
» • * - » •• - '

k

yRijervia
PRENUMERATA METAMS:

>J» j —..........................

.................................... AM
KELEIVIS

So. Boston 27, Mot,

THE TRAVELER LITHUANIAN WEEKLY
SOUTH BOSTON, MASS., RUGPIUČIO (AUGUST) 16, 1950

28, IMS, at tas FMt Offtea at Boston. Kaas^ nndsr tas Aet sf

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

Represents over 76,000 Lithuanisns ta 
New Enffland and about 1,000,000 

ta the United Statas 
KELEIVIS

030 Broadway, So. Boston 27,

NO. 33 “Keleivio- Telefonas: 
SO 8-3071 8, 1878.

Atskiro Numerio 
Kaina 7 Centai 45 METAI

Korėjos Bolševikai Daro Naują 
Masinį Puolimą

Sutraukė 75,000 Kareivių Prieš Amerikiečius; Pietuose 
Amerikiečiai Nuvijo Bolševikus 15 Mylių; šiaurėje 

Bolševikai Užėmė Pohang Uostų; Kruvini Mūšiai
Prie Naktong Upės Dėl Taegu Miesto

Visą pereitą savaitę Ko
rėjoj amerikiečiai ir pieti
niai korėjiečiai smarkiai ko
vėsi prieš agresorius. Pie
tinėj Korėjos fronto dalyje 
amerikiečiai darė pirmą di
desni puolimą, kurs gerai 
pasisekė, bolševikai buvo 
nuvyti 15 mylių, iki pat 
Chinju miesto. Bet šiauri
nėj fronto dalyje bolševi
kai prasiveržė pro pietinių 
korėjiečių linijas ir užėmė 
ne tik Yongdok miestą, ku
lis kelis kartus ėjo iš rankų 
j rankas, bet įsiveržė ir į 
Pohang uostą, prie kurio 
buvo amerikiečių orlaivių 
bazė. Visi orlaiviai ir viso
kios atsargos iš aerodromo 
spėta išgabenti, o pats aero
dromas dar yra ginamas.

fronto
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mūšiai šią savaitę 

eina prie Naktong upės, ties 
Taegu miestu. Bolševikų jė
gos keliose vietose persikė
lė per upę. Keliose vietose 
per upę persikėlusieji ka
reiviai buvo sunaikinti arba 
išvaryti vėl per upę, bet 
stiprios bolševikų jėgos vis 
dar laikosi šioje upės pusė
je ir dėl jų išvarymo eina 
kruvini mūšiai. Tuo tarpu 
J. Tautų štabas iš Tokio 
praneša, kad bolševikai tu
ri sutraukę apie 75,000 ka
reivių prie Naktong upės ir 
bet kada gali pradėti naują 
masinį puolimą per tą upę.

Amerikos karo vadai sa 
ko, kad Korėjoj jėgų santy
kis jau pradeda išsilyginti 
Penkios amerikiečių ir pen
kios pietinių korėjiečių di
vizijos kaujasi priš stipres
nes bolševikų jėgas, bet 
musų pusėj yra visiška per
svara ore ir šimtai lėktuvii 
padeda daužyti bolševiki i 
linijas ir susisiekimo kelius

KINŲ KOMUNISTAI
PADEDA ANAMITAMS

Korėjoje Žuvo 
J. Tautų Atstovas

Jungtinių Tautų Korėjos 
komisijos narys, Indijos at
stovas, pulk. Unni Nayar, 
žuvo Korėjoj kai jo auto 
mobilis užvažiavo kelyje 
užkastą miną. Kartu su juo 
žuvo du anglų laikraštinin
kai, ‘‘Times” reporteris lan 
Morrison ir “Daily Tele- 
graph” reporteris Christo- 
pher Buckley.

Pulkininkas Nayar yra 
pirmas Jungt. Tautų atsto
vas žuvęs Korėjos kautynė
se, kur jis buvo pasiųstas 
stebėti karo veiksmus. Laik
raštininkai jau yra sudėję 
daugiau aukų Korėjos fron
te. Su žuvusiais dabar an- 

isu 1? Varo

as Seeond

ČIA LAIMI VIENI, ČIA KITI

_Įių ZUIIiaII5UJIB jau
corespondentų žuvo fronto 

mūšiuose, kur jie su pavoju 
gyvybei vyksta stebėti karo 
eigų ir informuoti visuome
nę per spaudą apie musų 
aunųjų kareivių kovą už 
aisvę.

Gera* Derlius
Maisto Netruks

Sis žemėlapis parodo dabartinį karo frontų Korėjoj. Vir
toje, dešinėj pusėj, komunistams pavyko nCfantl Yeng- 
doko uostų. Apačioje, ties No. 3, amerikiečiai supa Chin
ju miestų.

Kinų komunistai duoda 
didelę pagalbą anamitų ko
munistams Indokinijoj ir ne 
mažiau, kaip 20,000 anami 
tų jau yra kariškai apmo
komi Kinijoj. Indokinijos 
“partizanai” gauna iš kinų 
bolševikų pagalbą ir gink
lais ir kitkuo.

Žemės ūkio departamen 
tas praneša, kad šių metų 
derlius yra labai geras ir 
{raštas turės maisto pertek 
ių. Ypatingai geras yra 

cukraus (cukrinių nendrių 
ir cukrinių burokų) derlius, 
lendrių cukraus suimta 7, 
>97,000 tonos arba 801,000 
tonų daugiau, kaip pernai 
Cukrinių burokų derlius šie
met bus rekordinis ir duos 
13,033,000 tonų, arba pusę 
miliono tonų daugiau, kaip 
pernai.

Kviečių derlius apskai
čiuojamas apie vieną bilio- 
nų bušelių. Soja pupų šie
met surinkta rekordinis der 
liūs 271,000,000 bušelių; 
Bulvių derlus irgi yra rekor 
dinis ir kelia didelio galvo
sūkio. Vyriausybė mano, 
kad ji turės išleisti 75 imli
omis dolerių bulvių kainom 
palaikyti. Komų derlius 
1950 metais siekia 3 bilionų 
167 milionų bušelių, jis yra 
šiek tiek mažesnis, kaip per 
nai, bet viršija krašto parei 
kalavimą.

Belgįja Turi
Naują Karalių

Rugpiučio 11 d. naujasis 
Belgijos karalius, 19 metų 
Leopoldo sūnūs Baudouin, 
priėmė priesaiką ir perėmė 
savo tėvo sostą. Iki 21 me
tų amžiaus jaunas Baudou
in valdys “karališkomis tei-

Jungtinės Tautos 
‘Varo Propagandą’

sėmis, o suėjęs į metus jis 
bus paskelbtas karaliumi.

Leopoldo pasitraukimas 
užbaigė 10 metų užsitęsusį 
ginčą dėl “karaliaus klausi
mo”, bet krašte dar liko ne
mažai įsipykimo ir partinių 
nesantaikų dėl Leopoldo į 
sostą grąžinimo ir dėl jo iš 
sosto pavarymo.

Fordo Darbininkai 
Už Algų Kėlimą

SOVIETŲ NAUJI
GINKLAI KORĖJOJ

Darbieti* Nori Churchillo

Amerikos armijos vado
vybė parodė spaudos atsto
vams fotografines nuotrau
kas naujausių, 1950 metų, 
sovietiškų šovinių, kuriuos 
amerikiečiai atėmė iš šiau
rinės Korėjos bolševikų.

Raymond Blackbum, An 
glijos Darbo Partijos narys 
parlamente, pereitą savaitę 
rezignavo iš tos partijos 
nes jam išrodo, kad pasau
lio situacija reikalauja An 
glijoj koalicinės valdžios su 
Churchillu priešaky. Ta 
čiau prie Churchillo kon 
servatorių partijos Black- 

Jis bu-
Tas parodo, jog J. Malikas 
melavo, kad Sovietų Rusijaįbum neprisideda.

Automobilių darbininkų 
unija įteikė Fordo kompa
nijai reikalavimą pakelti 
uždarbius 117,000 darbinin 
kų tos kompanijos dirbtuvė
se. Unija sako, kad pabran- 
gęs pragyvenimas verčia ją 
reikalauti aukštesnių uždar
bių. Unija aiškina, kad Ge
neral Motors ir Chrysler 
kompanijos moka darbinin
kams aukštesnius uždarbius 
ir uždarbių išlyginimas yra 
reikalingas.

Fordo darbininkai pasi
rašė sutartį su kompanija 
1949 m. spalių mėnesį ir su
tartis veikia iki šių metų ga
lo. Dėl kainų kilimo pra
deda ir kitos unijos reika 
lauti kelti uždarbius.

Amerikos Darbo Federa
cija pasisakė prieš kongre
so sumanymą apdėti korpo
racijas didesniais mokes
čiais. Federacija aiškina, 
kad pakėlus korporacijoms 
mokesčius, turės pabrangti

Visą praeitą savaitę ir 
šią Jungtinių Tautų saugu
mo taryba kalbėjo ir kalba 
apie pirmą savo darbų tvar
kos punktą, bet nepajuda 
iš vietos. Pirmininkas Joku 
bas Malikas nenutinka pa- 
cviesti Korėjos respublikos 
atstovą į posėdžius, o kiti 
delegatai to reikalauja. Ta 
proga Mhlikas primalė ga
lybes melų prieš Ameriką, 
o Amerikos ir Anglijos de
legatai iškėlė Rusijos veid 
mainystę ir melus ir pakar 
totinai nurodė, kad Rusijos 
apginkluota šiaurinės Korė
jos armija pradėjo puolimą 
ir todėl Jungtinės Tautos 
turi pareigą agresorių sud
rausti. Anglijos atstovas 
ilgoje kalboje iškėlė bolše 
vizmo pavojų Azijos tau 
toms ir šaukė Azijos žmo
nes jungtis su Europa ir A 
merika prieš bendrą totali 
tarinės despotijos pavojų.

Saugumo tarybos pirmi
ninkas taip pirmininkauja
oje taryboje, kad rimtas 
klausimų svarstymas yra 
neįmanomas ir visi delega 
tai kalba “pro langą” pla 
čiajam pasauliui propagan
dines kalbas.

Korėja Turės
Būti Suvienyta
—

Amerikos vyriausybės at
stovas Jungtiniėse Tautose, 
Warren A. Austin, kalbėda 
mas saugumo taryboje pa
reiškė, kad dabartinis karas 
Korėjoj turės būti užbaig
tas visos Korėjos suvieniji 
mu ir užtikrinimu korėjie
čių tautai teisės tvarkytis 
nepriklausomai ir demokra 
tiškai. Jis dar pridėjo, kad 
ne dėl kokio kito tikslo J 
Tautų karo jėgos dabar ir 
kaujasi Korėjoje.

Tuo pareiškimu Amerika 
pirmą kartą pasakė, kad ka 
ras Korėjoj nepasibaigs 
prie 38-os paralelės, bet bus 
tęsiamas, kol visa Korėja 
>us suvienyta į vieną vals
tybę.

Amerika Siekia
Apsaugot Formozą
Generolo MacArthur lan- 

cymasis Formozoje pas ge
nerolą čankaišeką, pagal 
pranešimus iš Washingtono, 
nepakeitė Amerikos politi-

3 Tnlmuiyvm Rytuose, 
Amerikos karo laivynas tu
ri įsakymą neleisti kinų ko
munistams užkariauti For
mozą, bet pati Amerika ne
siima spręsti Formozos li- 
cimą ir tos salos priklauso
mybė bus sprendžiama ar
ba sudarant taikos sutartį 
su Japonija, arba Jungtinių 
Tautų organizacijoj. Ame
rika nenori kištis į Kinijos 
pilietinį karą ir jei kinų ko
munistai nepuls, tai Ameri
ca nerems Čankaišeko. Bet 
jei kinų komunistai veržtų
si į KOreją, tada Amerika 
noroms nenorams turės su 
daryti karišką sąjungą su 
Čankaišeko nacionalistų re
žimu.

Kingrcsas Dmda Prezidentai 
Pladns įgaliojimus

Gauna Daugiau Teisią, Negu Prašė; Ūkio Kontrolė Pagal Pre
zidento Nuožiūrą; Kontroliuos Kainas, Uždarbius, Kre

ditą, Rekvizicijos Teisė; Svarstomi įstatymai 
Pažaboti Penktąją Koloną.

Bulgarai Išvaro
250,000 Turkų

Bulgarų vyriausybė pra
nešė Turkijai, kad per atei
nančius 3 mėesius 250,000 
turkų bus išvaryti iš Bulga
rijos į Turkiją. Po karo bu
vo sudaryta tarp bulgarų ir
turkų sutartis apie pasikei-'
timą gyventojais, bet Tur
kija protestuoja prieš tokį 
skubų turkų gyventojų iš
varymą iš Bulgarijos ne
duodant turkų vyriausybei 
laiko išvaruomus žmones 
tinkamai priimti ir apgy-

Kongresas jau baigia 
svarstyti ūkio kontrolės įs
tatymą ir prezidentui sutei
kia labai plačius įgalioji
mus įvesti griežtą ūkio kon
trolę, kad apsaugojus šalį 
nuo infliacijos. Nuo Korė
jos karo pradžios urmo kai
nos jau pašoko visą šešta
dalį į viršų ir jei taip ir to
liau eis, tai ginklavimosi iš
laidos žymiai padidės ir 
teks leisti darbininkams 
reikalauti algų pakėlimo.

Todėl atstovų rūmai pra
eitą savaitę nubalsavo 383 
balsais prieš 12 duoti prezi
dentui teisę, pagal jo nuo-

naujose vietose, 'žiūrą: Įvesti kainų ir uždar-
Bulgarijoj, sako, esą arti 

vieno miliono turkų tauty
bės žmonių ir bulgarų ko
munistinė vyriausybė įta
ria, kad kilus karui tie tur
sai vargu butu ištikimi Bui- 
garijai, o todėl nori nuo jų 
visai atsikratyti. Todėl ir 
pagreitinamas tų turkų gy
ventojų išvarymas iš Bulga
rijos. 1

Maskva ir Vėl
Žada Derėtis

Anglai Pasiryžę Ginkluotis

visokie produktai ir darbi- 
neduodanti Korėjos bolše-'siąs nepriklausomas parla-lninkams bus sunkesnis pra- 
vikams ginklų. Imento naiys. ' gyvenimas

Anglija paskelbė trimetį 
ginkluotės planą gustipri 
mui Vakarų Europos ap
saugos prieš Rusijos agre
siją. Tam planui numato
ma $9,520,000,000 išlaidų, 
kurių pusę turėtų pakelti 
Amerika. Mainais už Ame
rikos pinigus Anglija apsi- 
ima nemokamai aprūpinti 
savo ginklais visas valsty
bes, kurios įeina į Siaurės

Henry A. Wallace 
Nebe ‘Progresyvi*’
Buvęs Amerikos vice-pre 

zidentas ir “progresyvių’ 
partijos kandidatas į prezi 
dento vietą 1948 metais, 
Henry Agar Wallace, perei 
tą savaitę galutinai pasi
traukė iš progresyvių parti
jos. H. Wallace griežtai pa 
smerkė Rusiją, kaipo agre
sorių Korėjoj ir sakė, kad 
jis remia Ameriką dabarti
niame konflikte, o “progre
syvių” partijos vadovybė 
pasisakė už Rusiją, prieš 
Amerikos politiką Korėjoj. 
Todėl Wallace ir nutraukė 
visus ryšius su tais “progre 
šyviais.”

H. Wallace iki 1928 me
tų buvo republikonas, pas
kui demokratas ir po karo 
1947 metais jis buvo nuėjęs 
su bolševikuojančia progre
syvių partija. Po Wallace 
pasitraukimo, progresyvių 
partija lieka aiškus bolševi 
kų politikos įrankis šioje ša 
lyje-

Maskvos vyriausybė pra
nešė Washingtonui, kad ji 
greit paskirs savo delegatus 
derėtis su Amerika dėl at
siskaitymo už “nuomos-pa- 
skolos” gerybes gautas iš 
Amerikos laike antr-o pa
saulinio karo. Rusija gavo 
iš Amerikos visokių “nuo- 
mos-paskolos” gerybių už 
vienuoliką bilionų dolerių 
ir, pagal susitarimą, turi už 
tas gerybes kaip nors atsi
skaityti, iki šiol rusai dėl to 
ir derėtis nenorėjo, nors ke
letą kartų jie jau buvo pa
sižadėję delegatus atsiųsti, 
bet neatsiuntė. Ar dabar ki 
taip bus?

Darbininkų Unijos
Skirsto Kandidatus
C. I. O. unijos per savo 

politinės akcijos komitetą 
jau paskelbė senatorių ir 
kongresmonų rekordus “iš 
darbininkiško požvilgio” ir 
sako, kad 17 senatorių ir 
133 kongresmonai balsavo 
visiškai gerai 81-ame kon
grese ; 7 senatoriai ir 20

bių kontrolę ir įvesti trūk
stamų prekių racionavimą; 
Leisti prezidentui daryti 
dirbtuvių ir žaliavų rekvizi
cijas ir skirstyti žaliavas 
pagal ginklavimosi reikalą; 
Kontroliuoti kreditą, ypač 
griežtai suvaržyti vartotojų 
kreditą (pirkimą ant išsi- 
mokėjimo); Teikti kredi
tus toms pramonės šakoms, 
kurių gamyba yra svarbi 
ginklavimuisi; Persekiot ir 
baust pelnagaudžius ir pre
kių pirkimą be pateisinamo 
reikalo.

Senatas šią savaitę svar
sto tokių įgaliojimą davimą 
prezidentui ir linksta pri
tarti atstovų rūmų jau nu
balsuotiems įgaliojimams. 
Prezidentas tokiu budu tu
rės daugiau teisių kontro
liuoti ūkį, negu jis prašė iš 
kongreso.

Kartu su tuo kongresas 
rimtai svarsto priimti įsta
tymą apie pažabojimą pen
ktosios kolonos, arba komu
nistinio judėjimo, nes bol
ševikai čia yra aiškus agre
singojo Rusijos imperializ
mo agentai ir butų didelis 
apsileidimas duoti jiems čia 
pilną laisvę šnipinėti ir va
ryti propagandą, kuomet 
musų šalies jauni žmonės 
miršta kovoje su tais pa
čiais bolševikais Korėjos 
frontuose.

Kariška mobilizacija jau 
išsisiūbavo ir jau 400,000 
vyrų yra pašaukti iš atsargi
nių, iš nacionalinės gvardi
jos ir naujokų į ginkluotas 
krašto pajėgas. Ginklavi
mosi programa irgi plačiai 
jau vykdoma.

Kongresas jau baigia 
svarstyti ir naujų taksų įve-kongresmonų tik po vieną 

kartą balsavo ne pagal dar-Į^imą karo išlaidoms pa 
bininkų norą; 9 senatoriai:dengti. Numatoma nuo lie- 
ir 59 kongresmonai nė kar-)pos j d. šių metų apdėti 
to nebalsavo pagal unijų korporacijas naujais moke- 
pageidavimą, o 16 senato- 'sniais, o atskiri pilieččiai 
rių ir 44 kongresmonai tik mokės padidintus taksus 
po vieną kartą tėra balsavę nuo gjų metų spalių 1 d 
gerai

Pagal šitą rekordą unijos Kolombijos kariuomenė
Laika* užaiaakyti “Kelei- keta šį rudenį remti tuos ir policija pradėjo medžio-« !• j < i • J V s * ’a* V J • u •Atlanto Paktą. Preziden-vio” kalendorių 1951 me-,kandidatus, kurie dabartį-, U banditų gaujas kurios 

tas Trumanas mano kad tam*. Daug informacijų ir niame kongrese pasirodė plėšia ūkininkus Pereitą 
tei geras planas. skaitymų. Kaina 50 centų, darbininkams draugingi. savaitę užmušta 19 žmonių.



Poslapis Antras

AMERIKOS BALSAS” kad duona busianti prista-
--------- • Stoma į namus. Žinoma,

Maskvos' praktikoje niekas duonos i 
namus nepristatinėjo.

gvę myhnėių tautų 
Staliną.”
Iš tikrųjų toje salėje, kai 

pasirodo krauju pasruvęs 
diktatorius, matai vien tik 
baimės apimtus pataikūnus, 
nužemintus vergus.

50. BOSTON

Kad atremti 
skleidžiamus melus ir 
šmeižtus prieš Ameriką ir 
kitus demokratinius kraš
tus, ši šalis įsteigė “Ameri
kos Balsą” (Voice of Amer
ica), kuris radijo bangomis 
transliuoja rusų kalba tei
singas informacijas Sovietų 
gyventojams. Ir reikia pa
sakyti, kad “Amerikos Bal
sas” duoda gerų rezultatų. 
Sovietų žvalgyba nepajėgia 
su radijo bangomis kovoti. 
Todėl Maskva sugalvojo 
trukdyti tas bangas, kad 
žmonės negalėtų jų supras
ti. Ji pakinkė į darbą net 
250 aparatų radijo ban
goms trukdyti.

‘‘Amerikos Balso” infor
macijos Rusijos žmonėms 
patinka. Tą parodo ir Vi 
šinskio keiksmas, paleistas 
andai Jungtinių Tautų or
ganizacijoj. Apie “Ameri
kos Balsą” jisai spiaudėsi 
šitaip:

“Tos radijo transliacijos 
tai pikčiausia propaganda. 
Faktinai, tai yra ne kas ki
ta, kaip kvietimas rusų tau
tą sukilti; tai yra šaukimas 
į karą su Rusija. Tai di
džiausia demagogija. Jei 
mes nesihntume žygių, kad 
sutrukdyti tų žinių skleidi
mą, rusų tautos pykčio mes 
nesuvaldytume. . . .”

Pagal Višinskį išeina, 
kad rusų tauta tų radijo ži
nių nesiklauso, o jeigu iš
girstų netrukdomai, nesu- 
valdytų savo pykčio. Žino
ma, Višinskis čia aiškiai pa
melavo, bet kartu ir teisy
bę pasakė. Jis viešai pri
pažino, kad rusai, kad ir 
už “geležinės užuolaidos” 
gyvendami ir nepaprastai 
saugomi, atydžiai klausosi 
“Amerikos Balso” teikiamų 
žinių ir iš jų sužino daug 
teisybės apie komunisto, i 
skleidžiamą melą.

Amerikos atstovybės Mas
kvoje teigimu, 1947 metais 
kol tos žinios nebuvo truk 
domos, “Amerikos Balso” 
Rusijoj klausydavosi apie 
10,000,000 žmonių. Kai O. 
Kasenkina iššoko iš Sovietų 
konsulato New Yorke patal
pų, Maskva tučtuojau apie 
tą įvykį sužinojo ir apie jį 
pašnabždomis kalbėjo. Po 
to Maskvos radijas prapliu
po keiksmais ir grąsinnnais 
“Amerikos Balsui,” kad jis 
sistematingai demoralizuo
jąs Rusijos ir kitų “liaudies 
demokratijų” kraštų žmo
nes.

Visai patikrintomis ži
niomis, vienas išprusintas 
komunistų agitatorius savo 
partijos narių susirinkime 
pasakė: '

“Iki karo išaiškinti žmo
nėms komunistinę ideologi
ją buvo gan lengva, bet da
bar britų radijas ir ‘Ameri
kos Balsas’ tą darbą labai 
apsunkino. Bloga tai, kad 
žmonės patys tų pranešimų 
klausosi, tačiau blogiausia, 
kad klausiusieji tuojau ką 
girdėję išpasakoja kitiems.”

Kartą “Amerikos Balsas” 
pranešė, kad Maskvoje šei 
mininkės yra priverstos sto
vėti eilėse, kad nusipirkti 
duonos, ir nuo savęs pridė
jo, jog Amerikoje jei kas 
pareikalauja duona prista
toma į namus. Po šito pra
nešimo Maskvoje buvo mo
terims uidrausta stovinėti 
eilėse Ir viešai paskelbta,!

Bet buvo dar ir toks atsi
tikimas: Maskvos radijas, 
atsakinėdamas į piliečių 
klausimus, aiškino kas tai 
yra “liaudies demokratijos” 
ir kokie jų požymiai. Jisai 
painiojo, painiojo, ir nieko 
doro nepasakė. Tuomet 
“Amerikos Balsas” sumanė 
tam pranešėjui padėti ir, 
atsakydamas į tuos klausi
mus, paaiškino, kad “liau
dies demokratijos’’ yra ne 
“liaudiškos” ir ne “demo 
kratiškos.” Po tokio šposo 
Maskvos radijas panaikino 
atsakinėjimus į klausimus; 
jų vieton įvedė “muzikos 
valandėlę.”

“Amerikos Balsas” daž
nai ir plačiai pranešinėja 
apie “vergų darbą” Sovietų 
Rusijoj. Maskvos radijas 
štai kaip į tai atsakė:
“ ‘Amerikos Balsas’ sklei
džia piktus gandus apie kai 
kurias priverstino darbo rū
šis Sovietų Rusijoj.” Mas
kva čia buvo priversta pri
pažinti, kad Sovietijoj tik
rai egzistuoja “kai kurios 
priverstino darbo rūšys.”

“Amerikos Balsas” ne 
kartą aiškino apie Atlanto 
Paktą ir jo siekimus; po 
to Maskva buvo priversta 
tą paktą paskelbti. Jei ne 

Amerikos Balsas,” vargiai 
rusai butų žinoję, kad toks 
paktas yra ir kam jis su
darytas.

“Amerikos Balsas” pa
aiškina rusų darbininkams 
ir apie rusiškąsias profesi 
nes sąjungas; paaiškina, 
kokie pas rusus rinkimai ir 
kokie rinkimai laisvose ša
lyse. Tokie dalykai visuo
met iššaukia piktą Maskvos 
radijo atsakymą. Taigi 
“Amerikos Balsas” netik 
pats informuoja rusus, 
skleidžia jiems tikrą tiesą, 
bet priverčia ir komunistų 
valdžią paskelbti kai ku
riuos faktus, kuriuos ji nuo 
savo piliečių mielai nuslėp
tų. Sovietų režimas, kad 
ir labai norėtų, bet negali 
sutrukdyti oro bangų, ne
gali jų suvaržyti. “Ameri 
kos Balsas’’ Stalino dikta
tūros pikčiausis priešas.

PALAIMINTI NUSI2EM1 
NUS1EJ1

TOKS JŲ NOTURAS!

“Vilnis,” pasisakydama 
dėl belgų kovų prieš kara
liaus Leopoldo į Belgijos 
sostą sugrįžimą, visai nuty
li, kad vyriausioji toms ko
voms vadovybė priklausė 
Belgijos socialistams. Ji sle
pia ir tai, kad tą kovą ak 
tingai parėmė į profesines 
sąjungas organizuota darbi 
ninkija ir palaikė liberališ
kieji šalies elementai. To
se kovose trys kritusieji, 
taipgi priklausė socialis
tams. Bet visa tai musiš 
kieji bolševikai sąmoningai 
nutyli ir dvejuose “Vilnies”

numeriuose (189 ir 182) į jei Jungtinių Valstybių vy- 
nuduotai kalba lyg ir apie riausybė paremtų Jungtinių 
gaivalinį, niekeno net vai- Tautų.galimą akciją dėl ge- 
komą žmonių sukilimą, ku- nocidiškų masinių deporta- 
ria tik per plauką ne pavirę rijų, taip kad kaltininkas 
tęs į pilietinį karą ir todėl, butų paskelbtas, gi jo au- 

musų bolševikų: kome butų duota atitonka-
, . .. ma satisfakcija jų kovoje

“TIS £!{* * -priklausomy-

veikė čr į dešiniųjų socialistų .
Pabalčio diplomatiniai at

stovai mato naują padrąsi
nimo šaltinį Amerikos žy
gy prieš komunistų agresiją 
Kinijoj. Jungtinių Tautų ir 
Amerikos akcija Korėjoje 
turės duoti laukiamų rezul
tatų. Kai 1940 metais bu
vo užpultos Pabalčio vals 
tybės, tai jos tokio užtari 
mo neturėjo. Todėl Pabal
čio žmonės dabai* sveikina 
Jungtinių Tautų ir Ameri
kos užsistojimą už Pietų 
Korėją, nes tas duoda pa
grindo tikėti, kad šita Jung 
tinių Tautų intervencija su- 
įStiprins priemones ir Pabal
čio tautų išlaisvinimui. 

Washington, D. C.

vadus. Buvo [suprask: so
cialistai] priversti išeiti 
prieš karaliaus sugrąžinimą.”

Kam “Vilnis” klastoja 
faktus? Ogi tam, kad vi
sai masių akeijai vadovavo 
socialistai, o Belgijos bol
ševikai buvo nustumti į už- 
pečkį, nes jie ten neturi jo
kios įtakos. Kad paslėpti 
Belgijos komunistų silpnu
mą, bolševikai išgalvojo 
melą apie “žmonių sukili
mą, paveikusį į socialistus.” 
Meluokite, sveiki, toks jau 
jūsų noturas.

_  T
Pabalčio Diplomatų Žygis

Praėjo jau 10 metų kai (saugumas. Nerimas šioje 
Sovietų Sąjunga užpuolė ir Europos dalyje pasidarė tik
okupavo tris Pabalčio res
publikas—Estiją, Latviją ir 
Lietuvą—sulaužydama su
tarčių įsipareigojimus ir 
pagrindinius tarptautinės 
teisės dėsnius.

Ta proga Lietuvos minis
teris, ‘ p. Povilas Žadeikis;
Latvijos charge d’affairs, 
p. Julės Feldmans, ir Esti-|Bet Amerika, nepripažin- 
jos pasiuntinybės įgalioti-’ dama Pabalčio valstybių 
nis, p. Johannes Kaiv, skai- prie Rusijos prijungimo, su 
tė savo garbės p a r eiga'giliu pramatymu ugdo taė 
išreikšti savųjų tautų vardu ką pagrįstą teisingumo ir 
gilų dėkingumą Jungtinių laisvės principais.
Amerikos Valstybių vyriau-' 
sybei už teikiamą Pabalčio

tada, kai 1939 metais Mas 
kva slapta susitarė su Hit
leriu šitų valstybių nepri
klausomybę sunaikinti. Ir 
dabar Pabalčio valstybės 
yra naudojamos tolimesnei 
Rusijos ekspansijai, kuri 
grąso ne tik Europos, bet 
ir visai Vakarų civilizacijai.

tautoms paramą nepripa
žįstant jų inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą h* už tęsti
ną Pabalčio diplomatinių 
atstovų Jungtinėse Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse 
pripažinimą. Valstybės sek
retoriaus 1940 m. liepos 23 
d. neužmšritamas pareiški
mas sunkiausiomis aplinky
bėmis laike paskutinių 10 
metų labai daug prisidėjo 
prie palaikymo Pabalčio

Rusų rašytojas Paulen- 
kov, aprašinėdamas “Prav- 
doje” Aukščiausiojo Sovie
to posėdžius, patiekia šito
kį nesveikos fantazijos, ver
giško nusižeminimo ir drau
ge tuščio ir kvailo išdidumo 
vaizdelį. Štai, pasiskaity
kite:

“Būna iškilmingi tylos mo
mentai. Jie būna, kai pasi
rodo Stalinas.

“Neskubėdamas eina di
dysis vadas ir mokytojas į 
atokią vyriausybės ložės sa
vo sėdynės vietą. Salė se
nai stovi ir vis ploja delnais. 
Vtei nori matyti vadą, di
džiuotis ir gėrėtis juo. Visą 
gyvenimą atsiminti, kaip jis 
įėjo, kaip žvilgterėjo į salę. 
kokia nepaprastai jaukia 
šypsena nušvito jo veidas, 
kaip paprastai ir kukliai at
sako jis katučiais į tautos 
atstovų sveikinimus.

“Dideliu džiaugsmu prasi
deda darbo diena. Darbo 
žmonių ir karių tauta, nau
jų kelių Skinija, pasaulio 
taikos saugotoja, Rai ką ma
tei Kremliaus salėja, svei- 

Sovietų ir visų lai-

II
Pabalčio valstybių diplo

matiniai atstovai tačiau pa
reiškia savo susirūpinimą 
dėl nepakeliamų sąlygų lie
čiančių jų kraštus rusų oku
pacijoje. Okupacijos tiro
niškas režimas sužlugdė 
Pabalčio kraštų gyvenimą 
iki tokio laipsnio, kur neli
ko vietos pagrindinėms 
žmogaus teisėms. Komu
nistų teroras, gyventojų 
naikinimas tęsiasi pagreiti-

tautų vilties, kad laisvė ir!namu tempu; gyventojai
__   - * 1 1 _ ’   1- A _  * • •nepriklausomybė joms bus 
atnaujinta.

Nepriklausomybės laiko
tarpyje, tarp dviejų pasau
linių karų, Pabalčio tautos 
laikėsi neutralumo politi
kos. Jos buvo taikingos, 
laisvę mylinčios, klestinčios 
tautos ir niekada nedaly
vavo jokioj koalicijoj nu
kreiptoj prieš kitas šalia. 
Tvirtinimas, kad Pabalčio 
valstybės, apgyventos ne 
slavų kilmės gyventojais, 
su Vakarų kultūra, yra rei-

Raudonieji Rudeliai 
Turės Būt Nubausti

Pastatytū8 Dr. Jono Šliupo Paminklas
n
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Paveiksle yra Dr. Jonai šliupui pastatytas paminklas. 
Greta jo stovi ponia Grasilda Šliūpienė ir Vytautas šliu
pas, šliupu sūnūs.

Po 26 liepos posėdžio 
Anglijos Darbo Partijos}
Vykdomas Komitetas išlei-i
do pranešimą, kad engėjai! šių metų liepos 9 dieną, biavo sandariečiai, socialis- 
persekioja profesines są- Chicagos Lietuvių Tautinė- tai, demokratai, SLA, TMD
jungas Rytų Europoje. To^se Kapinėse buvo pastaty-
liau pranešime pabrėžiama, 
kad “engėjai bus nubausti 
už papildytus kriminalus, 
kai laisvė bus atstatyta.” 

Laike paskutinių kelių

tas Dr. Jono Šliupo pamink
las. Į paminklo atidengi
mo iškilmes buvo susirinkę 
komiteto Dr. Jono Šliupo 
paminklui statyti nariai,

savaičių, pranešimas sako, Chicagos pažangių, demo- 
koniūnistų puolimas prieš*kratomų bei liberalinių or- 
darbininkus Rytų Europoje [ganizacijų atstovai ir apie 
pasiekė pasiutimo laipsnį, [tūkstantis Chicagoje ir 
Negailestingi įstatymai irįapielinkėse gyvenančių se- 
obstrukcijos profesinėm są-'nų amerikiečių bei naujai

pranyksta iš gatvių ir savų
jų namų. Masinės deporta
cijos nesiliauja. Nekalti 
žmonės vežami į vergų dar
bo stovyklas Rusijos gilu
moj, kur mirtis yra vienin
telė išeitis jų kentėjimams. 
Pabalčio tautų oficialus at
stovai ir organizacijos įvai
riomis progomis kreipėsi į 
Jungtines Tautas prašyda
mi intervencijos, kad su
stabdyti tuos barbariškus 
rusų veiksmus Pabalčio val
stybėse. Deja, iki šiol jo*

jungom yra pnezastis nera
mumų ir pasipriešinimų fa
brikuose.

čechoslovakijoje ir Ven
grijoje nauja areštų banga 
prasidėjo.

Darbo Partijos komitetas 
pareiškė, kad vykdomi dar
bininkų areštai yra krimi
nalinis nusikaltimas prieš 
tarptautinį darbininkų ju
dėjimą, ir įspėjo už tą dar
bą atsakinguosius, jog Va
karų darbininkija visa tailę^“^“

atvažiavusių tremtinių.
Iškilmių metu giedojo so

listas Algirdas Brazis, kal
bas pasakė komiteto pirmi

ir kitos liberalinės organi
zacijos bei nepriklausomi 
klubai. Stambesnes aukas 
prisiuntė Chicagos “Apšvie- 
ta,” SLA centras, gruzdie
čiai ir • rytinėse valstybėse 
veikią sandariečių vadovau
jami klubai. Iš pavienių 
asmenų stambesnę auką pri
siuntė tiktai pittsburghietis 
Pivaronas. Visos kitos au
kos buvo smulkutės. Teko 
tenkintis penkinėmis, dole
riais, o dažnai ir centais. 
Patarimų komitetas gavo 

" i daug, bet pinigų mažai.

kalingos Sovietų Rusi jos lkios viešos akcijos nebuvo 
saugumui, neturi pagrindo;'imtasi Jungtinių Tautų, 
tų valstybių nepriklausomy- Pabalčio valstybių oficialus 
bė buvo geresnis Rusijai'atstovai didžiai įvertintų,

VIDAUS PRIEŠAS PAVOJINGAS

stebi.
Sakoma, “kuprotą tik 

grabas išlygina.” Taip pat 
ir komunistinius engėjus tik 
kartuvių kilpa sustabdys. 
Patys įspėjimai daug nepa
gelbės. Reikia manyti, kad 
nebetoli toji diena, kada ši
tie tarptautiniai kriminalai 
bus surinkto į naują Nue- 
renbergo bylą ir gaus už
tarnautą atlyginimą.

Mes turime pažymėti vi
sam pasauliui, kad musų 
okupuotoje tėvynėje Lietu
voje vyksta dar baisesni 
įvykiai. Ten vyksta ne tik 
žmonių naikinimas, bet 
vyksta visos tautos žudy
mas.

Labai didelis klausimas 
kyla, kaip ilgai tie tarptau
tiniai kriminalistai, kurie 
šiandieną nešioja komunis
tų vardą, galės laisvai musų 
ir kitas tautas be pasigai
lėjimo naikinti? Jeigu jie 
bus tam darbui palikti il
gesniam laikui, tai labai 
galimas daiktas, kad iš Lie
tuvos liks tik geografinis 
vardas. Žinoma, mes savo 
jėgomis nieko negalime pa
daryti. Mes tiems krimi
nalistams karo paskelbti 
negalime. Bet vieną mes 
galime, tai prisidėti prie 
tarptautinio socializmo są
žinės ir rėkti visu balsu: 
rutilu Jaute T Protestuo
jame ir reikalaujame pa
saulio žmonijos imtis veiks-

ninkas Juozas Balčiūnas, 
konsulas Dr. Petras Dauž- 
vardis, ALT iždininkas Mi
kas Vaidyla, komiteto iždi
ninkas Povilas Daubaras, 
“Apšvietos” atstovė Mari
jona Zolpienė, “Naujienų” 
redaktorius Dr. P. Grigai
tis, komiteto sekretorius M.

ir ponia Grasilda 
Šliūpienė. Iškilmės pasibai 
gė Lietuvos himnu.

; f

Komitetui daug padėjo 
“Tėvynė,” “Keleivis” ir k. 
laikraščiai dėdami praneši
mus. Daug gelbėjo Chicagos 
Tautinės Kapinės, duoda
mos paminklui vietą ir pa
dėdamos jam pamatus.

Nė vienas komiteto narys 
už darbą negavo jokio atly
ginimo. Kiekvienas jų, be 
praleisto laiko, dar turėjo

Paminklas pas t a t y t a s piniginių išlaidų, kurias 
Amerikos lietuvių suauko- Į n}°kėjo iš savo kišeniaus. 
tais ir komiteto narių įvai-^jlo globėjai dabojo, kad 
riais parengimais uždirbtais;11® vienas centas nebūtų be- 
pinigais. Sudėtų aukų skai-Į1*®1^’1^31 išleistas ir kad 
čius tiktai keliomis dešim- niekas nepasipelnytų. Vi- 
timis dolerių yra didesnis s(^s gautos aukos buvo skel- 
už komiteto narių uždirb- Liamos spaudoje.
tus pinigus, šiomis dieno- Komitetas užsakė pamin- 
mis bus paskelbta tiksli ko-^j^ tiktai tada, kai jau be- 
miteto pajamų ir išlaidų at-jVej|ę turėjo 2,000 dolerių, 
skaita. I Paskutinėmis savaitėmis į

buvo suaary-jįždų įplaukė kelios stambes 
tas iš Chicagos pažangių, h- n£g sumos< Komitetas ne 

tiktai sumokėjo už pamink
lą ir su atidarymo iškilmė
mis surištas kitas smulkias 
išlaidas, bet dar turi sutau
pytus kelis dolerius. Visi 
likusieji pinigai bus skiria
mi Dr. Jono Šliupo biogra
fijai išleisti.

Komitetas dėkoja visoms 
organizacijoms ir paski
riems asmenims aukomis ir 
darbu prisidėjusiems prie 
Dr. Jono Šliupo paminklo 
statymo.

bėralinių ir socialistinių or
ganizacijų. Komitetas bu
vo didelis, bet darbo dau
guma teko atlikti keliems 
nariams. Daugiausia prie 
statymo darbo prisidėjo ko
miteto pirmininkas Juozas 
Balčiūnas, Lietuvių Audito
rijos administratorius; Kle
mensas Vilkevičius, komi
teto iždo globėjas; komite
to iždininkas Povilas Dau
baras ir vicepirmininkas 
Jonas Bardauskas. Jie da
lyvavo visuose komiteto po
sėdžiuose ir vykdydavo nu
tarimus. Daug prie staty
mo darbų yra prisidėjusi ir 
ponia M. Zolpienė. Padėjo 
didokas skaičius ir Chica
goje gyvenančių veikėjų.

Su komitetu bendradar-

mo prieš komunistinius ne
naudėlius.

A. Zamžickat.

Martynas Gudelis,
Komiteto Sekretorius.

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai Išlais
vinti?
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

JO NIEKAS NEMUKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas Kas Kaito, kaso

Kas Girdėt Chicagoje
Ko Čia Ypač Trūksta [lentynėlės knygelių apkrau

na- ... . . ta. Niekas niekada prie tųChieagos lietuviai galėt, neSėdį. Parapijonai
suseannatyti dėl neturį- ko nori £ ini.
r,. J1™08 . Cla'gus meta j tam tikrą dėžutę,
trūksta centralimo knygy-,Panaži tvarka ir Hetuvių 
Į10'. bažnyčių bobineiuose. Tie-
tosi didžiausiu pasaulio lie
tuvių centru, tai tokios kul
tūrinės įstaigos neturėjimas 
vietos lietuviams sudaro 
sarmatą.

Knygyno stoką bando už-

sa, lietuviškų laikraščių nu
sipirkimui nėra. Yra, vie
nok, šis tas savotiško. Ant 
stalų nuolat randasi marijo
nų “Laivo,” pranciškonų

Varpelio” ir jėzuitų
pildyti keletas asmenų, ku-“Žvaigždės” numerių, ku
rie vasaros metu pasirodo rių gali dykai imti kiek tik 
su savo bizniu piknikuose,: nori. Mat, kai tų laikraš- 
o žiemą salėse per įvairius’čių skaitytojai juos perskai- 
parengimus. Bet tas nega- to, tai ir neša į bobinčių, 
Ii atstoti knygyną. Reikia kad jų neskaitantieji pasi- 
rasti tam reikalui viešą cen-[imtų ir pasiskaitytų. Taigi 
trą.

Išrodo, kad knyginio biz
nio centru galėtų būt Trem

VALO KOMUNISTŲ SLAPUKUS

Užėmę Korėjos Mestą, amerikiečių tankai valo pasLsle- 
kurie Amato ik užkampią.

, Devenienė, H. Blažas, ar 
buvęs VLIK’o atstovas V. 
Sidzikauskas, kuris tik šio
mis dienomis atvyko su 

, žmona | Waterbury. O be 
to, gros gera orkestrą.

Lietuvai Remti Draugijos 
centro valdybos . posėdis 
Įvyks rugpiuėio (Augusi > 
20 d., 12:30 vai. po pietų, 
Pabrausko pavilione, Leis- 
ter, Mass. Visi kurie esate 
išrinkti 1 1950 metų valdy
bą nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti. Bus apkalbėta

Kas Nauja Brooklyne
Mitchulis Sunkiai Serga Pereitus rinkimus į tre- 

T • oo J M- teiaji delegato terminą iš-
- VJ?*0? ‘rinktas C. Kundrotas. Nors 
uulis-Mitchul atsidavė sun- jjs p,^ terminą ka
nai vidurių operacijai, kur Į labai purkštavo, ta
ri buvo padaryta Wyckoff—Įau ^buvęs porą terminų 
Heigbts ligoninėje M?«u^smarkiai darbavosi, komu- 
įs yra senas Keleivio njsty padedamas, kad įsi- 

skaitytojas ir stambus kriau
čių kontraktorius, pažan
gus žmogus ir Lietuvos pa-r

raigi
spaudos platinime Romos 
katalikai turi tai, ko neturi 
liberalai. Nežinau, ar viso-

tinių Namai. Tie namai, parapijose tas praktikuo-
tai buvęs M. Meldažio sa 
liūnas su didele sale vaidi
nimams, mitingams ir šo
kiams, o mažesnė salė— 
mažesniems susirinkimams.

Meldažio salė priešpro- 
hibiciniais laikais buvo pa
garsėjusi, kaipo Chicagos 
lietuvių centras. Ponas Kai
rys, vienas iš pirmesniųjų 
tremtinių, atvykusių Chica- 
gon, išbandęs šarvo jėgas ki
tuose užsiėmimuose, paėmė 
su keliais kitais naujais at
eiviai to VUSius Meldažio 
namus savo žinion ir pava
dino “Tremtinių Namais.” 
Naujieji savininkai vis išsi
laiko ir jų centras pusėtinai 
populiarus. Net ir vasaros 
metu naujųjų ateivių ten 
gausiai lankosi. Kadangi 
knygynas daugiausiai vers
tųsi iš naujųjų lietuvių, tai 
jis ir tiktų ten, kur tų lie
tuvių daugiausia renkasi. 
Prie knygyno galėtų būt vi
sų Amerikos lietuvių laik
raščių agentūra. Tremtinių 
Namų adresas: 2244 W. 23 
Place.
Spaudo*
Katalikų

jama, bet žinau, 
kuriose taip yra.
Pasibaigė Gyvulių 
Garbinimas

kad kai

reikalą palikti pinigų mi-;mentą?
, šioms. Į šia proga pravartu pri-

Bet ta proga žmonės pri- minti, kad kun. P. Lapelio 
simena apie pačių kunigų 'laidotuvės buvo pusėtinai 
testamentus. Kodėl kimi-‘iškilmingos. Jis yra buvęs 
gai niekada niekur savoRoseiando lietuvių perapi- 
. ’ > '‘■jog klebonas ir tada jis bu

vo garsus. Prieš karą su

Laikraščių skaičium ir jų 
išplatinimu liberališ
koji Amerikos lietuvių vi
suomenė nuo senai pralen
kia Romos katalikus. Tas 
pastebima visose katalikiš
kose tautose. Kadangi laik
raščių ir spaudos išsiplati- 
nimas ankštai rišasi su idė
jų išsiplatmimu, tai katali
kų vadai visada degte degė, 
kad sustiprinus savo spau
dą ir ją išplatinus. Prie to 
ragino popiežiai ir vysku
pai. Chicagoj tų raginimų 
rezultatas yra tas, kad jau 
nuo senai visose bažnyčio
se savotišku budu platina
ma kuniginė spauda. Visų

Prieš apie dešimt metų 
Chicagoj buvo malevojama 
Brigbton Parko lietuvių pa
rapijos bažnyčia. Klebono 
Briszkos sumanymu, ant 
sienos prie altoriaus buvo 
numalevoti šie sutvėrimai: 
aras, liūtas, jautis ir meška. 
O po jais padėti tokie pa
rašai: šv. Jonas, šv. Lukas, 
gv. Morkus ir šv. Matas. 
Tai visi keturi evangelistai. 
Žmonių nusistebėjimui ir 
pasibaisėjimui tuomet ne
buvo galo. Klebonui teko 
apie tai net pamokslą pa
sakyti. Jisai išbarė para
pijomis dėl jų piktinimosi. 
Girdi, čia esą evangelistų 
simboliai—ne patys evan
gelistai. Žinoma, parapi- 
jonys revoliucijos nekėlė. 
Dalykai pasiliko, kaip buvo 
padaryti. Bet dabar para- 
pijonims pasidarė smagiau, 
nes bažnyčia tapo permale- 
vota ir minėti keturkojai ta
po užmatevoti.

Seniau žmonės sakydavo, 
kad Bridgeporto ir Mar- 
quette Parko parapijų kle
bonai įvedė “parcinkulio” 
atlaidus, o Brightono Par
ko klebonas |vedė gyvulių 
garbinimą. Dabar gi sako, 
kad pasibaigė “gyvulių gar
binimo gadynė.’’

testamentų neskelbia, kad 
parodyti žmonėms pavyzdi, 
kaip reikia paskirstyti savo'nemaža suma pinigų buvo 
pinigus? štai, prieš keletą1 išvykęs Lietuvon. Jei da- 
mėnesių mirė pralotas kon.
M. L Kruszas. Visi žino, 
kad jis buvo pusėtinai pini
gingas. Bet niekas nežino, 
kaip ir kam jis savo turtą 
paskirstė. Ar jis paliko 
kiek mišioms ir parapijai, 
kurioj susikrovė tiek pini
gų? Kiek paliko vienuoly
nams? Parapijonys labai 
norėtų tatai žinoti.

Nesenai mirė kun. P. La
pelis. Ar parapijonys su
lauks paskelbiant jo testa-

pasuruosimas žiemos veiki
mui ir kiti dalykai. Po su
važiavimui turėsim progą 
dar ir pasilinksminti.

___ •
Festivali*

Rugpiuėio 8 d. vakare 
prie miesto rotušės specia
liai jrengtoj estradoj vietos 
tautinės grupės pildė pro
gramas. Lietuviui atstova
vo Lietuvių Karo Veteranų 
Drum Corps ir naujakurių 
Meno Ratelis.

Vietos laikraščiai dau
giausiai aprašė 
net |dėjo paveikslus ; Ken- 

lies pinigų nebuvo palikęs'neth Miliausko, draugą P. 
Amerikoj, tai karui užėjus Miliauską sunaus, ir Ange-

gauti ir | trečią terminą de
legatu; jis j| ir gavo.

k . * . , . ± Politinė atmosfera musų
tnotas. Apie 4 metai tam jokaje nerami, nes lokalo 
atgal kada buvo rinkliava j p a s ko^fetooTančių 

orgamzaeijai, p. Mi- elementų rankose. O kuo- 
čiulis pirmutinis paklojo visas pasaulis komimis-
. i ♦ , tus smerkia ir kovoja prieš

dolerių. . .. įjuos, tai dirbti su jais ne-
Miciulis veda kriaučių ,i būt malonu. Jie visur 

būni jau apie 30 metų. ardo darbiBinkų ¥ienyhę, 
I^IUO metu JIS turi stambią kad dMi ..sa^į- 
dirbtuvę, kur dirba apie nuj

darbininkų; gi joį ^iesa, metai kiti tam at- 
sunus, Edvardas Miciuhs-igai komunistinis elementas 
Mitcbul, tun Brooklyne m lokale buvo nustelb- 
puikių vyriškų drabužių
krautuvę Greene Avė. ir'^,^ ir neapdairiX

vargu daug jų išgelbėjo. Po 
karo sugrįžęs Amerikon, tu
rėjo vikarauti Marąuette 
Parko parapijoj, Gyveno 
kukliai ir neafišavosi. Į jo 
laidotuves buvo atvykęs ir 
kardinolas. O kad prieš 
savo bosą gerai pasirodyti, 
tai kunigai ir seserys tose 
laidotuvėse dalyvavo labai 
skaitlingai.

Worcesterio Naujienos
Vietos lietuvių tėvų vai-( “Amerikos Lietuvio” re 

kų yra pašauktų | karą. Į daktorius-leidėjas G. Kybą 
Ypatingai buvę rezervistais [rugpiučio 5 d. gavo širdies 
ir viršininkais turi palikti [ataką. Išvežtas | miesto li- 
senus tėvus, žmonas ir vai-igonmę.
kus ir vykti į kovą prieš! —:—
raudonąjį siaubą. Vyresnysis viršyla Vytau-

Užtad jau sutinki gatvė- tas Žemaitaitis, draugų M.
Žemaitaičių sūnūs, buvo 
parvykęs iš Marylando vai 
stijos porai dienų. Išvyko 
| Korėją.

los Dubiekaitės, programos 
vedėjos ir k.

Programą pildė šie jau
nuoliai: Alena Zinavičiutė, 
Romutė Čepulienė, Uršulė 
Domontaitė, Angelą Dubie- 
kaitė, Romutė Mikalauskai
tė, Genė Orentaitė, Nijolė 
Kripaitė, Ivona Kazlauskai 
tė, Algirdas Bosiulis, Algi
mantas Čepulis, Zigfe Deb
ilia, Judzas Grantas, Virgi
lijus Martinonis, Juozas 
Staričenkas nr Gediminas 
Čekas. Žiūrovų buvo virš 
12,000. Publika lietuviams 
nesigailėjo plojimų.

“““ •
Vietos veikėjas inžinie 

rius Julius Kiškis ir šeima 
rugpiučio 14 d. išvyko į 
Kaliforniją pastoviam apsi
gyvenimui. Bičiuliams Kiš
kiams linkime geriausios 
sėkmės naujoj vietoj.

Broadway kertėj. Tėvui 
susirgus, sūnūs veda ne tik 
savo krautuvės biznf, bet ir 
dirbtuvės reikalus tvarko. 
Tai pavyzdingas čia gimęs 
jaunuolis, kurs seka tėvo 
pėdomis. Aišku, kad tas 
nuopelnas priklauso p. Mi- 
dsulienei, kuri taip pavyz
dingai sūnų Edvardą išauk
lėjo, kad nelaimės valan
doje pavaduoja savo tėvą.

Kadangi p. Mičiulis yra 
pažangus ir patriotingas 
lietuvis, tai ištikus nelaimei 
jo dirbtuvės darbininkai 
pareiškė jam užuojautą. Iš 
apie šimto dirbtuvės darbi
ninkų sumetė po kelis cen

unijistams, komunistams 
pavyko prarastas pozicijas 
atgauti ir dar net šiuo mo
mentu C. Kundrotą delega
tu išrinkti. Nors delegato 
rinkimus jie laimėjo, bet 
siuvėjų padėtis nepasitaisė. 
O buvo bubnyta, kad Kun
drotui laimėjus rinkimus, 
siuvėjų būklė pasitaisys. 
Nieko panašaus. Vietoj pa
sitaisymo, reikalai eina 
prastyn, dirbtuvės mažta, 
atostogų pinigai siaurėja, o 
kai kurie ir visai jų negau
na. 1

SLA 7-TO APSKRIČIO 
tus ir {teikė ligoniui dova-'METINIS IŠVAŽIAVIMAS 
ną—Philco Radio. Tai pa-

Kunigai dažnai žmonėms 
primena apie reikalą testa
mentą padaryti. Kartu pri
mena, kad testamente 
“Dievas neturi būti užmirš 
tas.” Tai reiškid, kad žmo
gus paskirtų tam tikrą su
mą bažnyčiai, vienuoly 
nams ir tt. Ypač kunigai 
taikosi prie senstančių žmo-

bažnyčių bobinčių pasie-,nių, kurie pasituri. Tokiems 
niais yra stalai apkrauti tai ypač rūpestingai aiškina 
laikraščiais ir čia pat ant testamento reikalingumą ir

se pažįstamų su nuliūdu
siais veidais, net ir apsiver
kusių. Tik lietuviški išga
mos Stalino garbintojai pa
tenkinti, kad amerikiečiams 
netaip gerai sekasi Korė
joj. Tačiau komunistų 
rinkos dreba, kad Dėdė Ša

mas nejuokais ketina jų 
džiaugsmą pažaboti.

Aną šeštadieni buvo at- 
sibaladojęs čia “Vilnies” 
agentas iš Chicagos, J. Ma
žeika. Iš biznierių rinko 
skelbimus | kokią tai kny
gą. Sakėsi kad tai lietuvi 
ca patriotinga bus knyga.

Teko su tuom Stalino 
agentu diskusuoti. Jis tik
rino, kad dabar Lietuvoj 
tai tikras rojus. Paklaustas 
iš kur jis tokias žinias gau
na, sakė, kad jo brolio vai
kai jam rašo. Paklaustas,

Keleivio” skaitytojai D. 
ir E. Mažeikai atostogas 
praleido Montreale, Kana
doj, pas naujakurius. Vei
kėjas J. Pupka atostogas 
praleido Bostono apielin- 
kėj. Veikėjas J. Zurlis
vyksta atostogauti, bet kur, 
tai laiko slaptybėj.

____ *' • -
Rugpiučio 6 d. Minkų ra

dijo piknike su mielais bos
toniečiais teko nuoširdžiai 
pasikalbėti ir praleisti lai
ką. Teko kalbėti su J. Ja- 
nuškiu, J. Arlausku, P. Jan 
kum, B. Pečiulių, J. Jan
kauskų, B. Stravinskiene. 
Pastaroji papasakojo, kaip 

kodėl pats Mažeika neva-[ji Montreale susirado re- 
žiuoja 1 tą garbinamą rojų, daktorių Kardelj.

Rugpiučio 7 d. staiga mi
rė naujakurė Veronika 
(Adamovich) Vaitonis, 39 
metų amžiaus. Palaidota 
rugpiučio 9 d. Notre Dame 
kapuose.

Veronika buvo Kauno 
baleto narė. Atvyko tik 
prieš du mėnesiu į Werces- 
erį iš Europos. Paliko vie

ną dukrelę, tėvus, Athol, 
Mass., gyvenančius, k bro-
b

J.

DETROITIEČIV ŽINIAI

LENGVAS BUDAS ...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos {vairiose konsrtukcijose anylii- 
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikaftif jtniaii ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėj pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA SS CENTAI, kuriuos galima prisiųsti palto 
ženkleliais.

vietoj atsakyti, jisai iš
sitraukė kokius tai laimėji-

Vieni Montrealo biznie
riai norėjo pasiųsti ją | To

mui bilietėlius ir siūlė pirk- ranto. Sakėsi, kad jie to- 
ti. Šioj valstijoj draudžia- kio žmogaus, kaip Kardelis,

636 East
KELEIVIS 

So. 27, Maaa.
J

ma pardavinėti toki laimė 
ir gali būti areštuotas už 
tai, tuomet Mažeika apsi
dairęs nešė kudašių nuo 
musų. Biznieriaus rankoj 
liko penkinė neiškolektuo- 
ta. 1

•
Lietuvių klube eina trini- 

masis tarpe dvejų grupių. 
Viena grupė šaukia specia
lius susirinkimus, bet jie 
neįvyksta.

nežino Montreale.
♦

Rugpiučio (Aug.) 20 d. 
Babrusko pavilione, Leices- 
ter, Mass., jvyks Sandaros 
16 kuopos piknikas. Kaip 
visuoiųet, bus daug kas 
naujo. Gautas iš Waterbu- 
ry, Conn., laiškas su tokiu 
atsakymu: Nors dabartiniu 
laiku yra daug darbo ir la 
bai užimti, bet vienas iš tri
jų, o gal ir visi busim, A

Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos 116 kuopa ren
gia bankietą sergančiam 
DP paremti, todėl Detroito 
lietuviai prašomi atsilanky
ti ir paremti labdarybės 
darbą.

Bankietas bus ateinanti 
sekmadieni, 20 rugipučio, 
Binkevičiaus Liberty Park 
Farmoj, prie Middleton Rd 
Prasidės 1 valandą popiet 
ir tęsis iki 8 valandos vaka
ro. Įžanga $1.50. Prašo
me įsigyti bilietų iš kalno; 
jų galima gauti pas kuopos 
narius.

Visus maloniai kviečia 
rengėjų komisija,

M. L.
F. Y«xš

rodo, kad p. Mičiulis ir su 
darbininkais gražiai sugy
veno.

Kriaučka.

Ka* Naujo Siuvėjų Tarpe

Siuvėjai praleido dvi sa
vaites atostogų. Liepos 29 

Dexter Parke jie turėjo 
puikų pikniką. Sakoma, 
kad buvo apie trys tūkstan
čiai žmonių. Labai gražu, 
kad siuvėjų piknikai yra to
kie skaitlingi.

Siuvimo darbai po atos
togų pradėjo eiti gerai; kai 
kur stinga darbininkų. Bet 
lietuviškos dirbtuvės pusė
tinai siaurėja ir lietuviams 
siuvėjams, kurie didžiumo
je prisilaikė prie lietuviškų 
dirbtuvių, ateitis nekokia. 
Šalaviejus mirė ir jo dirb
tuvė išnyko. Karvelio dirb
tuvė, kurią vedė italai, su
bankrutavo. Goldbergio, 
kurią lietuviai skaitė sava- 
ja, kaip delegatas pereitą 
susirinkimą pranešė, perė
jo galutinai | svetimtaučių

Sekmadieni, rugpiučio 27 
d., Rocky Glen Parke, Pa., 
|vyks SLA 7-to Apskričio 
metinis išvažiavimas. Tai 
bus Wyomingo Klonio SLA 
narių Lietuvių Diena.

Kas metai | šį pikniką- 
gegužinę suvažiuoja daug 
Susivienijimo narių ir šiaip 
geros valios lietuvių.

Svečių ketina atvažiuoti 
iš Shenandoah, Eastono ir 
Binghamtono. Iš Scrantono 
bus minios žmonių, nes 
Rocky Glen Parkas yra arti 
Scrantono.

SLA 7-tas Apskritis nuo
širdžiai kviečia visus atva
žiuoti ir sykiu su mumis 
smagiai laiką praleisti.
SLA 7 Apskričio Valdyba.

PRAŠO STALINĄ 
SULAIKYTI KARĄ

mainie-100,000 Anglijos 
rių pasiuntė Stalinui tele
gramą ir reikalauja jo tuoj 
pat sulaikyti kraujo liejimą 
Korėjoj. Mainieriai sako, 
kad Sovietų diktatorius gali 

kontrolę. Visu ruožtu mu- duoti įsakymą šiaurinės Ko- 
aų lietuviškos dirbtuvės su-'rėjos bolševikams trauktis 
siaurėjo. už 38-os paralelės.

Kreipkitto bm tam 
skelbiasi “KaMvyją.

LAIKAS UŽSISAKYTI

aKeleivio” Kalendorių 1951 Melams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
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 East Broadvray South Boston 27,
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—Koman, Maike, aš pa
sakysiu tau pamokslą.

—O kada tėvas į knuigus 
įsišventinai?

—Nemarmai, vaike, kada 
aš įsišventinau. Aš ir ne- 
sišventinęs galiu tau gerą 
priklodą duoti. Aš galiu 
tau išvirozyt, ką raštas 
šventas sako apie revoliu
ciją.

—Nagi ką? ’
—Aš žinau, kad tu esi 

bedievis ir į šventą žodį ne
tiki, ale jeigu tu pasiskai
tytam šventą raštą, tai pa
matytum, kad ir Dievas lie
pia buntavotis, jeigu koks 
bambiza nori tau ant spran
do atsisėsti.

—O kas girdėjo Dievą ši
taip kalbant?

—Maike, nepertrauk 
šnektos. Kai gausi balsą, 
tada galėsi kalbėt Dabar 
klausyk, ką aš tau šneku. 
Šventam rašte yra pasaky
ta, kad liurbis yra tas, ku
ris savo neprieteliui nusilei
džia. Nusileisti nereikia 
niekam. Jei tau kas ant 
komo užlipo, tai tepk į snu
ki, ir dac oi.

—O jeigu kunigas ant 
“komo” užliptų, ar tėvas 
ir jam “teptum”?

—Sakau šarap, kada aš 
kalbu. Aš tau sakau, kad 
taip yra šventam rašte pa
sakyta: jeigu koks murza 
pradeda tau lipti ant spran
do ir liepia tylėt, ba rėkti 
negražu, tai jau tada, Mai
ke, reikia pradėt laitą.

—Ar tai viskas?
—Jes, Maike, dabar ga

li kalbėt
—Visų pirma aš norėčiau 

tėvą paklausti, kur tėvas 
tok| šventraštį matei, ką 
liepia kelti revoliuciją prieš 
stipresniuosius?

—Teisybę pasakius, Mai
ke, aš pats šventraščio ne

kų pusėje šiaurinės Korė
jos armija, kuri tikrenybė
je yra tik Maskvos ginkluo
tųjų pajėgų dalis. Rusai 
patys kautynėse nedalyvau
ja, bet šiaurinių korėjiečių 
armija yra rusų apginkluo
ta, rusų vadovaujama ir 
Rusijai tiek pat ištikima, 
kaip ir pačių rusų armija.

Dabar laukiama, kad 
Maskva pasiųs kurį nors ki
tą savo “satelitą” į naują 
karišką avantiūrą Azijoj ar 
Europoj. Bulgarija, Veng
rija ir Rumunija bet kurią 
dieną gali užpulti Jugosla
viją arba Graikiją; Azer- 
beidžano “partizanai” gali 
bet kada įsiveržti į Irano 
šiaurinę provinciją; komu
nistinės Kinijos milioninės 
armijos ne tik gali, bet jau 
ir rengiasi pulti Formozą, 
kurią Amerikos laivynas 
pasiėmė dabar saugoti nuo 
komunistų užkariavimo. O 
jei kinų komunistai puls 

i Formozą ir Amerikos lai- 
. vynas jiems neleis to dary
ti, tai kaip gali neiškilti ka 
ras tarp komunistinės Kini
jos ir Amerikos? Jei rusų 

bia: “Jei gausi per žandą satelitai puls Jugoslaviją 
iš vienos pusės, tai atsuk ir arba Graikiją, ar Amerika 
antrą pusę.” Kitas plačiai neturės siųsti savo ginkluo- 
žinomas katalikybės posa- tas pajėgas padėti atremti 
kis dar sako, kad “palai- rusų pavaldinių puolimą? 
minti yra ubagai dvasioj, • Amerikos pokarinė nuo- 
nes jų bus karalystė dan-, laidų politika atidavė Mas-

Satelitų Armijos
Korėjoj kaujasi bolševi- jungininko. Bet keista ar 

nekeista, o toki išeitis yra 
tik neišvengiama išdava iš 
tos užgerinimų ir* nuolaidų 
politikos, kurią Amerika 
po karo vedė santykiuose 
su Sovietų Rusija. Kai var
dan “aliantų vienybės” Ru
sijai Jaltoje buvo paauko-
tos Rytų Europos tautos ir 
kada rusams buvo užleistas 
Vokietijos trečdalis, ati-

Zinios iš Kanados

Oaltvillėj

Toronto, Hamiltono ir 
apylinkių lietuviai yra nuo
širdžiai kviečiami į kamins
kiečių metinį pikniką, kurs 
|vyks žinomoje lietuviškų 
piknikų vietoje, Oakvillėj, 
sekmadienj, rugpiučio 20 
dieną. Pikniko pradžia 2 
vai. popiet Programoje li
teratūrinis bertainis, bėgi
mo varžybos vyrams ir mo

traukiant iš amerikiečių ir ’terims, premijuoti šokiai,
arinrlu įi'rVaniautu

gaus/’ Tai reiškia, jeigu 
nori būt palaimintas ir už
sipelnyti dangaus karalys
tę, tai turi būt ubagas dva
sioje. Reiškia, visiems nu
sižemink, niekam nesiprie
šink. Tokį mokslą ir Kris
tus skelbė. Ir jis niekam 
nesipriešino. Kai jį prika
lė prie kryžiaus, tai jis mel-

kvos globon kelis šimtus 
milionų žmonių. Iš .tų pa
vergtų milionų rusai jau su
darė galingas armijas ir da
bar vienąs iš silpniausių 
Maskvos satelitų, šiaurinė 
Korėja, jau verčia siųsti į 
Korėjos mūšių laukus ke
lias Amerikos divizijas. Jei 
taip bus ir kur nors kitur,

dėsi už savo priešus. Tik- tai Amerika savo jėgas iš-
tai vieną sykį jisai parodė 
karingumą, būtent tada, kai 
paėmė botagą ir išpėrė ku
nigams kailį, kurie bažny
čioj pinigus rinko.

—Iš kur tu, Maike, visa 
tai žinai?

—Aš gi sakiau tėvui, 
kad šventraštį aš žinau at
mintinai.

—Jeigu tu taip gerai ži
nai šventraštį, tai kodėl tu 
netiki?

Aš palieku pačiam tėv- 
vui apie tai pagalvoti. Pa
galvok, kodėl apsišvietę 
žmonės netiki, o tiki dau
giausia tik tie, kurie nieko 
neišmano?

—Olrait, vaike, aš apie 
tai pamislysiu. Bet kągi 
tada reikėtų daryt. Maike? 
•Tuk tu pats matai, kad bul- 
šiai lipa mums ant spran
do; atima iš bažnyčių skar- 
bus, areštuoja kunigus, ra
šo kad šventas tėvas yra 
kapitalistų užtarėjas, vienu 
žodžiu, gubija musų vierą 
iš pat pademenijos. Na, ir 
’eigu šventas raštas liepia 
nesipriešint, tai kas tada at
sitiks ir su tuo šventu raš
tu? Juk bolševikai jį iška- 
savos, kad nei dūko neliks.

blaškys po visą pasaulį 
kautynėse ne su rusais, bet 
su rusų pavaldiniais, ar sa
telitais. Bet taip gali ir ne
būti.

Jei rusai turi sau ištiki
mas kariuomenes komunis-

anglų užkariautų Vokieti 
jos sričių kariuomenę, TA
DA buvo padėtas pamatas 
Rusijos plėtimuisi pasauly
je. Azijoje japonų ginkla
vimas pasidarė neišvengia
mas po Kinijos pralaimėji
mo. Jei butų stengtasi Ki
niją apsaugoti nuo bolše
vizmo, padėtis butų visai 
kita. Bet kartą praradus 
Kiniją, Japonijos ginklavi
mas darosi neišvengiamas.

Ar iš tos vokiečių ir ja
ponų ginklavimo politikos 
neseks naujos vokiečių ir 
japonų agresijos? Tas yra 
visai galimas daiktas. Bet 
šiandien pavojus gresia iš 
rusiško imperializmo ir 
prieš jį reikia telkti jėgas. 
Antrame pasauliniame ka
re hitlerinis imperializmas 
buvo didysis pavojus ir 
prieš jį teko kariauti sąjun
goje su bolševizmu, nors 
bolševizmas savo “veidą 
jau ir tada buvo parodęs ir 
net buvo padėjęs Hitleriui 
užkariauti veik visą Euro 
pą.

Jaltos pOIltlKa Uuvu kiSr 
da. Tos klaidos atitaisy
mui šiandien prisieina mo
bilizuoti jėgas, leisti bilio- 
nus dolerių ir darosi neiš
vengiama ginkluoti buvu
sius priešininkus. Prieš ru
sų satelitų armijas reikia 
pastatyti sąjungininkų ar
mijas. Europoje yra At
lanto Pakto šalių kariuome
nės, bet jų neužtenka. Prieš 
rusų ir Europos Rytų gink
luotas jėgas tik su vokiečių 
pagalba galima atstatyti

virvės traukimas ir dauge
lis kitokių pramogų. Lai
mėtojams numatytos vertin
gos dovanos.

Bufetas su įvairiais už
kandžiais ir gėrimais.

Iš Toronto autobusai iš
eis pradedant 1 vai. nuo 
ietuvių valgyklos, Manning 

ir Dundas gatvių sąkryžos. 
š Hamiltono autobusas iš
eis 1 vai. iš autobusų sto
jęs. Taigi visi į kamins- 
ciečių pikniką Oakvillėj!

Katalikam* Nepatinka 
Socialistų

skaičiau, ale taip rašo vie- jKag ta4a bus, jeigu mes ne
ra šventablvva gazieta.

—Aš taip ir maniau, tė
ve. nes aš šventraštį žinau 
atmintinai, bet šatokių daly 
kų nesu jame užtikęs.

—Na, tai ką tu nori man 
♦no pasakyt?

—Aš noriu pasakyt, kad 
*»e galvočiai, ką rašo “šven- 
♦;Mvvas gazietas,” nežino 
’v -Pačio ir nepažįsta ge- 

tikėjimo, jeigu jie 
r takius dalvkus pasakoja. 

’-Rtalikų tikėjimas skel-

sifaituosim? Aš mislinu. 
kad šventą raštą reikėtų su- 
spenduot ir stot su savo ne
prieteliais į vainą. Juk ir 
Trumanas pataikavo Stali 
nui. Davė. didžiausią lais
vę Maskvos šnipams. O kas 
’š to išėjo? Dabar turi sių
sti raplenus ir bombarduo
ti Stalino vaiską Kūrėjoj.

—Pataikaudama bolševi
kams, tėve, Amerika pada 
rė didelę klaidą. Tokią pat 
klaidą daro ir šventas raš- 

lia kaip tik priešingą dok-Įtas. Todėl, tėve, aš neti-

tinių diktatūrų kraštuose, lygsvarą, o Azijoj tiktai Ja- 
tai kodėl “Vakarams” ne
sukurti panašias stiprias 
kariuomenes Europoje ir 
Azijoje? Kodėl neduoti 
Vokietijai laikyti šimtą 
tūkstančių vyrų “federali- 
nėj policijoj” ir kodėl ne
duoti tai policijai tankų, 
sunkiųjų kanuolių, orlaivių 
ir panašių pabūklų?

Dar aiškesnis reikalas 
yra Japonijoj. Dabartiniu 
metu amerikiečiai paėmė 
veik tris ketvirtadalius savo 
armijos iš Japonijos ir pa
siuntė ją į Korėją. Japoni
joj liko tik nežymios ame
rikiečių jėgos, kurios vargu 
galėtų ir japonų bolševikų 
sukilimą numalšinti, nekal
bant jau apie komunistų 
įsiveržėlių sulaikymą, jei, 
pavyzdžiui, tie įsiveržėliai 
atsibaladotų iš Kinijos ar 
Korėjos.

Todėl kyla būtinas reika
las sukurti japonų armiją, 
kuri butų pabėgi Japoniją 
ginti nuo puolikų, rusų ar 
kinų komunistų. Sudarius 
taikos sutartį su Japonija 
nesunku butų sudaryti SU Lietuviams I vilkijoj e 
tuo buvusiu priešininku ka
rišką sąjungą, kad bendro
mis pajėgomis gintis nuo 
buvusio sąjungininko—Ru
sijos ar jos satelitų!

Atrodo keistas dalykas, 
kai reikia ginkluoti buvu-,?e’ėnnlaidotuvės 
sius priešininkus karui ar Kelionių išlaidos 
apsaugai nuo buvusio są-

ponija gali padėti svarstyk
les palenkti į “Vakarų” pu
sę. Vokietija ir Japonija 
turės grįžti į besiriejančią 
“tautų šeimą’’ su savo pa
jėgomis ir su savais sieki
mais.

—H. P.

B ALF'o Apyskaita 
U z Liepos Menesį

Gavome BALF’o iždinin 
ko p. Trečioko paruoštą 
BALF’o apyskaitą už šių 
metų liepos mėnesf. Skai 
tant tiktai grynus pinigus 
apyskaita išrodo taip:

Liepos 1 d. iždo balansas 
buvo $10,773.49. Aukų. 
metinių duoklių ir kitokių 
pajamų per liepos mėnesį 
gauta $1.387.77. Vadinasi, 
iš viso liepos mėnesiui gau
ta 812.101.26.

Iš tos sumos išmokėta per 
liepos mėnes|:

Tiesioginei šalpai:
T ietuviams Anglijoje $4.645.00 
Lietuviams Filipinuose 160.00 

44.00

Imigracijai ir 
Atstovo atlyginimas 
Ukiirnku kelionės 
Išlaidom uoste

SandėHo
—Na, dabar, Maike, tai Darbininkų algos

KARO FRONTAS

Juoda laužyta Unija parodo dabartinį mūšių frontą Kore- 
rejoj. .Apatinis kampas į dešinę yra amerikiečių ranko
se; antroj linijos pusėj priešo užimta žemė.

las, jeigu musų katalikams [MARGUMYNAI
pradėtų patikti socialistų 
piknikai. Bet kadangi šio
je ašarų pakalnėje stebuk
lų nesimato, tai visai su
prantama, kad Toronto ka
talikų savaitraštis, “Tėviš
kės Žiburiai,” ir Chicagos 
marijonų “Draugas” pradė
jo pulti lietuvių socialde
mokratų pikniką Oakvillėj.
Tikslas aiškus: katalikų va
dai pastebėjo, kad į tuos 
piknikus atsilanko labai 
daug žmonių, todėl panoro 
visomis priemonėmis nors 
atbaidyti nuo jų žmones.

Kanada laisva šalis ir, 
žinoma, katalikams niekas 
negali uždrausti rašyti ką 
ie nori. Tegul jie sau ra

šo. Ir kuo gi jie vargšai 
užpildys savo laikraščių 
skiltis, jeigu nemeluos apie 
socialistus. Socialistams dėl- 
o nei šilta, nei šalta. O 

jeigu kas dar iki šiol neži 
no kaip socialistų piknikai 
atrodo, tai turės geriausios 
progos įsitikinti atvykęs į 
kaminskiečių metinį pikni
ką, kuris įvyks Oakvillėj š 
sekmadieni, rugpiučio 2(» 
d., 2 vai. popiet

Taigi, atsilankykite į tą 
pikniką visi, ne tik katali
kiškų laikraščių skaitytojai 
bet ir patys redaktoriai 
Pamatysit, kad velnias ne- 
taip jau baisus, kaip jį ma 
levoja visokie katalikiški 
rašeivos, sąmoningai klai 
dindami publiką.

Socialistas.

$4,739.00

270.00
512.91
107.45
175.00

7.00

ir ap-išsr.untimas 
drauda 

Gerybių įpakavimas

triną. Jis reikalauja nusi-lkiu kas šventrašty parašyta.,man reikės gerai pamislyt .Gerybių paskirstymas,

Skruzdžių Solidarumas .žinių agentūra sako, kad jis 
Vieną gražią vasaros die ĮdrotS^ga'lėdavę^nakelti

“» aZ±“ ,'aUkan
kvėpuoti. Netoli žaidęs E/1?* . . lstor,»’ kurl

- “Man« buvo nedi-pama^s mane, atbėgo pas.- dukaj bfit kad buvau
kalbėti. Jis turėjo rankoje 15 jau b dj.
truputi pyragaičio, kurą be-dži H , .

urbut . gariais. Vieną kartą aš paužuodė, nes tuoj vai;«« i nnn i -pradėjo rinktis ant puotom ke' ?u 1'000 5van* kvlccl« 
betrukus jų prisirinko uį/1 - , , , ...daug. Prasidėjo, taip sa-! į- Ž™?nes atvykdavo ,s te
kant, “šurum-burum." Vie-k paslz,-Uret' ’ "»"*•** 
na apžergus truputi py«- ma"e. turėdavo
gaičio maumoja, sotinasi.Kita nusitvėrus šmotelį vėl- d,dehs. ,r ne8aIeJau
ka į urvą. Dar kita įsiki-i5“!^1. SaU Zmon,?s' . 
busi neša, tempia, kartkar-1., .Prl/, "S “’u 
temis parpuldama. apsiver- j? .■’*? tollaU' ,as kasla? 
sdama |1IU lr J1S u^nuvo’ o as per

Ir taip visos dirba sku- 
biai, sutartinai.

Berniukas trinktelėjo ko
ja į žemę. Skruzdės išsi

432.09
124.09

$ 706.95

jos laikiau griūvančias že
mes ir purvą.

“Tada kas tai patruko 
gando ir visos sulindo į ce-ĮF1?/10 viduriuose ir nuo to

Tarnautojų algos $ 843.66 
Profes. patarnavimai 60.00
Telefonas, telegramos 38.52
Pašto išlaidos 83.28
Raštinės reikmenys 82.28
Paveiksią: ir klišės 50.61
Vanduo 4.65
Namo išlaikymas 11.72
Vajaus plėtimas 160.00

$1.334.72
Viso per liepos mėnesį 

išmokėta $8,397.03.

Dėl ilgų sausrų Naujoj 
Anglijoj vietomis labai nu-

mento plyšius.
Po to mudu su berniuku 

laukėme, kada tų dangia- 
kojų pasirodys daugiau ir 
kaip jos tą puotą baigs. 
Netrukus viena, turbut, drą
siausia, išlindo ir tuojau 
prie pyragaičio. Vaikutis 
užmynė ir skruzdėlę nu
spaudė. Mudu vėl laukia
me, kas bus toliau. Ir vėl 
viena skruzdėlė išlindo. Ji 
pribėgo prie negyvosios, 
pauostė, ar kaip ten, ir pa
tyrus, kad * jau negyva, 
urnai spnuko į plyšį atgal. 
O ten, be abejonės, pasa
kė : “Neikite. Pavojinga. 
Žūsite.”

Po to mes su berniuku 
laukėme dar gerą pusvalan
di, bet nei viena skruzdėlė 
nepasirodė daugiau, nors 
pyragaičio trupinių buvo 
ant žemės dar nemažai.

Iš to galima daleisti. 
kad skruzdėlės susikalba.

J. D. Taunis.

Didžiulis Vyras

A. P. agentūra praneša iš 
Irano (Persijos), kad ten į 
sostinę Teheraną atvyko ne2 
paprastai aukštas vyras, ku
ris nors ir susikūprinęs, bet 
turi ūgio 8 pėdas du coliu. 
Tai yra 32 metų vyras, kai-$1,072.36 sekė vandens rezervuarai.

■: jPeabody miestas turįs tik-'mietis iš rytinės Persijos,
$ 150.00 tai keletui savaičių van- vardu Poolud Kurd.

dens.

• laiko aš vaikštau su lazda 
ir susikūprinęs. Man kup
rą ir kojas skauda. Jei aš 
galėčiau išsitiesti, aš bučiau 
4 ar 5 colius aukštesnis. 
Mano tėvai numirė, aš pats 
nebegalėjau dirbti, todėl aš 
pardaviau savo gyvulius, ir 
žemę ir pradėjau gyventi iš 
žmonių mielaširdystės.”

Dabar Teherane daktarai 
apžiūrinėja tą nepaprastai 
aukštą žmogų ir mano, kad 
gal jiems pasiseks jį pagy
dyti. Tuo nepaprastu žmo
gumi susirūpino vienas 
Persijos šacho giminaitis, 
kurs ir partraukė jį į sosti
nę, kad daktarai galėtų jį 
pagydyti.

Vorų Mylėtojos

Nepersenai Versaly, Pran
cūzijoj, gavusi kaimynų 
skundą, policija atsilankė į 
namus, kuriuose gyveno 
dvi vienišos moterys. Būta 
savininkės turėjo keistų pa
linkimų: jos augino ir veisė 
vorus. Trys buto kamba
riai buvo skirti vorams gy
venti. Tie kambariai buvo 
tankiai užausti vortinkliai3.

Policija apžiurta vorus, 
bet negalėta uždrausti vo
rų mylėtojoms laikyti savo 
bute tuos sutvėrimus.

I Apie tą nepaprastą vyrą
Biznieriams geriausia vie

ta pasiskalbti “Keleivyje.”
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Skaičiai Kalba
Bolševikiškos s p a u d o sį pajamų šaltinį mes jau nu- 

ypatybė, tai nuolatinis So- rodėme, kad iš duonos kas-
vietų tvarkos gyrimas, čia 
ir pramonė, ir žemės ūkis, 
ir susisiekimas nuolatos ge-

aieninės valstybė turi di
džiausi pajamų šaltinį (žr. 
“Keleivio” Nr. 31). Duo-

rėja ir stiprėja, čia žmonės nos mokestis duoda valsty- 
vis sočiau ir sočiau gyvena 
ir visos gyvenimo sąlygos 
jaukios ir malonios. Ga
mybos planai čia visuomet

bės iždui biliouns rublių. Ši 
tą mokestį sumoka vargin- 
giausieji žmonės, nes jų 
maitinimosi šaltinis yra

viršija šimtą procentų, at- duona ir jie jos daugiausia 
sieit, visko gaminama su sunaudoja. Bendrai Sovie- 
dideliu kaupu. Čia kiaulės tuose visi gaminiai, ypač 
veda paršus pagal kiaulių tie, kuriuos vartoja plačio- 
šėrikės norus ir karvių pie- sios masės, yra apdėti di- 
ningumas priklauso nuo džiausiais mokesčiais. Tas 
melžėjos apsukrumo. Ko- mokestis vadinasi apyvar- 
kie nors atsilikėliai, kaip tos mokesčiu. Pavyzdžiui, 
amerikonai, iki šiol galvo- fabrikas gaminantis apavą,
davo, kad, pavyzdžiui, kar 
vių pieningumas priklauso

išleisdamas savo gaminius 
iš fabriko, apdeda juos val-

nuo karvių atitinkamo šeri- džios nustatytu apyvartos
• 1 J * 1 . 1 1 1 • 1 •

KELEIVIS, SO. BOSTON

LAIVYNO PfcSTININKAI ILSIS

Geriausia Korėjoj veikia Amerikos laivyno pėstininkai. 
Šitoj nuotraukoj jie ilsis po sunkaus žygio. Kamuflia- 
žuoti plieno šalmai jiems atstoja minkštos pogalvius.

“UŽMUŠTAS IR PALAIDOT AST
DIPUKAS IEŠKO DIVORSO—

DETROIT, Mich.—Dėt- sų ir vokiečių prasidėjo mu- 
roito laikraščiai rašo, kad 
Pranas Gobis, 32 metų am
žiaus lietuvis, kuris perei
tais metais atvyko Detroi- 
|tan iš Vokietijos kaip “di
pukas,” dabar padavė teis
mui prašymą, kad paliuo- 
suotų jį nuo pačios, 29 me
tų amžiaus Viktorijos, kuri 
esanti likusi Lietuvoje.

Savo prašymą divorsui 
Gobis motivuoja taip:

Karo metu jis veikęs Lie
tuvos požemy kaip partiza
nas. Kiekvieną rytą, kiai 
jis išeidavęs į partizanus, jo

Waterburį 19—20 rugpiu
čio dienomis antrąjį suva
žiavimą, į kurį yra kviečia
mi visi Connecticut valsti-

- • j-i a- i- 4. • 4. • joj gyveną tremtiniai,šiai dėl Siaubų, Ui tas mie- į“ sJvažiavim0 regu. 
stas buvęs taip smarkiai is liaminas numatomas
oro bombarduojamas, kad 
net ir požemy pasidarę per
karsta. Gobis tada iš Šiau
lių pabėgęs kitur. Jo žmo
na tada įsižiūrėjusi į vieną 
lavoną, kuris buvęs labai 
sužalotas, ir “atpažinusi” 
jame savo vyrą. Ji suruo- 
šusi šermenis ir palaidojusi 
tą lavoną kaip tikrąjį savo 
vyrą, Praną Gobį.

Kai Gobis vėliau parėjęs 
namo, jo kaimynai nustebę 
klausinėjo: “Na, kaip tu

žmona vis sakydavusi: “Aš!čia dabar atsiradai? Juk

mo, joms duodamų pašarų 
kokybės ir nuo gyvulių vei
slės pagerinimo.

Apie gyvenimo sąlygų 
gerėjimus kalbama iš metų 
į metus, o vis ubago puodas 
netaukuotas. Jei taip, tai 
visi pasigyrimai yra ne kas 
kita, kaip paprastas propa
gandinis melas.

Kai lietuviškieji bolševi
kai šneka, kad “broliškos 
respublikos” remia Lietuvą, 
tai gaunasi įspūdis, kad tos 
“paramos” eina dovanai, iš 
geros tų respublikų širdies 
ir sovietiškos tvarkos tikro 
noro pagelbėti. Betgi taip 
nėra. Viską, ką tik Lietu
va pagamina pas save, vis
ką valdžia paima ir išveža 
į Rusijos miestus, į “broliš
kas respublikas.” Taigi 
te§ “broliškos respublikos” 
gauna kas joms reikalinga 
iš Lietuvos, gauna daugiau 
nei Lietuva pati iš jų kada 
paima. Bolševikiškos spau
dos skaitytojai šitą dalyką 
turėtų gerai įsitėmyti. Jie 
turėtų suprasti, kad niekas 
niekados nieko be reikalo 
neduoda ir neduos.

Yra įrodomosios medžia
gos, kad iš Lietuvos rusai 
ima viską, ką paimti gali. 
Sovietų plėšrumas ir oku
puotų kraštų alinimas senai 
įrodytas faktas. Užgrob
tieji kraštai Sovietams yra 
tik kolonijos. Iš kolonijų 
imama: žaliavos, gaminiai 
ir net patys žmonės.

Prieš pusantro mėnesio 
buvo sušauktas Aukščiausis 
Sovietas ir be didelių gin
čų priėmė visos šalies biu
džetą. Sovietų patvirtintos 
Rusijos einamųjų metų pa
jamos ir išlaidos parodo, 
kiek iš kurio krašto paima
ma ir kas jam gražinama. 
Rusijos biudžetas siekia 
427 milionų rublių. Reiš
kia, tokią sumą Sovietų val
džia šiemet surinks iš gy-

mokesčiu, tuo budu kiekvie
na prekė savo kainoje turi 
paslėptą apyvartos mokes
ti. Nėra jokios abejonės, 
kad lietuviai daugiau su
naudoja įvairių pirmo rei
kalingumo prekių, tuo bu
du Baltijos ir kiti užgrobtie
ji kraštai daugiausia tų mo
kesčių sumoka.

Dabar pažiūrėkime, ką 
Lietuva gauna iš tų 427 bi- 
lionų rublių, kuriuos su
rinks Rusijos valstybės iž
das. Iš pažymėtos sumos 
visos vadinamosios sąjun 
gos respublikos gauna 96 
bilionus rublių. Iš šios pa
starosios sumos Rusijos Fe- 
deratyvė Respublika paima 
53 bilionus rublių, taigi li
kusioms 15 respublikų pa 
silieka tik apie 43 bilionai 
rublių. Galutiname rezul 
tate buvusios Baltijos res
publikos gauna: Latvija— 
1,426 milionus, Lietuva— 
1,353 milionus, Estija—1, 
020 milionų rublių.

Jei dabar paimti, kad ru
sų rublis vidutiniai yra 4 ir 
pusę kartų mažesnės pirki
mo galios negu litas, tai 
Lietuvai šiems metams skir
tieji 1,353 milionai rublių 
bds lygų* 300 milionų litų, 
kitaip tarus, susovietintos 
Lietuvos šių metų biudžetas 
bus lygus 300 milionų litų 
sumai.

Nepriklausomos Lietuvos 
prieš rusų okupaciją meti
nės valstybės pajamos bu
vo: 1938 metais—370 mi 
lionų litų, gi 1939 metais— 
361 milionas litų. Tuo bu
du, skaitant litais, dabarti 
nės Lietuvos pajamos yra 
60-70 milionų litų mažesnės 
už nepriklausomybės me
tais turėtas pajamas. Jau 
vien šis faktas rodo, kad 
ukiškasai dabartinės Lietu
vos gyvenimas ne kyla, bet 
smunka.

Imkime dar vieną pavyz-

džetaas numato išleisti'gonys, samdyti prisiekusieji 
164.4 bilionus rublių ūkio visų rangų melagiai iš prie- 
finansavimui. Sąjunginėms (vartos ir be jos—Amerikos 
respublikoms iš tos sumos lietuvių bolševikų spaudoje 
skiriama tik 21.2 bilionai. nuolatos meluoja apie suso- 
Iš šios gi pastarosios sumos; vietintos ir okupuotos Lie- 
skiriama sąjunginių respub-; tuvos ūkio “pakilimą” ir 
Iikų: pramonei—3.7 bilio-.jos žmonių “gerovę.” Visi 
no, žemes ukiui—9.3 bilio-'įtie tvirtinimai yra visiškas 
no, savivaldybių ukiui ir melas; tą rodo kad ir čia 
gyvenamųjų namų statybai patiektos skaitlinės. Bet 
_ 5.6 miliono. Padalinkite jos rodo dar ir kitą dalyką, 
šitas sumas iš sąjungininių būtent, pasako kokia yra 
respublikų skaičiaus ir jus Sovietų politika mažųjų 
gausite menkniekius; tad ir tautų atžvilgiu. , Okupuotų 
Lietuvos pramonei, žemės tautų ūkis yra skriaudžia- 
ukiui ir savivaldybiniam mas ir alinamas, kad tos 
ukiui tenka tik apkrauto tautos netektų savo atspa- 
stalo trupiniai. rūmo. Tokia yra

Okupanto činauninkai— vado” nacionalinė 
ministrai, atsakingi parei- y Žilviti*.

norėčiau, kad tave sugautų 
naciai ar bolševikai. . . .”

Tai esąs įrodymas, kad 
žmona nemylėjusi jo. Esąs 
kitas įrodymas, dar aiškes
nis, būtent tas, kad jam dar 
gyvam esant jo žmona pa
laidojusi jį kaip “užmuštą.”

Tų laidotuvių istoriją 
Gobis pasakoja taip:

Kai, 1944 metais tarp ru-

mes tave palaidojom!” 
Taigi dabar Gobis sudėjo

visa tai į krūvą ir padavė 
teismui kaip įrodomąją me
džiagą, kad jo žmona Vik
torija, kuri dabar randasi 
Lietuvoje, jo nemyli ir dėl 
to jis nori divorso.

Teismas priėmė jo prašy
mą apsvarstymui.

Prisiuntė C. K. B.

Connectict Tremtinių Suvažiavimo 
Rezoliucijos

Šių metų liepos 16 d. 
Union City’je, Connecticut 
valstijoj, įvyko lietuvių 
tremtinių organizacijų ir 
žymesniųjų pavienių suva
žiavimas, kuriame dalyva
vo apie 60 žmonių.

Šis suvažiavimas nutarė 
vėliau sušaukti Antrąjį Vi
sų Conn. vai. Tremtinių Su
važiavimą, kuris dabar

zuojamą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. ,

III
Suvažiavimas, įvertinda

mas Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir jos skyrių pozity
vią talką Vyriausiajam Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
tui ir kitiems Lietuvos lais
vinimo veiksniams, prašo 
tremtinius visais budais 

Amerikos Lietuvių™ tautui^? sekmadienį, 20 rug-,remti ________ ______
ionalinė politika. (plucl°’ Waterbuno mieste. (Tarybą ir jos skyrius, o 

Be to, 16 liepos suvažia-' tremtinių organizacijas fa-
vime buvo priimta įvairiais 
klausimais rezoliucijų, ku
rios skamba taip:

I
Suvažiavimas, žinodamas, 

kad sovietų diriguojama 
komunistine propaganda ne 

Rugpiučio 2 dieną Stali- žinosi. Viena moteris jkan-tik nor™a trukdyti Lietu

r.

NEPAVYKUSI NEW YORKO
KOMUNISTŲ ‘TAIKOS OFENSYVĄ”

Policijo* Užklupti, Stalino Penktakojai Lipo ant Stulpų, 
Areštuojami Spardėsi ir Kandžiojo

vos laisvinimo darbą, bet ir 
tuo pačiu ruošti kelią pa

no penktakojų vaiskas New do policmaną ir buvo užtai 
Yorke kėsinosi surengti ne- areštuota. Kita buvo suim- 
va “taikos ofensyvą,” o iš ta už koliojimąsi. Du ko- ver^ti laisvąją Ameriką, ra- 
tikrųjų tai protestą prieš munistai buvo įlipę į lempų £ina visus tremtinius paski- 
Ameriką, kam ji gina Pietų stulpus ir atsisakė lipti že- rai ir; visas tremtinių orga- 
Koreją nuo Rusijos diriguo-, myn. Policija juos nutrau-v~- 
iamų komunistų užpuolimo, kė ir areštavo.
Jie darė tai prisidengę' Apie 7 valandą riaušės 
Stockholme išleistuoju ko-Union Souare parke buvo 

nistų atsišaukimu. numalšintos ir triukšmada-
Visų pirma būrys komu- rjaj išvaikyti. Tuomet jie 

nistų susirinko Union Sq. pradėjo rinktis nedideliais 
parke. Jie giriasi, kad to; į būriais kitur. Pradėjo mi
ni “Buk™ n^vvnl” daly-ltinguotį Madison Square 

parke, Broadway ir 46-tos 
gatvės kertėj, ir prie 42-ros.
Bet čia jie neturėjo leidimo 
mitingus laikyti ir policija 
juos išvaikė.

ventojų ir išleis įvairiems di, kaip Sovietai rūpinasi 
valstybės reikalams. Į vie- “broliškomis respubliko
ną bolševikiškos valstybė^ mis.” Visos sąjungos biu-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia— š
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ T,AIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”

636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

jų “taikos ofensyvoj 
vavę “15,000 žmonių.” Bet 
p o 1-i c i jos apskaičiavi
mu, “taikos” triukšmadarių 
buvo nedaugiau kaip 2,000. 
Žinoma, minia buvo daug 
didesnė, galėjo būt iš viso 
apie 10,000. Bet apie 8,- 
000 buvo susirinkę tik žin
geidumo traukiami; su ko
munistų “ofensyvą” jie nie 
ko bendra neturėjo.

•
Apie 3 valandą popiet 

viena komunistė pVad^jo 
sakyt prakalbą. Ji rėkė, 
draskėsi ir grūmojo Wash- 
ingtono vvriausvbei, šauk
dama: “Šalin rankas nuo 
Korėjos!” • Policija nieko 
jai nedarė. Bet apie 5 va
landą, kai žmonės pradėjo 
eiti iš darbo namo, komu 
nistai įsidrąsino ir pradėjo 
kolioti policiją “hitlerinin
kais,” “fašistais” ir kitaip.

Betvarkei augant, polici į 
ja pradėjo “taikos’’ triukš-Į 
madarius skirstyti, šie gi į 
pradėjo priešintis. Tada po-' 
licija pavartojo lazdas. Ki-j 
lo riaušės. Nemažiau kaip 
3 žmonės buvo sužeisti ir1 
15 areštuota. Areštuojami! 
komunistai spardėsi ir prie-j

nizacijas organizuotai ko
voti su ta melaginga komu
nistinio imperializmo pro
paganda ir kviečia visus vi
somis jėgomis sunkinti 
penktosios komunistų kolo
nos bei jos agentų įtaką, 
kurios jie siekia pirmiausia 
mažiau susipratusiuose 
Amerikos lietuviuose ar lie
tuviškos kilmės amerikie
čiuose.

n
Suvažiavimas, pnpažin-

Taigi “'raudoniems “tai- da.mas PrinciP»- ,kad1.
lietuviai yra natūrali Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės dalis, prisideda prie 
apsisprendimo, kad Ameri
kos lietuvių butų ko grei
čiausia įsijungta į organi

kos” apaštalams nepavyko 
New Yorke revoliuciją su
kelti ir Wall Streeto kapi
talistus likviduoti.

Korespondentas.

gina tapti aktingais ALT 
skyriaus nariais.

IV
Suvažiavimas, pripažin

damas didelius BALF’o 
nuopelnus lietuvių tremti
nių šelpimo darbe ir tikė
damas, kad BALF’o pa- 
pagalba ir ateityje bus la
bai naudinga lietuvių tau
tai, ragina visus tremtinius 
nuolat remti BALF’ą ir ak
tingai dalyvauti jo skyrių 
darbuose.

V
Suvažiavimas, palietęs 

tremtinių organizacijų vei
kimo, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės organizavi
mo, lituanistinio švietimo ir 
lietuvybės klausimus, nuta
rė šiems klausimams spręs
ti sušaukti 4-6 savaičių bė
gyje visų Connecticut vie
tovių tremtinių atstovų su
važiavimą ir to suvažiavi
mo šaukimą pavesti Water- 
burio Lietuvių Tremtinių 
Draugijai.

Antras Connecticut Tremti
nių Suvažiavimas

Vykdydama pirmojo su
važiavimo nutarimą, Wa-

1. Suvažiavimo dalyviai 
susiregistruoja, nuorodyda- 
mi savo vietovės tremtinių 
skaičių ir tikslų savo adre
są.

2. Suvažiavimas teisėtas 
bet kuriam dalyvių skaičiui 
esant

3. Suvažiavimą pradeda 
Waterburio Lietuvių Trem
tinių Draugijos , Valdybos 
atstovas.

4. Suvažiavimui vado
vauti sudaromas prezidiu
mas ir sekretoriatas.

5. Suvažiavimo dalyvių 
skaičiui nustatyti, manda
tams užfiksuoti ir balsavi
mų daviniams suvesti išren
kama mandatų komisija.

6. Suvažiavimo nutari
mų projektams paruošti iš
renkama nutarimų komisi
ja.

7. Suvažiavimas pagal 
reikalą gali išrinkti ir kita3 
komisijas.

8. Suvažiavime spren
džiamąjį balsą turi kiekvie
nas tremtinys, mandatų ko
misijos siūlymu pripažintas 
suvažiavimo dalyviu.

9. Suvažiavimas priima 
savo darbų planą ir nusista- 
to tvarką.

10. Suvažiavimas nusta
tys kas ir kokius suvažiavi
mo nutarimus turi vykdyti.

Suvažiavimui busią skai
tomi šiais klausmais refera
tai:

1. Tremtinių uždaviniai.
2. Pasaulio Lietuvių Ben

druomenė.
3. Lituanistiniu SViGuIiiiO 

problema.
4. Tremtinių dalyvavi

mas vietinėse organizacijo
se.

5. Gimtosios kalbos išlai
kymas.

6. Specialus pranešimas 
apie Lietuvos laisvinimo 
bylą.

Laiškas iš Lenkijos
“Liaudiška Demokratija” 
Šėlsta

Gerbiama “Keleivio” Re
dakcija:

Širdingai dėkoju, kad sa
vo laikraščiu lankote mus, 
bet kartu pranešu ir labai 
prašau, kad “ Kelei vio”da- 
bar nebesiųstumete, nes ne 
tik mano šeima, bet ir Irti, 
tą laikraštį skaitantieji 
(ypatingai vyrai), turimd 
labai daug nemalonumų iš 
kurių gali susidaryti nema
ža blogumo.

Reiškiu pagarbą.
—J. A.

DEDA MINAS prieš TANKUS

Piety korėjiečiai stato mina* komunistą tankams.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame- 

terburio Lietuvių Tremtinių rikns Lietuvių Taryba ir jos
Draugijos Valdyba šaukia į skvriai.

L

Maikis su Tėvu gerai nušneka, bet kai pasakoja 
baronas Miunchbauzenas, tas didysis keliąuto- 
jas, kariautojas ir medžiotojas, tai ir Maikis su 
Tėvu turi nutilti. 1 ,
Geresnių pasakotojų už medžiotojus ir žuvinin- . 
kus pasaulyje nėra, o iš jų pats geriausias—“-ba
ronas Miunchbauzenas, kuris buvo ir Lietuvoje 
ir turėjo šaunų lietuviškos veislės žirgą. 
Pasiskaitykite nuostabius pasakojimus—įsigy
kite ką tik išleistą knygą
BARONO MIUNCHHAUZENO NUOTYKIAI

115 pus!., gausiai iliustruota. Kaina >1.25. - - 

Siųskite šiandien pat užsakymą:
GABIJA

340 Union Avenue —s— Brooklyn 11, N. Y.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENE

KAIP APSISAU GOT NUO NELAIMIŲ

Amerikoj kasmet žūva nių, ar šiaip koki daiktą.” 
tūkstančiai gyvybių vien Amerikos saugumo orga- 
tik dėl to, kad nelaimei iš- nizacija duoda daug patari- 
tikus žmonės netenka gal- mų, kas reikia daryt, o ko 
vos, nusigąsta. nereikia, kad apsisaugoti

Štai, Los Angeles mieste nuo nelaimingu atsitikimų, 
anądien šuo įkando žmogui Pavyzdžiui, plačiai yra 
į koją. Tam žmogui pasi- paplitus tarp žmonių nuo-į 
rodė, kad šuo yra pasiutęs, monė, jog sunkiai susižei-Į 
ir jis taip nusigando, kad dus ranką ar koją, reikia 
įšoko automobilin ir leidosi ją suveržti aukščiau žaiz- J 
pas daktarą. Jis buvo tiek dos, kad sulaikyti krauja- 
susijaudinęs, tiek nusigan- pludį. Tai yra labai paro
dęs, kad įvažiavo į kitą au- jinga praktika, nes jei už- 
tomobilį ir užsimušė. O veržtoj i kūno dalis per 15 
daktarai sako, kad jam vi-'minučių negaus kraujo, ji j
sai nereikėjo nusigąsti ir-gali numirti, įsimes gangre- Tokios moterys turėjo Washingtone s«važia\ imą. Kelios jų laimėjo lengvų darbą kontesta. 
nebuvo reikalo skubėti, nes na. Norint kraują sulaiky- 
pasiutusio šunies įkandimas ti, užtenka sužeistą vietą

MOTERYS SU FIZI NlAlS NEDATEKLIAIS

/Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

• Labai populiari ir naudinga šių 
dienų klausimams suprasti knygutė. 
Kaina ................................ ...............3šk

F
DEL LAISVOS LIETUVOS

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACUOS

« u '

prispausti pirštu, ar svaria 
skepetaite, ir palaikyti iki 
kraujas sustos bėgęs.

Dažnai žmonės susižei
džia patamsy ant laiptų. 
Ypač tas dažnai pasitaiko 
skiepe, kur nėra pakanka- 

lėktuvėlis įsipainiojo į elek-'mai šviesos. Kad apsisau 
tros laidus. Tėvas nžsimo-, got nuo tokių atsitikimų, 
vė gumines pirštines, nore-į patartina paskutinį laiptą 
damas “aitvarą” atpalaido-'skiepe numalevot baltai, 
ti. Bet vos tik palietęs siu-j taip kad jis aiškiau maty- 
lą jis krito negyvas—elek- tusi. Su laiku jis apsine- 
tra jį nutrenkė. Panašių šios: tuomet reikia numa- 
nelamrių pasitaiko dažnai, levot iš naujo.
nes paprastos guminės pirš- Jeigu žmonės butų atsar- 
tinės negali apsaugot žmo- gus, nelaimių visai nebūtų, 
gų nuo elektros. Jos gar J
apsaugotų nuo kokių 110 
vokų elektros namų laiduo
se. Bet jos nėra jokia ap
sauga nuo aukšto įtempimo 
laidų, kuriais eina 10,000 į ... 
voltų srovė.

Jei kam tenka turėti rei
kalo su tokia elektros jėga, 
tai reikia pašaukti elektros 
kompanijos ekspertus.

Philadelphijoj nelabai se-

nepradeda veikti per 10-20
dienų.

Kitas neatsargumo pavyz- 
dis buvo nesenai New Jer- 
sey valstijoj. Tėvas pada
rė vaikui “aitvarą” ir palei
do į ant siūlo aukštyn. Tas

21 Mirtis nuo Grybų APIE VALGIUS.

IŠKIRTO VYŠNIŲ SODĄ

Farmerys Fred Reed tu- 
jrėjo 250 akrų vyšnių sodą 
Michigan valstijoj. Jisai 
parduodavo vyšnias fabri
kams, kurie daro iš uogų 
prezervus. Pernai jisai ga 
vo dar po 9 centus už svarą,

nai įvyko vienoj chemikalų šiemet Prezen, kompa 
* lmjos pasiūlė jam tiktai po

4 centus už svarą. O su
rinkti svarą vyšnių farme
rys turi mokėti darbinin
kams 7 centus už svarą, ne
skaitant trąšų, laistymo ir

dirbtuvėj sprogimas ir nuo 
kilusių nuodingų dujų ap
alpo keletas žmonių. Jų 
gelbėt atvyko ugniagesiai 
užsidėję tara tikras kaukes.
Ėjęs pro šalį jaunas vyru-į,., , ...
kas nutarė pasirodyt didvy-!1"'“^"^^”05; 
riu. Jis matė judomuose 
paveiksluose, kaip tokie 
“didvyriai” užsideda ant 
burnos skepetaitę ir puola 
į pavojingas dujas. Taigi 
ir jis taip padarė: užsidėjo

Farmerys Įniršo. Kai su
sirinko vyšnių raškytojai, 
jis jiems pasakė:

“Jūsų unija reikalauja 7 
centų už svarą surinktų vyš
nių, o prezervu kompanijos

ant burnos skepetaitę ir nė- man ra?ka.“.k.Tai- 
rė dirbtuvėn, “parodyti”'*1 JVS krel,'klt“5 i?5 kom- 
ugniagesiams, kaip Jn<>nlJas ,r Pa5ak>'klreikia
gelbėt žmonės iš dujų. Vė
liau ugniagesiai išnešė jį 
negyvą. Matote, paprasta 
skepetaitė negali nuo dujų 
apsaugot. Ja galima apsi- 
saugot tik nuo dulkių.

Ypač pavojingas yra “pa
sirodymas” vandeny. Man 
teko matyti šitokį atsitiki
mą ežere. Susidūrė dvi val
tys ir iš vienos jų žmogus 
išvirto į vandenį. Nemokė-) 
damas plaukti, jis pradėjo 
skęsti. Iš antrosios valties 
pakilo vyriškis ir nėrė į 
vandenį gelbėt skęstantį. 
Skęstantis apkabino abiem 
rankom apie jo kaklą ir 
abudu nuėjo dugnan, abu
du prigėrė. Vienas žuvo 
dėlto, kad nemokėjo plauk
ti, o kitas dėlto, kad norėjo 
“pasirodyt” savo mokėji
mu.

Amerikos Raudonas Kry
žius duoda tokiems smar
kuoliams tokį patarimą: 
“Niekad nešok iš valties į 
vandenį gelbėt skęstantį 
žmogų. Paduok jam kokį 
daiktą nusitverti: irklą, 
meikerikotį, paduok jam 
riMcn* diržo nuo kei

kite joms, 
kad jos jus sudėtų į skardi
nes. Mano vyšnių jus dau
giau neskinsite!”

Jisai pasisamdė keletą 
vyrų ir liepė iškirsti visą 
vyšnių sodą.

Kaip tik dabar prasideda 
grybų sezonas ir daugelis 
šio skyriaus skaitytojų eis 
grybauti, nes musų žmonės 
mėgsta grybus. Turbut nė
ra reikalo aiškinti, kad gry
bų yra visokių, gerų ir nuo
dingų. Pereitais metais 
Amerikoje buvo 21 mirtis 
nuo grybų; susirgimų gi bu
vo daug daugiau, todėl pa
tartina grybaujant imti tik
tai gerai žinomus grybus.

D-ras William F. Boos, 
plačiai žinomas nuodų eks
pertas, sako, kad daugi 
šia žmonių užsinuodija gry
bais bandydami jų “ge 
mą” ar “blogumą” sidabri
niu šaukštu ar pinigu. Mat, 
per šimtus metų tarp gry
bautojų laikosi tas įsitiki
nimas, kad sidabras parodo 
grybo nuodingumą. Jeigu 
verdant grybus įdėsi į juos 
sidabrini šaukštą, arba si
dabrinį pinigą, ar šiaip ko
kį sidabrinį daiktą, ir jeigu 
tas sidabras pajuos, tai bus 
ženklas, kad grybuose yra 
nuodų.

Šitokia nuomonė yra la 
bai klaidinga, sako D-ras 
Boos. Sidabras pajuosta 
nuo fosforo, kurio kartais 
apsčiai yra geruose grybuo
se, bet gali nebūti nuodin
guose.

Taigi sidabro spalva vi
sai nepasako, ar grybai ge
ri, ar nuodingi. Kad apsi
saugoti nuo blogų grybų, 
tai geriausia nežinomų gry
bų nerinkti ir nevalgyti.

Trapus Pieminkėliai
Š it i e m s pierninkėliams 

reikalinga šitokia medžia
ga:

puodukas moleso.
Pusė puoduko sviesto ar kitų

riebalų.
3 puodukai su kaupu miltų. 
Pusantro šaukštuko druskos. 
Pbsė šaukštuko sodės. 
taukštas imbiero (ginger).

Užkaisk ir.olesą iki viri
mo. Tuo tarpu sudėk į di
delį bliudą riebalus ir už
pilk ant jų verdantį mole- 
są; ant viršaus susi jok mil
tus su druska, sode ir im
bieru. Išmaišyk gerai ir į 
duok ataušti.
čiok ploną blyną ir supiaus- 
tyk stiklu ar Mėsine apskri
tais blyneliais. Ištepk blė- 
tą riebalais ir su lopetukės 
ar peilio pagalba sudėstyk 
ton blėton piemikėlius. Ke
pink karštam pečiuje (425 
laipsnių) apie 5 minutes.

Piernikėliai 
prie arbatos.

ŽALUMO BANGA

| LSDP Užsienių Organizacijos raš-, 
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol- ■ 
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina
TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RLSUĄ

fcoje Įmygoje telpa _ 
jų, labai (rakių tr juokinau monote- 
<ų ir deklamacijų. Visokios temo*: 
darbininkiškos reveliucionieriiko*, 
tautiškos, buraoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geroa. 
Tinka visokiems apv aikščiųjim*m*( 
heliskoncertams ir t-t Antra 

25c ’ pagerinta laika. Kaina .......... 26c
i KURGI VISA TAI NYKSTAT

Kur nyksta visi tie lobiai, kariuos 
žmonės kuria per amžiusši intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 

Kaiua ................................... lik

i.-

no. Pavirink lėtai 5 minu
tes. Duok ataušti ir sudėk 
likusius dalykus. Per dvi 
minutes paplak. Sudėk teš
lą į formą ir tegul kepa vi
dutiniame karštyje apie 50 
minučių.

Šitas pyragas gali ilgai 
stovėt.

Arba komunistų diktatūra faktų 
Visi nori žinoti apie 

ią. Visiems kyla klausimas kodėl' v 
Rusija liesusiatria su kitomis vatety-į *• 
bėir.is ir kodėl Rusija nenori ' SOCIALIZMO TEORIJA
Wa^ts^ŽArnvUr.P^s1|STLiSF 2h Skalsai trumpais ir aišktoi.tvarkosi. Ar yra KusM«»> Jmsye, ar( parodv kMlp lki -io, keiu-J

formos, ir kodėl turės 
cistas kapitalizmas. Kaina 26e

tuva buk tai yra Rusijos dalis.

tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar . P". * 
yra demokratija, kokie darbininkų . J***1?. Pa

Kimiti Kiaušiniai

Kimšti kiaušiniai geras 
valgis pasiimti važiuojant į 
pikniką, žuvauti arba šiaip 
į laukus arba ant “byčių.” 
Jie tinka ir vakarienei
saros metus. Štai kaip rei- 

Tada iško- kia ^uos Pa™osti:
6 kietai išvirinti kiaušiniai.
2 šaukštai sviesto arba marga

rino.
šaukštas ir pusė lemono sunkos 

arba uksuso.
6 sardinkos.
2 šaukštukai smulkiai sukapo

tų builių laiškelių (chives).
Paprikos.

labai tinka

Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos atejtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkę naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 60 centą.

ir Mintys,
buvęs Lietuvos 

Dr. Kazys Grimus.
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, 

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių 
nuotykių iš savo patyrimą. Tą kny
gą visi lietuviai turėtų perskaityti. 
Kaina ............................................ <2.00

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojus 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko
gio žmogus silpsta? Ir driko

be val-

? Driko žmogui 
raus, druskos ir kitų paausių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? &- 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mua. Jo* 
kaina tilt .................... 16e

KUNIGŲ CELIBATAS
KOOCI

AUKSO JUBILĖJUS

Ant kalno tulpės, 
pakalnėj ievos, 
miške žibutės 
šilkinės žydi.

Po lygius laukus, 
po slėnias pievas 
žiedas marguoja 
plačiai paskydę.

Skaistveidė
W nlvINVO

šviesos srM*ė*fe 
upes bučiuoja.

Vakarų vėjam 
Vasarų vėjam

ir vyšnių žiedam 
švelniai ftngamja .

Gyvybės 
pasaulio plotį

— «- 19 _ jcma.

žaliais
kalnai nukloti, 
žali dvelkimai 
vasarių vėjo

Avies Šlaunis

Proporcija:
Vidutinė avies šlaunis.
2 šaukštukai druskos.
Miltų sauja.
SUpiaustytas svogūnas. » 
’uodukas vandens.
*usė puoduko kečupo.

šaukštai Worcestershire soso. 
JHupsnis raudonų pipirų.

Nušluostyk avies šlaunį 
drėgna skepeta, ištrink dru- 

a ir apibarstyk miltais, 
’adėk keptuvėn ir apdenk 

svogūnais. Sumaišyk visus 
eitus prieskonius ir užpilk 

ant mėsos. Kepink 350 
laipsnių karšty, duodant po 
pusę valandos kiekvienam 

ėsos svarui. Kas *20 mi
nučių palaistyk, šešių sva
rų šlaunies turėtų užtekti 8
žmonėms.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro H: Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 2a ypatus. 26c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rado, kad jis nėra joks Kristaus vie- 
tibinkas. 224 pusi. Kaina .... <1.26 
KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbiai- 
■M keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa- 

ią knygą. Tai didelio for
to, 271 puskapio knyga. .. <1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, 

sudėtos įvairios lietuviškos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. in
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................... <1.00
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. <1.00

Čia yra

Si knygelė parodo, 
popiežiaus kunigai — 
išaiškinta visa jų
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
kijos nupuolimas, šią knygą turėtų 

va_ psrriESžytį kiekvienas. Vyras, tėvai JUOZAS STALINAS 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Tovmsend Peš, D. D., 
sulietuvino Ferdmand da Samogitia.
Kaina ............................................... 26c
ŽEMAITIS RASTAI

Išvirtus kiaušinius atšal
dyti, nulupti ir išilgai per
plauti. Išimti trynius ir 
juos sutrinti su sardinkom, 
sviestų ir kitais daiktais. 
Padaryta košele reikia pri
kimšti kiaušinių nesuardy
tus baltymus, abi puses su
dėjus suspausti taip, kad iš- 
rodytų čielas nuluptas kiau
šinis. Sudėti į šaldytuvą ir 
gerai atšaldyt. Jei juos no
rima vežti į pikniką, tai rei
kia kiekvieną atskirai su
vynioti į vaškuotą popierą. 
Jei norima taip paruoštus 
kiaušinius vartoti Aamie, 
tai geriausia pusių nespaus
ti krūvon, o tik sudėti į sa
lota išklotą lėkštę, apibars
tyti su paprika ir kapotais 
cibuliukų laiškeliais.

Vietoje sardinkų, galima 
paimti 4 sausai sudalytas 
kilkes (anchovies).

K gas Pyragas
Pamėginkite padaryti ši 

t# pyragą, kuriam nereikia 
nei sviesto, nei kiaušinių, 
nei pieno. Reikalingi tik

daiktai:
Puodukas rudojo
Pusė puoduko riebalų.
2 puodukai besėklių ratfnkų. 
Puodukas karšto vandeita. 
Pusė šaukštuko druskos.
2 puodukai miRųv 
Aaukštukas sodės.

litukas bakinf panderio. 
puoduko

litukas var

Sudėk i vandenį riebalus, 
cukrų, razinkag ir užkaisk. 
Pridėk po pusę iaukltuko 
gvazdikėlių, mufikatinio žie- 

’do ir du šaukštuku einamo-

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusias draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina. ............................................. 26c
KODĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kode! jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesamus joks jėzuitas...........riie

Ar žinote, kad žemaitė 
na žymiausių lietuvių rąžyto jų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, j—- —
gyveno ūkyje ir angino vaikus, kaip i LIETUVIŲ KALBOS 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.! .
O paskui ji ėmė apysakas rąžyti.! ŪKAM A URA 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, J Pritaikyta Amerikos lietuviams, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet, Daug kas is lietuviško jaunimo nori 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-' tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos o senimas irgi dažnai nori pagilint 

savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 poni. 
Kaina tik ...................................Jl~iM

LYTIŠKOS LIGOS 
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė

Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 26c

rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje, 
lefvis" parduoda jos 
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raktuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
są gyvenimo badų ir musą papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las žemaites kartu su Andriam Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotos žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retam paveiks- 

.................................... 60e

GAVOME LINKĖJIMŲ 
NUO P. KUBILIENĖS

Pereitą savaitę gavome 
linkėjimų iš Waukegan, III., 
nuo dainininkės Onos Ku 
bilienės. Ji ten nuvyko ap
lankyti sunkiai sergančią 
savo motinėlę.

Ponia Kubilienė yra sena 
šio skyriaus bendradarbė. 
Ji ketina ir iš Waukegano 
šį tą musų skyriui parašyti.

Linkime p. Kubilienės 
motinėlei greitai pasveikti.

ANGLBKALLIETUVHKAS
ŽODYNAS

Dainas nori pasižiūrėti, kals tas 
ar kitos žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome,! kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminią Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarusius pasiųsdamas šudyną. TaP 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, ra ištarimų nurodymais. <8.00
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ja turėtą perskaityti kiek 

tolikas ir

TAVO KELIAS I
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas...........26c.

KAIP 9ENOVŽS ŽNONBS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Ma- 
kalas, arba Kaip Atsirado katkim." 
SOCIALDEMOKRATIJA IR
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c
BOLŠEVIZMAS 

Pųral
žiniomis 
knygutė.
TABAKAS

K. Ksutsky naujesniomis 
tuo klausimu papildyto 
Kaina.............................. 20c

Kaip jie žmonėms kenkia, 
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų 
(taurelį iš gyvenimo patyrimų 
žė K. Stiklelis. Kaina .............. 25e

ir

636 Bro.dw.,,
. Kaina ................ .............. įoę1 So. Boston 27, Mass.

Mamyte Labai Dėkinga
---------------------------------------------\f----------------------- -----

Mamytės gimtadienio pro*\l

5a užrašiau jai “Keleivį.” N 
i labai dėkinga ir sako*.
“Gera mano dukrelė, la* 

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingu* 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, aėfo”~.

Seaės-dukrelėa, kodėl jums taip nedaryti?
8 dolerius “Keleivis” kas savaite lankys jūsų 
mytes per čietas metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Už

Keleivis

tt,
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KorespondencijoS
Dėl Hartfordo Lietuvių Klubo Veiklos

Atsakymas “Keleivio” Korespondentui
Atsakydami “Keleivio” į tu. Raportas buvo priimtas 

Korespondentui dėl jo pa- ir taip yra užrašyta proto- 
stabų, padalytų šių metų kole.
“Keleivio” 10-tame nume
ry, mes, Amerikos Lietuvių 
Hartfordo Klubo Valdyba riais pasirodė, kad šeštadie- 
ir Veikiančioji Komisija, nių vakarais yra rengiami 
norime padėkoti jam už jo šokiai Žinoma, reikia dar 
gražius žodžius išgiriant bininkų, bet tų darbininkų 
musų Klubą, tik gaila, kad yra skiriama daugiau, kaip 
jis turėjo prie to pridėti ne yra darbų. Kai kurie as- 
tikslios kritkios Klubo va-įmenys, suėję dirba su savo 
dams. Taigi, eidami prie žmonomis ir dar savo drau- 
tikslo, norėtume pažymėti.gus mėgina padėti i tuos 
sekančius faktus, kuliuos darbus.’’ Korespondentui 
kiekvienas narys žino, o jei-'reikėjo pasikalbėti ne su 
gu ne, gali patikrinti. j vienu direktorių, bet su di- 

Paimkime svarbiausius džiuma; gal jis tada butų 
dalykus pirmiau. Korespon- sužinojęs, kad visi darbi- 
dento buvo pasakyta: “Pra-1 ninkai yra skiriami visų di- 
eitame Klubo susirinkime rektorių balsavimu ir pagal 

reikalingumą ir ne perdaug, 
nes kartais pasitaiko, kad 
vienas darbininkas turi at
likti dviejų vyrų darbą. 
Yra visados raportuojamos 
visos darbininkų išlaidos, 
ant susirinkimų, ir raportai 
priimami. Buvo keletą kar
tų siūlyta įvairus “žmonų” 
darbai kitiems, bet kaip 
reikia, tai atsisako.

Vėl iš laikraščio: Kores-

Imam vėl iš laikraščio: 
“Pasikalbėjus su direkto-

TANKAI VEDA KELIĄ

Amerikiečių tankai skina savo pėstininkams kelią į de
gantį Ksrejes miestų, ift kurio komunistai buvo iteoėti.

ma jų pagirti už sudarky
mą lietuviškų pavardžių.

J. D. Tauni*.

McKEESPORT, PA.

Lazda Turi Du Galu

ŪKIS PRIE EŽEROpolicija važinėjasi automo-Į
biliais ir žiuri tvarkos.
Vakare jau nepamatysi gat .«»š labai gražus, visada galima žu 

1 ° 'vauti. Namas o kambarių, su skle

Dpi | Viena mylia nuo miesto, prie eže- 
ro, parsiduoda 11 akrų ūkis. Eže-

vėje policininko, b' niekas'pu. tori . elektrų ir vandenį. Yra 
tavęs nPH7knhin« niekas «»mė, vištininkas, garažas ir kiti neU£K<tt>ins, IllvKds parankumai, derlius ir gyvuliai, 
neužkalbins naktį. Pavyz- Parduosiu viską kartu, arba atski-
dinga tvarka ir disciplina.

Visi kreipė akis į Klubą, į tarp gerų kaimynų didžiau 
kad pasiimtų šį kulturinį, šią nesantaikų, neapykantą.

paaiškėjo, kad tam 
skaičius iš klubo valdybos 
ir direktorių pasielgė sava
vališkai ir leido Klubo pi
nigus savo reikalams be na
rių pritarimo, štai vienas 
pavyzdys. Klubo valdyba 
ir direktoriai prieš Kalėdas 
susirengė sau puotą su do
vanomis, kuri kainavo apie 
$400, be visų narių pritari
mo.” Sekantis yra musų 
pataisymas ir tikras faktas:

Ne “tam tikras skaičius 
iš valdybos ir direktorių,” 
bet visa valdyba ir visi di
rektoriai, iš kurių susidaro 
veikiančioji komisija, 
VIENBALSIAI buvo nuta 
rę surengti Kalėdų bankie- 
ią. šis Fiutarimas nebuvo

darbą. Ant galo viskas bu
vo surengta ir V. Žabiie- 
raitis buvo pasamdytas at
likti radio pranešėjo darbą. 
Kaip abejojome, taip ir iš
sipildė—kaina buvo perdi- 
delė.

Nenorėdami eiti į ilgas 
paskaitas, atsiskyrėme su 
Žalnieraičiu ir pradėjome 
kitą pusvalandį su Janushu. 
Toliau rūpindamiesi

pondentas sako, kad sulig programos finansanrou, pa
Lietuviško Radio klausimo, 
“Du trys asmenys sąmonin
gai mulkino narius,” etc. 
Atsakant bendrai į visą ra
dio kritiką:—Tam tikras

skyrėm J. Pilky vesti biznį 
ir finansus. J. Pilky, dirb
damas su didele energija, 
pradėjo vesti radio pusva
landį net ir su pelnu, taip

koks nepaprastas, nes jau 
devyni metai kaip tokie ka
lėdiniai banketai rengiami 
su pagyrimu ir pritarimu 
visų narių. Prie to, tas kai
navo ne $400, bet $210, ir 
tas buvo perskaityta ant 
mitingo su kasieriaus rapor-

skaičius geni, energingų na- atlygino senąją skolą, 
rių, su gera išvaizda, pasi- padarytą su pnrou pusva- 
tarė ir teiravosi gauti radio
pusvalandį. Jiem buvo svar
bu pakelti ne tik Piliečių 
Klubo vardą, bet ir visų lie
tuvių. Buvo raportuota ir 
tariamasi bendrovės narių 
susirinkime. Visi apie tai 
žinojo ir žinojo, kad tai 
kainuos šiek tiek pinigų.

Yra atsitikimų, kad nu
važiuoja moterėlė pas bur
tininkę ir paklausia, kada 
mirs toks ir toks žmogus? 
Jei burtininkė-apgavikė pa
sako, kad anas žmogus mirs 
neužilgo, ta moterėlė lekia 
į apdraudos kompaniją, 
brangiai insiurina aną žmo
gų, ir laukia kada jisai 
mirs

Kitas peiktinas paprotys, 
tai liežuvavimas, pletkos. 

sueina keletas “kumu- 
tai aploja visus. Vie

na pameluoja, kita dar “pa- 
zalatija” ir leidžia tą melą 
toliau.

Gėda!

PER DEGANČIUS MIESTUS

Kariuomenei dažnai tenka eiti per degančios miestas. 
Tokį vaizdų matom ir Šitoj nuotraukoj. Amerikiečių 
armijos vadovybė važinėja pro li«ponojnnčios trobesius.

2kX=

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,5«0,(MW.(».
Savo nariams ligoje pcžalpų Ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivien’jimo kuopos randasi vfcraeee didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti ano $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje patalpa suvaitoję $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 00 metų Jubėtieįiais Va
jas. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nario Ir prlraiyk savo šeimos na* 

Kreipkis pas vietinę kuopų arta į Centrų adra

landžiu.
Neužmirškite, kad visi 

šie dalykai buvo vis rapor
tuojami direktorių ir mėne
siniuose susirinkimuose per 
visus metus.

Kaip atsiskyrėme su Ja
nushu per nesusipratimą, 
buvo išrinktas komitetas 
peržiūrėt visus finansus, 
kuriuos rado geroj tvarkoj. 
Taigi matot, kad tie musų 
darbštus nariai nemulkino 
narių, bet dirbo visų gero- 
vei.

Tikrai gerai, kad “Kelei
vio” Korespondentas primi
nė apie Klubo gerąją pusę. 
Klubas turbut turėjo gerus 
valdininkus, kaipo J. Pilky 
pirmininką per 10 metų, 
kad galėjo taip gerai atsi
stot pinigiškai ir pritraukti 
tiek daug narių per tokį 
trumpą laiką. Net ir dabar, 
kai jau J. Pilkio vietą uži
ma valstijos senatorius 
Frank Monchun’as per tris 
metus, ir dabartinis pirmi
ninkas Stasys Marcuss, Klu
bas tebeauga su gerų narių 
patarimais ir jėgomis.

Su pagarba,
Sanley J. Marcuss,

Am. Liet. Piliečių Klubo Pirm.

BRIDGEWATER, MASS.

MeKeesporto miesto sa
vivaldybė nutarė, kad visi 
į šį miestą atvykstantieji 
komunistai privalomai re
gistruojasi. Už šio nutari
mo nevykdymą baudžiama 
100 dolerių arba laisvės at
ėmimu vienam mėnesiui.

Viešas savivaldybės po
sėdis, svarstęs ir priėmęs šį 
nutarimą, buvo labai aud
ringas. Prieš tokį nutarimą 
protestavo buvę posėdy ko
munistai Dovidas Grantas, 
rytinio Pittsburgho vadas, 
ir S. Nelson, Vakarų Penn- 
sylvanijos kompartijos pir
mininkas. Pastarasis skai
tomas svarbiausiu sovietų 
agentu Jungtinėse Ameri 
kos Valstybėse.

Į Granto protestus atsa
kė miesto majoras Kincaid 
pareikšdamas:

—Mes elgsimės su komu
nistais taip, kaip Maskva 
elgiasi su amerikiečiais, kai 
jie nevykdo maskvinių įsta 
tymų. . Ar jus komunistas?

—Taip, aš komunistas,— 
atsakė Grantas.

—Išveskite jį už miesto 
ribų,—paliepė majoras.

Po to paprašė žodžio 
Nelsonas.

—Ar jus komunistas?
—Taip, aš komunistas.
—Mes neleisime jums čia 

propaganda užsiimti,—pa
sakė majoras ir įsakė poli 
cijai išvesti Nelsoną iš po
sėdžio salės.

Kurijoj nieks savo nuo
monės viešai ginti negali, 
tad ir panašių įvykių nepa
sitaiko.

Oficiali respublikos kal
ba yra ispanų, nes čia bu
vo ispanų galybės centras 
Amerikai. Lietuvių čia ne
teko sueiti ir jų turbut visai 
čia nėra. Nerasdamas čia 
progos apsigyventi, rugpiu
čio 13 dieną išplaukiau lai
vu į Miami, Fla. Pažiūrė
siu, gal čia bus geresnių są- 
ygų pragyvenimą pasida

ryt.
Keleivietu.

Mrs. Raudonis, 
Route 2, Hart, Mit-h.

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

moėtis, naujai sudaryta pagal vė
liausio mokslo supratimo, stebėtinai 
greitai gelbsti nuo ODOS Iš BE KI
MO, NIEŽĖJIMO, DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ, niežėjimo au>ti, taip pat 
labai gelbsti nuo PILĖS raudonoji 
gysla (bemorrhoidai) ir dėl niežėji
mo kojy (athlete's foot). Gal ban
dei visokius, tai dar išbandyk ge
riausias. Užtikrinam pasekmes, ar 
pinigus gruzinam. Kaina $1.00 ir 
didelė dėžė $3.00. (38)

DEKEN-S PRODUCTS
P. O. Baa MMi. Newark 1. N. J.

DETROIT, MICH.

Mirė Adv. L. Indreika

Rugpiučio 8 d. Detroi
te staiga miręs adv. Liongi
nas Indreika Lietuvoje bu
vo žinomas kaip koopera
tyvų darbuotojas ir stam- 
biųjų ekonominių organi
zacijų, kaip “Kooperacijos 
Banko’’ ir “Maisto” bend- 
rovvės juriskonsultas. Mi- 
rusis palyginamai buvo dar 
jaunas žmogus.

REIKALINGAS DARBININKAS
Į Darbininkas į ūkį, mėgstąs žemės 
. ūkio darbus, sąžiningas tr 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, Cortbnd, N. Y. (33)

APSIVEDIMAI
Paieškau merginos tarp 18 ir 20 

Metų amžiaus, nuo 135 iki 150 sva
rą. Rašyt galima lietuviškai ar 
angliškai. Prašau kartu su laišku 
prisiųsti ir savo fotografijų. (35) 

J. L. Liūtas,
26 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

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

nuo vidurių uždegimo ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių sąnarių. 
Begalinė gera nuo visokių nervų li
gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prtsiunėiam į- jūsų 
namus. Begalinės svaras $7.00. Ui 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 West Braadaay 

South Boston 27, Mass.

LITHUANIAN ALUANCE OP AMERICA 
307 W. 30tb St^ New York 1, N. Y.

Tiki

Rašau šią žinutę ir ap
gailestauju, nes tenka kelti 
viešumon kai kurių musų 
tautiečių didelį atsilikimą, 
apsnūdimą ir nesusivokimą 
gyventi lygioje aukštumoje 
su vietos visuomene. Nesa
kau, kad tai yra daugumo
je, bet pasitaiko žmonių, 
kurie ir dabar tiki įvairių 
burtininkų ir apgavikų žo
džiams. Nuvažiuoja žmo
gus pas burtininkę, sumoka 
jai sunkiai uždirbtą penki
nę ir klausia, ką apie jį ar 
ją, galvoja Petras arba Juo
zas. Monelninkė, matyda
ma, ko jos auka nori, pri* 
varo ant anų žmonių įvai
rių nesąmonių, sukeldama

Prieš kiek laiko priemie
sčio (Coal Township) mo
kyklų taryba pašalino iš 
darbo Matą Casperą—be 
jokio įrodymo nusikaltimo. 
Casperas buvo vienas mo
kyklos pečkurys. Netekęs 
darbo jisai pasiskundė vie
nam nesenai įvykusiam 
Lietuvių Klubo susirinki
mui. Susirinkimas gi iš 
klausęs Caspero skundą, 
nutarė užprotestuoti. Tam 
žygiui atlikti įgaliojo klubo 
prezidentą Miką Kristą ir 
Praną Hertzogą. Tiedu 
rugpiučio 4 d. mokyklų ta
rybos mitinge ir užprotes
tavo. Savo proteste jie pa*- 
reiškė: “Matas Casper jau 
nebejaunas žmogus. Se
natvės pensijos negauna. 
Atleisti žmogų iš darbo ne- 
Įrodant jo nusikaltimo yra 
nepamatuotas ir neapgalvo
tas sprendimas.’’

Gi mokyklų tarybos 
spoksmanas, atsakydamas į 
protestą, su apgailėjimu pa
reiškė: “Mes M. Casperą, 
kaip gerą žmogų, neužmir 
Šime, ir kaip tik proga pa 
sitaikys, mes jam duosime 
kokį kitą darbą prie mo
kyklų.”

Prie progos turiu pa 
sakyti, kad ne kartą pa
stebėjau anglų spaudoje 
aprašymus apie Lietuvių 
Klubo softball smarkius lo 
šėjus, kiek kartų ir kur jie 
išlošė ir tt Bet, deja, jie 
tituluojasi Lithuanian Club, 
tačiau skaitydamas to klu 
bo vardų sąrašus nesura
dau nei vienos lietuviškos 
pavardės.

Taip pat ir čia—Casper, 
Krist ir Herzog. Kas gali 
atspėti, kad tai yra lietu
viai? ’

Galima pagirti Lietuvių 
Klubą dėl užsistojimo už 
savo tautietį. Bet negali

C1UDAD TRUJILO, 
Respublika

Našliai, kurie turite nuosavus na- 
us, rašykit vedybų tikslu 34 metų

amžiaus vienišai tremtinei:
V. Viliunaitė,

1530 W. Monroe St., 
Chicago 7, III.

Dominikonų respublika 
randasi Haiti saloje, kuri 
savo ruožtu priklauso Va
karų Indijų salynui. Jos 
plotas užima 19,330 ketur
kampių mylių, kuriame yra 
apie 1,500,000 gyventojų. 
Baltveidžių žmonių nedaug, 
apie ketvirta dalis, ir apie 
tiek pat juodveidžių; liku
sieji yra indijonai, arba in- 
dijonų ir juodveidžių miši
nys. Vyriausis respublikos 
miestas vadinasi Santo Do
mingo, su apie 50,000 gy
ventojų.

Svarbiausia žemės ūkio 
gamyba yra tabakas, cuk
rus, kava ir kakao. Pra
monė gamina romą, varo 
alkoholį iš cukrinių nen
drių, pina šiaudines skrybė
les eksportui, dirba cigarus, 
degtukus ir muilą. Yra auk
so, sidabro, geležies ir ang
lių kasyklų, bet šita sritis 
nelabai išvystyta.

Aš atvykau čionai iš Bos
tono ir apsistojau Truillo 
ciudade, kas reiškia Truil
lo mieste. Maniau čia pa
stoviai apsigyventi, bet ap
sidairęs pamačiau, kad nė
ra progų. Tvarka čia ne
bloga. Tiesa, nėra tiek lai
svės, nėra tokio palaidumo, 
kaip Brooklyne ar Bostone, 
bet užtai nėra vaikėzų, ku
rie gatvėse švaistytus! su 
pištalietais ir rėkautų. Gy
ventojai čia visi suregis
truoti ir kožnas turi regis
tracijos knygutę, kaip ir 
pasportą. Nuo 18 metų 
amžiaus jau kiekvienas tu 
ri būt užregistruotas. Tur
but dėlto čia negirdėti, kad 
kas ką užpultų, apiplėštų, 
kaip tai kas diena darosi 
Amerikoje. Dienos laiku

skelbiasi “Keleivyje.”

NAMAS PARDAVIMUI

Kampinis muro namas, kietos 
grindys. Apačioje 5 kambariai ir 
maudynė. Viršuje 4 kambariai ir 
maudynė. Trečiame aukšte 2 kam
bariai ir maudynė. Ideali vieta 
biznio ar profesijos tikslams. Vie
ta: 7th ir Rače gatvių kampas, 
Perkasie, Pa. Kaina: $19,600. 
kreiptis ant vietos, arba telefonu 
po 5 valandas vakare, skambinant: t 
Perkasie 2543. (34)

NUO UŽSISENRJUS1Ų. ATVIRU

Skaudžią Žaizdų
IK ODOS LIGŲ

Tie. karia kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. JĮų 
negali ramiai sėdėti fr iibiiibm 
miegoti, nes jų u žsisenė josios žate- 
dos niekti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO Ointment. Jų gydomo* 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak. 
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jo* taipgi pašalina nia* 
žėjimą ligos vadinamos PSOR1ASI& 
Taipgi pašalina perštėjimą liga* 
vadinamo* ATHLETES FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppiržėių. Joe yra tinkamo* 
toti nuo džiūstančio* ir 
odos. Jos yra geros gy
duolė* nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite monevj 
orderį j: (11-li

LEGULO. Dept. S.
4847 W. 14th Street, 

CICERO 56. ILL.

Ar Jūsų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš organizmo rūgštis ir nereikalin
gų šlapumų. Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
lieka kūne ir jūsų kraajuje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva 
svaigsta, nugarų skauda, jaučiate nuovargį, jei jūsų 
paakiai patinę, vartokit

ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS NO. 161
Kama $1.10 su prisiuntimu. Musų žolių arbata yra 
ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų patyrimu. 

Užsakymus su pinigais adresuokit taip: (35)

SANITAS HERBS, Dept K 
1123 Milvraukee Avė., Chicago, III.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokių brošiūrą yra paraSęs J. Pilipauskas, 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 vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jaa nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio’’ knygyne:

KELEIVIS
Seoth Boston 27, Mase.



KAS DAROMA
MIESTŲ APSAUGAI

KELEIVIS, SO. BOSTON

KELIA SAU ALGAS

Nr. 33, Rugpiucio 16, 1950

Gubernatorius Dever pa
sirašė pakėlimą algų aukš
tiems valstijos bosams.

Automobilių registracijos 
viršininkas King gaus $10,- 

AČ1U UŽ LINKĖJIMUS J 000 vietoj $7,500.
IR UŽUOJAUTĄ Taksų komisiomerius 

_____  ILong gaus $11,000 vietoj

Kazėnas Ap
leido Bostoną

Kai Bostonas ir kiti Naujo i Man susirgus, draugai ir į $9,500.
Anglijos miestai kol draugės prisiuntė daugybę Darbosios

kas dar tik planuoja apsau- dovanų ir laiškų, reikšdami 
gą nuo galimų užpuolimų iš užuojautos ir linkėjimų, 
oro, tai musų kaimynas Už tuos malonius linkė- 
Cambndge davė jau pavyz
dį, kaip tokią apsaugą or
ganizuoti ir kaip ji turi 
veikti. Tenai jau organizuo
ta apsaugos brigada, kurion 
įeiną 300 uniformuotų poli
cijos pagelbininkų, ir ji jau 
pratinasi gelbėti miestą 
nuo priešo atakų. Buvo pa
daryti jau keli tokie bandy- 
mi.

Šitie pratimai pasirodė 
federalinės valdžios stebė
tojams tokie praktiški, kad 
Washingtono vyriausybė ir 
civilės apsaugos pareigūnai 
jau patarė kitiem miestam 
pasekti Cambridge’iaus pa
vyzdį.

Cambridge miesto galva 
nėra renkamas, bet samdo
mas reikalų vedėjas, vadi
namas menedžerium. Dabar 
ten menedžeriauja John B.
Atkins. Jis sakosi gaunąs 
dabar daugybę laiškų iš ki
tų miestų, kurie teiraujasi, 
kaip jis yra organizavęs ci
vilinę savo miešto apsaugą.

jimus, dovanas ir užuojau-1 • 
tą, reiškiu draugams :_l

komišionierius

Buvęs Vilniaus operos so
listas, Julius Kazėnas, rug
pjūčio 8 d. apleido Bostono 
lietuvių koloniją ir išvyko 
Clevelandan. Prieš metus 
laiko jis buvo atvykęs iš 
Vokietijos kaip tremtinys ir 
apsistojęs pas savo gimines 
Cambridge’iuje, tik per upę

ATSIDARYS WALTHAM 1 rankinį radiją; C. Roma- 
WATCH DIRBTUVĖ niecki iš Framinghamo lai

mėjo elektrinį laikrodį, o
Galų gale subankrutavu

sios Waltham lairkodžių 
firmos kreditoriai sutiko 
leisti kompanijai atidaryti 
dirbtuvę iš naujo ir užbaig
ti nepabaigtą darbą. Dalių 
laikrodžiams esą labai 
daug ir dabar jos nedaug 
vertos, bet jeigu bus pada-

B. L. Kontrimas Armijoj

Ar Žinot Kur Ką Gauti!

DelMonte gaus $10,000 vie
toj $9,000. Ir tt.

Ir tuo pačiu laiku ponas 
i Dever nesisarmatijo pasi-

ir
draugėms giliausios padė
kos Dabar jau esu sveikas.)

- S. Michelsonas.

pinigus.

Draugas Yomantas Lankėsi

Pereitą savaitę

nuo Bostono. Jis yra geras;ryti laikrodžiai, tai Kalė- 
dainininkas ir bostoniečiai*doms galima busią juos iš-

‘taupinąs” valstijos

ne sykį gėrėjosi jo balsu 
įvairiuose parengimuose. 
Gaila, kad musų kolonija jo 
neteko.

parduoti. Vėliau gi tikima 
si gauti kokių nors precizi
jos darbų armijai ar aviaci
jai. Keli šimtai buvusių

ATĖJO LAIVAS SU 
TREMTINIAIS

Pereitą trečiadienį, 9 rug- 
piučio, Bostonan atėjo su 

•Relei- tremtiniais dar vienas lai- 
“General Muir,” ku

Teko ei. dėti kad io drau- tos ,irmos darbininkM jau 
lekogudeti, kad jo <iiau-,susirado kitur

gai Kamenas, Petraitis ir1 ’
brolis Leonas Kazėnas, taip
pat žada netrukus apleisti 
Bostoną ir važiuoti pas jį 
Clevelandan.

likusieji dabar busią priim
ti atgal.

vio" redakcijon buvo atsi- vas . ,
lankęs draugas Yomantas iš riuo atvyko 46 lietuviai su 
Tauntono. Sako, noriu at šeimomis. Šį sykį tremti- 
silyginti už skolą, nes jau niai buvo stropiai kamanti-

Edvrard C. Carroll, 
Kandidatas į City Council

daug jums skolingas. Pa- 
žiurėjm į knygas, jis nieko

nėjami, kad nebūtų tarp jų 
Rusijos šnipų. Kiekvienas

neskolingas, prenumerata turėjo prisiekti ir pasirašy- 
dar nepasibaigus. Na, jei- ti, kad jis ne komunistas, 
gu taip, sako svečias, tai aš niekados toks nebuvo ir ne
noriu užsimokėti už trejetą bus
metų į priekį. Ar galit pri-1 Paduodame čia atvykusių 
imti prenumeratą ant trijų i lietuvių sąrašą: 
metų? Galim, sako admi
nistratorius.

Svečias paklojo dešimti
nę ir sako: tai vieniems me
tams. Paklojo antrą—tai 
antriems.
čią. Na, tai čia. sako, bus 
už “Keleivį” ir už Kalendo
rių per tris ateinančius me-

Pareikalavo Geriau Ap
šviesti Columbia Road

Mea pranešam, kad
sų krautuvėj visokių
randavojimui. kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turima vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardvvare Co.
A. J. ALEKNA. Prop.

628 E. Broadvay, Sa.
TeL SO 8-4148

R. B. Harris iš Arlingtono 
—“permanent wave.”

įžangos dovanas lamėjo 
šie numeriai: pirmą, 
022540; antrą, 028379; tre
čią, 023456; ketvirtą, 
027996; penktą, 029238; 

026036; septintą,
029953; aštuntą, 022377.

Buvo renkama ir pikni
ko gražuolė, “Miss Lithu- 
ania of N. E.” Šitą garbę 
laimėjo Ruth Mažeikiutė iš 
Bedfordo, su kuria iki galo 
konkuravo Laima Valickiu- 
tė iš South Bostono ir Anna 
Koslofsky iš Somervillės, 
trečioji.

Pikniko rengėjai, Stepo
nas ir Valentina Minkai, 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
pikniko dalyviams, darbi
ninkams ir visiems biznie
riams, kurie aukavo viso
kių dovanų, ir bendrai vi
siems, kurie parėmė seniau
sią lietuvių radio progra
mą Naujoj Anglijoj.

RADIO PROGRAMa

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

1— Jono Shurilos orke
strą. X

2— Birutės Radio Kvar 
tetas vaduovaujant Valenti
nai Minkienei.

3— Magdutės pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirute 
f 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

Dr. Wm. Frankman
Skilvio ir Žarną Specialistas

736 Hancock Street 
Wollaston, Mass. 

Lankyti tik susitarus 
Telefonas: GR 2-3881

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nas 1 Iki 4

Ir aaa 1 Iki •

546 BROADVVAY 
■O. BOSTON. MA88. 

Telefonas: SOUth Boston 1OSšiame puslapy Edward C 
Carroll skelbiasi kaip 7 wsrdo 
kandidatas į City Council. Bal
savimai bus 12 rugsėjo ir jas 
prašo už jį balsuoti. Mr. Car
roll yra karo veteranas ir buvęs 
1932-38 metais senatorius. Bai
gęs Suffolk Law School 1937 
metais Bachelor of Law laips
niu. Dabar jis gyvena prie 234 

į L St., South Boston. Buvo 
Amerikos Karo Veteranų Fitz- 
geraldo Posto 561 konjanderis 
ir taip pat Amerikos Legiono 
Michael J. Perkins Posto 67 
komanderįs. Dabar priklauso 
prie American Disabled Veter
aną Association Navy Yard 
Chapter 17. Nuo 1932 metų 
verčiasi real-estate ir insurance 
bizniu.

South Bostono gyvento
jai pradėjo skųstis, kad Co
lumbia Road bulvaras, tarp 
H ir I gatvių, nepakanka
mai apšviestas. Todėl bu
vęs So. Boston Citizens As- 
aociation’o pirmininkas 
Harry H. Dugan ir buvęs 
senatorius Edward C. Car- 
roll, kandidatas į City 
Council nuo Ward 7, buvo 
nuvykę į miesto vyriausy
bę ir pareikalavo, kad tam 
bulvarui butų duota dau
giau žiburių. Dabar lem
pos jau atvežtos ir tuojau 
bus daugiau šviesų.

Varys Kalines prie Darbo

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 Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Povilas Jonas Aleknavičius,
Ignas Alirr.as. Elena ir Jonas
Bagdonas. Jonas Balnionis,
Stasys ir Angelė Baranauskas, 

Petras. Elena ir Bronius 
Ir paklojo tre* Blaviesiunas, I-elicitas Bulkai- 

tis, Alfonsas ir Veronika Bur- 
cikas. Bronius Dagilis. Jonas
Dobrovolskis, Bronius Doman-

z-. - • , - . . • tas, Stasys, Kazimiera, Salvi-tas. O jei kiek liks, tai nu- ir (a,atž Geateuitoi Ste-
t__ ______ ainis. Jonas Grigo-

soblę. į ]a Kazys Jovaiša. Marta ir
Nuoširdus ačiū draugui Kiaus Kavaliauskaitė, Marty-

Yomantui*. r.as ir Marija Klimkaėtia, Juo-
---------------------------------  zas. Ona. Stasys, Gediminas,

ADVOKATŲ VALDYBOJ į ™ ^manp
iiFTHVK AnvnvATA<;>ariote Rlaus ,r Petras Lenar' 
LIETUVIS ADVOKATAS,tienė veronika ir Norbertas

---------- Lengsas. Leonas Lozickas, An-
1950-1951 metams Bosto- tanas. Michalina ir Albertas 

no advokatų sąjunga išrin-'Matyzius. Bronius. Sofija, Ni- 
ko teisėją Charles C. Cabot. jolė Irena Mickevičius, Stasys, 
pirmininkas: adv. A. O. Elzbieta. Ursula ir Marita Moc- 
Shallna paskirtas “unlawful kus- Petras, Valerija ir Leon
practice of the law” komi- X«butb. Uodą, Norkevrf.ua. 
r Jurgis. Urte ir Manfredas Pa-

dagas. Vladas ir Marija Pieši
ma. Alfnsas Pikevičius, Anta 

Pliuškys, Vadovps. Ona, 
ir Jonas Pomernackas. 

j Antanas. Petronėlė. Irma Ha- 
|ra ir Palmyra Poškus. Pranas 
Radvila. Augustinas ir Anas
tazija Rindzevičius, Adomas, 
Ona. I.eonas ir Irena Rusemas.

• Petras, Stasė, Dina. Aleksandra 
'ir Danguolė Rutkus, Česlovą ir 
Ovidija Ona Sakalauskas, Liud
vikas. Adelė. Antanas. Ona ir 
Marta Sėlius. Vytautas ir Ju
zefą Skučas. Benediktas Smi- 
gelskis. Ona ir Eugenijus šun- 
skis. Pranas Tomkevičius, Tru- 
dė Trakienė. Antanas. Janina, 
Marija ir Ona Vaitiekus, Jonas 
Vaškevičius ir Liudas Zeikus.

Bronius L. Kontrimas, 39! pirkit Maikio Tėvui naują(fanija Gird~ 
metų marinų rezervistas, šį ' ” 
pirmadienį išėjo aktingon 
karo tarnybon. B. Kontrim 
yra musų kaimyno Broniaus 
Kontrimo sūnūs.

Rengia Metinį Bankietą

Lietuvos Sūnų Draugystė 
Cambridge’iuje rengia me
tinį bankietą lapkričio 5 d. 
ir prašo visus dalyvauti.

S. Lizdenienei Laiškas

Žemesnieji Massachusetts 
legislaturos rūmai be disku
sijų priėmė bilių, kad kalė
jimuose ir pataisos namuo
se laikomos moterys butų 
statomos prie darbo už tų 
staigų sienų. Bilius per
duotas senatui.

Užsimušė Taxi Vežikas

RADIO PIKNIKO 
DOVANŲ LAIMĖTOJAI

“Keleivvio” adresu yra 
atėjęs St. Lizdenienei laiš
kas nuo J. Kačinskienės rikoje. 
Kanadoje. Prašom atsiimti.

sijos nanu. Ši sąjunga yra 
viena iš senesnių ir stipres
nių advokatų sąjungų Ame-

Valdyba.

Inas 
Kazys

Praeitą savaitę taxi veži 
kas įvažiavo į stulpą ir vie
toj užsimušė.

Užmušė Laiškanešį

Dorchesterio Lietuvių Piliečių Klubo Pereitą savaitę Boston 
and Main traukinys Win

Užpereitą sekmad. May- 
narde buvo Lietuvių Radio 
Korporacijos piknikas. Die
na pasitaikė prasta, nuo 
pat ryto lijo, tačiau publi
kos prisirinko nemaža.

Pikniko dalyviams buvo 
paskirta visokių dovanų. 
M. Montuons iš E. Bostono 
laimėjo televizijos aparatą; 
Cl. Eugonis iš Rowley lai
mėjo kailinį kolitą; P. Cha- 
towski iš E. Hartford lai
mėjo “breakfast setą” (4 
kėdes ir stalą); Jack Alexa 
iš Lawrence laimėjo bilietą 
orlaivio kelionei į Niagara 
Falls: J. L. Emord iš 
Brocktono laimėjo 2 stalo

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 COLUMBIA ROAO 
arti Upham’s Corner

DORCHESTER, MASS.

Gražiame

ROMUVOS PARKE
Montello, Mass.

ŠI NEDĖLD1ENI, 20 RUGPIUCIO (AUGUST)

chestery užmušė laiškanešį lempas; A. George, Knapp 
Fayą. ’ iShoe, iš Bostono, laimėjo

Pradžia 2 valandą popiet

E. Brazaičio vadovaujama Syncopators’ Orkestrą gros 
smagias polkas ir suktinius. Bus visokio alaus ir gardžių 
valgių. Bus traukiama daug dovanų.

Bušai išeis 12:30 vai. nuo So. Bostono ir 
Dorchesterio Klubų

Praneši mas
Senoje ir vsiems lietuviams žinomoje įstaigoje—

Lithuanian Furniture Co., 326-328 W. Broadvvay, South
Boston, Mass.—įvyko pasikeitimas. Per 34 metus buvęs 
Lietuvių Baldų Krautuvės vedėjas, Antanas Ašmenskas, 
savo sveikatos dėlei, iš pareigų pasitraukė. Jo vietą, 
bendrovės ir krautuvės vedimą, užėmė Aleksandras 
Ivaška.

Krautuvė tapo atremontuota, pertvarkyta ir papil
dyta naujais baldais. Todėl visi lietuviai, ne tik Bosto
no, bet ir apylinkės miestu, esate kviečiami atsilankvti, 
iei ne pirkti, tai nors pasižiūrėti, ko čia galima gauti ir 
kokiomis kainomis. Jei nerasite kas jums patinka, mes 
jums užsakysime iš dirbtuvės, sulig jūsų skonio, ir dy
kai savo troku nuvedime kad ir už 50 mylių nuo Bo
stono.

LITHUANIAN FURNITURE CO. 
326*326 W. Broad w*y, South Boston, Mass.

T raukia Atsakomybėn
Keturis Rangovus

Miestas patraukė atsako
mybėn keturias kontrakto- 
rių kompanijas už apgavys
tę. Joms buvo pavestas 

į $3,000,000 darbas gatvėms 
ir keliams išgrįsti. Jos kal
tinamos tuo, -kad neišpildė 
kontrakto specifikacijų: 
kur reikėjo dėti 3 colių ce
mento grindinį, jos įdėjo 
tik 1 colio. Manoma, kad 
tos suktybės padarytos su
sitarus su tūlais politikie
riais. '

Kambariai Ifedauortuoja
Vienas kambarys vyriškiui 

ir vienas moteriškei, sbe 80 
virtuvės privilegija. Paprastom 
dienom kreiptis 5 iki 7 vai. va
kare. subatom ir nedeldieniais 
visą dieną.

Mrs. K. Wallock 
1 Sayward Pbee 

off Woodward str. So. Boston.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK 

460 Broadvvay, South Boston 

*

VIENINTELIS SUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE 

Turtas per $35,000,900 Sutaupos per $31,000,000

*

APSAUGOKIT SAVO DOKUMENTUS, BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

Paimkit Nuomon Safe Deposit Bosą, Tik >6 ir Taksai 
*

Mes niekada 
kaip 2l/2% už

Apdraudžiam Gyvybę Savings Banko Sąlygomb

EDWARD C. CARROLL
KANDIDATAS Į CITY COUNCIL 

WARD7 
Rugsėjo 12—1960

V eteranas ir Buvęs Senatorius 1932—1938 
PRAŠO Ut JI BALSUOTI RUGStJO 12, !$$•

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

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

Gaunamas pas:
DR D. PILKA 

546 East Broadway 
So. Boston 27, Mi

Lietuviška Aptieka
Savbbkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokiu vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas man darus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20

3 KAMBARIAI
Išsirandavoja trys kambariai 

su virtuvės ir kitomis privile
gijomis. Galima matyt nuo 6 
vai. vakaro, ant trečio aukšto, 
80 Romsey St., Dorchester.

(33)
DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda 2 šeimynų namas ir 
storas ui $5,500. {nešti mažai 
$2,000 ar $1,500. Prie storo yra 6 
kambariai su atatinkamu šildymu 
Galima tuoj užimti arba išrcnda. 
voti. Store yra visi impruvmentai 
vertės dai
geroj vieto 
ryti gera bizni.

> Kreiptis tuojau pas savinin- 
W. Yanus, 224 E St., So. Boston.

(33)

tore yra visi impruvmentai 
•ogiau, kaip $2,000. Namas 
doj, prie kampo, galima da- 
t bizni. Parsiduoda už mor-

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui gl2 per metas gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
516 East Broadnray 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-17S1 ir SO 8*2483

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE |

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
tas. 17 ORIOLE

Waat Rosbary.------ -
Tel. PArkuay 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BĮ 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytojas ir Ckirurgaa
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tranant SL, Kimbal Baildiag 
... 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 Boston 
Pristato toniką, vyną ir viso* 

kios rūšies alų baliams, vesto* 
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ Al 
(Tnanrad 

»

Ha pat ir i t»-

Saugi priežiūra, kaina 
$26 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
TaL SOutfc Bartas $-461$

Norkevrf.ua



