovaujamos 44 šalių 
protestonų bažnyčios su 
160,000,000 narių.

Patiektas šitam suvažia
vimui raportas sako, kad
bolševikai persekioja lygiai 

grąžinus saistančią meilę, visas religijas; tuo tarpu gi 
jauna moteris nutarė duoti, katalikiškose šalyse Romos 
vyrui gražių dovanų. Bet katalikų bažnyčia naudoja- 
kur imti pinigų dovanoms?
Taigi, iš čia ir kilo pas ją 
mintis gauti suktybėmis iš 
krautuvių dovanų savo vy
rui.

Teisėja J. L. Barron pusę 
valandos kalbėjosi su vyru 
ir žmona dėl tos vagystės ir 
paskui, išnešdama sprendi
mą, pasakė tokį pamokslą 
tos moters vyrui:

“Jei aš turėčiau galią, aš 
nuteisčiau jumis (vyrą) už 
žmonos meilės pavogimą.
Aš nepateisinu jūsų žmonos 
už tą, ką ji padarė, bet aš 
tikiu jos pasakojimui, kad 
ji tą darė iš meilės prie jū
sų.

“Aš tikėjausi jumis sutai
kinti. Aš tikėjau, kad jus 
užmiršit tą kitą moterį. Bet 
kol kas man tas nepavyko.

“Jūsų žmona tą darė ne 
iš savanaudiškumo, bet ji 
norėjo tiktai grąžinti jūsų 
meilę. Viską, ką ji nupir
ko su netikrais čekiais, bu
vo skiriama jums ir tik $3.- 
98 teko jai pačiai.

“Ar jus mylite savo žmo 
ną ar ne, jus visvien turėtu 
mėt suprasti ir užjausti mo
terį, kuri iumis taip labai 
myli. Jūsų žmona buvo 
jums gera žmona, ji yra jū
sų vieno vaiko motina ir 
greit bus kito vaiko moti
na ir ar nėra tiesa, kad ji

Savanoris marinas, James E. Dean, įsirašė i marinu kor
pusą kariauti, o rekrutavimo įstaigoje buvusi graži ak
torėlė. Ruth Roman, jam už įsirašymą pirmuoju duoda 
bučkį. Kareivio frontai su šypsena ir pavedu žiuri į tą 
reikalą. e J

Stikliniai Keistumai
Padavimas sako, kad se--pamatyti visokius stiklo iš- 

novės laikais finikiečiai vi-Į dirbinius, tai net tenka ste- 
sai pripuolamai surado bu-ibėtis, kokie stebėtinai gra 
>ą, kaip gaminti stiklą. Gir- žus dalykai yra išdirbami

si plačiausia laisve, bet pro- 
testonams ir ortodoksams 
laisvės visai nepripažįsta.

Pikčiausia kitų tikybų se
kėjai yra persekiojami ka
talikiškoj Airijoj, Ispanijoj, 
Portugalijoj, Argentinoj, 
Kolombijoj, Indonezijoj ir 
Belgijos Kongoj. Šalia ko
munistų, Romos katalikai ir 
mahometonys esą aršiausi 
kitų religijų neprieteliai.

Kaip Užlaikyti Akis

di, jie sukurę laužą smėlyje 
ir kada laužas užgeso, jie 
atrado laužo vietoje sutir
pusį ir sustingusį smėlį į 
stiklą. Šitą pasaką galima 
skaityti senuose istorijos va
dovėliuose.

Tokią pasaką apie stiklo 
gamybos pradžią paduoda 
Romos rašytojas Plinius, 
kuris gyveno pirmame mu
sų eros amžiuje. Jis net pa
sakoja vietą, kur toks ne
paprastas stikle atradimas 
įvykęs, būtent, prie upės 
Belus.

iš stiklo ir kaip stiklas yra 
nudažomas įvairiausiomis 
spalvomis.

Paprastai stiklas vartoja
mas langams, akiniams, in
dams, o dabar ir puodams 
gaminti. Bet dabar iš stik
lo gaminama ir drabužiai. 
Taip, drabužiai ir visokiau- 
sieji audeklai. Tiesa, gry
nai stikliniais drabužiais 
pasipuošę žmonės gatvėmis 
dar nevaikšto, bet ugniage
siai jau naudoja Stiklinius 
rubus gaisrams gesinti, 
ypač, kur karštis yra labai 
didelis, kaip. pavyzdžiui, 
prie gazolino gesinimo ae
rodromuose, o apsaugai nuo

narni lankstus ir net mazgo- Niūri ir šalta buvo 1944 
jami. Stiklinių audeklų ge-metų lapkričio 29 diena, 
ra ypatybė yra ta, kad jie Tamsus debesys slinko že- 
nedega. Iš stiklo audeklo mai iš lytų šiaurės ir savo 
padarytos langų uždangos šalta drėgme smelkėsi iki 
yra gražios, jas rečiau te- kaulų smegenų. Sieloje bų- 
reikia mazgoti, jos nesusi- vo neramu. Svetima žemė. 
raukšlė ja, nesupelėja, nenu- Nemalonus ir nesvetingi 
blunka, nesusitraukia ii žmonės. Jų veidai niūrus 
nedega. Dabar jau galima ir šalti, kaip šalti debesys, 
krautuvėse stiklines langu Nesinori tų vedių matyti, į 
uždangas nusipirkti, o teat- juos pažvelgti, nes save iš 
ruošė veik visur uždangos duosi, kad esi svetimos že 
yra arba iš asbesto, arba iš mes žmogus.
stiklinės medžiagos paga
mintos. einu nuošaliomis gat

Paprastas stiklas nepra- pėreis, kur nesimato arba
įleidžia elektros. Bet dabai retai tepasirodo rudos spal- 
j gaminama stiklinė vilna, vos uniformuota žmogysta.
kuri praleidžia elektrą irjau dvi valandos kaip vaik- : mano ansinusta
jau naudojama pramonėje stau be jokio tikslo, kad tik T._ .._ . __a:.
įvairiuose išdirbiniuose. nestovėti, kad* tik nepa-

Keistų dalykų išdirbama plaustų: Iš kur tu ir ko čia
iš stiklo. Stiklo vilnos su- TajP judėdamas. ^aihstvdamos
liedintos su įvairiais plasti- p1?21 įtikėtai atsrduriau į . .
kais, duoda labai kietą me- miesteh° kapus. Leidausi 
džiagą, kuri yra stipresnė P10 vartelius tiesiai lietaus 
už metalą. Iš tokių lengvų nublizgintu keliu kapų gi- 
ir labai kietų medžiagų ga- pumon*
minama šalmai galvai už- _Nors mirusįųjų vietelė- 
dengti, čemodanai, meške- j e galima laisviau atsikvėp- 
nų kotai ir daug kitokių iš-I ti—pagalvojau sau. 
dirbinių. Tik keletas varnų pūpso

Labai įdomus yra stiklas, plikose klevų šakose ir ka- 
kurs praleidžia šviesą, bet ja nekada savo “kvarktelė- 
nėra permatomas, ar bent jjmu” sudrumsčia kapų ty- 
nėra aiškiai permatomas. Medžiai pliki. Lapai 
Keli žingsniai nuo tokio “nukąsti” ir vėjų nu-
stiklo lango visai nematysi,Įpusti; jie tvarkingo sargo 
kas už jo darosi, nors kam- sušluoti ir suvežti į vieną 
barys butų ir apšviestas. Jei kupeU. visur matosi pru. 
tokie Jangai įssiplatms,tai L^kos tvarkingos ir darbš- 

peeping Tomai visai iseisj^jos rankos įdėtas darbas.
Paminklai masyvaus ak

xaip čia galėjo atsitikti? 
Klausti nebuvo kas, nes ma
no rankose jos kūnas bejė
giai sudribęs lenkė ir mane 
prie žemės. ,

—Ma-ama! Ma-ama!—
sušuko penkių metų berniu
kas ir prišokęs prie motinos 
pradėjo ją purtyti. Rami
nu vaiką ir iš palengvo pa- 
;uldau ją ant jos pačios lai
kinai padaryto suoliuko ir, 
pats atsisėsdamas, padariau 
’os galvai vietą sau ant ke
lio.

—Dėde Antanai, čia tėti 
apkasė žemėm. Čia dabar 
mama. . . . Tai kaip dabar 
bus?—klausia vaikas, įsi-

is biznio.
J. Ž-jas.

Jis žiuri su vis didėjančiu 
išgąsčiu į mane ir laukia 
atsakymo. Mažos rankutės 

ap-
iaustą.

Janės akys atsivėrė, lyg 
sauso stiklo gabalai, ir vėl 
užsimerkė.

Jau vaikas norėjo kažką 
sakyti, -bet aš pridėjau prie 
lupų pirštą ir jo žodžiai su
stingo gomuryje.

—Taip, ir mažas vaikas 
spėjo patirti gyvenimo mo
kyklą,—pagalvojau.

Bėgdami nuo bolševikų 
antplūdžio, buvom apsisto
ję porai dienų Žemaitijoje 
pas savo giminaičius Kru- 
pienius. Abu mokytojai. 
Gražus nuosavas namas, di
delis ir pelningas medely- 

jnas, sunku atsiskirti. Lau
kė paskutinių dienų, tikė-

$100,000 Už Paklusnumą

mens sunkus ir gotiški įra-,damiesi neimanomų ste- 
sai byloja jų profesijos gero k Drotinei žm<>nfe.
meisterio vardą ir kilnią šir
dį savo gizeliams.

Bet stiklo gamintojai ži
no, kad taip paprastai stik
las nebuvo atrastas, nes, . -
joks laužas negali duoti to-pietaus ir šalčio jau dedama 
kio karščio, kurio užtektų I drabužius stikliniai pamu-

Akių sveikatai neužtenka 
įsitaisyti akinius. Akys pa
vargsta nuo ilgo darbo, nuo 
skaitymo, nuo vėjo ir nuo 
stiprios saulės šviesos. Pa
vargusios akys dažnai niež
ti ir norisi jas patrinti. Tas 
labai nesveika joms. Kad 
ir kažin kaip jas niežėtų, 
netrinkit. Tam įkirumui pa
šalinti, patartina akis iš
plauti silpnu borinės rakš
ties skiediniu. Nusipirkit 
vaistinėj už 15 ar 25 centus 
borinės rakšties (boric 
acid) miltelių, įdėkit šauks

šalai!
Amerikoje dabar prade

dama plačiai vartoti stiklo 
vilnos, labai plonučiai stik
lo siūleliai, kurie yra taip 
smulkus ir tęvi, kaip pati 
ploniausioj i vilna. Iš to
kios stiklo vilnos dirbami in-

smėliui sutirpyti ir padaryti 
stiklą (1,500 laipsnių Cel
sijaus karščio!). Faktas
betgi yra, kad dar senovės 
egyptiečiai jau mokėjo
dirbti stiklą ir gamindavo 
labai prašmatnius stiklo in
dus, kurie buvo labai bran
ginami, o dabar tų JaikųĮ'^jį^ai karščiui ir šal

DAR BANDYS

Shirley Mae Fraace, 
meragaitė iš Massachosetts 
valstijos, kari peniai 
perplaukti Anglijos 
šiemet vėl treniruojasi ir in
dą ataaajinti sava bandymą.

tuką tų miltelių į paintę 
verdančio vandens ir pakra- 
tykit, kad ištirptų. Kai at
vės, tuo skiediniu patartina 
plauti akis. Tam tikslui 
vaistinėj galima nusipirkti 
tam tikrą puodelį (eye 
cup). Jis kaip tik pritem 
pa prie akies. Reikia įpilti 
iin minėto skiedinio ir pasi- 
enkus prispausti jį prie 
akies, taip kad akis butų 
.uodelio vidury. Tada gal
vą užverčiama aukštyn ir 
judinant voką akis išsiplau 
na.

Taip pat sveika akims ir 
kompresus daryt. Tas da
roma tokiu budu: suvilgo- 
ma švari skepetaitė ar ga
balas švarios vatos į borinės 
rakšties skiedinį, atsigula 
ma veidu aukštyn, akis už
merkiama ir tada prie jos 
priglaudžiama suvilgyta 
skepetaitė su vata. Tas pa
daroma abiem akim. Šitaip 
reikia pagulėt apie 15 mi
nučių. Akys pasidarys daug 
šviesesnės ir skaidresnės.

Jei moteris pyksta, kad jos 
niekas nepabučiuoja, tai ji turi 

Paveikslas nutrauktas Dover, 'teisę pykti. (Rašytojas Frank 
Angijoj. ,Milės.)

stiklo išdirbiniai yra didelė 
muzėjinė retenybė.

Senovės Romoje stiklo 
gamyba buvo aukštai paki
lusi pramonės šaka, bet ka
da Roma pradėjo griūti, 
stiklo gamyba sumenkėjo ir 
tos gamybos “paslaptys 
pateko į rytinės Romos im
perijos dalį, į Konstantino
polį. Iš ten daug vėliau 
stiklo gamyba persikėlė į 
Europą, į Venecijos miestą 
ir apielinkes ir ten per il
gus laikus buvo stiklo ga
mybos centras.

Musų eroje, Europoje, 
tik dvyliktame amžiuje 
stiklas pasirodė turtuolių 
namų languose, bet per il
gus laikus net turtingiesiems 
stiklas buvo labai didelė 
prabanga.

Dabar stiklas nėra joki 
prabanga, bet kasdieninis 
dalykas. Bet karo metais 
Europoje teko pergyventi 
stiklo badą.” Mat, stiklui 

gaminti reikia tam tikre 
smėlio, kurio veik visur už
tinkama ir, be to, reikia ak 
meninės anglies tam smėliui 
tirpyti. Kadangi per karę 
anglies truko, tai ir stiklo 
gamyba buvo sumažinta ir 
karo gale Europoje tuščias 
butelis buvo labai svarbus 
dalykas, nes daugelio skys
timų be savo butelio nega
lėjai nusipirkti.

Stiklo pramonė yra labai 
įvairi ir kai parodoje tenka

čiui sulaikyti. Viena stik 
lo vilnų dirbtuvė mėgsta 
pirkėjams demonstruoti to
kį dalyką:

Imama neiškeptas pajus 
ir dedamas i pečių kepti; 
šalia dedamas į pečių į stik
linę vilną suvyniotas ledas 
(aiskrymas i ir kartu į šal
dytuvą Įdedama puodynė 
su karšta kava, įvyniota ir 
gi į stiklo vilnas. Po pus
valandžio iš krosnies išima
mas iškeptas pajus ir iš tos 
pačios krosnies išimamas 
dar sušalęs aiskrymas, o iš 
šaldytuvo išimama karsta 
kava it, prašom puotauti! 
Tas rodo. kaip stiklo vilna

MAtAS CHCVAMER

Devynių metų pipiras, Nor 
■MM Crestani, ■tpbuM tt 
Italijos j New Turką pasirė
dė®, kaip prancūzą daininin
kas ir šposininkas, Maurice 
Cbevalier, su ganiu Cbeve- 

lier Šiaudiniu kapeliuSu.

i illti i

Paklusnumas visada ap- Kapų dvelkiąs ramumas 
simoka. Štai, šiomis dieno- ramina išvargusio žmogaus 
mis Bostone mirė Edwm S. sielą. Įtempti nervai atsi- 
Vebster, 82 metų amžiaus leidžia, kamavęs sunkus 
^rokeris, palikdamas $9,- slogutis dingo. Bet sieloje 

i >00,000 turto, iš kurio tuščia ir viskam abejinga. 
$100,000 jisai paskyrė slau- —Ramuti, tau nešalta?— 
gei, Helenai Rockvvell, kuri staiga girdžiu lietuviškus 
orižiurėdavo seno milionie- žodžius. Dairausi, iš kur 
riaus šeimyną. “Už jos ma- Lje garsai sklinda, čia pat 
onią priežiūrą, už jos atsi-|prie tankių eglaičių atsisto- 

davimą ir paklusnumą, aš I ja moteris, ir aš netikiu sa- 
skiriu jai šimtą tūkstančių vo akims, ką aš matau. . ... 
dolerių,” sako Websterio —Jane, brangioji!
paliktas testamentas. —o, Dieve mano, Anta-

Kukliai, neturtingai mer- nasj 
ginai tokia krūva pinigų, jš karto nušvitusiomis 
tai tikra laimė. akimis ji puolėsi man į glė

bį. Bet staiga jos galva nu
sviro man ant krutinės, kū
nas pradėjo dribti ir leistis 

I žemėn. Atrodė, kad dan-

PATARIMAI

Potaon įvy.—Vasaros me
tu Amerikoje daug kam I gus dar daugiau apsiniau- 
pasitaiko užsinuodyt tokia kė. Aiškiai supratau Janės 
žole, kurią amerikonai va- nelaimę: po mano kojomis 
dina “poison ivy,” kas reiš- byloja glitus, tamsiai pilkas 
kia: nuodinga žolė. Susi- molis ir naujai supiltas ka- 
durus su ta piktžole, tuo-Į pas. Tačiau nesuvokiau 
jau reikia numazgoti ran
kas vandeniu su stipriui 
muilu. O jei tas nepagelb- 
sti ir nuodai pradeda verž
tis pūslėmis, patartina plau
ti skaudamas vietas stipriu 
skiediniu iš vandens ir bak-Į 
ing sodės.

Vieną Palikai—Kitą Sutikai |

Kai iš tėvynės išvykai.
Vaikus ir žmoną palikai.
Tu juos mylėjai, bučiavai 
Ir pinigų neskaičiavai.• k ,
O kai jau perplaukei marias,
Tu užmiršai visas'kares.
Gyvent iš naujo čia ėmei 
Ir gyveni ligšiol ramiač.

Praėjo metai keleri.
Turtingą žmoną jau turi.
Tu ją mylėk, tu ją bučiuok 
Ir vien tik dolerius skaičiuok. |

Gal atsiras čča ir vaikai.
Tiktai ne tie, kur palikai,
O jei paliks tave žmona.
Ar besugrjši pus aną? . ..

ŽVAIGŽDft VAISINA

Mūviu aktorka, Clea Moore,

ja savo 
Kas 
gulėjo

pyragaičių, tas
1

tikėjo skleidžiamoms nesą
monėms, nes norėjo, kad 
taip atsitiktų, kad nereikė
tų bėgti į tamsią nežinią, 
alkaną ir bombarduojamą 
svetimą žemę.

Jane Krupienienė stai
giai atsisėdo, apsidairė klai
kiu žvilgsniu ir, pamačiusi 
prie manęs vaiką, išskėsto
mis rankomis sučiupo jį ir 
spaudžia prie savęs, lyg iš 
prarajos išgelbėtą.

—Ma-a-ma! — veržiasi 
muistydamasis vaikas iš 
motinos glėbio.

Tyla.
—Ko tu tyli?—atsipeikė

jusi sako man Jane.
—Jane, man jau viskas 

aišku!
—Taip, šį rytą devintą 

valandą palaidojome čia 
Vytą. Ak, Antanai, kaip 
gera, kad tu čia esi. Turė
siu kam papasakoti, pasi
guosti. ... Ir kaip aš viena 
su tuo vaiku gyvensiu?

—Nenusimink, sese, žmo
gus labai daug pakenčia ir 
nugali.

—Taip, aš privalau nu
galėti. — Ji nugrubusiomis 
rankomis perbraukė per 
veidą, ryžtai mostelėjo gal
vą į viršų ir tarė:

—Dėl Vyto mirties aš pa
ti kalta ... aš pati. Jis bu
vo pasiryžęs su ginklu ran
koje mirti tėvų žemėje. . . . 
Bet ar tikslu dabartiniu me
tu aukoti gražiausią tautos 
jėgą? Juk ir patsai sakei, 
kad mums reikia masiniai 
trauktis ir tausoti savo gy
vybes ateičiai. Ir kas ga
lėjo numatyti, kad taip at
sitiks. /. . .

Patylėjusi ji tęsė toliau:
—Aš rengiausi, o jis są

moningai delsė. Ir būtu
mėm palikę, jei pripuola
mai nebūtų atvykę vokie
čiai. Jie buvo paklydę ir 

j kuomet jiems išaikinom, 
puskarininkas pasakė:

A. Žvirgždelis. 
f (Bus daugiau)
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tos Plataus Pasaulio
Maskva Giriasi

Maskvos radio praneša,1 Amerikos žemės gelmių 
kad Rusijos pramonės ga- tyrinėtojai praneša, kad. 
myba šiais metais “pralen- Washington, D. C., miesto 
kė planą” ir per antrą šių parkuose ir miesto srityje ( 
metų bertainį pagamino žemėje yra nemažos atsar- 
3% daugiau išdirbinių, ne- gos labai svarbaus mineralo 
gu plane esą numatyta. Vi- germanium, kuris vartoja- 
si Rusijos gamybos daviniai mas elektroniškuose prie- 
skelbiami tiktai procentais, įtaisuose. Sako, germanium 
tiek tai procentų daugiau ar rudos eina nuo Baltimorės 
mažiau, o kaip gamyba at- iki sostinės centro, 
rodo skaičiais, tai yra pa

| Mineralai Sostinėje

teletvis, SO. UOSTOJ

BOMBOS KRAUNAMOS l ORLAIVI

Orlaivių nešiotojo denyje į orlaivį kraunamos bombos 
gabenti į frontą prieš priešą. Orlaivių nešiotojai dabar 
veikliai dalyvauja Korėjos kautynėse.

vyko nuo jų atkariauti baž- 
' nyčią.I

Apie katalikų kunigiją

BELGIJOS KARAUUS
BANDO IŠSISUKTI

Belgijos karalius Leopol-

slaptis.

Belgijoj?

Visoj Belgijoj, ypač Va- 
lonijoj, riaušės, streikai ir 
kautynės eina didyn, todėl 
Leopoldo šalininkai pradeda 
kalbėti apie kompromisą ir 
ieško budo, kaip pavaryti 
iš sosto Leopoldą kvislingą.
Jie keta siūlyti, kad kara~. 
liaus išdaviko sūnūs paim
tų sostą, o tėvas eitų ant 
pensijos.

Italijos Armija

Italijos vyriausybė pasky
rė 80,000,000 dolerių savo 
armijai sustiprinti. Armija 
ros padidinta 4 divizijomis, 
o dabar pinigai paskirti ap
ginklavimui pirmųjų dvejų 
divizijų. Visi Europos kraš
tai dabar paskubomis didi
na savo armijas.

buvo pasidariusi lenkiška, raštais, ir pinigais, ir pro- 
Kunigai būdavo sulenkėję' paganda. Tik 1897-1899
ir klebonijoj viešpataudavo 
lenkų kalba. Kai aš pirmu 
kartu apsibuvau Mariampo- 
lėje, radau senius kunigus

m. žandaro Vonsiackio pa
darytas tos organizacijos 
dalyvių išblaškymas perkė
lė jos komitetą į Vilnių ir

dar visai aplenkėjusius, o sumažino suduviečių įtaką.

Korėjos

Pietinėj Korėjoj iš karo 
mūšių sričių yra pabėgusių 
apie milioną žmonių, kuru 
skurdas yra labai didelis 
Jungtinių Tautų organizaci
ja svarsto paskirti stambes
nę sumą pinigų tiems pabė
gėliams šelpti, iki jie galės 
grįžti į savo namus, .po bol 
ševikų išvarymo iš pietinės 
Korėjos.

jaunuosius (maždaug mano 
amžiaus) dar dažnai tarpu
savy bešnekuojančius len
kiškai. Rodos, 1898 metais 
vasaros pradžioj, kun. Juo
zo Bridžiaus primicijos va
karienėje Degučiuose, kur 
buvo apie 20 kunigų, pat
sai girdėjau, kaip toksai lie
tuvių patriotas, kaip kun 
Tomas Žilinskis ir soleni- 
zantas kun. J. Bridžius kal
bėjosi lenkiškai. Tik Ma
riampolės vikaras kun. Ar- 
nastauskas visą laiką kalbė
jo ir dainavo vien lietuviš- 

Brazilija šį rudenį renka kaj. Lenkų kalba viešpata- 
klebonijose iki Nepri-

Amerika ir Kinija

Amerikos vyriausybė kei 
čia savo nusistatymą link 
Kinijos nacionalinės vy
riausybės Formozos saloje. 
Dabar paskirti du nauji di
plomatai ir ryšių palaikyto
jai prie Formozos vyriausy
bės. Paskirti ambasadorius 
Kari L. Rankin ir admirolas 
Harry B. Jarret.

savo prezidentą. Yra trys vo

Jugoslavijos Valstiečiai

šeši šimtai serbų valstie
čių liepos 28 d. padarė ei
seną į Belgradą protestuo
dami prieš aukštus mokes
nius ir prieš jų varymą į 
kolchozus. Valstiečiai pro
testuoja prieš ritinių bolše
vikų sauvaliavimus ir rei
kalauja daugiau laisvės ir 
mažiau mokesnių.

kandidatai ir jų tarpe bu
vęs diktatorius, Getulio 
Vargas, generolas Eduardo 
Gomes ir dabartinio prezi
dento, gen. Dutra, remia
mas kandidatas Christiano 
Machado. G. Vargas nori 
grįžti į valdžią, kaip ‘‘de 
mokrariškas prezidentas/ 
nors nuo 1930 iki 1946 me
tų jis valdė visai nedemo
kratiškai.
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Tautinis Atgimimas ir 
Kunigai

Nesenai teko skaityti profe
soriaus Pakšto pasakojimą, kad 
Dr. K. Grinius siūlęs kokiems 
tai vienuoliams kur tai sukurti 
lyg čr Naująją Lietuvą. Kaip 
Dr. K. Grinius žiurėjo į kuni
gų tautišką darbą matome iš 
sekamo jo pasisakymo "Atsi
minimuose ir Mintyse.”—Red.

Kalbėsiu apie katalikų 
Sęinų vyskupijos kunigiją. 
Ta vyskupija prieš 1795 m. 
buvo Žemaičių ir Vilniaus 
vyskupijų dalis. Kai 1795 
m. Prusai užėmė Suduvą,

paskiau pavadintą Seinų 
vyskupiją. Kunigija buvo 
iš lenkų arba iš sulenkėju 
šių lietuvių. Kai kurie vys
kupai buvo labai karšti len
kintojai. Štai, vysk. Stra- 
šinskis, buvo liepęs visai 
lietuviškai Sintautų parapi
jai gifedoti lenkiškai supli
kacijas ir žmones mokyti 
katekizmo lenkiškai. Tai 
buvo apie 1840 metus. . . .

Seinų seminarijoj viešpa
taudavo lenkų kalba, seniau

jie išsirūpino naują Vigrių, i vyskupijoj oficialė kalba

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Dtdžmasia ir Turtingiausia Lietuvių

TURTAS SIEKIA VIRS >23H,»e.W. '
Savo nariams ligoie pcšalpą ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti >5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose 
stuoae Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas Keturis gali apsidrausti 
IMOO.OO.
Ligoje patalpa aąvaiUje >M0 ir >1240.

didesniuose mie-

nuo >100.00 iki

klausomos Lietuvos, iki iš-

Kalbant apie kunigijos 
reikšmę lietuvių tautos pri
sikėlime, reikia paminėti 
1893 m. rudenį atsitikusį 
Kražių pasipriešinimą caro 
įsakymui ir bene 1894 m. 
buvusia Vilniuje jų bvla. RuZs vyriausi steng^P* 

slopinti katalikybę ir kliu
dyti katalikų bažnyčių sta
tymą, kurti naujas parapi
jas. Vienuolynus ji buvo 
uždariusi, jų turtus suvals
tybindavo arba pavesdavo 
parapijai. Kražiuose caro 
Aleksandro III įsakymu bu
vo liepta vienuolyno bažny
čią uždaryti, o jo turtą per
duoti vietos pravoslavų bla-

mirė senesnieji kunigai. įgočinijai (dekanatui). Vie
tos parapijos bažnyčia buvo 
sena ir žmonės buvo prašę 
valdžią pavesti parapijai 
vienuolyno bažnyčią. Caras

Seinų seminarijoj varpi
ninkų pradžioj buvo gana 
stipri varpininkų kuopelė 
klierikų tarpe (Bučys, Du-
binskas, Dargis, Milukas ir nesutiko, ir Vilniaus gene-

Jubiliejinis Va-
Daktarui ui egzamina-jus. įstojimo nereikia

lr priraiyk
Kreipkis pas rištinę kuopų arta į Centrų adre-

UTHUAMIAM ALLIANCE OF AMERICA 
MASU Mmr York L M. Y.

kt.), kuri ir pinigais ir ras 
tais rėmė “Varpą” ir “Ūki
ninką,” o 1892 metais išlei
stas 1893 metams “Lietuvos 
Ūkininkų Kalendorius” bu
vo redaguotas Vilkaviškio 
daktaro Petro Matulaičio, o 
išspausdintas (15,000 egz.) 
Seinų kuopelės pinigais.

Kad ne seiniškių parama, 
“Varpas” su “Ūkininku” 
gal butų ir neišsilaikę nuo 
pražūties. Tarp tų dviejų 
laikraščių bendradarbių at
simenu šias kunigų ir klie
rikų pavardes: Pranas Bu 
čys (dabar vyskupas), A 
Dubinskas, K. Matulaitis, 
T. Žilinskas, kun. A. Gri
nevičius, kun. S. Leonavi 
čius, kun. Ant Radusis, J. 
Laukaitis, kun. A. Milukas, 
kun. Kaz. Urbanavičius, 
kun. Pr. Urbanavičius, kun. 
Stankevičius, Punsko kle
bonas, kilęs iš Puodziškių 
kaimo, dekanas M. Simo
naitis. šitas pastarasis ir 
kun. Stankevičius dar po 
1894 m. bendradarbiavo 
Varpe” ir “Ūkininke.” 

Tiesa, daugelis dvasiškių 
bendradarbių rašė polemi
nius straipsnius, atitaisyda 
mi varpininkų “klaidas,” 
arba spausdindami kores
pondencijas. Iki 1894 m. 
iskaitytinai dvasininkai da 
lyvaudavo varpininkų suva
žiavimuose ir duodavo savo 
atstovų į varpininkų komi
tetą. Bet nuo 1894 m. ant
rosios pusės kunigija prie 
varpininkų reikalų nebesi 
dėjo, žinoma, pasilikdama 
kovos laisvę su varpinin
kais. Reikia pripažinti, kac 
kunigija pradžioj, iki 1894 
m. pusės, nuoširdžiai su ki
tais varpininkais bendra
darbiavo. Varpininkai, bent 
iki 1897 m., buvo daugiau
sia suduviečių remiami ir

ralgubematorius įsakė Kau
no gubernatoriui Kražių 
vienuolyno bažnyčią atimti 
iš katalikų. Pagal valdžios 
sakymą kunigas turėjo sak

ramentinius dalykus išnešti į 
parapijos bažnyčią ir pačią 
bažnyčią perduoti policijai. 
Čia įvyko milžiniškas pasy
vus žmonių pasipriešinimas. 
Aplinkiniai žemaičiai, iš 
anksto susitarę, pripildė 
vienuolyno bažnyčią ir be 
paliovos, pasikeisdami, die
ną ir naktį giedojo šventą
sias giesmes, savo kūnais 
neleisdami kunigui išnešti 
sakramentų, nepaisydami 
policijos įsakymų ir neisi 
leisdami jos į bažnyčią. Bu
vo atvažiavęs ir patsai Kau
no gubernatorius Klingen 
bergas. Nustojęs kantrybės, 
jis liepė kazokams su gink 
lais išvaikyti minią ir jėga 
užimti bažnyčią, kaip ko
kią karo tvirtovę. Rašė tuo
met užsieniniai laikraščiai, 
kad buvo užmušimų ir Kra
žantės upėn suvarytų nu 
skendusių. Nors tai buvo 
ne tautinis, bet tikybinis są
jūdis, bet šį kartą ta de
monstracija turėjo ir politi
nės reikšmės, čia padėjo 
kunigai ir lenkai, nes, kaip 
tuomet rašinėjo lenkų laik 
rašciai, kražiečiai kalbėda 
vę žemaitiškai ir lenkiškai. 
Per kelius metus lietuvių, 
lenkų, prancūzų spauda 
Kražius dažnai kartojo ir 
varpininkai tuo reikalu bu
vo išleidę St Matulaičio pa
rašytą aštrią, nukreiptą 
prieš carinę santvarką, bro
šiūrą. Buvo primintas ir 
1888 m. panašus atsitikimas 
su Kenstaičių vienuolių 
Roktų bažnyčia, kurią tokiu 
pat pasyvaus pasipriešinimo 
budu žmonės gynė ir taip 
pat policijai tik ginklu pa

dai- pasakysiu, kad jų tarpe das, nors ir sutinka atsisa- 
į tikrų lietuvių patriotų net’kyti nuo sosto, bet tą sutiki 
iki 1905 m. buvo nedaug.
Galiu įvardyti šiuos: Ado
mą Grinevičių, Antaną Ra
dusį, S. Leonavičių (teisi
ninko Petro Leono brolį),
Stankevičių, Motiejų Simo
naitį, Praną Bučį, du Žilins
kus (Joną ir Tomą), Juozą 
Laukaitį, K. Matulaitį, Ar 
nastauską, Bulvičių, Kaz.
Prapuolenį ir kelioliką klie
rikų. Kiti kunigai buvo ar
ba dėl lietuvių tautybės in
diferentai, arba lietuvių 
tautybės priešininkai. Ir 
kun. J. Tumas ne kartą 
“Tėvynės Sarge’’ skųsdavo
si, kad maža yra kunigų, 
kurie tą laikraštį palaiko.
Tas pats musų patriotas, 
būdamas tyras, kaip krista
las, -dėl savo karštos lietu 
viams meilės pagaliau buvo 
priverstas nuo mylimo “Tė
vynės Sargo” redagavimo 
pasišalinti.

Kokio nors organizuoto 
lietuvių patriotų ratelio 
tarp Sūduvos kunigijos ne
buvo, neskaitant pirmaisiais 
“Varpo” gyvenimo metais 

seminarijos 
klierikų būrelio, kurį pati 
semw5injoe vyn^rogylje, bi
jodama, kad rusų val
džia neuždarytų seminari
jos, kaip tai atsitiko su 
Kielcų seminarija, neužil- 
gio nuslopino. Prie “Siety
no” (1894—1899) kunigija 
neprisidėjo. Taip pat ne
dalyvavo ji ir po “Sietyno”
Mariampolės apielinkėj nu- 
spi n d ė j i m o atsiradusioj 
daigiausia A. Rucevičiaus 
sukurtoj Artojų Draugijoj

Lietuvių kunigijos reikš
mė iki sugrąžinimo (iki 
1904 m.) lietuvių tautinio 
judėjimo pabudimo procese 
nebuvo didelė, žymiai di
desnę rolę jie atliko beko
vodami su lenkais dėl apva
lymo lietuviškų parapijų 
nuo lenkiškų pamokslų ir 
suplikacijų, nors ir tasai ju
dėjimas ėjo kažkaip gaiva
liškai, dažnai net prieš lie
tuvių klebono norą, pačių 
susipratusių parapijiečių 
iniciatyva. Sakysime, 1905 
m. ar 1904 m. įvykęs Ma- 
riampolėj lenkiškų geguži
nių pamaldų (mišparų) pa
naikinimas buvo atliktas 
prieš vietinės kunigijos no
rą. Suorganizuotas Joanos 
Griniuvienės choras, besi- 
rengdamas lietuviškam 
spektakliui, vieną dieną už
lipęs bažnyčioj prie vargo
nų ėmė lenkiškai giedan
čiam Marijos litaniją kuni
gui atsakinėti lietuviškai.
Tai taip paveikė sulenkėju
sį kleboną Senkovskį; jog ĮĮ 
toliau tie mišparai buvo !l_ 
giedami tik lietuviškai. Tie
sa, tuomet lenkų Mariam 
polėj buvo nedaug telikę, ir 
tie patys mokėjo lietuviš
kai. 1894 m. mano rastas 
bažnyčiose pradėtas ar tik 
rengiamas lietuvių ir lenkų 
persiskyrimas primena J.
Šliupo kartu su katalikų ku 
nigais jau nuo 1885 m. JAV 
varomą 1569 m. Liublino 
unijos likvidavimo eigą.

GREITA PAGALBA
SAK.SAK OINTMENT. Nauja 

mos tis, naujai sudaryta pagal vė
liausio mokslo supratimo, stebėtinai 

itai gelbsti nuo ODOS išB£RI- 
NIEŽĖJ1MO, DEDERVINIŲ u 

PUCKŲ, niežėjimo ausų, taip pat 
labai gelbsti nuo PILĖS raudonoji 
gysla (hemorrhoidai) ir dėl nieže ji- 

~ " ban-mą apstatė visa eile sąlygų mo kojų (athiete’s foot). u»i
ir dabar narlnmentoc uoli4*' visokius. tai dar išbandykUdUdl panamenias vei riausius. Užtikrinam pasekmes, ar
sprendžia visą reikalą, Tuo ^^*usd Ka,na
tarpu minios streikuojančių d * *** $ 
darbininkų tęsia demonst
racijas.

DEKEN'S PRODUCTS 
P. O. Boa Gtiii. Newark 1, N. J.

JUOKAI
Ne Mano Bizni*

Apie sovietiškąjį 
anekdotų kiek tik nori. Pa
vyzdžiui, žurnalas ‘“Life” 
atpasakoja anekdotą, su
nirtą Jaltos konferencijos 
metu. Čia, vienos pertrau
ko metu, Rooseveltas šitaip 
pasišnekėjo su Stalinu:

Stalinas: Prezidente, 
kiek, apytikriai, uždirba 
Amerikos darbininkas?

Rooseveltas: Apytikriai, 
3,000 dolerių metams.

Stalinas: Kiek, apytik
riai, darbininkas išleidžia 
rūbams, maistui, butui?

Rooseveltas: Apytikriai, 
2,500 dolerių metams.

Stalinas: Kur jie deda at
liekamus 500 dolerių?

Rooseveltas: To aš neži 
nau, tai ne mano reikalas.

Kiek palaukus, Roosevel
tas savo ruožtu pasiteiravo: 
Pone Feldmaršale, kiek, 
apytikriai, uždirba Rusijos 
darbininkas?

Stalinas: Apie 7,000 rub
lių.

Rooseveltas: Kiek, apy
tikriai, darbininkas išlei
džia rūbams, maistui, bu
tui?

Stalinas: Apie 10,000 ru
blių.

Kooseveitas: Bet tuo bu
du darbininkas turi 3,000 
rublių nedatekliaus. Kaip 
jis tą nepriteklių padengia?

Stalinas: šito aš nežinau,

rojų

REIKALINGAS DARBININKAS
Darbininkas j ūkį, mėgstąs žemės 

ūkio darbus, sąžiningas ir darbštus, 
gaus geromis sąlygomis darbą že
mės ūkyje. Gali būti iš tremtinių. 
Su kuom susitarsiu, kelionę apmo
kėsiu ir darbo išmokinsiu. Rašykite 
adresu: Mrs. Mary Stasiūnas, R. D. 
4, Cortland, N. Y. (23)

BEGALINĖ ŠAKNIS

Begalinė Šaknis 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoj* 
ją vadina “begalinė,” 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 2OO me
tų atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokių 
karščiavimų, drugių,

nuo vidurių uždegimo ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių sąnarių. 
Begalinė gera nuo visokių nervų b; 
gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vaitoja begalinę ir nuo nuomario ir 

raly 4 ia ne pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jūsų 
namus. Begalinės svaras $7.00. Ui 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broedaay 

South Boston 27, -Mass.

be to, tai ne mano reikalas.

PA1ESK0JMAI

KUO UŽSISENRJŲSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
Tie, 
VIRUaugeli

Paieškau Stanislovo, Adomo, Sil
vestro Drejeckų ir Jooso Saliamono, 
kilusių iš Ylakių, visi gyvena Ame
rikoj, taipgi paieškau kitų giminių, 
paliktų Lietuvoje. J. Savickis. 1414 
Gartield Avė., Lincoln Park 25, 
Mich. <-»)

APSIVEIMKAt

JIE DAR NEAP8U1UR2JO

Kažkas apskaičiavo, kad per 
dienų žmogus išalsuoja kvortą 
vandens. Kažin, ar politikie
riai neapkraus mus “ekstra” 
mokesniais už vandens eikvoji-

pakalbinkum kaimynas ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį”. Kaina metam* $3.

IR ODOS LIGŲ 
kenčia nuo SENŲ, AT- 

ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
ramiai sėdėti ir naktimis 

i jų užsisenėjusioa žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkita 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybė* palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
mali glmiĮ Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIR 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perptyiimų 
tlinairšfTTi Jos yra tinkamos vai» 
toti'nuo dilueteafiss ir 
adsa. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių adės ligų. LEGU
LO

.. *»-
Ointment yra 
dama* po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėm 
Chicagoje ir apylinkėse 
arka atsiųskite mimey, 
orderį į: (11-li

LEGULO,
4847 W. 141 

CICERO Sų. ILL.

Musų tėvų krašto Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki,

Vedybų tikslu paieškau merginos 
ar našlės 40-45 metų amžiaus. Esu 
suaugęs, gerai užsilaikantis ir pa
siturintis vaikinas. Rašyti: John ,
Urbon. 3143 W. 59th St., Chicago ’ ...... j • , , t29, iii. cž) tautieti, tad joe darbus!

Ar Jutų i Gerai Veikia?
Inkstai prašalina ii organizmo rūgštis ir nereikalin
gų šlami mų Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
Tieka kūne ir jūsų krauju je. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva 
svaigsta, nugara skauda, jaučiate nuovargį, jei jūsų 
paakiai patinų, vartokit

ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS NO. 1*1
Kaina $1.10 su prisiuntimu. Musų žolių arbata yra 
ekspertų sudaryta remiantis ligų metų patyrimu. 

Užsakymus su pinigais adresuokit taip: (22)
SANITAS HERBS, Dept. K 

1125 M»lwaukee Ava., Chicago, IIL

JUOZAS STALINAS
— arba — ’

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžy*, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ut
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš ?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai gryną faktą, kaine tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
27, Mase.

i l »
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Vietinės Žinios
ir iki šiolei veikė neblogai 
ir yra atlikęs nemaža darbo 
Lietuvos vadavimo reikale. 
Bet ir gerą veiklą galima 
dar pagerinti.

P.

Dėl A. L. T. 'sutinka su ALT siekimais.
Skurinim Veikla Bostone keliosdešimts
/k: c. : v lietuviškų organizacijų. Vi-( Diskusijų Tvarkoje )

Bostone jau virš metų lai
ko veikia Amerikos Lietu
vių Tarybos skyrius. Sky
rių sudaro musų visuomeni
nių grupių atstovai ir į jį 
dar įeina atstovai nuo susi
vienijimų. Toki skyriaus 
sudarymo tvarka buvo 
“skolinta” iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos centro pavyz
džio.

Skyriaus posėdžiuose ne 
karią buvo pakeltas klausi
mas, kad į ALT skyrių rei
kia įtraukti vietinių organi
zacijų atstovus, kaip tai yra 
kitose lietuvių kolonijose, 
bet iš tų diskusijų dar nebu
vo padarytos išvados ir sky
rius veikia be platesnės vi
suomenės atstovybės.

Mano supratimu Bostono 
ALT skyrius, besiartinant 
žiemos sezonui, turėtų per
sitvarkyti ir įtraukti į savo

sos jos neįeis į ALT, nes 
yra apsnūdusių ir nesi Įdo
maujančių lietuviška veik
la, bet desėtkas kitas atsi 
rastų, kurios pasiųstų savo 
atstovus į ALT skyrių ir ta
da skyriuje butų pilnesnė 
lietuviškos visuomenės at
stovybė.

Diskusuojant tą klausimą 
visada iškildavo ginčų, ko
kiomis teisėmis draugijų ir 
organizacijų atstovus kvies
ti į ALT skyrių. Atrodo, 
kad toks klausimas keista 
net butų kelti, nes jei drau
gijos pasiųs savo atstovus i 
ALT skyrių, tai tie atstovai 
turės tas pačias teises, kaip 
turi atstovai ir dabartinių 
organizacijų, kurios vietinį 
ALT skyrių sudaro. Kitaip 
ir būti negali, nes i ką butų 
panašu, jei skyriuje butų at
stovai su skirtingomis teisė
mis?

Taip persitvarkęs ALT
eiles atstovus visų lietuvis-J skyrius galėtų dar sekmin
ių organizacijų, kurios tik giau veikti, nors tas skyrius

Lietuvių Radio-Minkų Programos Didysis

Si Sekmadienį, Augusto 6-tą
MAYNARDE

Didžiausia ir smagiausia programa — Dovanos. 
Dainos, Jono Dirvelio Linksma Orkestrą, Miliono 
Dolerių I. J. Fox Kailių Paroda, Vyrų Kvartetas, 
Rinkimas Gražuolės ir “Wonderful Time” laukia 
Visus.

Julia Sinkevičiulė. Worcesterio Druni Corps Majore'.te 
ir Miss Lithuania of N. E. 1950

BUŠAI Į PIKNIKĄ
SO. BOSTONE—1-mą vai. po pietų nuo Lietuvių Piliečių 

Salės, E ir Silver Sjts.
DORCHESTERY—12:30 vai. po pietų nuo Lietuvių Pi

liečių Klubo, 1810 Dorchester Avė.
CAMBRIDGE—12:30 vai. po pietų nuo Lietuvių Piliečiu 

Klubo. 823 Main St.
BRIGHTONE—12:30 vai. po pietų nuo Lietuvių Piliečių 

Klubo, 24 Lincoln St.
MONTELLOJ—12 vai. dieną nuo Zinkevičiaus Marketo, 

17 Arthur St.
STOUGHTONE—12 vai. dieną nuo Lietuvių Svetainės. 

24 Morton St.
NORWOODE—1 vai. po pietų nuo Lietuvių Piliečių Klu

bo. St. George Avė.
LYNNE—12:30 vai. po pietų nuo Lietuvių Piliečių Klu

bo, 25 Camden St.
LOWELLY—12 vai. dieną nuo D. L K. Vytauto Klubo, 

447 Central St.
NASHUA, N. H.—12:30 vai. po pf.etų nuo Poškevičiaus 

Daniel Webster Hotel, 21 Main St.
1VORCESTERY—11 vai. ryte nuo lietuviškos vaistinės 

Ideal Pharmacy, 29 Kelly Sq.
Automobiliu važiuojant į Vose’s Pond, Mavnard, iš Bos

tono važiuokit į Waltham, tada imkit keKą 117. Iš 
Worcestr. Connecticut ir Rhode Island važiuokit j 
Marlboro, tada į Mavnard, Mass.

SJ SEKMADIENI
DIDYSIS PIKNIKAS

Lietuvių Radio Korpora
cijos (pp. Minkų) metinis 
piknikas įvyksta šį sekma
dienį. rugpiučio 6 d., May- 
narde, Vose’s Pond. Iš Bos
tono ir kitų vietų į pikniką 
eis daug busų (apie busų 
ėjimo tvarką plačiau skelbi
me).

Piknike bus labai marga 
programa, bubnų ir trimitų 
orkestras, dainininko J. Ka
zėno vedamas kvartetas, 
grieš J. Dirvelio orkestras, 
bus kailių paroda, rinkimai 
lietuvaitės gražuolės ir do
vanų skirstymas.

Kruvinas Savaitgalis
N. Anglijos Keliuose

Praėjusį savaitgalį Nau
jojoj Anglijoj nelaiminguo
se atsitikimuose keliuose 
žuvo 6 žmonės, o 40 buvo 
sužeisti, aštuoni iš jų labai 
sunkiai. Dėl karščių dau
gelis žmonių ėjo maudytis 
ir devyni nuskendo.

PASIGĖRĘS UŽMUŠĖ 
dukterį IR NUSIŽUDĖ

Frank R. Estes iš Clin- 
on, Me., nušovė savo duk

terį ir ir pats nusižudė pa
sigėręs alaus. Estes žmona 
įpasakojo policijai, kad 
oš vyras buvo labai geras 

žmogus, bet pasigėręs jis 
netekdavo visai lygsvaros ir’ 
puldavo į siutinį. Taip at

sitiko praeitą šeštadienį.. 
Vyras grįžo vakare 9 vai. 
sigėręs ir užsimanė važiuo- 
i dar alaus ieškoti. Žmona 

ir jos podukra, Wellesley 
calidžiaus studentė, norėjo 
ėvą atkalbėti, kad jis ne- 
>evažiuotų girtuokliauti, 
>et joms nepavyko jį atkal
bėti. Kad neatsitiktų su 
firtu nelaimė, jos kartu va

žiavo su įsigėrusiu vyru ir 
pakeliui F. Estes dar nusi- 
birko alaus ir daugiau pa
sigėrė. Paskui jis išmetė 
automobilio raktą į pievą ir 
grasindamas revolveriu pri
vertė dukterį ir žmoną ieš- 
coti to rakto. • Išsigandusi 
žmona pradėjo nuo vyro 
bėgti ir kiek pabėgusi išgir
do šūvį, paskui kitą. Kada 
bolicininkas Alfonsas Vito- 
nis, žmonos pašauktas, at
vyko pažiūrėti, jis rado 
dukterį Marion Estes nu
šautą ir F. Estes nusižu- 
džiusį. ,

ŠIEMET BEDARBIŲ 
SKAIČIUS SUMAŽĖJO

VYRŲ DRAFT AVIMAS
PAGREITINAMAS

93,000 daugiau, o važiavi
mo laisnių išduota 117,000 
daugiau. Prikabinamų ve 
žimų (trailerių) šiais me
tais užregistruota 43,606, 
arba 1,300 daugiau, kaip 
pelnai.

Pienas Pabrango

šią savaitę pieno kaina 
pašoko į viršų 1 centas nuo 
kvortos. Praeitą savaitę pa
našiai padarė cigaretai. Ki
tų prekių kainos irgi šoki 
nėja ir vis į viršų.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
RENKA KRAUJU

Raudonasis Kryžius, ofi- 
cialinė įstaiga kraujo atsar
goms rinkti, siekia surinkti 
musų valstijoje po 600 pan- 
tes kraujo kasdien. Kauty
nės Korėjoj ir galimas vi
suotinas karas kelia reikalą 
padidinti kraujo rankioji- 
mą, kad ištikus nelaimei ga
lima butų gelbėti žmonių 
gyvybes.

Per praėjusį karg Raudo
nasis Kryžius surankiojo 
13,326,242 pantes kraujo. 
Jei kiltų tretysis karas krau
jo reikėtų daug daugiau.

NAUJI LIETUVIU 
TRANSPORTAI

wja Kambariai
Fornišiuoti kambariai, vienas 

moteriškei su teise naudotis 
virtuve, kitas vyrui išsinuo- 
muoja tuoj pat. Kreiptis tarp 
5 ir 7 vaL vakare į Mrs. K. 
Walock. 1 Sayward Place. off 
Woodward St., So. Bostone.
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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:

Į—Mickey Haberek or
kestrą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programų! prašome 

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

Steponas Minkus

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2 šeimynų namas ir 

storas už $5,500. {nešti mažai. 
$2,000 ar $1,500. Prie štoro yra 6 
kambariai su atatinkamu šildymu. 
Galima tuoj užimti arba išrenda- 
voti. Store yra visi impruvmentai 
vertės daugiau, kaip $2,000. Namas 
geroj vietoj, prie kampo, galima da
ryti gerų biznį. Parsiduoda už mor- 
gičių. Kreiptis tuojau pas savinin
kų: W. Yanus, 224 E St., So. Boston, 
Mass. (33)

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turima au 

sų krautuvėj visokių mašinų iš 
randavojimui, kaip tai Floor San- 
dera, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių. sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

$28 E. Broadway, So.
Tel. SO 8-4148

Dr. Wm. Frankman
Skilvio ir žarnų Specialistas

736 Hancock Street 
Wollaston, Mass.

Lankyti tik susitarus 
Telefonas: GR 2-3881

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: aae 1 M 4

Ir aae T Iki S

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MA88. 

Telefonas: SOUth Boston 1888

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvray
SO. BOSTON. MASS.

Šiais metais per pirmuo
sius šęšius mėnesius musų 
valstijoj užsirašė 396,485 
žmonės bedarbių pašalpai 
gauti, tuo tarpu kai pernai 
per pirmuosius šešius mėne
sius bedarbių buvo užsire
gistravusių 456,363 žmonės. 
Ir bedarbių pašalpos laikas 
šiais metais yra trumpesnis. 
Pernai per pirmą pusnret 
bedarbiams šelpti buvo iš
mokėta $3,633,636, o šiais 
metais per pirmą pusmet 
išmokėta $2,694,586.
—1

Atitaisymas

Vyrų ėmimas į armiją pa
greitinamas. Prezidentas 
sakė pašaukti 100,000 vy
rų į armijos eiles ir musų 
valstija iš to skaičiaus duos 
apie 3,000 vyrų. Pirmieji 
naujokų patikrinimai jau 
eina. Įdomu, kad New Yor
ko mieste iš pirmųjų pa
šauktųjų veik 24 nuošim
čiai nepasirodė sveikatos 
atžvilgiu patikrinti, bet 
Naujojoj Anglijoj labai ma
žas nuošimtis neatsiliepė.

Architektas T. Vizgirda 
prašo mus atitaisyti pereiti, 

i savait ę paskelbtą žinutę 
kad iis inžinierių susirinki
me dafęs pranešimą apie 
vienos ligoninės prie Wor- 

. cesterio statymą. Jis sako, 
kad pranešimas buvo apie 
“ligoninių statvbą,” o ne 
anie tą ligoninę, prie kurios 
planavimo jis dirba.i __________________

Dideli Karščiai

1,203,031 Automobiliai
Maasachuaetta Valstijoj

Rugpiučio 3 d. į New Orleans 
uostą laivu “General Langfitt’' 
atvyksta 38 lietuvių šeimos. 
Atvyksta:

Ona Aleknavičienė, Izidorius 
Atkočaitr.s, Alfredas Balandis. 
Jokūbas Baltromaitis, Bronius 
Baltrūnas. Edmundas Burcikas. 

įGerta čekytė. Viktoras Gustas, 
Juozas Jankauskas, Leonardas 
Kabalinskas. Valerija Kačinau- 
skas. Jonas Kemėža, Kazys Ka
minskas. Stasys Kilikauskas, 
Pranas Kruzikas, Simas Kve- 
cas, Algirdas Kuraitis, Žentą 
Liepinaitė. Marija Lopas. Vy
tautas Maksvytis, Jonas Mika
lauskas, Vincentas Mockus, 
Vladas Kondratas. Povilas Na 
viekas. Jonas Naujokaitis, Jo
nas Pakalnis, kun. Eduardas 
Petrulevičius. Jurgis Peteraitis, 
Julius Pocius, Stepas Sodeika, 
Jonas Stasys. Jonas Serapinas, 
Bronius Tvarkunas. Jonas Vid- 
ra. Kazys Vienutis, Mykolas 
Vyšniauskas čr Anelė Vyšniau
skaitė.

IEŠKAU MAŽOS FARMOS
Noriu nuo 10 aki 15 akru 

farmos vištų ukiui, netoli mies
to, bet kuriame šteite, gali būt 
su trobesiais ar be. Galiu pirk
ti vienas arba ant pusės su kitu. 
Rašykit šiuo adresu: J. J., 636 
Broadway, So. Boston, Mass.
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' PARSIDUODA PIGIAI
Maža vištų farma greitai parsi

duoda, priežastį sužinosite ant vie
ta*. Žemės apie 3^4 akrų, žemė visa 
lygi ir gera, visi augmenys auga 
gerai, žemė pagal kelių. Vietinis 
miestelis netoli nuo farmos; stuba 
4 kambarių ir maudynė, .visa apšil
doma; 18 mylių nuo Bostono. Vis
kas labai paranku. Kam reikalinga 
klauskite: Joseoh Yanusas. 3 Evan 
dale Terrace, Dorchester, Mass. Tel. 
GE 6-7595. (31)

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 8-8 
Nedėliomis ir šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Uphsm’s Garaer
DORCHESTER, MAS*.

A. J. N AM AUSY
REAL ĖST ATE * INSUBANCB |

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

Motorinių vežimų regis
tratorius, Rudolph F. King, 
praneša, kad šiais metais 
musų valstijoj per pirmąjį 
pusmetį buvo užregistruotų 
mašinų 1,203,031, o važia
vimo leidimų '(laisnių) šiais Laikas užsisakyti “Kelei- 
metais yra išduota 1,687,- vio’* kalendorių 1951 
496. Motorinių vežimų šiais tams. Daug informacijų ir 
metais yra užregistruotų skaitymų. Kaina 50 centų.

PRANEŠIMAS
Pranešame lietuvių žiniai, kad kas 

sekmadienį, 11 vai. ryto, yra laiko
mos linksmų žinių—evangelijos pa
maldos lietuvių kalboje bažnytinėje 
svetainėje, E. 4th St. ir Atlantic St., 
So. Boston, Mass.

Ateina didelė bėda visam žemės 
rutuliui. Kristaus karalystės evan
gelija turi būti skelbiama visame 
pasauly paliudyti visoms tautoms, ir 
tuomet ateis galas.

Visuomenė prašoma atsilankyti 
Privažiuot galima visais City Point 
tramvajais. Išlipti ant Broadvray ir 
Dorchester St kampo. (31)

te*. 87 ORIOLB 
We*t Reahary.

Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirar

į Liepos mėnuo atsisveiki
no su 93 laipsniais karščio 
ir sausra, bet rugpiutis pra 

įsidėjo nors ir karštas, bet su 
lietumi. Dėl sausros kai ku 
rie Naujosios Anglijos mie
stai jau buvo pradėję van
dens trukti, devyni miestai 
jau buvo įvedę vandens tau
pymą.

$100,000,000 BONDSŲ
KELIAMS TAISYTI

Gubernatorius P. A. De- 
ver pasirašė bilių apie išlei
dimą antro šimto miliono 
dolerių bondsų keliams ties
ti ir taisyti. Viešųjų darbų 
komisionierius, W. F. Cal- 
lahan, ta proga sakė, kad 
darbai prie kelių taisymo 
bus pagreitinti.

Atleido 9

Majoras John Hynes at
leido dar devynias senosios 
miesto administreaijoe pa
samdytus valdininkus.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK 

460 Broadvray, South Boston

VIENINTELIS SUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE 

Turtas per $35,000,000 Sutaupos per $31,000,000
*

APSALGOKIT savo dokumentus, bondsus ir 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

Paimkit Noomon Safe Depoeit Bosą, Tik $6 ir Taksai

Mes niekad*
kaip 2Vt% už i

mažiau,

Apdraudžiant Gyvybę Savinga Banko Sąlygotai*

EDWARD C. CARROLL
KANDIDATAS j CITY COUNCIL 

WARD 7 
Rugsėjo 12—1980

Buvęs Senatorius 1932—1938 
BRASO Ut JI BALSUOTI RUGSftJO 12, 19M

APSIDRAUSK NUO 
LIGO5 IR NELAIMĖS

Už $12 per metas gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

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 Broadvray 
So. Boston 27,

DR. G. L. KILLORY
18 Trearont SL, KimhaI BuiMiag 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371
arba: SO 6-2044-J .♦

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Darė Kraujo Patikrinimų 
.VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien, 
šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boatoo
Pristato toniką, vyną ir 

dos rūšies alų baliams,
'ėms į namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

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

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100
SOUTH BOSTON 

Tai. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau $0

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI
(Inaured

»

Ba pat tar i te-
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fey v
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Saugi priežiūra,

82$ BROADWAY,
SO. BOSTON, MASB. 
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