Korėjos Karo Ketinėms Maskva
Prabilo Apie Taiką
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Praeitą šeštadienį Rusi- ro aviacijos tyrinėjimo cenSenato jungtinė (karo ir
jos
atstovas
Jungtinėse; trą. Jis sakė, kad AmeriKOMUNIKATAS
užsienių reikalų) komisija,
Tautose, Jokūbas Malikas, ka ir Jungtinės Tautos Ko
kalbėjo per JT radio. Jis rėjoj sudraudė agresorių,
Vyliausio Lietuvos Išlais- kpri.per 8 savaites darė typakartojo visus bolševikų parodė pasauliui, kad agre
vinimo Komiteto ir Mažo- j minėjimą dėl generolo Macpropagandos melus. Jis kal siją galima suvaldyti. Pre
sios Lietuvos Tarybos pre-.A^huro atleidimo aplinkytino, kad Amerika pradėju zidentas sakė, kad Ameri
zidiumo bendram pasitari- biy, šį pirmadienį isklausė
si Korėjos karą, kad Ame- ka sutinka derėtis dėl taime 1951 m. gegužės mėn. paskutinį liudininką, generika užgrobusi Formozos1 kos atstatymo Korėjoj, kaip
19 d. vieningai konstatuota, ro^ Emmett O Donnell ,Jr.,
salą, kad kiniečiai tiktai gi- ji visada buvo pasiruosusi
kad VLIK ir MLT ir visų buvusį karo aviacijos virši
Senato jungtinė komisija, kuri tyrinėja gen.' MacArthuro atleidimo aplinkybes, bai
nąsi Korėjoj. Po visų tų derėtis, bet taika turi būti
lietuvių patriotų siekimai ninku Korėjos kautynėse.
gia liudininkų apklausinėjimą. Komisijos vadai tariasi, kokius liudininkus dar pašauk
bolševikų propagandos me “tikra,” ji turi užtikrinti
ti. Paveiksle matosi senatoriai (iš kairės į dešinę) A. Smith, Styles Bridges, R.
yra tie patys—atgauti Lie Tas generolas sakė, kad pa
Russell, pirmininkas, ir Tom Connally.
lų J. Malikas baigdamas sa taiką ir saugumą narsiai ko
tuvai laisvę, sujungti visas daryta klaida, kad Man
vo kalbą pasakė, kad Korė rėjiečių tautai, ji neturi būti
lietuvių tautos gimines į džurijos bazės nebuvo daujos karą galima baigti, esą, užmokestis agresoriui už
bendrą valstybę ir laisvoje žomos tuoj pat, kai kinai
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Rūmai
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Gaulle
“kaipo
pirmą
diskusijų papildytą agresiją.
tėvynėje kurti bendrą ateitį Įsivėlė į Korėjos karą. DaGavo Ginklų Pagalbą Aukštesnius Taksus Reikalauja Valdžios bendros gerovės keliu.
žingsnį kariaujančios šalys
j bar, sakė liudininkas, jau
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vyriausybė
turėtų pradėti derėtis dėl
--------!
--------Lietuvos laisvinimo ide-^
karo avja.
Amerikos vyriausybė jau
Atstovų rūmai praeitą sa- Generolas
sulaikymo karo veiksmų ir Kinijoj jau atsiliepė į J.
de Gaulle,
begalėtu ir Kipaliaubų, numatant abejų Maliko parodytą alyvos ša yra davusi ginklų Jugosla- vaitę nubalsavo pakelti mo- stambiausios
Prancūzijos jos Įkvėpti ir lietuvių tautos^
giminių apjungimo
darbą
apjungimo uaruą
daužyti ir turėti pa
pusių karo pajėgų atitrauki kelę ir sako, galima pasi vijos armijai, kad ji galėtų ktsčius 7,200,000,000 dole- parlamente naujos partijos
stiprindami,
VLIK
’
o
atstoruoštas jėgas atakuoti So
mą nuo 38-sios paralelės.” kalbėti apie paliaubas, bet gintis nuo gresiamo rusiško rių. Mokesčiai nuo atskirų vadas reikalauja, kad vy
kartu reikalauja, kad “sve pavojaus. Iš Washingtono piliečių pajamų siūloma pa- riausybės sudarymas butų vai ir MLT prezidiumas vietų Rusiją, jei toks reika
Šitas J. Maliko pasisaky tima kariuomene” butų iš praneša, kad jugoslavai ga- keiti 12 su puse nuošimčių, pavestas jam. Į koaliciją vieningai sutarė, kad arti las iškiltų.
mas visame pasaulyje buvo traukta iš Korėjos. Diplo vo jau už 29 milionus dole- Naujas mokesčių įstatymas su kitomis vidurio ir deši miausiu laiku butų įjungtas
Senato komisija suran
į Vykdomąją Tarybą Mažo
suprastas, kaipo pasiūly matai dabar aiškina derybų rių ginklų ir dar gaus dau-'dar bus svarstomas senate niosiomis
partijomis de
sios Lietuvos Tarybos pri kiojo daugybę liudininkų
mas derėtis dėl karo baigi galimybes su Pekinu. Ko giau ginklų.
Į ir manoma, kad senatas žy- Gaulle atsisako eiti.
De
statytas
kandidatas reven- parodymų ir atskleidė prieš
mo Korėjoj. Ar tas pasiū rėjos prezidentas Rhee rei Jugoslavijos armijos va miai jį pakeis. Vyriausybė Gaulle partija į naują parlymas padarytas širdingai, kalauja, kad Korėja butų dai mano, kad pavojus iš prašė mokesčius pakelti 10 lamebtą pravedė 118 atsto- dikuojamų sričių tarnybos visą kraštą ir prieš užsie
nius Amerikos politiką Azi
ar propagandos ir suvedžio sujungta ir kad Korėjos Rusijos ir jos satelitų jų bilionų dolerių, bet kongre- vų ir ji tikisi paramos iš vi valdytojo pareigomis.
joj.
Dabar komisija turi
jimo tikslu, parodys dabar tautos pralietas kraujas ir kraštui yra didelis. Kada sas nėra linkęs vyriausybės durio grupių savo politikai.
Vieningu įsitikinimu, šiuo surašyti raportą senatui,
pradėtos derybos. Jungti sudėtos aukos nenueitų nie Rusija puls, niekas nežino, prašymą patenkinti.
Svarbiausieji degolistų rei VLIK’o ir MLT prezidiumo prie kokių išvadų ji priėjo
nių Tautų generalniis sek kais.
bet Jugoslavijos vyriausybė
kalavimai yra sustiprinti pastovaus ir glaudaus bend- po liudininkų parodymų.
retorius T. Lie pasiuntinėjo
sako, kad butų nedovanoti
vyriausybę ir sudrausti ko adarbiavimo aktu padaro
Iš komisijos girdisi nuomo
tuoj pat visiems JT organi
na klaida nepasiruošti viso Šaukia Floridos
munistų partiją, kaipo sve mas reikšmingas įnašas tau nių, kad ji negalėsianti iš
zacijos nariams pasiūlymą Prekybos Laivai
mis išgalėmis galimą puoli
Gub. Liudyti timos valstybės agentūrą. tos valiai vienyti ir kovai duoti vieningą raportą, nes
pradėti derėtis dėl karo pa
Baigė Streiką mą atremti.
dėl laisvės stiprinti.
ir po liudininkų apklausi
liaubų.
MAURICE TOBIN
Senato kriminalizmo ty
Šią valandą minėdami nėjimų nuomonės tebėra
Praeitą šeštadienį preky JAPONIJOS TAIKA
LANKOSI PALESTINOJ
J. Malikas, aišku, kalbė
rinėjimo
komisija
šaukia
skaudžią pirmojo lietuvių pasiskirsčiusios dėl genero
bos laivų tarnautojai ir dar
RUGSĖJO
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DIENĄ
jo Maskvos įsakytas ir jis
Floridos gubernatorių Ful- Amerikos darbo sekreto tautos masinio naikinimo lo MacArthuro atleidimo
bininkai baigė streiką. Bir
savo kalboje neslėpė, kad
ler Warren atvykti į Wash- rius Maurice Tobin lankosi dešimtmečio sukaktį; stovė aplinkybių.
želio
22
d.
jie
pasirašė
nau

Taikos
sutartis
su
Japo

Maskva kalba ne tik už sa
ją darbo sutartį, kuri užtik nija baigiama surašyti ir ingtoną liepos 9 d. ir liudy Viduriniųjų Rytų kraštuose dami išvakarėse antro de
Prezidentas Trumanas šį
ve, bet ir už Kiniją ir už vi
rina prekybos jurininkams laukiama, kad jau rugsėjo ti senato komisijoj apie ir šios savaitės pradžioje šimtmečio, kada tauta su pirmadienį labai griežtais
sas rusų pavergtas “liaudies
kriminalizmą Floridos vals
karo tarp vokiečių ir bolše
demokratijas.” Diplomatai trumpesnes darbo valan mėnesio pradžioje ji bus tijoj. Ypatingai guberna buvo Izraelio valstybėje, vikų pradžia heroiškai su žodžiais kritikavo generolo
dabar aiškina J. Maliko pa das ir pakelia jų uždarbius. pasirašyta. Šitaip praneša torius bus klausinėjamas ar kur jis matėsi su preziden- telkė visas jėgas sukilimui MacArthuro šalininkus, ku
ir kitais vyrie primeta Amerikos poli
siūlymo širdingumą ir bu Šios savaitės pradžioje lai John Alison, J. Foster Dul jam yra žinoma, ,kad, gem- Lu Weizmanu
b- nariais>
prieš sovietinį okupantą; tikai “bailumą,” “nedrąsą”
vų
savininkai baigė dery les padėjėjas iš Tokio.
dus pradėti derybas. Bet
bleriai stambiomis sumo-l
prisimindami Mažosios Lie ir
“užgerinimą”
Azijoj.
visi yra labai atsargus, nes bas ir su radio tarnauto
tuvos
taurių
sūnų
sėkmingą
mis
rėmė
jo
išrinkimą
gu
neg
RAI
APELIUOJA
jais
laivuose.
Ypač prezidentas pasmerkė
GUB. DEWEY VYKSTA
bijo apgaulės. Kai kurie
bernatonu. Is viso komisiDĖL MOKYKLŲ žygį beveik prieš tris de tuos kritikus, kurie drapsto
mano, kad rusų pasiūlymai
Prekybos jurininkai išsi I TOLIMUOSIUS RYTUS ja tun sesius klausimus, ku______
šimtis metų įjungti savo gy purvais Amerikos karo va
gal būt yra tikri, nes Ko derėjo, kad jie jurose dirbs
nuos nori išsiaiškinti su gu-, Federalinis teigmag So. venamas žemes į bendrą dus, kaip gen. Marshall,
Republikonų vadas, New
rėjos karas skatina Vakarų per savaitę 44 valandas,
Carolina valstijoj isnese Lietuvos valstybę; pagerb gen. Bradley ir valstybės
Yorko
gubernatorius Thom bernatonu.
valstybių ginklavimąsi, stip vietoje 48 valandų, o uos
Nutarimas šaukti guber-i sprendimą negrų iškeltoj dami pavergtoje tėvynėje sekr. Dean Achesoną.
rina Vakarų valstybių pasi tuose dirbs, kaip ir seniau, as E. Dewey, liepos 1 d. iš
likusiųjų kančias ir vienin
ryžimą priešintis. Kartu su 40 valandų. Jų uždarbiai vyksta į Tolimuosius Rytus, natorių liudyti priimtas Mi byloj dėl panaikinimo seg gą kovą dėl laisvės; jų pa
ginklavimusi Amerika ple pakelti 8 procentus. Susi Japoniją, Korėją, Formozą ami, Fla., mieste. Ten gu regacijos viešose mokyklo vesti ar įpareigoti jų kovą Reikalauja Arkivyskupui
čia savo oro bazes sąjungi tarimas padarytas tarp 40 ir kitus kraštus vietoje susi bernatorius buvo pakviestas se. Teismas pasisakė už tęsti užsieniuose—VLIK’as
Mirties Bausmės
duoti komisijai paaiškini- segregaciją, bet kartu pa
ninkų kraštuose ir tos bazės laivininkystės kompanijų ir pažinti su padėtimi.
muš bet jis atsisakė tą da- stebėjo, kad negrams turi ir MLT vardan Lietuvos
pradeda apjuosti Sovietų jurininkų unijos ir liečia
Vengrų bolševikų teisme
’
..i ...
. u. .4.:
ryti. Todėl komisija nuta būti suteiktos lygios gali kviečia visas aktyviąsias prokuroras reikalauja pa
Rusiją iš visų šonų. Be to, 650 prekybos laivų ryti DERYBOS DĖL IRANO
tautos jėgas paremti sieki
ALIEJAUS NUTRUKO rė jį šaukti atvykti Į mybės mokytis, kaip ir bal
Amerika bet kurią dieną niuose Amerikos uostuose.
smerkti mirti arkivyskupą
Washingtoną.
Komisijos tiesiems piliečiams. Negrų mą, kad šios dienos susita Groesz ir kitus teisiamus
gali karą išplėsti į Mandžurimo pavyzdžiu visų už Lie
Praeitą savaitę anglų de pirmininkas šen. H. O’Con- vadai sako, kad jie tą teis
riją, jei kinų komunistai
tuvos laisvinimą kovojan katalikus. Visi kaltinamie
rybos su Irano vyriausybe or sako, kad komisija pir mo sprendimą apeliuos į
bandytų bombarduoti Ame KORĖJA PARODĖ
čių veiksnių butų dar nuo ji prisipažino prie visų
rikos bazes Japonijoj ar net BOLŠEVIKŲ SUKTUMĄ dėl Irano aliejaus kasyklų mą kartą šaukia liudyti val aukščiausią teismą.
širdžiau susiprasta ir visos jiems primetamų* kaltinimų,
nutruko.
Anglai pasiūlė stijos gubernatorių.
jei jie bombarduotų Pusan
jėgos sutelktos lemiamiems bet “prisipažino” po bolše
Graikijos Komunistai
Korėjos karo metinėms Iranui $28,000,000 įmokėji
uostą Korėjoj.
Svarbiau
Vėl “Partizanauja” Tėvynei išlaisvinti žygiams. vikiško tardymo kalėjime ir
sias Rusijos tikslas šiuo tar atžymėti valstybės sekreto mo iš kalno, iki bus prieita KANADOS-AMERIKOS
po kankinimų. Prokuroras
VLIK
’o Politinės Komisijos teisme šlykščiausiai koliojo
pu yra suardyti “Vakarų” rius Dean Acheson padarė susitarimo. Iranas tą pa
BENDRI MANEVRAI Iš Salonikų, šiaurinėj
nariai:
pasaulio vieningumą ir su viešą pareiškimą, kuriame siūlymą atmetė ir reikala
Graikijoj
praneša,
kad (Pas.) Kaminskas, Karvelis, kaltinamuosius ir pagal An
trukdyti Vakarų valstybių jis sako, kad Korėjos karas vo pripažinti jam 75 nuo
driejaus Višinskio pavyzdį
Birželio 23 ir 24 dienomis graikų komunistai Bulgari Norkaitis, Šiliškis.
ginklavimąsi. Kol Korėjos parodė bolševikų melagin šimčius visų aliejaus kom
apsiputojęs šaukė pasmerk
karas eina bolševikų ardy gumą. Jis sako, kad komu panijos pelnų, o dėl liku Amerikos ir Kanados oro joj vėl telkiasi į karą. Dvi
ti
kaltininkus. Teismas po
MLT Preziudiumo
mo pastangos eina niekais nistai “kalba apie taiką ir sios pelno jie norėjo, kad pajėgos darė bendrus ma bolševikų partizanų bandos
keturių dienų svarstymo ir
Nariai:
Gal todėl Rusija ir bando!planuoja karą.”
Korėjos jis eitų į fondą kompanijos nevrus ir bendrai tikrino tų l>erėjo į Graikiją ir ten bu
(Pas.) Simonaitis, Puske- P° išklausymo “prisipažimDabar Ira šalių priešlėktuvinės apsau- vo sunaikintos. Sako, apie
kalbėti apie taiką Korėjoj.,karas iki šiolei buvo sėk apmokėjimui.
palaitis,
Endrikaitis, Zubaie*na Pr*e Sa^°ki
graikų komunistų . Bul,mingas, bolševikų agresija nas perima aliejaus kompa gos paruosimą Manevrai, 800...
vyskupo Groesz byla visais
Prezidentas Trumanas šį ten atmušta ir jei bolševikai niją į savo rankas, bet daro sako,
parodę
trukumų ganjoj esą sutraukta į pa ti,, Banaitis.
žvilgsniais primena kardipirmadienį kalbėjo Tulla-'dar puls, jie ir vėl bus at- tą atsargiai, kad nesusi-priešlėktuvinėj apsaugoj ir.sienį ir gali bet kada pasi- Reutlingenas,
1951 m. geg. mėn. 19 d.
nolo Mindszenty bylą.
trukdytų gamyba.
[parodė, kas yra darytina, rodyti Graikijoj.
homa, Tenn., atidarant ka- mušti.
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PRANCŪZUOS PREZIDENTAS BALSUOJA

PRANCŪZUOS
RINKIMAI

Kas Savaite
'rankos mostelėjimu pakeis„ .
• • ti Teherano ir Jaltos ne. ^raeit^ s3'ait?
lemtuosius susitarimus,
departamentas įskėlė bytes
mirtf
prezidentas
Po 11 Seka 21

rinko 2,225,353 balsus, o 1946
metais turėjo 5,058.o<xt.

Radikalai dabar gavo 2,194,-

Birželio 17 d. Prancūzijoj 213, o 1946 metais turėjo 2,buvo renkamas parlamen- 381,000.

j

tas.
Balsavimų rezultate “Nepriklausomieji” dabar sunaujame parlamente parti- rinko 2.472,016, o 1946 metais
jų atstovybės atrodo šitaip: —2381,000.

visai eilei Amen os o
Rooseveltas pats supratęs,
rustų partijos va ’J*
kad Jaltos susitarimuose
s} kaitą tiauaama l eis, ą
tokių dalykų, kurie gre-

_1 vadas. Jų rpe y
(šia i nieką paversti tuos tikkie gerai žinomi bolševikų* slus, už * kuliuos
r
Amerika
vadai, kaip Izrael Amter,
įsitraukė į karą. Kad “pa
Alexander Bittelman, Eli gerinus” Jaltos susitarimus
zabeth Gurley Flynn, Alex- prezidentas Rooseveltas bu
ander Leo Trach tenberg ir vo pasiuntęs gen. Hurley į
kiti.
Aukščiausiam teismui pa Londoną ir Maskvą pasitar
sisakius ir pasmerkus 11 ti su Churchill’iu ir Stalinu.

Degoiistai (gen. de Gaulle
paduotųjų skaičių mašalininkai), linkę j autoritarini: tosi, kad Prancūzijos rinkikrašto tvarkymą, pravedė 118 mai “pasuko į dešinę.”
atstovų; sename parlamente Trys vidurio grupės, kurios
degolistų, kaipo organizuotos vargais negalais susikalbė
grupės, nebūva.
davo dėl vyriausybės suda
Komunistaė pravedė 103 at rymo, dabar turės susitarti
stovus, o senajame parlamente
su “ketvirtąja jėga,”—ne
“politbiuro” vadų, kitų bol Iš tos misijos niekas neiš
turėjo kartu su bendrakelei
priklausomaisiais
atstovais,
ševikų veikėjų ir vadų by ėjo. Prezidentas Roosevel
viais 181 atstovą.
kurių tarpe yra nemažai Į
los yra tik klausimas Įrody tas mirė gen. Hurley beke
Socialistai pravedė 104 at
degolizmą
linkusių,
arba
mo, kad jie yra tos pačios liaujant į Maskvą. Ranka,
stovus, arba 5 atstovus dau
Birželio 17 d. Prancūzija rinko parlamentą. Demokratinės grupės rinkimas laimėjo,
giau. negu jie turėjo 1946 me šiaip konservatyvių elemen
politinės grupės žmonės, kurios mostelėjimas galėjo
tų. Galimas daiktas, kad
bet kraštutiniai sparnai, degoiistai ir bolševikai, drums ir toliau politinį krašto gyvetais rinktame parlamente.
kaip ir nuteistieji “vienuoli daug gera padalyti, sustin
nima. Paveiksle matome, kaip prezidentai V. Aurio! (dešinėj) balsuoja.
Radikalai socialistai, kurie, ir de Gaulle vedama grupė
ka.”
go. . . . Jalta paliko tokia,
beje, nėra nei socialistai nei ra bus bandoma įtraukti į vy
Teismas bolševikų parti kokia ji dabar yra—žmoni
dikalai, bet tiktai demokratinė riausybę.
yra vienas iš pagrindinių ją įvertino, kaipo sąmokslą jos nelaimė.
“vidurio” partija, pasisakanti
i ūkio gyvenimo varytojų. nuversti konstitucinę Ame
x
Vakarų-Rytų varžytynėse
už bažnyčios atskyrimą nuo Prancūzijos rinkimai aiš
Į Todėl ir Anglija turi gauti rikos tvaiką. Visi tie są Didieji Skirstosi
valstybės, pravedė 94 atstovus,
Irano aliejų. Jei Iranas mokslo dalyviai, jeigu Įro
kiai pastato Prancūziją Į
o senajame parlamente turėjo
Bolševikų
spauda
lieja
Vėliau
>.
alinas^
Radeką
iį
andįen taip drąsiai rėkau- doma jų priklausomybė or Keturių didžiųjų atstovai
Vakarų pusę, bet kiekvie
61 atstovą.
daug
linksmų
ašarų
dėl
Irapasmaugė,
..aipo^
šnipą
ai
j
a
jr nacionalizuoja aliejų, ganizacijai, irgi yra kalti. Paryžiuje baigė “pasitari
nas ketvirtas Prancūzijos
“Liaudies republikonai” arba
Bei tais ^aj
todėl, kad Anglijoj Belieka praktiškas klausi mus,” kurie užsitęsė kelis
balsuotojas visvien pasisa no krizės ir dėl Anglijos so-j ‘fašizmo agentą.
krikščionys demokratai pravedė
cialistinės valdžios pastan-paikais Rauekas buvo bol- yj-a socialistinė valdžia, ku- mas, kiek sąmokslininkų mėnesius ir iš kurių naudos
85 atstovus, o senajame parla kė už Maskvos partiją ir
gų susitarti su Irano vyriau-įševizmo vadas, o Stalinas
gej-foja Irano nepriklau- traukti tieson.
jokios nebuvo. Vakarai ir
mente turėjo 173. Labai dau bolševikai lieka krašte stip
sybe
dėl
Irano
aliejaus
to-'tebebuvo
mažai
žinomas
somybę ir nori taikiai susi Dabar apkaltintųjų bol dabar siulo Rusijai susi
geles katalikų balsuotojų pasu ri jėga, kuri gali skaudžiai
užkulisių
smauglys.
RadeŪmesnės
gamybos
ir
skirs
kalbėti dėl aliejaus kasyklų ševikų tarpe yra Sidney rinkti į ministerių konfe
ko i degolistų pusę ir atsimetė pasirodyti išdavystės ir sa
kas sakė tiesą, kad be alie-|tojįinesn^s eksploatacijos. Steinberg, “naturalizuotas renciją ir tartis tais klausi
nuo demokratiškos ir uš pažan botažo “veikloje.” Prancū tymo
----------4_----- r._
nacionalistai daro lietuvis,” kuris, žinoma, su mais, kurie buvo sutarti
gias socialines reformas stovin zijos vyriausybės ir po rin
Bolševikų _spauda
pravar Ją115 nei socialistai nei kas jrano
čios katalikų partijos.
valdyti. Bet,
jje nori diktuo lietuviais nieko bendra ne įtraukti i ministerių konfe
kimų bus nepastovios, jos džioja anglų socialistus
“Nepriklausomieji” arba de grius ir vėl lipdysis, kaip ‘aliejiniais
ji
noma,
iš
to
neseka,
kad
t
j
ultimatumais
aliejaus turi. Kiti lietuviški bolše rencijos darbų tvarką. Bet
socialistais,'
šinieji konservatoriai pravedė tai buvo ir praeityje.
“imperialistais” ir panašiais dėl aliejaus reikėjo pa- klausimą įšvęsti. 5,000 vikai, išdavystės ir penkto Vakarai nebemato jokio
121 atstovą,, o senajame parla
vardais. Bet bolševikų smžiugt1 Grozijos laisvę, nes angjų technikų, kurie dirba sios kolonos ierarchijoj sto- tikslo Paryžiuje “derėtis,”
mente jų buvo 82.
spauda tą daro su kreiva Gruzija buvo sutikusi ir aijejaus kasyklose ir Aba-

Aliejus ir Socializmas

vi taip žemai, kad jų eilė’nes iš tų derybų nėra jokios
pasirašiusi sutartu kad ro- dan vaivkloje, yra būtinai eiti į teismą dar nepriėjo. naudos. Viskas ten pasa
kyta ir niekas neišaiškinta.
.-ai gah i
ga,/^lu reikalingi aliejaus pramoaliejų iš Azerbeidžano į Ba-; nej jrane jr
jų Iranas
Viskas aptarta ir nieko ne
tumą be jokių khucių. Ang- ajjejaus kasti nepajėgs, ar- Nuomonės Apie Jaltą
sutarta. Diplomatų kalbos
lijos sočiausiai dėl anejaus |3a jej jeĮkotų ekspertų Ru- Vienas blaivininkas kuni Paryžiuje buvo virtusios
siskirsto tarp įvairių kolo- Uetuvos Tarybos
nėsime
toki
atsitikimą:
atstovas.
visai nebando pavergti
taj gautų ne tik tuos gas aiškino, kad Jaltoje propagandos plokštelėmis,
1921
metais
vasario
11
Tuo atstovu, kaip pranešano, nors abejus jiems labai ek«pertUSf bet įr rusiška Amerikos vadai “pragėrė” kuriose girdėjosi tie patys
d.
Rusijos
raudonoji
armija
Atlanto Čarteri ir vodkoje
Naujasis parlamentas bu ma, yra adv. Martinas Brareikalingas. Dėl tos ar k1-* vergija.
įsiveržė
i
nepriklausomą
kas.
Prie
tos
žinios
norė

paskandino Amerikos gerą kaltinimai, tie patys faktai
vo išrinktas pagal pakeistą
tas
žaliavos
aukoti
bet
ku-1
K.
Esminaa.
vardą ir mažųjų tautų lais ir tas pats nesugebėjimas
įstatymą, kuris leidžia kan tųsi pasakyti vieną žodi: Gruziją ir ją ginklais užka rios tautos laisvę ir užkarti i
surasti bendrą kalbą.
riavo. Gruziją valdė socialdidatams susimesti į blokus Pagaliau!
vę.
,
jai
savo
valdžią,
yra
impe

GENOCIDAS
Dabar girdime generolo Paryžiaus didžiųjų diplo
ir, jei kuris blokas gauna Jau kelinti metai tas demokratų valdžia, Žino- rializmas. Tokį imperiaiizma.
tas
begėdiška
mažos
klausimas
buvo
keliamas,
Hurley nuomonę apie tą pa matų derybos dėl “darbų
absoliučią balsų daugumą,
įmą per daug metų prakti
tai tuo patim bloko kandi bet kažkaip jis vis užkliu- tautos užkariavimas ir pa- kavo daugelis Europos tau Prieš kelias savaites Pie čią Jaltą. Jis sako, kad tvarkos” yra tik vienas iš
tu Korėjos respublikos vy
datams tenka visos vietos. davo ir nejudėjo iš vietos. ver?imas iššaukė nemažai tų, jų tarpe ir Anglija. Bet riausybė pateikė skundą Jalta buvo Hiss’o ir jo sėb rodyklių, kad santykiai tarp
Panaikinimas proporciona- Kokie tai menki partiniai protestų visame pasaulyje. Anglijos socialistai impe Jungtinių Tautų seimui rų darbas valstybės depar Rytų ir Vakarų yra priėję
tamente. Alger Hiss buvo
linės rinkimų sistemos buvo ar parapijiniai samprotavi Ypač garsiai, bet deja, be rialistinė? politikos kratosi.
prieš Kinijos, šiaurės Kore- aukštas valstybės departa tokio priešingumo, kurio
padarytas su neslepiamu mai tą reikalą nusmelkda jokių vaisių protestavo so Tą rodo grąžinimas laistės.^
diplomatų kalbomis nebe
jr g0Vietq Rusijos vymento
pareigūnas,
kuris
tikslu, kad parlamente su vo. Dabar, kai susitarimas cialistinė spauda.
galima
užmozoti, nekalbant
Burmai, Palestinai,. Indijai, įr j a u sy b e s dėl genocide
kartu buvo Maskvos agen jau apie jo išlyginimą.
mažinus komunistų ir even įvyko ir Mažosios Lietuvos 1921 metais Gruzijos Pakistanui, Ceilonui. Ang
tas ir davinėjo Rusijos šni
tualiai degolistų atstovybes atstovas įėjo į VLIK’ą, Dr. klausimas dar buvo pačiam lijos socialistai po antrojo (tautžudystės).
x
Kas yra genocide? Tai
ir tuo pačiu sumažinus P. Karvelis sako, kad tai Įkaršty. Maskvos imperialis karo1 grąžino ar suteikė po yra masinis žmonių žudy pams slaptas žinias iš vals Ūkio Kontrolė
^ar melavo pašau litinę nepriklausomybę 500
tybės departamento archy
triukšmadarių ir ardytojų yra “graži šviesos pašvais-■ ^a\
mas dėl jų rasės, tautos ar vų. A. Hiss teisme gyrėsi Kongresas baigia svarsty
liui.
kad
“
Gruzijos
žmonės
tė
niūriame
tremties
gyve

įtaką parlamente. Bet įsta
milionų žmonių, kai tuo tar religijos. Kuomet Nero su
tymas negalėjo uždrausti nime,” nors ne taip senai sukilo.” o pasaulis jau turė- pu Maskvos imperializmas mesdavo krikščionis levams nemažai prisidėjęs prie Jal ti ūkio kontrolės įstatymo
turėjo kokių tai
neginčijamų faktų, kad maždaug" tiek paft žmonių l
prailginimą, nes dabar vei
tos susitarimų surašymo.
komunistams irgi dėtis į p. __Karvelis
• u____
ne”
sudraskyti,
jisai
praktikuo

tie
“
Gruzijos
žmonės
”
buvo
Ar vodkos garai, ar šnipų kiantis Įstatymas baigiasi
bloką su tais, kurie tokio labai “svarbių” argumentų,
pavergė, atėmė iš jų politi davo genocide.
Taip pat “patarimai” Jaltoje nusvė birželio 30 d. Iš kongreso
Stalino
ir
Lenino
kareiviai.
kad
Mažosios
Lietuvos
at

blokavimosi su Maskvos
nę nepriklausomybę ir už turkai, pirmojo karo metu,
partija norėjo. Įstatymas stovas nebūtų priimtas į Gruzijos klausimas iškilo ir korė jom? savo diktatūrą. kai išskerdė virš miliono ar rė, visai nesvarbu. Bet dėl komisijų visuomenė išgirdo
vieno dalyko abejonės nė labai keistų dalykų apie
negalėjo uždrausti komu VLIK’ą. Tiek to. geriau tais metais Įvykusiame tri
mėnų:
kai
Hitleris
savo
lai

Rusija
praeityje
'
buvo
jų
internacionalų
pasitari

ūkio kontrolę. Tos komisi
nistams gauti absoliutinę vėliau, kaip niekad.
ku nužudė virš dešimties ra: Jalta buvo didžiausia jos nori uždrausti vyriausy
viena
iš
pikčiausių
imperia

me.
Socialistai
internacio

Mažosios
Lietuvos
atsto

balsų daugumą ir pasiimti
milionų nekaltų žmonių, tik klaida ir Amerikos gėda.
sau visus atstovus iš tų rin vo įtraukimas į VLIK’ą šiuo nalų pasitarimuose reikala listinių šalių. Juk ir Rusi todėl, kad jie buvo kitatau Jaltoje buvo išlicituoti visi bei “nuvaryti kainas atgal,”
kiminių
apielinkių,
kur metu yra itin svarbu, nes vo, kad trijų internacionalų jos aliejaus šaltiniai Azer- čiai, kitos rasės, kitos reli puikus principai, surašyti kaip vyriausybė bando da
žmonės daugumą balsų bu dabar į Europos politiką atstovai pasmerktų Mask beidžane yra atimti iš Per gijos žmonės; kai Stalino Atlanto Čarteryje. Ten tas bar padaryti su mėsos kai
tų atidavę bolševikams. To grįžo Vokietija su savo pre vos plėšikus už Gruzijos pa sijos (Irano), o Rusijos im enkavedistai nakties prie čarteris buvo apspiaudytas nomis. Pagal kongreso ko
dėl bolševikų skundai, kad tenzijomis. Kol kas vokie vergimą. Socialistai sakė, perialistiniai užkariavimai blandoj užpuolė, suėmė ir ir išmestas Į istorijos šiukš misijų išmanymą, jeigu kai
jie esą nuskriausti, skamba čiai re i k a 1 a u j a “tiktai” kad Maskva dėl aliejaus tęsiasi nuo Uralo iki "Vladi išvežė iš gimtinių guštelių lyną didelei didžiųjų demo nos palipo Į viršų, tai jos
nelabai Įtikinančiai, ypač 1937 metų sienų, su Tilže, pavergė Gruziją, užkorė jai vostoko. nuo Šiaurės van musų žilgalvius senelius, kratijų gėdai. Jaltoje buvo jau pasidaro neliečiamos ir
denyno iki Centralinės Azi
išmėsinėtos silpnesnės tau jų nebegalima nustumti že
kad patys komunistai visai Įsrute ir kitomis nuo amžių savo diktatūrą.
brolius ir sesutes į nežino tos ir sukištos į Maskvos myn.
jos
’
dvkumų.
Rusijos
bol

Gruzija
pati,
tiesa,
alie

lietuviškomis
sritimis
Mažo

neslepia, kad, jiems pagro
Vėliau jų jaus neturi ir bolševikai ten ševikai, kada jie pasigro mus kraštus, į darbo vergų imperializmo gerklę didelei Visi žinome, kad į kon
bus valdžią, jie pripažintų joj Lietuvoj.
stovyklas, tai tokie aktai
greso politikus veikia įvai
tik vieną vienintelį kandi apetitai, be abejonės, eis di aliejaus nekasa. Bet per bė valdžią, nuo Rusijos im vadinami visame civilizuo demokratijų nelaimei.
perializmo
ne
tik
neatsisa

Gruziją
yra
gabenamas
Kas Jaltą gina, tas gina rus interesai ir kiekvienas
datų sąrašą—savo—ir vi dyn, nes 1937 metų sienos
tame pasauly genocide.
kė,
bet
tą
imperializmą
aliejus
iš
Baku
kasyklų
į
yra
tik
pirmas
reikalavi

išdavystę ir neapdairumą. “interesas” nori sau riebes
siems kitiems uždarytų bur
Šiandien,
šitas
baisus,
praktikuoja
dar
šlykščiau
Batumą,
kuris
yra
svar

Jaltos susitarimams budin nį kąsnelį išsiderėti ir iš
nas ir atimtų visas pilietines mas. Vėliau, jei tik bus pa
planingas žmonių žudymas ga tas, kad Maskvos šnipas vartotojų kišenės daugiau
negu
caristinė
Rusija.
Jie
biausias
Kaukazo
aliejaus
togi
proga,
vokiečiai
norės
teises.
laisvės niekam negrąžino ir yra pasmerktas, kaipo kri- A. Hiss juos padėjo surašy centų išspausti. Bet tokio
Pagal balsus Prancūzijos ir Klaipėdos krašto, ir Dan uostas. Kad turėjus alie
cigo koridoriaus, ir Aukšto jaus kelią savo rankose nesuteikė. Priešingai, jie m i n a 1 i n i s nusižengimas ti ir tuo gyrėsi, o valstybės atviro kišenių valymo, kokį
rinkimai atrodo šitaip:
sios Silezijos, o atsiradus Maskvos bolševikai nesisar- atėmė laisvę milionams prieš Įstatymus. Tokį Įsta vyrai Maskvos šnipo patari dabar kongreso komisijos
Komunistai gavo 5,001,618
progai ir viso “Ostlando.” matijo pasmaugti Gruzijos žmonių. Todėl bolševikams tymą priėmė Jungtinių Tau mus pasisavino ir juos da nori nutarti ir pravesti, vis
balsų, o 1946 metais jie buvo
Todėl svarbu, kad pačios tautos laisvę, šitaip argu- visai nepritinka mokyti An tų seimas. Dvidešimts aš- bar teisina.
gi retai tenka matyti.
surinkę 5,489,000 balsų.
glijos socialistus
nebūti tuonios valstybės jau patx
Mažosios
Lietuvos
lietuviu
mentavo
socialistai,
o
bolDegoiistai surinko 4.039,889

PAGALIAU!
Iš viso praneuzų parla
nes Kinijos bolševi
Vyriausias Lietuvos Iš
mente yra 627 atstovai. Li
laisvinimo
Komitetas kų snukutis yra daugiau
kučiai, kurie neįeina į aukš
(VLIK’as) praneša, kad į aliejuotas, negu bet kokių
čiau
paduotus
skaičius,
par””.
f“”. I V jį įtraukiamas Mažosios kitų “imperialistų.” Pami

ševikų kalbėtojas Kari Ra
dek, aštraus liežuvio Lenino
bendradarbis, su socialistų
argumentais sutiko, tik jis
kitaip aliejaus faktus aiš
kino. Jis sakė: PabandyPakalbinkime kaimynus ir
irTat jus, socialistai, valdyti
’ųs
draugus užsisakyti “Keleii- kraštą be aliejaus! Ar jjus
Sčionys demokratai) dabar su- vj*’.
galėsite?
balsus, tuo tarpu kai 1946 me
tais jie kaipo organizuota par
tija rinkimuose iš viso nedaly
vavo.
Socialistai šiais rinkimais ga
vo 2,744,924 balsus, o 1946 me
tais buvo gavę 3.432,000.
Liaudies republikonai (krik-

atstovas dalyvautų visos
Lietuvos vadavimo organe
ir prieš vokiečių reikalavi
mus atstovautų Lietuvos že
mių sujungimo reikalą.

Gyvulių augintojai ir kiti
“aliejiniais socialistais.” Jie virtino tokį Jungtinių Tau- Gen. Hurley Liudija
pelnagrobiai,
matomai, taip
turėtų pirma numazgoti sa- tų padarytą įstatymą. Jungvo kruvinas rankas ir alie-tinių Valstijų vyriausybė to Generolas Patrick J. Hur paveikė kongreso politikie
juotą veidą.
nepadarė, stambiausia vi- ley, buvęs Amerikos amba rių galvoseną,, kad jie užBe aliejaus negali niekas sam pasauly valstybė kol sadorius Kinijoj, liudyda-( miršo, jog yra tokie sutvėri
valdyti. Visvien kokia vai- kas nepatvirtino Jungtinių mas senato komisijoj sakė, mai, kaip vartotojai, kurie
prezidentas F. D.'nenori, kad nuo jų butų ludžia yra tame ar kitame Tautų tarimo prieš krimi- kad
Roosevelt
jam iš dvejų kar-'pami devyni kailiai,
krašte" ūkiškas gyvenimas nalizmą.
tų užtikrinęs, kad jis galįs
—J. D.
negali nutrukti, o aliejus
(Nukelta į 5 pusi.)
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Puslapis Trečias

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Kas Girdėt Chicagoje

TANKAI VALO SLfiNĮ NIO BOLŠEVIKŲ

KAS SKAITO, KABO

TAS

DUONOS

NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos

Apie Vieną Kunigą
Suneg&lėjo Senas Veikėjas de “Grafie” dėjo Ievutės
cesterį suskrenda pradžioje
liepos mėnesio kokie tai
r-v
•
• Paulėkaitės - Sears - Rock-1
Musų Worcestere randa “meno mėgėjai” iš plačios
Ne vien Chicagoje, o ir f n . ė gyvenimo anra-1
visose Amerikos lietuvių
si vienas lietuvis kunigas, -Amerikos.
kolonijose nuo senai vra Z™4'- .El^erallsR^ pažiūrų
kuris nors jau senai kuni
Jau garsina per komunis
.
• -•
a-7
lietuviai tais aprašymais:
gauja, tačiau neturi nei pa tų spaudą, kad ir šiais me
p acm, žinomas Amerikos džiau fai nes
di.
Lietuvių Tautines Bazny- d ,ė lublikaciia to fakto
rapijos, nei žmoniško kam tais liepos pradžioje suva
čios kun. Jonas Liūtas. Tai- f \ .PumiKacija 10 \ . °’
bario.
žiuos į Olympia Parką,
g. sis veikėjas taip sunega- do
,inįi
kį ; stam.
i Tas kunigas yra geras bi Shrewsbury, Mass. Kai tie
Įėjo kad siomis dienomis biausi brikos pramonitininkas. Jisai gaudo bičių “meno mėgėjai” pradėjo
įsvyko is Chicagos j India- nink/šeimas. RoPmos ka.
spiečius, su grynom rankom suvažiuot į tą parką, tai
nos valstiją ant farmos ,1- u,ikaj
b
jas susemia, suleidžia į avi greit atsirado vielų aukšta
gesmam laikui. Praėjusią kad IcvuUs mote^stė
lius ir jos jo neįgilia. Vie tvora apie tą parką, tai sa
nam svetimtaučių parapijos vo rūšies “geležinė uždan
žiemą vienu sykiu jis gero- santi
, Kristaus moks.
klebonui jis įtaisė didelį bi ga.” Kas toj meno mokyk
kai peršalo. Tąsyk sunega- ,a Todė,
irdi negalima
čių daržą.
Užtat dabar loj veikiama, yra paslaptis.
Įėjo ir nuo to laiko pilnai jos pasisekimu ir jo3 iški.
nuo to klebono gauna mė Vieni pasakoja, kad ten
neatsitaise.
limu džiaugtis ir didžiuotis.
nesinę
algą.
Kun. Jonas Liūtas yra Tokiems atsakoma šitaip:
manevrus daro, kiti sako,
Amerikos tankai valo vieną slėnį palei 38-ji paralelę nuo kiniečių bolševiku. Dabar
Vienas
lietuvis
biznierius
vienas iš valparaisiečių, iš Kad jūsų nuomonė turėtų
kad Stalino poterių moko
tankai ir visa Aliantų kariuomenė Korėjoj vėl laukia naujo bolševikų puolimo.
pasikvietė tą kunigą į talką, si, kaip garbinti “tėvą sau
kurių tarpo išėjo žymus svorio, tai pirma negus
kad ir jam užvestų bičių so- lę.” Praeitais metais prie
skaičius daktarų, advokatų, smerksite skyrybas, pasmer-'
tistų, komersantų, kuni- kitę kunigus už tai, kad jie ^esiJU žmones. Apie krau- bosai, bet milionai darbo į parkų departamento rastiAtėjęs kunigas sutvar- Worcesterio miesto rotušės
denti
ir
kitokių
profesionalų,
j
turtus
kraujasi.
Tas
pat
a
^ką
nei
žodžio.
Ir
tik
žmonių,
kurie
dėl
to
negali
nę
birželio
pabaigoj.
.
e
avi
*lus> suleido bites su buvo ruošiamas tautų festi
gų
Valparaiso Universitete Jo- Kristus, kurs uždraudė sky- Qu kunigai tepasirodė su nuvykti į darbą ir turi pa- Dariaus-Girėno sukakties ^yno^ ,ap ®®>
. sieti valis.
Tie “menininkai”
nas Liūtas ėjo komercijosįybas, uždraudė ir turtų kiaujo auka. Tai kame tas kelti visokių nemalonumų, skridimo minėjimas ruošia-82 V*. stovintiems buvo pasišovę lietuvių die
bitės
Ui noje net programą išpildyt.
kursą. Baigęs savo mokslą! krovimą. Kunigai kraudapasiaukojimas reiš- Ar tai visi tie pėsti einan- mas liepos £>,Lfe^ųf
Amerikos _____
Piliečių
Klubo kaktonI
,r J>e
ir dirbdamas savo srityje, ’miesi turtus skaudžiau nu- *iasi? Gal tame, kad jis tieji arba negalintieji
__ „u- ________
_________
Bet miesto valdyba buvo
’
*
rejo
nestis
toliau.
buvo uolus veikėjas Ne\v sideda, negu vedusieji skir- gyvena parapijonų. pastaty- vykti į darbąžmonės turi salėje,Brooklyne; pradžia
perspėta apie tuos paukš
Yorko apylinkėse. Nuo jau<damies, nes kunigai turtus toj.e puikioje, erdvioje, pil- aklai“pripažinti” busų dar- 7:30vai. vakaro. Bus gerų
Tas kunigas parodė vie čius ir jiems miestas atsa
nų dienų būdamas libera-; kraujasi be jokio reikalo, o nai Puoštoje klebonijoje, bininkams teisę liet kada kalbėtojų ir muzikalė pro- ną “stebuklą.” Kuomet bi- kė, kad jie nedainuos. No
liškų pažiūrų, veikė viduri-' vedusieji skiriasi dėl svar- !ma a&3 iš parapijos kasos išeiti į streiką ir ilikti grama, kurią pildys vietos telė iš dobilyno lėkė su do- sis nuleidę vyko Į Shrewsnėję srovėje.
Yra buvęs bios priežasties, dėl to, kad 11 dar už mišias, sakramen- tūkstančius žmonių pės- lietuvių mėgiami gitaristai-bilų sultimis į avilį, kunigas bury Olympia Parką, už
i•
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Amerikos Lietuviu Tautinės negali sugyventi.
11 laia°tuves riebiai nuo čius?
ir solistai Jurgis Vedegys ir pasigavęs bitelę įsidėjo į “geležinės uždangos.”
žmonių atlupa.
Žiūrint visai šaltai į tą Viktoras A. Bekeris.
J. Dūdelė.
Sandaros prezidentas. Pir-'
burną, iščiulpė iš jos medų
“
Draugo
”
reporteris
kraureikalą reikia pripažinti,
mojo didžiojo karo metu Kaujo Auka
ir vėl ją paleido. Vadinasi,
—J. Š.
,
.
'jo
aukotojų
skaičiuje
mini
kad
teisės
yra
neatskiria

buvo vienas iš uoliausių vei
konfiskavo jos darbą. Bitė NAVJI LIETUVIU
Šiemet birželio 15 d viso pačkauskų šeimą, kurios mos
________
uuc.
nuovpareigos.
0 mie
kėjų kovoje už Lietuvos ne
turėjo atgal lėkti į laukus
SHEBOYGAN, WIS.
pasaulio
lietuviai,
o
kartu
a
b
u
tėvai
ir
du
vaikai
auko-'sto
darbininkų
teisės
vra
TRANSPORTAI
priklausomybę. Gerą iškal
ieškoti medaus.
Žmogus
.. būdamas
,r rt'’ mlneJ° d.e'jo krauj°- Paminėto kito garantuotos visokiomis dar
bą turėdamas ir
Gegužės 26 d. apsivedė matęs tą įvykį tikrino man, Birželio 27 d. laivu “General
J-J
X • A J
• • į Šimtas sukaktuves nuo to moteris Juzė Knntrimipnp
dideliu patriotu daug pnsi-' ..
, . raudonieii barba. v duze Kontrimiene, bo sutartimis. Jie turi se- senų “Keleivio” skaitytojų kad tai buvo tikras “ste- Stewart” į New Yorką atvyko
dėio
ir nalai- rai
laiKopradėJO
’ Kai raudonieji
Daroa ? kun
dėjo nrie
pne uerivmo
ugdymo^palai
pragarlš
,ik[u aukoajuG kraujo vienuodarbj_ natvės pensijas užtikrintas, pp. A. Genčių sūnūs. Ves- buklas.” Sako, “žiūrėk, aš ““Aušto^ JoBit
Rymo lietuvybės. Daug dar ką darbą Baltijos pakrante-)ninky> kurie po sunkaus Ir Detroite susisiekimo dar- uivės buvo didelės ir gra- stovėjau nuošaliai ir vistiek nas Bertaiius, Karys Bielevic
bininkai nėra tokie elgetos, žios. Buvo daug jaunimo turiu gužą kaktoj, o jisai ir gjUSf pranąs Juška, Esąs;
bavosi prie sukėlimo aukų
..
“
d<)
s
-,^nos
datbo
atvykę
ankoti
kaip pasakojama. Jei pri- ir svečių iš aplinkinių mies- į' 1bumą vbuvo via
-i. įsidė- i Kinčinas, Karolis Kombarskis,
Lietuvos reikalams ir išplabitelę
skaityti
senatvės
pensijas,
telių.
Jų
tarpe
buvo
Katajęs,
bet
jam
nė
liežuvio
ne-1
Feliksas Kudirka, Juozas MiC°
Pa
kulis ir Leonas StunzAas.
draudimą ligoje, atostogas rina Genčienė su dukterimi pažeidė.”
šomai Lietuvai Jonas Liu-‘Per .. Ame"kt°s,.r^"d?"^1,aukav«s puskvortę kraujo, ir kitokias lengvatas, ku- Viola iš Gary, Ind., ir BarMan prisimena mano tė
tas per eilę metų buvo Uni-'KP’Z,1 a«Ą»S kraujo Ame- pasakė; ..GaIiu tuoj vė, eiti rios yra apmokamos iš var- tora su Antanu Kružiniai vukas Lietuvoje. Jis vaik Birželio 29 d. laivu “General
* j o* *
- -. .
' rikos
sužalotiems
karei- Dneno kalt ”
totojų (važiuotojų) kišenės, iš Ker.oshos.
ted States tLinijos
atstovas viams,
. _
,kovojantiems pnes Pneno Kdltščiodavo apie bites, jas Taylor’’ į New Yorką atvyksta
J
Laisvamanit.
tai gatvėkarių darbininkai
Jaunieji išvažiavo “ant semdavo su rankomis nie šie lietuviai:
Kaune.
tuos pat raudonuosius agre
Barbė Atts, Kazys Bartu ška,
Kaip minėta, Jonas Liū
uždirba per valandą iki medaus mėnesio” pamirš- kad jam jos neįgildavo. Uršulė Baltrušaitienė, Pranas
sorius, kurie siunta Baltijos
tas nuo jaunų dienų buvo
To
o ra_
$2.55, bent taip apskaičiuo- darni net savo vestuvių py Stebukladariu mes jo neva Burokas, Boleslovas CigarausDETROIT, MICH.
liberališkų pažiūrų Bet
iuk((
jama. Ai- turėdami toki at- ragą svečiams išdalinti. Tą dindavom. Jis buvo saitas, :kas> Vladas Grudzinskas, Anna
visiems žinoma veilyginimą gatvėkarių darbi- už juos vėliau atliko jauno- mokėjo su bitelėm apsieiti, ĮGaniprauskas, česlava Gulaitykybirni lietuvių tautos buk-Juzž Caužvar.
Dėl Streiko
le ji (domino ir tas da'yk^idikonsu]o Petro Daužninkai neturi atsižvelgti i jo seserys.
neprakaituodavo. Manotė-(tė, Andrius Kasparaitis, AlekPaskaičiau
“Keleivyje” šimtus tūkstančių vartotojų, į Per vestuves būna viso- vas, priešingai, kaip tik pri-sas Kasperavičius, Veronika
jam rūpėjo. Jis mate kad |
žmona. Darb a(.
gerbiamo Balčiūno rasini, kurie klampoja pėsti Į dar- kių šposų; be jų neapsieita eidavo prie bičių, jos jį tuoj IMacaitis, Albinas Margaitis,
lietuviu tauta, kaip ir kitosiri
x *
i- !bko Raudonojo Kryzi
Antanas Matusevičius, Bronius
civilizuotos tautos, pasaule-.
,
j kuriame jis pavadino musų
j,,
v* i personalas birželio lo d. miesto išleistas tiesas “ca bą, nes strvtkariai nedirba ? ir per šias vestuves. Brolie- vydavo šalin.
Ar jie negali derybomis, nė iš Gary buvo atsivežusi
Bitės nepakenčia prakai Miliūnas, Pranas - Olšauskas.
žiūros dalykuose negali ten- bariaus.Giržno
patogiojc
riškomis,” o gal net nekon- per trečiųjų teismą ar kokiu labai didelį sūrį, bet jį pa to kvapo. Būdavo Įvykių, Albinas Petraitis, Antanas
kintis dviem kei.a.s-Rostitucinėmis. Dėl to reika kilu budu kelti savo reika- rodžiusi nedavė, sako, tik kad prakaituotų arklių ne- Paulaitis, Adolfas Sinkauskas,
mos katalikybe ir laisvama
tuviai pasirodė gerai, nes lo reikia šis tas pasakyti.
Vincas Stankauskas, Alfonsas
ny be. Yra dar ir trečias
lavimus
ir
pagerinti
savo
f
akims
paragauti.
Vestuvės
galėjai
vesti
pro
bičių
aviir Marijona Žertokraujo
davėjų susirinko
Klausimas
yra
toks,
ar
—
A.
K.
kelias, kelias vedantis tarp
gyvenimą?
lyną, jos gildavo kiek gale-lgig
baigėsi gražioj nuotaikoj.
„
i 4 vi v- ir
- laisi • Ttiek,
Romos katalikvbes
. ’ kiek tik
, atsiųstasis R. miesto tarnautojai, gaisri
Linkiu jaunavedžiams il davo.
vamanvbės
įsitikinės kad,K’ Personalas SaleJ° aP™- ninkai, gatvėkarių aptar
Dar apie tą kunigą. At “Keleivio” Kalendorius
go ir laimingo gyvenimo.
vamanybes Įsitikinęs, kad,
Pasiulytojų buvo ar
BROOKLYN, N. Y.
nautojai, policininkai ir ki
si treciąjį kelia lietuviu tar-.‘. , „ j t • u
vykęs
į Ameriką po pirmo
Barbora Kružinis.
Baigiamas Išparduoti
1
»ti loO, dalis jų buvo pa tokie pareigūnai turi teisę
pe reikia populiannti ir
’
1
pasaulinio
karo
jis
buvo
ge

liuosuota dėl nesveikatos.
“Keleivio”
kalendorius
streikuoti ar ne?
Rodos, Dariaus-Girėno Paminklo
stiprinti, ėjo tos šakos mok
LAWRENCE, MASS.
rose parapijose vikaru. Dėl
Reikalai
slą ir tapo A. L. T. Bažny
Kas ir kaip ta proga pasi visi darbininkai gali susita
nežinomų man priežasčių 1951 metams jau baigiamas
Kalendoriu
čios kunigas. Chicagoje jis rodė? Kunigų, broliukų ir rę mesti darbą ir išeiti į
Pastaruoju laiku mažai Rems Lietuvišką Gimnaziją lietuviški klebonai jį paša išpardavinėti.
je yra įdomių skaitymų,
darbavosi kartu su ark. S.'seselių Chicagoj ir apylinkas buvo pranešto spaudoj
LaWrence, Lowell, Hav lino iš savo tarpo, buvo net
Geniočiu. Kun. Joną Liu- kėse yra virš dviejų šimtų, kad policininkai tą pada apie paminklo komiteto erhille ir Nashua, N. H., pasiuntę atgailauti į vienuo- straipsnių, eilių, informacitą laišku galima pasiekti ši- Kraujo aukoti pasirodė tik rys, tai kas iš to išeis? Ar veiklą. Po to kaip New naujakuriai, norėdami pa- Fyną? Vėliau gyveno skur-!jų, paveikslų ir plati kalentaip adresuojant: C/o Geo.'du. Iš seselių nei viena ne- ba jei kiltų gaisras, o gais Yorko miesto parkų komi- remtį Vokietijoje esančią džiai žmonių remiamas. Ta- dorinė dalis. Norintieji_ ji
Williams, Route 1, St. Pier- pasirodė. Kraujo davimo rininkai susidėję rankas sionierius pasiūlė padėti tik lietuvių gimnaziją, bendro- čiau pastaruoju laiku jau įsigyti prašomi paskubėti,
re, Ind.
išvakarėse jėzuitai turėjo sreikuoja, tai ką manytume bronzinę lentą ant Lituani- mjs pajėgomis rengia dide- gauna atlyginimą iš svetim- nes greit jo nebeturėsime.
Kaina 50 centų.
apie tokį streiką ir apie tei ca aikštės grindinio, many- ję gegužinę (pikniką),
taučio klebono.
Ievute. Istorijos Galu
Pamoksl6lis buvo apie ku- sę streikuoti?
“Kel.” Administracija.
ta, jog tuom viskas pasiGegužinė įvyks lietpos
Per tris sekmadienių lai- nigystę. Įrodinėjo, kad ku Streiko teisė, kaip ir ki baigs. Bet komitetas ėmė- (July) 8 d., 1 vai. popiet, Apie Komunistų Jomarką
A. S., 728 Hudson Avenue,
rias Chicagos didysis dien- nigas daro didžiausią pasi- tokios teisės, tik tada yra si naujų priemonių tą pa- Lawrence lietuvių tautiškaRochester, N. Y.
(28)
Jau kelinti metai į Worraštis “Tribūne” savo prie- aukojimą už visų kitų pro- geros, jei jomis naudosis siulymą atmesti, tuo klausi- me parke.
su protu” ir su saiku. Šian mu tapo pagamintos rezo- Gegužinė įvyks liepos
BAIGIAME IŠPARDUOTI
dien mažai kas beabejoja, liucijos prašant tinkames-> naį lietuvišku pavyzdžiu ir
jog policininkams negalima nio paminklo. Jas priėmė papročiais. Bus atlikta paKeleivio” Kalendorių 1951 Metanu
LENGVAS BUDAS . . .
tremtinių jėgomis įvairi
leisti eiti į streiką, kada jie apie dvidešimts Brooklyno
yra nepatenkinti dėl algos draugijų savo komitetų pa- meninė programa,
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
ar dėl ko kito. Panašiai rašais, apart to». sudarytas Visas gautas pelnas bus
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius
komitetas
iš
dešimts
asmepasiųstas
vienintelės
pašau

yra
su
gaisrininkais.
Pana

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimo,
jau baigiamas išparduoti. Prašome paskubėti su
šiai turėtų būti ir su kitais nu pasimatyti su parkų de- jyje (Vokietijoje) lietuvių
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
užsakymais.
gimnazijos mokiniams suviešo patarnavimo darbi partamento viršininkais.
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
ninkais ir tarnautojais.
Dabar p. R°bert Moses šelpti.
,
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
tuvėj pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
Yra darbų, kur keli šim prisiuntė palankesnį laišką.
Reikia tikėtis, kad apylendorinė d afcs su tautiškais ir bažnytiniais var
tai žmonių gali milionus kuriame sako gal butų ga- linkių lietuviai susidomės
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius
KAINA 85 CENTAI, kurtuos gaUma prisiųsti palto
pastverti už gerklių” ir Įima padėti pritaikintą pa- šia tremtinių gegužine ir
metus ir kitos žinios.
ženkleliais.
dusinti. Taip yra su gatvė- 'minklą ant tos aikštės, arba skaitlingai atsilankys tuo
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:
KELEIVIS
kariais ir busais. Jei susi- žemą paminklą su vėliavos prisidėdami prie parėmimo
636 East Broadway
So. Boston 27, Mass.
siekimo priemonių darbi-’stiebu (flagpokb ’r sutiko tokio kilnaus darbo, kaip
“KELEIVIS”
ninkai meta darbą, tai nu-'priimti komitetą tuo reika- lietuviškos vargo mokyklos,
636 East Broadway
South Boston 27, Mass.
kenčia ne kompanija ir jos lu tartis. Komitetas vyks_
Lawrentiilris.
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Puslapis Ketvirtas

asikalbejimas
Maikio su Tėvu
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KELEIVIS, SO. BOSTON
sai jo numylėtą Vilnių, ku
riame teko praleisti jaunys
tę, vargo ii* džiaugsmo die-

Tikrasis Stalino
Laureato
Veidas
nam lietuvių pažįstamam:
__________ __
(“Nuvargau . . . Gulėčiau da-

ORAS IRGI PIKTAS PRIEŠAS

Po Salomėjos Neries mir-Į

1938 metais Vicbič’ius su-ibar.?^ P^iaus ir ^čiau
ioc tremtiniu
Mitalo Minske,
MivtcLrA pasa- aMZiniUi* blynus . . .
ties
tremtinių liptlivill
lietuvių snauspau- tlkn
tiko K
Kupalą
Gudams tremtyje ir tėvydoje buvo pareikšta, kad kojo jam apie Polocką ir
nėję
Kupala liko tautinio
mirusioji gabi poetė vargu ten esamą mažą skersgatvi
ar buvo šimtaprocentinė ko- Jankos Kupalos vardo. Ku- atgimimo dainium. Ne be
munistinio režimo talkinin-*pala nustebo: “Ar dar ne- reikalo okupuotoje tėvynė
kė ir šalininkė.
'pakeitė jo pavadinimo?” je jo kuriniai taisomi ir dar

Dabar gudų literatūros ir Po to jis gavo Stalino pre- bus taisomi, kol neišnaikins
jo knygose komunizmui
meno žurnale “šypšyna” miją . . .
(lietuviškai “Erškėtis ), ku- 1941 metais kai sovietai priešingų minčių.
Aleksandras Smalenskis.
Iris leidžiamas -JAV, litera- traukėsi iš Gudijos, Kupala
turos istorikas ir rašytojas buvo **evąkmintas” drauge
J. \ icbič ius atskleidžia di- su kitais žymesniais gudais, SMURGAINIŲ
džiojo gudų poeto Jankos ir štai Smolensko žemėje, UNIVERSITETAS
Kupalos (Jono Jucevič) pasižiūrėjęs i gaisrais naikitikrąjį veidą.
-namus gudų miestus ir kaiSenais laikais atsimenu,
Kupala buvo tikrasis gu- mUs, Kupala tarė: “Geriau
Musų kareiviai Korėjoj kenčia ne tik nuo priešo, bet ir
dų atgimimo poetas. Jis man šokti i upę, negu to- kad žmonės kalbėdavo apie
nuo drėgno Korėjos oro. Pavasarį dideli lietus ir purvas
■ pradėjo rašyti eilėraščius ir liau važiuoti . . .” Mašina “Smurgainių Universitetą”
kareivius labai išvargina.
dramas 1905 metais \ ii- buvo sustojusi prie sraunios ir visada minėdami tą
“mokslo įstaigą’* juokdavo
niaus gudų spaudoje.
Ir upės.
senesniuose Adomo Jakšto į 1942 metais liepos 28 d. si. Tik daug vėliau sužino
jau, kad tas “universitetas”
}(A. Dambrausko) Diaugi- viename trečiaeilių Mask- buvo skilias meškoms, o ne
jos
žurnalo numeriuose vos viešbučių staiga mirė žmonėms. Ten meškos bū
galima rasti paties Jakšto j.Kupala. Į kapus palydė- davo išmokinamos dviem
Iš Kalifornijos praneša, sortus,” merginų pulko lyverstų i lietuvių kalbą Ku- jo poetą jo ištikima žmona,
kad
ten teismas pasmerkė d imas, ir leidi pinigus ne
kojom vaikščioti, su kepure
palos ir kito poeto, Jokūbo netuvių poetas (pavardė ne “aukas” rinkti, šokti pagal viena “nacionaliniu mastu” sivaikydamas? Išlaidų paKoloso, eilėraščių vertimus. opaduota),
aduota). jugoslavų
iucnslavu nnotjis
poetas,
pagarsėjusį raketierių, Mic- slėpti negalima, o jei kas
Tokiu Kupala išbuvo lAl artistė Aleksandrovskaja ir “meškininko” dūdą ir šiaip key Cohen, sėdėti belangėj daro išlaidas, jis turi turėti
1917 metų revoliucijos. Ii-1 dar 5 nežinomieji. Ne prie visokius šposus daiyti ir eilę metų už iždo apgaudi-įir pajamas. O už tas pajažmones bovyti.
—Maike, aš ir vėl ateinu rūpinasi savo garbintojų ko sovietų okupuotoje Gu- Kremliaus sienų palaidojo Vysk. Valančius apie tą nėjimą, arba, aiškiau paša- mas iždui reikia mokėti mo
apsauga; kodėl Dievas už- Gijoje n- su jo? gy v entojaia Stalino laureatą, bet toli- ?> aršųjį senų laikų meškų kius, už nemokėjimą taksų1 kesčius. Jei mokesčių nepas tave ant rodos.
ir už melagingus parody-' moki, esi sukčius. O jei
miršta savo garbintojus? vai’g°.
mose ir mažai žinomosenniver<siteta rašn šitain—Taip nesakyk, tėve.
Ar
jiems
tokia
globa
nerei^u
1924
metais
rusų
saprie
miesčio
kapinėse.
Maun,versltet
*
S,taip
*
iždo valdininkams sukčius—tai sėsk į kalėji—Nu, tai kaip sakyt?
Už Vilniaus yra miestelis mus
—Sakyk: ateinu pasitar- kalinga? Juk tėvas ir pats
Demjanas Biednyj noma> Kad poetas arba pats Smurgainiais
apie
savo
pajamas.
- mą. Aiškus kelias, bet gavadinamas,
i.
,
sakai,
kad
katalikų
kliošto(Pridvomov
as)
bokevikų
a
tėmė
sau
gyvybę,
atsiduti.
kuriame nepersenai sugau Keistas ir vingiuotas kar- na ilgas. M. Cohen tą ke
—Bet aš noriu rodos.
riai dažnai dega. O turėtų partijos oficioze Pra\da ręS tautų kalėjimo sostinė- tus ki-umuose meškučius tais yra teisingumo kelias, lią nuėjo ir atsidūrė kalė—Bet “rodą” ne lietuvių būt visai priešinaig . Ugnis UZPUO ®
l5L.uz J°’..pat~įje, arba sovietų gydytojai mokė šokti ir dviem kojom bet tas kelias visvien veda jime.
žodis, tėve.
turėtų naikinti tiktai tuos. riotmius ei.ėrascius.
Jan- 5avo medikamentais pa- vaikščioti. Lygia dalia Že į kalėjimą. Taip atsitiko] Teisme Coheno advoka—O kaip butų lietuvis- kurie, anot tėvo, šėtonui . golos solovjmvj prie\ia-,sjuntė gudų dainių pasima- maičiuose,
__________ su Mickey Cohen’u, kuris}tas aiškino, kad jo klientas
Tiškevičiaus
kai?
tarnauja, o ne davatkynus. tusia v sip zmiejinyj <Jan- ^yti su a. a. Maksimu Gor- Raudondvary (netoli Kau- j daug kartų buvo areštuotas,, “iš nieko virto pasiturinčiu”
—Patarimas.
Ar ne taip, tėve?
.s lakstmgau.-ka? bal5as ^ju jr vjsa ejje p-jtų
nu_ no) pramokytas meškas ge-i^aug kaitų tardomas, bet^^j- savo gabumus ir bizniegyvatės
šnypštimu
K
—Okei, Maik, aš noriu —Ne, Maike, netaip. Baž- '“‘to
žudytų žymesnyblų.
bčjo (galėjo) žmonės arba:nįe^ada nebuvo nuteistas ir rišką apsukrumą. Iždo valrūpėjo dar
nyčios mokslas sako, kad ,Eet . sovietams
, ,
patarimo.
Šias eilutes rašančiam
te piikti arba nusamdyti kele-iPj^kas negalėjo įrodyti, kad dinmkai dėl šitokio aiškiniDievas žino, ką daro. Jei- “r! laiką parodyti gudam
.
—Kokiu reikalu?
tui metų ir vedžioti po mu'ra žmogžudys, raketie-Į mosi pakartotinai klausė.
matyti Kupalą ir Kolasą «ų kraštą.
—Reikalas toks, Maike, gu jis užleidžia ant ko ug- kaip j1 aut‘onomna. Kūpa- ko
Irius,
sukčius, plėšikas, gem- kas tai per “gabumai/' jei
1941
metais
pavasarį
Vil

kad Kanadoj vėl sudegė ni. ar kitokį kryželį duoda. *a
Tie meškininkai nekokių įbleris, nors įtarimų prieš jį Meyer Harry Cohen per
viena katalikiška špitolė, ir tai reiškia, kad jis tą myli. 1932 metais Kupala Min- niuje. Jie lankėsi tenai su pramogų nedarė, atvedę sa- buvo daug. Policija spėjo, vienus metus galėjo išleisti
jiems
kartu su ja liepsnose pražu- Sako. kentėk, žmogau, tai sko rašytojų namuose skai- savo ,,priskirtu
...
. “polit- vo gyvulius pas ūkininką, kad jis yra papildęs žmog- 33,000 dolerių, per kitus
vo 40 senų žmonių. Juk tu, po smerties gausi zoplotą. tė savo naują poemą apie Xadu
adU ” Min
inS ° Lmverslteto tam leidžiant, putė patru- zudystę, yra plėšikavęs, yra metus 180,000 dolerių? Ir
rektorium
” Savickiu. Lie bočių, šokino meškas, pas-įdaręs užpuolimą ginkluotur būt, jau skaitei gazie- Jeigu kas sudegė su kliošto- komunas Gudijoje trims
kodėl jis savo pajamų ne
tose, ar ne?
jrium, tai reiškia, kad ponas jauniems poetams, kurie la- tuvos Mokslų Akademijos kui davinėjo joms kepures, ^as, >1 a ^gembleris, bet^ tru- parodė?
—Taip, tėve, skaičiau. Dievas pasišaukė jį pas sa- bai gerbė senesnį Kupalą. (Wrublewskių) biblioteka prašydino iš ūkininkų pini- ko įrodymų ir Meyer Harry
M. Cohen aiškinosi, kad
Cohen buvo laisvas.
Bet aš nematau, kokį aš ga- ve per ugnį, kad ateitų į Kai baigė paklausė, ar pati surengė ta pr'oga Kupalos
duonos
ir
mėsos.
lėčiau duoti tėvui patarimą dangaus karalystę čystas. O ko. Jaunuoliai tylėjo
leidinių ii rankraščių paio-J
Bet štai ateina iždo valdigabumą pasiskolinVis
tai
padarę
nešinos
į
ki

įjeigu kam labai sekasi, jei- Tada Kupala atsikėlė ir paT**1 bl?v?<^?at^1daug tą butą ir lygia dalia šoki ninkai ir paima tą slidųjį
Pasiskolinti ir
iituo klausimu.
ungurį
už
pakarpos
ir
sako:
n
®8^
intl
—
klausia valdiakė:
“
Dėkoju
už
nuoširdųJ°
13
m
?
’
—Aš noriu, kad tu, Mai-,r u kas prabagotėja, tai rei
tų laikotarpio, užsilikusių no. Visi sodos vaikai juos Tamsta melavai, kai sakei- n?n*cai- . *r *as JarT1 tuos P*
ke, išvirozytum man, kodėUkia. kad tokiam velnias pa- mą. o ten (parodė Į viršų,
.
V ’ Tonf? t ..Jį.; lydėjo, o šunys už kits kito
VnnnrU;
orrc ' U
ori a
Va/1
era. kili'
,
si turįs per metus tiek tai nigus skolino?
Kanadoj tm'n
taip rlo-rnoi
dažnai rldega
deda,
kad po cmortirc
smerties gakur hllVO
buvo hokpvikll
bolševiku nurtiinc
partijos Vlini3U. >UuŲ JOjlO L.UCKC ....
ojo.
bet
prie
meškų
artintis
pajamų. Pajamų tamsta tu Raketieriaus byla buvo
katalikiški klioštoriai ir ki-;lėtų jo dūšią nujoti į peklos centras) ja sužavėti!"
vic įaus vardo muzėiuie- nedrįso.
bibliotekoje.
Ir
dėl
tų
laištes šventos vietos. Kodėl bedugnes, kur bus tik verk
Kartais vedžiojo drauge ri turėti daugiau, nes per labai įdomi. Ypač Coheno
1931
metais
Kupala
buvo
kų
parodos
rengėjai
turėjo
metus išleidai vidutiniškai
nesudega kokia bolševikų smas ir dantų griežimas.
suimtas ir laikomas trumpą kviesti komunistinius cen- meška ir meškienę. Tai at- daug daugiau negu parodei pasiaiškinimais ir dar įdo
redakcija ar kitas koks be
mesnė tuo, kad atskleidė
sivedus, meškininkai džiau
dievių lizdas, ale vis kata —Tėvas kalbi labai neat laiką Minsko kalėjime, čia zorius. Nurodykite, ką ga- gėsi, nes užgimęs meškutis pajamų. Iš kur tuos pini prieš visuomenę piniguotų
jis mėgino metalinio šauks- Įima išstatyti!
Nenorėta
sargiai.
likų pleisai.
būtinai jiems priderėjo. Su gus ėmei ir kodėl už savo padugnių gyvenimą. Pa
to
rankenos
pagalba
perpridaryti
nemalonumų
aka—
Kodėl,
vaike?
—Kaip matau, tėvas čia
vadindavo žmones ir pakel pajamas taksų nemokėjai? vyzdžiui, Cohen ir teisme
piauti
sau
pilvą.
Komunisdemijos
vadovybei.
Kupa—
Todėl,
kad
popiežių
nori paaiškinimo, bet ne
tai paleido Kupalą ii- užgv- la buvo tvlus, susimąstęs. davo gimtuves. Stipriai jau Mickey Cohen aiškinosi neiškentė nepasigyręs, kad
žmiršti.
patarimo.
pasigėrę pramindavo meš- ir taip ir kitaip, bet pasiaiš jis, kai prasigyveno, mėg
—.Jes, Maik, paaiškink —Nesuprantu. Maike. ką Įdė. Tiktai vėliau apie tai Gal būt jautė, kad paskuti- kutį kokiu vardu; todėl kinti nepasisekė. Teismas davo mainyti kostiumus kas
ni kartą gyvenime lanko jiman, kodėl taip yra: kodėl u čia nori man pasakyti. sužinota.
žmonės ir vadina tokias ge atrado jį kaltu ir “garsus” savaitę. Panešiojo švarką
L ievas nekoroja savo ne —Aš noriu pasakyti, kad
rinęs meškučio krikštyno raketierius, kaip ir jo pirm- kelias dienas ir perkasi ki
DETEKTYVAS NUSIŽUDĖ
prietelių. ale vis saviškius, popiežius yra didžiausias
mis.
takunas Capone, per iždo tą, o senąjį, jis bent taip
kurie jį daugiausiai myli ir ; asauly turtuolis, o tėvas
Susigentinę taip meški valdininkų pasidarbavimą sako, jis parduodavęs už
sakai, kad pralobti galima
garbina?
ninkai su žmonėmis, pap randa poilsį kalėjimo šešė 100 dolerių tokiems tipams,
—Čia, tėve, ne Dievas iktai su velnio pagalba.
kurie jo brangius kostiumus
rastai daugiau gaudavo do lyje.
kaltas.
Katalikų įstaigos —Dac tumač, Maike.
vanų. Tačiau visuomet ūki Savo pajamas, ypač ne- norėdavę turėti, bet neturė
Kanadoj dažnai dega dėlto, Gudbai!
ninkai skaitė juos elgeto legališkas pajamas, gali pa jo pinigų juos naujus nusi
kad jos tenai turi perdaug
mis, kuriuos kiekvienas tu- slėpti.
Kas gali įrodyti, pirkti. . . . Kai kam, mat,
didelę laisvę; valdžia į jas
ėjo
šelpti.
Meškininkai,
kad gembleris “uždirbo” malonu nešioti raketieriaus
JUOKAI
nesikiša ir nereikalauja,
—T.
priešingai, skaitė save po tiek tai pinigų? Dar sun kelnes!
kad jos butų gerai apsaugo
nais. Kad vieną kartą ka- kiau įrodyti plėšiko ir va
Kvailas ir Protingas
tos nuo ugnies pavojaus. O
.in kuo vaikiukas apsiriko, gies pajamas, nes jos “pa
kunigėliai, kurie tas įstaigas
'e nis meškininkas tarė: imtos” patamsyje, žmo JUOKAI
Eina kartą protingas vy
valdo, be prievartos nenori
“Tau arti reikia ir akėti, ne nėms nematant. Bet kaip
tokiai apsaugai pinigų leis ras gatve ir mato, kad kvai
Asilas ir Giminės
ponu būti, ne meškas ve paslėpti savo išlaidas? Kaip
ti. Daugumas jų tiki, kad lys “šingeliuoja" savo na-i
džioti.”
paslėpti, kad gyveni puikia Vieną kartą vieno graboDievas apsaugos. Dėl to jos mą. Protingasis labai nu
Vyresnybei
uždraudus
vi

me
bute? Kaip paslėpti, riaus prieteliai nutarė pasi
ir dega. Tie, kuriuos tėvas stebo, kai pamatė, jog kvai
sai
meškas
vedžioti,
sulig
kad nešioji brangiausius juokti iš jo ir kur tai radę
vadini “bedieviais,” stebuk lys beveik kiekvieną antrą
no
kartu
Raudonojo
dvaro
kostiumus,
kurių kiekvienas negyvą asilą nuvilko prie
lams netiki; jie patys rūpi vinį meta šalin. Protingasis
r
Smurgainių
ponai
liovėsi
kainuoja po 150 ar 250 do graboriaus durų. Graborius
nasi, kad jų namai nesu klausia:
mokę
ir
pardavinėję
mešlerių? Kaip paslėpti, kad rytą metą, radęs prie dunj
—Ei, klausyk tu, kam tu
degtų.
’
-as.
Vėliau
dėl
vedžiojimo
važinėjiesi po brangius “re- negyvą asilą, nuėjo į poli
—Maike, aš čia su tavim meti tiek daug vinių šalin?
kartais
ir
vedžiojo,
bet
jau
ciją ir pasiskundė dėl to.
Tesutinku. Bedievių auzos —O kaip aš jas vartosiu,
ne musų žmonės, tik iš Ru ninkai. Paliko tik žmonių Policininkas jį klausia:
jei
jų
galvos
ne
į
tą
pusę
nedega dėlto, kad jie yra
sijos ateiną burliokai.
posakis apie “Smurgainių —Juk tu esi graborius?
I
velniui parsidavę, ir zlydu2 nukreiptos? Turiu tokias
*
universitetą,” į kurį kartais —Taip, aš esu.
1 as juos vadina, kad neat- mesti šalin. . . .
Caro
valdžios
patvarky

—Ale tu ir durnas!—atjuokais žadama pasiųsti —Tai palaidok tą asilą!
ritiktu kokia nelaimė.
mas užbaigė Raudondvario kokį nors kietagalvį jauni —Aš taip ir padarysiu,—
siliepė protingasis.—Juk tu
Buvęs New Yorko policijos detektyvas. 44 metę ( baries
ir Smurgainių meškų mo kaitį, kuriam mokslas sun atsakė graborius,—bet aš
Vadinasi, tėvas tiki į vėl- gali tokias vinis kalt į antrą Panarella. iššoko iš šešto aukšao Brookiyn, N.
teismo
kyklas. Kartu su tomis mo kiai lenda į galvą.
rio stebuklus. Bet jeigu namo šoną, o ne mesti jas
rūmuose ir užsimušė vietoje. Detektyvo saužudystė sie.pirma norėjau jo giminėms
kyklomis išnyko ir meškitaip, -tai kodėl tiktai velnias į šiukšlyną. ...
i Jama su tyrinėjimais apie kyšininkavimus policijoj.
—J. K. pranešti apie jo mirtį. .. .
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KELEIVIS, SO. BOSTON
KARO NAŠLAITIS GAUNA RYŽIŲ

Puslapis Penktas

teistas “frazių maišas” Leo-(
nas Pruseika su keliais ben
dradarbiais—už tai, kad ei
dami pro Stalino atvaizdą
Justicijos departamentas komunistų partijos legališpražiopsojo nusiimti kepupraeitą savaitę iškėlė bylas ką veiklą pridusinti. Apie
I VISUOTINAS TVANAS
res. Abiejose šiose bylose DEMOKRATINIO
Amerikos kompartijos vadų 12,000 komunistų partijos
didžiuoju
prokuroru
buvo
'
SOCIALIZMO
PRADAI
Ar galėjo būti toks tvanas, kad
“antrajai gamiturai.” 17 veikėjų turi paruoštas bylas
Labai populiari ir naudinga šių1 apsemtų visą žemės rutuli ? Iš kur
Lominic
Šolomskas.
Visų
bolševikų vadų suimta ir ir jie bet kurią dieną gali
, ...
... .
,
.
dienų klausimams suprasti knygutė. I ėmėsi tiek vandens? Kur tas vankaltinamų
likimas
buvo
VieKaina .................................................. Sšc duo yra dabar? Ir kaip Nojus gapadėta j kalėjimą. Užsta-'atsidurti teisme, kur bus
Įėjo surankioti viso pasaulio gyvunodas: nuteisti pakarti. Bet DĖL LAISVOS LIETUVOS
liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam
čius 191,000 dolerių kauci-1 įrodyta jų priklausomybė ir
šitie klausimai rupi, teperskaito
čia
‘
prokuroras
paaiškino:
jos visi suimtieji paleisti iki,veikla partijoj, o pagal
1.SDP Užsienių Organizacijos raš knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
pakarti politiškai.
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol nas?” Kaina ............................... tae
teismo. Keturi apkaltintie- aukščiausiojo teismo sprenševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c
Bostono
teismas,
atrodo,
KURGI VISA TAI NYKSTA?
ji komvadai kur tai pasislė-.dimą jiems neišvengiamai
turėjo daugiau širdies, kai- TIKRA TEISYBE APIE
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
pė ir policijos ieškomi. Pa- gresia didesnė ar mažesnė
žmonės kuria per amžius? Sj intri
SOVIETŲ RUSUĄ
tininkus
nubaudė
tik
pini
guojanti politiskai-ekonomišką klau
suslėpusiųjų ir ieškomųjų bausmė. Nereiks nė 12,000
Arba komunistų diktatūra faktų sima aiškina garsusis Vokietijos so
ginėmis
bausmėmis.
tarpe yra ir “naturalizuotas bolševikų traukti į teismą,
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
Ir
štai,
aš
kasdien
vis
lauisiems
kyla klausimas kodėl sky. Kaina ................................... lOe
U- Vis
...................................
lietuvis” S. Steinberg.
kol iš partijos liks tik skeRu
kiu
k»d»
hihs
nruriptu
vvkRu»U*
nesusiatria
su kitomis
valsty- SOCIALIZMO TEORUA
Kiu, haaa dus piaoeia vyK
ir kodėl Rusiia
nenori „įleisti
Bolševikų vyriausieji va- veldros, išblaškyti šipuliai,
šis veikalas trumpais ir aiškiais
dyti bausmės. Bet pasiro- iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji faktais
parodo, kaip iki šiol keitėsi
................................ tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar
dai, “politbiuro” nariai, po Ar suardymas ir pridusi
co,
kad
iki
šiol
tebėra
ne

yni demokratija, kokie darbininkų draugijos formos, ir kodėl turės bū
trijų metų bylos ir tąsymo-[nimas komunistų partijos
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25e
pakarti (kai kurie belauk- pragyventi?
Dabar rusai sako kad
si po teismus, aukščiausiojo Į sumažins šnipų ir sabotaž
darni bausmės iš baimės pa-| Lietuva buk Ui yra Rusijos dalis. NIHIUSTAI
teismo galutinai nuteisti. Įninku pavojų? Justicijos
. -k
-ai
i
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas
Tragedija trijuose aktuose. Veika
tVS
numirė
)
nei
Solomsko
(
yra tiesa apie Rusiją Ui yra tiesa las perstato nužudymą caro Alek
Dabar kaltinamieji vadai departamentas, matomai,
sandro II. Labai puikus ir nesun
pasmerktieji, nei iškolekkiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
esą nuteistųjų pavaduoto-'yra tos nuomonės, kad sutuota bausmė iš kokių 8,000 kymus į šiuos klausimus galėsi gau- viso reikalaujamos 28 ypatos. 26c
.
.
. .
,
n ,
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą,
jai, arba “erzac-politbiu-' kiužus partijai ji mažiau
lietuvių imigrantų Bostone. 198 puslapių didumo. Kaina 50 centų. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
ras.”
Jiems primetamas beturės progos veisti šnipus
KRISTAUS VIETININKAS?
Taigi
maneT, vis . graužia
»................. »«• .___
, ,
.
, . . Atsiminimai ir Mintys,
tas pats prasikaltimas—są-4r išdavikus, o todėl ir šni
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
klausimas: Kam ir kokia
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų
mokslas nuversti konstituci pų pavojus bus mažesnis.
autoritetą ir faktais pa
nauda iš tokių teismų, jeigu Dr^K^ys^crinild*1"™ pnMdeBt" bažnyčios
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
Ar taip tikrai bus paro-’ Mažas korėjietis karo našlaitis ima iš maisto dalintojo
nę šalies vyriausybę.
jie
savo
sprendimų
nevyk.
Tai
.
stora
?oo
puslapių
knyga,
ryžiu porciją. Tokių karo našlaičių Korėjoj dėl bolševikų
J
j
~•
» kurioje buvęs Lietuvos prezidentas tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.28
dys tik pats gyvenimas.
As
pats
dar
nežinau
, rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, KOKIUS DIEVUS ŽMONIS
do?
agresijos dabar yra tūkstančiai.
Pavojus iš komunistų'Niekas neabejoja, kad sukiek man reikės mokėti, nesM GARBINO SENOVCJE?
Amerikoje yra dvejopos ru- varžius komunistų partijos
nuotykių iš savo patyrimų. Tą knyVisokiuose kraštuose žmonės Ru
niekas nepraneša.
visi lietuviai turėtų perskaityti. bino įvairius dievus. Dievų garbini
sies. Vienas pavojus yra iš viešąją veiklą, ji sulys i po- tų su Teisių Biliumi. Bet tomis svetimos valstybės
$2.00 mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus
f
Bima
garbino musų bočiai? Kokias žiaybolševikų partijos veiklos, grindį ir veiks slaptai. Ar komunistų partijoj tinime agentūromis nekovotų, bu- Kas Reikia Daryti
DELKO REIKIA ŽMOGUI
čias jie buvo įsteigę? Kodėl ’
jos propagandos ir organi; slaptai veikdama partija reikalą su svetimos valsty- tų apsileidėliai. Visas klau- Iš aukščiau nurodytų įvy GERT IR VALGYT?
priėjo krikščionybės
ybės gadynę? Visus
tuos klausimus galėsi atsakyti na
zacijos. Tas pavojus neat- turės galimybės veisti šni- bės agentūra, šnipų ir išda-simas yra, kaip sėkmingiau kių darosi aišku, kad norint
šia knyga,
gą. Tai didelio fcrValgyt ir gert reikia dėl to, kad skaitės
rodo didelis. Per virš 30 pus ir Įvairius penktosios vikų mokykla, o todėl su ja kovoti su Maskvos imperia- ruošti teismus pirmiausia norisi,
atšaus nepagalvojęs žmogus. mato, 271 puslapio knyga. .. $l.S0
dėl ko gi norisi? Del ko be val SIELOS BALSAI
metų Amerikos komunistų kolonos agentus, pasakyti tenka ir tvarkytis, kaip su lizmo agentūromis. Ame- reikia įsteigti vykdomuo Bet
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas
Gražios eilės ir dainos, čia yra
maistas duoda daugiau spėkų, kitas sudėtos
partija nepajėgė sukelti di-( negalima, nes tas pareis ir pneso agentūra.
jrika bando kompanijos vir- sius organus. Tik vienas mažiau
įvairios lietuviškos, dainos
? Delko žmogui reikia cuk apie musų
tautą, apie šeimyną ir
dėsnių jėgų, jos šalininkų i nuo to, kaip partijos nelega- Penktosios kolonos tech- šunes padalyti nepavojin- Stalinas savo sprendimą raus. druskos ir kitų panašių dalyapie darbą. Toji knyga palinksmins
ivvkdė
Mat
iis
iŠ
anksto
Kodėl
iam
reikia
riebalų?
Šiveikla bus valdžios Įnika valstybių varžytynėse gas ir užgniaužti viešąją jvyKue. mai (is is aiiRSio tuos klausimus suprasi tiktai iš šios jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
skaičius yra mažas ir kraš- liška
’
formato, 223 puslapių knyga,
agentų
“prižiūrima” ir truk nėra nauja, bet niekada is- organizacijos dali, kartu turėjo paruošęs policiją, bu- knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos delio
to politiniame gyvenime
kurioje yra daug visokių eilių ir <fe
i y•
•
«•
•
i
i
kaina tik •••••••••••••••••••• loc nų.
Kaina
$1,00
partija sveria labai nedaug. doma savo išdavikišką vei- tori joj svetimos valstybės uoliai sekant jos pogrindi- delius ir stiprias kartuves.
SAPNININKAS
Kitas ir, rodos, daug
. di- kimą tęsti. Vienok mažai agentūros
______ __________
r__
nebuvo taip
išto- nę judošišką veiklą. Tam O Philadelphijos, Brookly- KUNIGŲ CELIBATAS
Lietuviškas Sapnininkas
Bostono (nežinau Si knygelė parodo, kodėl Romos su Didysis
dėsnis pavojus Amerikai isįkas abejoja, kad partija Gulintos ir išmiklintos judo- pasi m o j i m u i kiekvienas ,no - ir
Šatenu
mono galva. Išaiškinti visokis
,
t, , •
- popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia sapnai
visokiais atsitikimais. Viri
komunistinio judėjimo yra veiks pogrindyje ir v eikda--^s darbe, kaip dabarti-Amerikos gyventojas turi kaip buVO SU Budgino ruoš- išaiškinta visa jų bepatystės istori- 300 puslapių
knyga. Kaina .. $1.M
j^sįgjmusjos įr Rusijai linkėti pasisekimo, kad iš- tu teismu Chicagoje, prošnipinėjimas ir sabotažas. ma pasislėpusi gali būti tiek
"SSi
STALINAS
pirmiau suran- perskaityti kiekvienas vyras, tetas JUOZAS
Apie pavojų iš šnipinėjimo pat ar net dai daugiau ^ušia jr kunu pareidavusios davystė: ir šnipų lizdas, kuraturos
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
i . .
a . ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
nrisidpr
liudija atominių šnipų by kenksminga, kaip ll \eiK(ia- komunistinės n»rtiinspartijos.
prisidengęs
politinės parti- klojo nusidėjėlius, paskui moterys, dukterys ir mylimosios ne- jis
įgijo valdžią ir pašalino savo bu
ma
viešai.
V-Š
los, A. Hiss ir kitų Rusijos
vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Prieš tokį vėžį noroms jos skraiste, greičiau butų juos nuteisė ir paleido net £•«&
A-teima
—-a kovoti J suiramdvtas.
be užstato, neturėdamos sulietuvino Ferdinand de Samogitia Kaina. .............................................
agentų išdavikiška veikla.
j nenoroms
Kama ............................................. 25c
i
■
”
—
KODĖL AS NETIKIU
Be perdėjimo galima pasa Ar komunistų partijos Valstybės vadai, kurie su
—H. P. priemonių bausmes įvykdy- ŽEMAITES RASTAI
1 DIEVĄ?
ti. Kas iš tokių teismų, jei
kyti, kad įvairių šnipų veik valymas iš viešojo gyveni
Laisvamanis čia pasako, kodėl jia
žinote, kad Žemaitė buvo vie
piktadaris, vos spėjęs išeiti naAržymiausių
la leido Maskvai pasiga mo nepažeis piliečių konsti
lietuvių rašytojų? Ar negali tikėti. Pilna argumentų, ka
1S teismo, teisėjams gali at- žinote, kad ji buvo paprasta kai- rių nesumuš joks jėzuitas.......... 2$e
minti atominių ginklų daug tucinių lavisių ir teisių?
_ _
mo moteris, mažai mokslo išėjusi,
greičiau, negu Maskva bu-: Del to reikalo daug kas turi
liiai x...
SJiygą
parodyti.
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip LIETUVIŲ KALBOS
__________________________
tūkstančiai ir miiionai kitų moterų. GRAMATIKA
SENSĄS ir NONSENSAS
tų galėjusi tą padalyti be rimtų abejonių. Bet kal
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Pritaikyta Amerikos lietuviams.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, Daug kas iš lietuviško jaunimo nori
bant apie komunistų partiją
Rašo Prof. ALIJOŠIUS SKURLI PADSKIS
tų šnipų pagalbos.
GENOCIDAS
Į kurį tūkstančiai žmonių_ gyvena,
bet tinkamai išmokti savo tėvų kall<ą.
__
Komunistų partijos poli tenka visada atsiminti, kad
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- o senimas irgi dažnai nori pagilint
nų kiti nepastebėjo, ir gražiai juos Uvo raštišką lietuvių kalbos žinoji
iraoji-
,Juk tam kalbėtojui plojau
tinė veikla neabejojamai ri tai yra svetimos valstybės Juozapato Pakalnė
aprašė. Žemaitė yra daug raštų
(Atkelta iš 2 pusi.)
mą. šita gramatika yra tinkama viLietuvoje
kas nori gerai lietuvių kal
šasi su slapta šnipų ir sa- agentūra, šnipų ir penkta- jau tujas laikas kaip atė-lne t°dėl, kad jo kalba man
Amerikos delegacija JT leivis” parduoda jos raštus parašy- ziems,
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pual.
Kai o jq jį. praėjo lietuvio emi-!
norėdama? jį seime aštriai kovojo už įstabotažninkų veikla. Partija kolumnistų lizdas.
įįr?nTk,S Kaina tik ...................................$1-00
via šnipų mokykla, idėjinė metu priešo agentai gaudo- grant0 teismas Bostone, o i sutramdyti, kad greičiau tymą ir daugiausiai prisi se raštuose ji gražiai aprašo, gra TAVO KELIAS I
pajuokia ir gražiai pagiria mu- SOCIALIZMĄ,
šnipų užuovėja.
Partijoj mi ir naikinami visai nepra- mane dėl to teismo ir šian- baigtų savo nuobodžius iš dėjo prie to įstatymo prave- žiai gyvenimo
būdą ir musų papro
vedžiojimus.
Juk
kada
daparašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
Knygoje yra paveikslas su gar
išbandyti “ištikimi” bolše silenkiant su konstitucijos Ljjen gąžinė kankina. Atsi
dimo. Musų darbo unijos čius.
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- kus socializmo aiškinimas.......... tte.
garantuota
piliečių
laisve'
ir
menu
gerai:
einu
į
teismą
v
’
au
BALF
ui
nuzulintų
vikai vėliau traukiami į
kurias žetaipgi sulošė stambią rolę
prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks KAIP SENOVfiS ZMONftS
slaptą šnipinėjimo ir sabo jų teisėmis, Panašiai ten- pilnas gero ūpo, net.su šyp drabužių eilutę tuo pat me remdamos tokį sumanymą, | maitė
las Žemaitės kartu su Andrium Bu PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?
ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
tažo darbą. Iš partijos ei ka žiūrėti į komunistus, sena ant veido. Argi aš ne- tu aš turėjau tris eiles visai kai senato užsienių reikalų lota
Labai įdomus senovės filosofų dariai nužudė vokiečiai laike šito ka
naujų!
Dėka
advokatų
kal

lių yra išėję visi atominiai kaip į priešo agentus, kurie daviau du doleriu šešiolikro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
komisija
darė
tardymą.
garsiais raštais ir retais paveiks daugelį autorių parašė Iksas. Antra
ir kitokie šnipai, jie visi per čia, pasinaudodami demo- tos Vasario proga? Argi aš bų aš pradėjau susivokti ir Darbo unijų vadai liudijo su
lais. Kaina ................................... 50c knygutės dalis yra: “Išvirkščias Makslas, arba Kaip Atsirado KalfcM.**
komunistinio jaunimo ar kratinėmis laisvėmis, dirba neplOjau vienam kalbėtojui daryti sąžinės atskaitą. Pa ir neginčijamais faktais ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... lOe
kompartijos
organizaciją priešo naudai. Jų, varymas j k į mano delnai paraudo? sirodo, kad ir aš—kaltas! pri parodė, kad virš vienuo- ŽODYNAS
IR
buvo įtraukti į išdavystės iš viešojo gyvenimo yra bu- Argi aš nepaaukojau Susijaudinęs jau nebeklau lika milionų darbo žmonių Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas SOt'lALDEMOKRATIJA
BOLŠEVIZMAS
.j
. I ar kitas žodis lietuviškai vad'nasi. Pagal K. Kautsky naujesniomis
tinai reikalingas GYNIMA- RALF'ui eilę padėvėtų dra- siau ką kas toliau kalba, o J l’a n
darbą.
RUSijOS
genocide
aukoMes kasdien girdime daug angliškų
SIS, o ne piliečių teisių bužių? Tokių minčių kūpi- pradėjau mintimis kažkur [Ilk,
mi** darbo
Vprmi
^.tovvkloi
dažnai nežinome,
kaip žiniomis tuo klausimu papildyta
aaroo vergų ^lovynio t,kra, J]ebetlietuviškai
vadinasi. Tam
knygutė. Kaina..............................20e
skraidyti,
prisiminti
daly

siaurinimas.
Jei
komunis

Amerikos vyriausybė,
Se.
reikalui yra reikalingas geras žody
nas įėjau į svetainę, susira
_
,
.
x
, • 1 nas- Taipgi kas turi giminių Europo- TABAKAS
kaip matyti iš dabar kelia tų partija butų politinė or dau vietą ir atsisėdęs dai kus, visai nesisiejančius su
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
1 aS DUVO prieš metus lai-1 je ir nori jiems pagelbėti angliškai
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
mų bvlų antro rango parti- ganizacija, jos išvalymas iš rausi ar daug pastebėsiu to emigranto teismu. A. teis ko, bet senato komisija dari£™k£ XiwsdamasaižoiiynX Tai daugelį
iš gyvenimo patyrimų para
jos vadams, yra pasiryžusi viešojo gyvenimo prasilenk kių veidų, kurie po teismo mas—o kas jį sugalvojo?— vis neturėjo laiko ar nema-1 kišeninio dydžio. 400 puslapių kny- šė K. Stiklelis.
Kaina .............. 28c
,
...
, • 8*. SU ištarimų nurodyma.s.
$3.00 “Keleivi*,” 636 Broadvray,
pradėjau pykti. Ir man pri . _
neteks
kaklų.
Sakoma,
kad
te reikalo raportuoti senatui SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
PUERTORIKIEČIAI ŽYGIUOJA
So. Boston 27, Mass.
Bostone ir artimose apielin- siminė, kad Stalinas išrado dėl galutino balsavimo.
laibai įdomi knygutė šituo svarbiu
Wright
’
ų
lėktuvą,
kad
jis
kėse esą per 10,000 lietuvių
Ją turėtų perskaityti kiek
Šios šalies darbininkai klausimu.
vienas katalikas ir socialistas. Pa
Remkit biznierius, Irano
imigrantų, o Vasario šešio išrado Marconi bevielini, ir klausia: Ko gi mes laukia rašė
E. Vandervelde, vertė Varduskelbiasi
“Keleivyje.”
Fordo
automobilį.
Ir
štai
liktos proga sudėjo tik du
me? Kiekvienas doras ame nas. Kaina ................................... 10c
lukstančiu. Ir drabužių atsiminiau: Stalinas išrado rikietis smerkia ir piktinasi
BALF’as laike savo vajų ir visuomenini teismą! Tas dėl masinio žmonių žudy
neperdaugiausiai surenka. genialusis tautų vadas vi mo. Kuo toliau mes atidė
Reiškia, griešninkų turi bū suomeninius teismus pir liosime, tuo labiau Dėdės
IHES ATLIEKAM ...
ti nemažas kiekis. Bet, dė miausiai išbandė Rusijoj ir Šamo geras vardas nuken
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
kui Alai, aš į tą skaičių ne- visi kaltininkai buvo pa tės.
smerkti
mirčiai
ir
pakarti,
Į Įeinu!
Kaipgi mes galim tūpčio
o tokių, sakoma, buvo istisi ti ir lukurioti, kuomet ne
Jei tamstoms reikia—
Vienok, kai pradėjo kal miiionai. Paskui tuos teis
bėti garsieji Bostono advo mus perkėlė i kitus kraštus, kalti vyrai, moterys ir kūdi
<► BIZNIO KORČIUKIŲ
katai—Šalnienė, Šalna, Ka neaplenkė nei Amerikos kiai—musų kaimynų—bai
SPAUSDINTŲ VOKŲ
linauskas. Juknevičius, Ke lietuvio imigtanto. Phila- siausiose kančiose žųsta?
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
turakis ir naujasis juristas delphijoj 1932 metais buvo Imkim atatinkamus žings
ORET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
nius
ir
veikim,
kol
nevėlu,
1
<►
PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
Mockus — mano nuotaika nuteisti apvsakaičių rašyto
Kiekviena
organizacija,
į taiga pasikeitė. Nors oras jas Senas Vincas (Jakštys).
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
[svetainėje buvo vėsus, bet Bendoravičius. Šimanskas. kiekvienas klubas, jų pir
mininkas
su
sekretorium,
te

man iš kažkokio šaltinio su Jatužienė—nž tai, kad jie
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
sikaupė ant kaktos rasa, o buvo tūlos organizacijos gul parašo laiškutį savo se
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
natoriui šiandien, kad se'galvos plaukai—kiek jų dar
valdyboj, bet tik dalį tos oikomisija pateiktų saverj
belikę—sustojo lyg miškas
“KELEIVIS”
arba kaip ano sutvėrimo še- ^anizacijos pinigu atida\e
kad senatas galėtų!
636 East Broadvray, South Boston 27, Mass.
riai. Juk Vasario šešiolik- proletariato avangardui ko- padaryti šios šalies vardu
Puertorikos kareiviai lavinasi vykti į Korėją, kur vienas
tą aš turėjau kišeniuje šešis munistų partijai- Tais pat tuo reikalu senai laukiamą
puertorikiečių pulkas ypatingai atsižymėjo kautynėse.
dolerius, o daviau tik du. metais Brooklyne buvo nu-i tarimą.
A. Jenkins.

Bolševiku Medžioklė

'Keleivio’ Knygos

o

J

HELEIMS, SO. BOSTON

Puslapis Šeštas ...

Moterų Skyrius

Nr. 26, Birželio 27, 1951

Ačiū Visiems
Atjautusiems
Motinas Tremtyje

Kalėjime
Margaretė Buber-Neumann

Balandžio mėnesį Moti-'
(Pabaiga)
kad kameroj niekad netunos Dienos proga, BALF Taip aš atsiguliau prie Tėjome dienos šviesos. Iš
i vardu paskelbėm aukų rink “parašos,” kaip rusų kalbo-pradžių toje nuogų moterų
liavų sušelpti tremtyje esan je vadinamas išmatų kibi- masėje negalėjau nieko iščias ir negalinčias emigruo ras. Paraša yra mažybinė skirti, o prie to dar smarvė.
ti motinas. Ši rinkliava tę fornia nuo Piaskovja, rusiš Kiekvieną kartą, kai kuri
Nuo seno moterys yra va- ma, kad dirbdamos fabrike
sėsi keletą savaičių ir rezul ko moteriško vardo. Mano nors kalinė pakeldavo “pa
dinamos “silpnąja lytimi.” ar įstaigoj jos nėra taip attate surinkta iš viso $1,021.- kaimynė buvo epileptike, rašos” dangtį, aš vos vos
Pasinaudodami tariamu sidavusios darbui, kaip vy89, kurie jau pasiųsti Euro- kuri dėl savo “blogo elge- nevemdavau. Ir tokioj smar
moterų silpnumu, vyrai dar rai, ir kiekvienai progai papon
motinoms
sušelpti. į šio” buvo nustumta į kam- vėj reikėjo valgyti ir mie
netaip senai “globodavo”.sitaikius neateina darban,
! Stambiausią auką $300 at-;pų.
Už jos—eilė moterų, goti.
Mano kaimynė, kuri
moteris visose gyvenimo Ir šis priekaištas nėra visai
i siuntė BALF 55 skyrius, neturinčių nei apklodo nei turėjo keistai patrauklų vei
srityse ir tos “globos” dėka teisingas. Kai kurie stebė
Cleveland, Ohio. Nors su palto ir nesuradusių nieko, dą su atokiai viena nuo ki
jos neturėjo su vyrais lygių tojai sako, kad moterys sąrinkta pinigų suma kukli, kas su jomis apklotu pasi tos akimis, laikėsi bailiai ir
teisių. Nors dabar moterys žiningiau ir rūpestingiau už
tačiau malonu jausti, kad dalintų. Kadangi prie lan nedraugiškai. Jau pirmą
vyrų “globos” beveik visai vyrus atlieka joms pavestą
Amerikos lietuviai vis dar go joms buvo peršalta, tai vakarą, pasikeitusi su savo
nusikratė, bet pavadinimas ’ darbą. Jei jos neįdeda daratjaučia ir įvertina lietuvis- turėjo kentėti smarvę. Kad kaimyne iš kairės šnypš
“silpnoji lytis” dar dažnai ban visos savo sielos, tai
j ką motinėlę, musų tautos padalyti vietos šimtui de- čiančiais, man nesupranta
vartojamas.
Pažiūrėkime, yra dėl to, kad dažna mote• atsparą, kuri mums visiems šimt moterų, 35 lovos buvo mais žodžiais, ji turėjo
ar daug yra pagrindo to- ris negalvoja visą savo gy-,
yra stiprybės, kantiybės, nuleistos žemyn ir padeng- priepuoli ir puolė nuo lentų
kiam pavadinimui?
venimą praleisti dirbdama.
lietuviško pasiryžimo kovo tos lentomis, taip vadina- ant plytinių glindų, tiesiai
Daktarai nemano, kad Anksčiau ar vėliau ji tikisi
ti ir drąsiai žengti į ateitį momis “narais.” Ne tik lo-’į klaną prie “parašos.”
moteiys yra silpnesnės, sudaryti šeimą ir jai skirti
šaltinis.
vos, bet ir praėjimai tarp šimtas veidų blizgėjo nuo
Priešingai, jie sako, kad visą dėmesį ir laiką. Dėl
Mažas kūdikis atrastas New Yorke požeminio gelžkeliu
Nors dažnai kasdieninis jų buvo padengti lentomis, prakaito ir buvo išbrinkę
nors moterys savo kūno su- dažno neatėjimo darban
viename kampe. Jis nugabentas j miestu pamestinuką
gyvenimas nutolina mus taip kad visas kameros plo- nuo šilimos. Prie vienos
dėjimu yra menkesnės, ma- daktarai sako, kad moteris
namus. Vaikučio verksmas atkreipė keleiviu dėmėsi i
nuo “motinėlės sengalvė tas buvo ištisos lentų grin sienos gulėjo dar jauno vei
mažą bunduliuką išeinamoj vietoj.
žesnės ir neturi tiek raume- iš to tik laimi. Moterys
lės,” bet karts nuo karto, dys. Paliktas buvo tik ma do moteris. Kiekvieną kar
nų jėgos kiek vyrai, bet už-'greičiau pastebi mažus ne------------------------------------kada gyvenimo srovė mus žas gabaliukas praėjimui tą po valgio ji skausmingai
tai jos yra patvaresnės negalavimus ir jais susirupi- zjka> gamtos mokslais, ta- 1. Moterims reikia ma-'nune^a I audras, nejučiomis prie durų, kur stovėjo sta dejuodavo ir užspringdama
atsparesnės ligoms. Jau pa-į na. Dėl galvos skaudėjimo ^au ja protiniai sugebėji-žiau prižiūrėtoju ii- bendrai 'prisimename anas dienas, las su daugybe stalčių. Ja vemdavo į kokią tai skarą.
ti gamta taip patvarko, kad ar mažos slogos jos įamia inai jjose srjty5e yra lygus, jų prižiūrėjimas vra lenj?-i^a^a buvome laimingi savo me laikydavome musų skar Viršutinė jos lieso kūno da
vienam šimtui mergaičių sąžine praleidžia darbo die- Vyrai ir moterys turi skirti* vesnis.
*
: motinėlės globoje. Gyveni- dinius bliudelius ir duoną. lis buvo visai nuoga, ir su
gimsta 106 berniukai, bet ną. Vyrai dėl mažų nega- viens nuo kitQ, neg ~e pri_, 2. Moteris, kaip ir vyrus lmas bartais priverčia mus Prieky, prie celės durų, iš glebę krūtys tysojo iki piltas šešių perviršis laiko bė lavimų nepraleidžia darbo, klaugo pHe skirtingų lyčių, lengva perkelti iš vienos ru-; Priminti ne tik savo, bet kairės ir iš dešinės mano vo. Aš galvojau: “Kodėl
gyje mii-šta ir mergaičių pa bet užtat Kai suseiga, tai kurios turj vjena kjt^ papįl- šies darbo i kita
iir savo artimųjų motinėles, kojų, stovėjo po milžinišką ji neužsidengia?” Dar ne
.
«
.
,
,
.
f.
i
_
sidaro daugiau kaip berniu serga daug ilgiau negu mo- dyti.
Kiekviena kalinė žinojau, kaip greitai mote
Bet lyčių skirtingu- 3. Moterims dirbant su- kur^ dėka mes šiandien tu- kubilą.
kų. Daktarai taip pat pa terys, nes jų organizmas mas neduoda pagrindo lai- mažėja nelaimingų atsitiki-’r*me noro veržtis į pasaulį turėjo maždaug 30 centi rys kalėjime praranda bet
stebėjo, kad iš gimusių ne būna daugiau išsisėmęs.
kyti vieną lytį žemesne ar mų skaičius.
ne tik ieškoti sau vietos ir metrų vietos. Ant nugaros kokį jausmą savo kunui.
gyvų vaikų mergaičių yra Taigi, daktarų nuomone,: aukštesne. Ir dėl tariamo; 4. Moterys yra pastovės-iteisės gyventi, bet taip pat buvo neįmanoma gulėti— Viena moteris, juodose trimažiau negu berniukų. Iš negalima laikyti moterį moterų “silpnumo,” kaip nes darbe. ~
garbingos vietos savo tautai permažai vietos; o kai nak kotinio šilko kelnėse, apsi
skyrus kokliušą visom ki silpnesne už vyrą. Fizinę matome, reikalas nėra toks! 5. Mažiau pasitaiko ga-’r laisvai valstybei,
tį norėdavai apsiversti, kai blaususi spoksojo prieš save
tom užkrečiamom ligom vyro jėgą atstoja motei-s iš paprastas.
minių arba apdirbamos me-i Todėl, nežiūrint kaip įskaudę šonai nebeleisdavo ir nuolat pešiojo iš smakro
greičiau suserga berniukai. tvermingumas, atsparumas
džiagos sugadinimo, taigi, mums bloga ar gera, bent užmigti, reikėdavo priža gyvplaukius. Dar kita gu
Priešmokykliniame amžiu ir lengvesnis prisitaikymą
\
^kcijos kokybė. i kada-neįtada prfeiminkime dinti kaimynes kairėj ir de lėjo padėjusi galvą kaimy
je berniukas daug sunkiau priekintančių genimo i Į Moterys Geriau
/I* A
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•
davinių matosi, kadjsavo ir kitų motinėlės. Jos šinėj pusėj, kad jos kartu nei ant kelių, o pastaroji
pakelia persišaldymą, plau j
Lfirba negu V y rai i moterys darbo rinkoje vy- į visą savo gyvenimą pašven- verstųsi. Kamera buvo su mikliai medžiojo jos galvo
čių uždegimą ir kitas ligas, Yra žmonių, kurie mano.
-------rams yra visai lygios kon-ltė mums, pašvęskime joms lig žeme, ir iš senų prityru je utėles. Kai kurios mie
negu jo sesutė. Bendrai jog protiniai moteris nega Laike paskutiniojo karo kurentės.
bent valandėlę. Šio vajaus sių maskviečių vėliau suži gojo visą dieną. Viena sto
paėmus, berniukams yra 20 li lygintis su vyru, kad šiuo Amerikos moteiys parodė,}
proga nuoširdžiai dėkoju p. nojau, kad sienose galima rulė su išsigandusiomis aki
procentų didesnis pavojus atveju vyras yra “aukštes kad pramonėje ir prekyboE. Paurazienei, p. M. Mi- buvo matyti žymes, kur bu mis visą laiką judėjo. Ji
susirgti mirtinom ligom, ne nis” už moterį. Psichologų je jos gali atlikti daug darIR beždžionė chelsonienei ir p. B. Spudie vo įleisti žiedai grandinių, ropojo lentomis su savo
ir sociologų tyrimai sako, bu, kuriuos anksčiau atlik- Beždžionė, veidrody pamačiusi i nei, visoms kitoms mote- kuriomis caro laikais buvo milžinišku užpakaliu nuo
gu mergaitėms.
Suaugusių vyrų ir moterų kad toks tvirtinimas
Caro vienos grupės prie kitos ir
v . . yra ne davo vyrai.
Karo metu'
save,
,rims, ’BALF 55 skyriui kaliniai surakinami.
mirtingumas yra vienodas, pagrista
.... . *Tai H,iPoeP's 38', visu darbininku buvo Tyliu tyliausiai lokį stuktelėjo Clevelande ir visiems ki- laikų kaliniai tikrai vienu komandavo koki tai slaptą
nežiūrint to, kad moterims skinasi viens nuo kito, bet Smotervs
koja:
tiems prie šio vajaus prisi atžvilgiu buvo laimingesni užsiėmimą.
gresia daugiau pavojaus savo skirtingomis ypatybedarMninkfe sudaro “Ei, kuinai sako, “pažiūrėk dėjusiems.
už mus—jie turėjo daugiau Žiurėjau Į tą blizgančių
,
mirti gimdant. Moterys gy mis pilna, viens kitam pn-Lg,. vfeo darbininkų skai.
aure,
vietos gulėti. Man atrodo, veidų krūvą ir galvojau:
Nora M. Gugienė,
ir j skaičius •
,
vena ilgiau negu vyrai. Me lygsta. Lyčių skirtingumas a
Kas per putralakė šmėžuoja?
BALF Nacionalinė Sekr. kad jie ir patogumų dau Kaip ilgai mane laikys -ši
tropolitan Life Insurance pasireiškia jau labai anksti. didėja. Jeigu karo pavo Kokie jos vypsniai, kojomis
giau turėjo.
tame urve?” Į tai niekas
kaip mala!
Kompanijos ekspertai sako, Mažos mergaitės savo dva jus tęsis ir toliau, tai mo
Pirmosios dienos kameroj negalėjo duoti atsakymo.
kad šių dienų Amerikoje sinėm ypatybėm skiriasi terų darbininkių skaičius Iš sielvarto pasidaryčiau galą. ŠEIMININKĖMS
Nr. 31 buvo baisios, kaip Kažkodėl visos kalinės kal
Jei panaši Į ją bučiau nors dulmoterys vidutiniškai gyve nuo berniukų, bet negalima
baisus košmaras. Langai bėjo apie Sibirą ir paslap
....
iv*
na 66 metus, o vyrai
. .tik 61 .tvirtinti, kad jos butų maIki žioi buvo įsiv„.arasi O juk,dažnai, galiu sakyti.
Kiaušiniai yra labai svei- buvo užkalti dėžėmis, taip čia ruošėsi tolimai kelionei.
n Tarp mys tokiu kerėplų tenka • ka valgyti ir šeimininkės tumetus. Je. vyras ir zmona z.au uz berniukus protiniai nuomonė kad
Ir jos neklydo. Vienos vė
Mokyklose laUikti tiR tam tjk •*
yra vienodo amžiaus, tai išsivysčiusios.
pematyti:
retų nevengti jų vartoti. jant, kad kiaušiniai persi liau, kitos anksčiau nuke
daugiau šansų moteriai likti;daromi inteligencijos ban- labai sudėtingus darbus. Galiu jas netgi pirštais su Visiems yra žinomi papras sunktų per makaronus ir iš liaudavo į Sibiro koncentra
našle negu vyrui. Ameri- dymai, taip vadinami “in- Gyvenimo pratika parodė,
skaityti.“
ti kiaušinių paruošimo bu keptų. Kai kiaušiniai su cijos stovyklas. Ir mano
koje yra užregistruota 1,- telligence tests” rodo, kad kad, jei yra reikalas, jos ‘Užuot stebėjusis kuria drauge. dai, kaip anti virti kiauši kietėja, palaikyti viską po kelias iš šios baisios celės
225 žmonės, kurie yra virš kaip taisyklė, mergaitės ga- gali nė kiek neblogiau at- Ar neverčiau pažvelgti, ku-1 niai, išleisti vandenin rą minučių ant mažos ug-Įpasuko į Karagandos stošimto metu amžiaus. Iš to besnės literatūrai, istorijai? f*
ma. į save?”
(dropped eggs), kepti su nies. Iškeptą omletą su-,vykią, kur turėjau išbūti 8
Lokys pasakė atvirai:
skaičiaus 6»', yra moterys, kalboms, o berniukai dau- taifvklė vadinami
tu
bekonu,
išplakti su pienu ir lenkti pusiau ir duoti sta- metus.
Moterims dažna, pnkisa- giau domisi matematika, fi- kais/. Uike paskutin’ioj(> —Bet geras patarimasiškepti, bet pagaminti gerą lan su cukruotom obuolių
čias jai.
BELGUOS VIEŠNIA
omletą ne kiekviena šeimi- riekėm. Obuolių riekės pa
karo plieno fabrikuose mo
J. Kriiovas.
VAIKUTIS GAUS TĖVO MEDALI
_ ‘ninkė moka. Omletų yra ruošiamos taip:
terys dirbdavo prie milži
Įvairiausių rūšių. Čia duo Reikia paimti
niškų kranų; kai kurie ge
MALONI AKIAI
Pora kietų obuolių
dame makaronų omleto
ležinkeliai samdydavo mo
Cukraus
(noodle omlet) receptą.
teris kaip garvežių prižiūrė
Sviesto arba margarino
tojas. Viena New HampReikia paimti:
shire’o lentpiuvė samdė iš
Supiaustyti obuolius gra
įlĮ/Į puodelio makaronų (nooimtinai moteris, ir visur jos
žiom apskritom riekėm po
dles)
pasirodė kaip geros ir sąži
į 3 šaukštai sviesto arba marga pusę-du trečdaliu colio sto
ningos darbininkės.
rumo. Abi riekių puses pa
I rino
2 šaukščiuka«: smulkiai supiau- mirkyti į cukrų.
Tvirtinimas, kad moterys
Ištepti
!
stytu
svogūnų
Inėra gabios išmokti valdyti
skauradą plonu margarino
3 kiaušiniai
mašinas taipgi nėra teisinar sviesto sluoksriiu ir pa
2
šaukštai
vandens
arba
pieno
1 .
igas. Vedėjai fabrikų, ku
kepinti obuolių riekes iš
į žiupsnys druskos
riuose karo metu dirbdavo
abiejų pusių, kol jos paru
Žiupsniukas pipirų
daug moterų, sako, kad mo
duos. Taip paruoštas rie
Pirmiausiai išvirk maka kes išdėti aplink omletą.
terys mažiau pažįsta me
ronus. Po to pakepink svo
chaniką, bet mielai ir uoliai
gūnus margarine ar svieste
mokosi saugių ir gerų me
Vyrai Apie Meilę
kol jie suminkštės, bet datodų mašinas valdyti. O kai
! boti, kad neparuduotų. Iš
kartą išmoksta, sako fabri
myli po truputį ir daž
virtus makaronus užpilk ant nai.VyraiMoterys
kų vedėjai, tai joms nebe
myli retai, bet
svogūnų ir truputį pakai giliai.—Basta.
galima “bosauti”—joms ga
tink. Kiaušinius išmaišyk
lima vadovauti, bet ne įsa
su pienu, druska ir pipirais Musų pirmoji ir paskatinė
kinėti.
ir užpilk ant makaronų. meilė yra—savimeilė.—Bovee.
Bendrai karo meto paty
Kiaušinius maišyti šakute,
•
rimas parodė, kad nėra jo
14 mėnesių vaikutis, Samuel Coursen iš Newark, N. J.,
ir
užpylus
ant
makaronų
vyksta į VVashingtoną su motina, kur šuneliui bus įteikta
kių rimtų argumentų prieš Marią aktorka Gtona OTa*
Vyro: meilė tėra jo gyvenimo Prezidento Tnmann duktė
jo Korėjos kautynėse kritnsio tėvo atsižymėjimo medalis.
motenj darbą. Priešingai, guire Floridos pajoryje rodo taip pat vartoti šakutę om- dalis, o moteriai meilė—jos gy- Margaret kalbasi sa Belgijos
Leitenantas S. S. Coursen žuvo didvyrio mirčia kautyiš fabrikų vedėjų praneši savo dailu „.aodymosi kos- letui kilnoti. Kepti greitai,'venine prasmė.—Byron, “Don karaliene Elizabeth BriuseI
visą laiką šakute pakilno- Juan.”
mų darosi išvada, kad:
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KELEIVIS, SO. L03T0N

Puslapis Septintas

Mockus iš Nausėdų km., Dar-i
NEMĖGSTA SVEČIO Iš DEBESŲ
mokoma tik angliškai. Jaunie
bėnų vals.. Kretingos apskr., *
ji tarp savęs užveda naują
yra dirbęs anglių kasyklose.
draugystę ir tik angliškai kal
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta
Palkauskas, giminės Marijai! ii daug skirtingų elementų, tori sa
ba ir galvoja. Pas juos jau
galingą šilimą. Šildydama ga
Gedgaudaitei-Sausdravienei, ki vyje
nėra skirtumo kad tas rusas, o
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
Išvietinti Arabai
Laiškai Stalinui
lusiai iš Sedos, Mažeikių apskr. mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
kitas vengras, ar lenkas, jie vi
dieglius, šaltį, baugumui žmo.
Gottlieb ir Wilhelm Pilkows- pimą.
si tarp savęs kalbasi tik ang
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
Virš 800,000 išvietintųj “Voice of America" ra- liškai. Ir dabar tu juos suvar
ki. kilę ėš Lietuvos, ar jų įpėdi Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk
DEKENS OINTMENT. arba rašy
arabų, kuriuos žydai išvarė gina Europos žmones masi- žyk bendruomenėm, kad jie
niai.
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;
iš Palestinos, gaus iš Jung-'niai rašyti laiškus Stalinui, ciekvienas savo kamieno laiky
Prialgauskas. giminės Mari 4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė
(26)
tinių Tautų organizacijos' kad jis duotų įsakymą kinų tųsi! Dabar pas mus yra Ba
jai Gedgaudaitei-Sausdravienei, 16-oz. $5.00.
DEKEVS OINTMENT CO.
paramos įsikurti arabų kra-Į komunistams taikintis su belio bokštas, o jaunoji karta
kilusiai iš Sedos, Mažeikių ap.
P. O. Box 666. Newark 1. N. J.
tą
Babelio
bokštą
šakna
ir
da

Konstancija Šidlauskaitė iš
stuose Viduriniuose Rytuo- Aliantais Korėjoj “netoli
NEBŪK ŽILAS
Reketijos km., Liubavo vals.,
se. Taip praneša JT agen-|38-sios paralelės.” Taika rosi vien “Canadians.” Reiš
Stebuklingos
gyduolės kurios paMariampolės apskr.
turą, įkurta rūpintis Pales ar karas priklauso nuo Sta kia, yra tokios aplinkybės kad
T
.. ., .
,
.... naikina žilumą, plaukų slinkimą ir
Jurgis Šipaila ir Salomėja ŠI-1 pleiskanas, šias gyduoles privalėtų
tinos išvietintaisiais žmonė lino įsakymo, sa*ko “Voice citaip ir negalima. Mano duk
pailaitė iŠ Viltrakių km., Žvirg- Jur*ti kiekvienas, kuriam žyla, slentė
lankydama
aukštesnę
mo
mis.
....
,
,
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos
of America.”
kyklą sakė, kad jaunieji net
zdainių vals., Šakių apskr.
'atitaiso žilus plaukus kokie buvo,
Hndrikas Skyrys iš Skaudvil- bet ne.ra •į?“1-, *‘era nieį? už jas
neklausia vienas kito, kokios
'
geresnio iki šiol išrasta, kreipkite*
Peronas Smarkauja
Australijos Darbiečiai
tautos katras yra.
Bendrai
les.
neatidėliodami ilgiau. Kaina $2.00.
Leopoldas Stangenbergas ir
jusite pilnai patenkintas,
tarp
savęs
draugauja,
čr
kiek
.
jums pinigai bus sugrąžinti.
Argentinos diktatūra pa
Australijos Darbo Parti
sesuo
Emilija
Stangenbergaitė
I
Pasarga:
—Jeigu atsiusite kainą su
skelbė patvarkymą, pagal ja išrinko savo pirmininku paaugę, kai laikas prieina kurti
iš
Mariamnolė<»
orderiu,
tai
mes paštą užmokėsime,
šeimą, tai veda, sakysim, ru
įs Manampoies.
Arba
užmokįti paštoriui kaip
kuri telegrafo kompanijos Dr. Herbert V, Evatt, bu sas vokietę, ar vengras slovaVienas helikopteris nusileidžia Pusano mieste Korėjoj.
atneš vaistus.
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Julija Surkevičiutė.
yra atsakomingos už jų per vusi užsienių reikalų minis- kę ir taip atsiranda nauja "CaFLORAL HĘRB CO.
Žmonės, pamatę nusileidžiant lėktuvą, bėga slėptis, nes
Svaravičius, giminės Marijos
Bm 3#5
Clinton, Indiana
siunčiamas žinias ir infor teriu darbiečių vyriausybėj. nadian” tauta. Taip pat ir se
nežino, ar tai priešo ar saviškių mašina. Helikopteriai
Gedgaudaitės - Sausdravienės,
macijas. Dėl tokio patvar Dr. Evatt užima mirusiojo nieji gyventojai, kur bendras
Korėjoj naudojami ligoniams ir sužeistiems gabenti.
kuri kilusi iš Sedos, Mažeikių a.
GREITA PAGALBA
kymo telegrafo kompanijos vado Joseph B. Chiefley reikalas spyrė, sakysim unijų
Aleksandras Tumosas iš Bab- SAK-SAK OINTMENT.
Nauja
rų km.. Veisėjų vals., Seinų ap.'^’ S
^tiS
nutraukė žinių siuntinėjimą vietą. Seniau Dr. Evatt ėjo susirinkimuose, ar prie darbo,
Tas laikraštis ne tik yra kata- į prezidento kėdę. Kur mirusio
į Montevideo, nes nežino, pirmininko
pavaduotojo priversti yra naudotis vien ang likiškesnis už kun. Kubilių, bet Smetons siela nukeliavo, mums Tamošius Varuolas iš Veisė- greitai gelbsti nuo ODOS ISBėRIiu Dar Seinų anskr
!MO
’ NIEŽĖJIMO, DEDERVINIŲ ir
lų kalba.
už kokias žinias jos gali bu pareigas partijoj.
PUCKŲ, niežėjimo ausų, taip pat
nori būti smetoniškesnis ir už visai nesvarbu, bet kam krai- jų par.L Dėmų apsxr.
Vaikėnas, iŠ Pažemiškių km., labai gelbsti nuo PILĖS raudonoji
East Coulee vra viena pra
ti nubaustos.
smetoninius, kurie jau spėjo pyti istorinius faktus ir iš dikdinė
ir
aukštesnė
mokykla,
ku

Dūkšto
vals., Švenčionių apskr.
Vengrijos Arkivyskupas
primiršti apie “tautos vadą” ir tatoriaus darytė “prezidentą”?
Ieškomieji arba apie juos Ži- k*»P senai turėtumėt niežėjimą. Gal
rioj mokinama vien angliškai,
Peru- Kolumbia
jo “didinga ateitimi” nebesi- Trupučiukas nuoširdumo ir ma- nantiez: maloniai prašomi atsi“K
Bolševikų teismas Buda ir mokykla išlaikoma valdžios didžiuoja.
.žiau veidmainiavimo išeitų į liepti Į:
(pinigus
grąžinam.
Kaina
$3.00.
Apsitverus Babelio
Peru ir Kolumbija pradė pešte teisia Vengrijos arki lėšomis.
(26)
“Nepriklausoma Lietuva” pui- sveikatą visiems “nepartiniams
Consulate General of Lithuania i
bokšto
tautiškomis
bendruome
jo tiesiogines derybas dėl vyskupą Josef Groesz, ku
DEKEVS
PRODUCTS
kiai žino, kad Smetona buvo ir nesroviniams žmonėms.” ku41 Mest 82nd Street
P. O. Boi 666, Newark 1. N. J.
išsprendųno klausimo, ką ris užėmė nuteistojo ir kali nėmis, East Coulee reiktų bent tiek pat teisėtas prezidenaas,'rie moka ant keturių kėdžių sėNew York 24, N. Y.
20 ar daugiau mokyklų, ir kas
daryti su Peili opozicijos namo kardinolo Josef MinCHICAGO, ILL.
kaip ir Justas Paleckis, kuris dėti.
jas užlaikytų? Ir tai, jeigu ir taip jau “vienbalsiai” ir tuo pa-|
Buvęs
Varpininkas,
Svarbios
Paskaitos iš
szenty
vietą
katalikų
baž

vadu, Victor Raul Haya de
apsitvertume tokiomis bend
Šventojo
Raito
Arki ruomenės sienomis, jaunoji čiu smetonišku Įstatymu Įkopė' Montreal, Canada.
la Torre, kuris pasislėpė nyčios vadovybėj.
Kolumbijos ambasadoje Li vyskupas teisme ‘‘prisipa karta vistiek sueitų į draugys
Būna kiekvieną nedėldienį nuo 10
“Pelėda,” vienintelis satyros vaL ryto, 5324 So. Halsted St. Yra
mos mieste. Tas vadas jau žįsta” prie visų jam pri tę ir kurtų mišrias šeimas.
ir jumoro žurnalas Amerikoje,
t.,k.ro->‘ Tiesa iš Sv. Rašto.
......
.
,„
,Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri
pustrečių metų gyvena Ko metamų kaltinimų, sakosi Net iš senosios kartos žmonių
gausiai iliustruotas, 16 pusi., ką tik išėjusi iš spaudos, aiškinanti
varęs šmugelį pinigais, pla kartais veda ar išteka už skir
lumbijos ambasadoje.
metinė prenumerata $4-00. pus- P*5?"1’"’ perversmų laiką, ir kas
navęs nuversti bolševikų tingos tautos žmonių. Taigi
Nežiūrint į kaip keno j tinę ant velionies Dr. K.'metinė $2.50. Atskiro nume- 145 pusi^šTAi jusų^karau^js,
yra tokios aplinkybės, ir ne
diktatūrą ir tt.
Lenkijoj Skurdas
boikotus, Urugvajaus Lie-Į Griniaus. Jeigu jau kuni-no kaina 40 centų. Prisiuntę
.’Sm s2
svarbu kaip mes verkšlensim,
tuvių Demokratų Organiza-i gai tą daro, tai galima su-pašto ženklais 40 cento, “Pe- Lituanica Are., chicago 8, m.
Du jauni lenkai darbinin
gyvenimas eina savo keliu.
Streikas Italijoj
cinio Komiteto ruoštas š. m., prasti, nes Dr. K. Grinius ,ėd^” «aus i namus. Visi “Pe-įviJugpask^^ak*,^2’aem®ts,^"k^
J. Stripeikos nuomonę išreik
kai atvyko nelegališkai iš
birželio 9 d. buvusio Lietu- savo laiku Lietuvoje apkar- le^os” numeriai įdomus, o tre- nėra.—s. r. t.
<3i>
Apie 2,000,000 Italijos štą “Keleivio” nr. 22 aš pilnai
Varšuvos į Paryžių pasislė
vos prezidento Dr. K. Gri-'pė jiems iš valstybės iždojcia;s P31* idom,ausiasĮsigykite virimo knygą
pę keleiviniame lėktuve. Jie valstybės tarnautojų strei paremiu ir dar pridursiu, kad niaus metinių mirties minė- mokamas algas. Bet kai tą' Jame rasotna: Ketun didieji
mums
ir
neverta
prieš
vėją
°
pne screenmgo stalo; kaip vyspasakoja apie didelį skurdą kavo 24 valandas praeitos
TAUPIOJI VIREIA"
pusti. Ir neverta Babelio bok jimas gerai pavyko. Šios daro eiliniai katalikai to.kopis VllM4igs. vilKM
savaitės
gale,
reikalaudami
Lenkijos miestuose ir visai
Knygą paruošė
KnPAsnnndeneuns
autoriui
suprasti.. <Juk
•- Tumas-Vaišgan___ ______
KOresponuenCij©=
autuijui negalima visai bupkuu
jui\ |.a Mairon*
Maironis ir
p. H. Mačiulytėnepridengtą rusų kišimąsi į pakelti jų uždarbius. Susi- što bendruomenes tverti.
Esant lietuvių skaitlingesLenkijos
vidaus
reikalų siekimo darbininkai ir tar- niam skaičiui kurioj nors vie atidarius aktą ir tarus kele- Dr. K. Grinius buvo visų'Jį emigravo į Ašarų Salą. Daugirdienė.
“TAUPIOJI VI
tvarkymą. Darbininkai, R. nautojai streiką atšaukė toj, reikia jaunąją kartą mo tą žodžių, to musų gerbia- Lietuvos darbo žmonių ir.Vaizduojama Lietuva sovietų RĖJA” patiekia
mo žmogaus pagerbimui liaudies, o kartu ir neturtin- 'okupacijoj, tremty ir DP Ame- 300 įvairių val
Zurek ir J. Kozaczynski, priėjus susitarimo dėl už kyti tėvų kalbos, lietuviškai,
paprašyta publika atsistoti'gų katalikų užtarėjas.
rikoje.
gių gaminimo re
dirbo Varšuvos aerodrome.1 darbių pakėlimo.
bet ir tuom mes neišgelbėsim ir vieną minutę susikaupti. |
M. Krasinskas.
Apdainuojama stovyklose žy ceptų, daugumoj
tautybės, tik prailginsim jos
dėjusi prekyba. “Nevedę“ jau pačios autorės išbandytų. Jo
to sekė programoje1
je rasime, kaip pasigaminti
gyvavimą.
Pasaulio lietuvių Po
nikaičiai. Kaip šventėme TĖ mūsų mėgiamuosius lietu
bendruomenės reikalas, iš tik skelbtų kalbėtojų kalbos, LIETUVOS GENERALINIO
VO DIENĄ? Alkanos mintys. viškus valgius ir lietuvišką
rųjų, gimė tik iš stovyklinio kurias publika atidžiai iš KONSULATO NEW YORKE Teatras. Mirusioji siela. Įdo krupniką.
PAIEŠKOMI ASMENYS
gyvenimo ir toks bendruomenės klausė.
Knyga įrišta plastika. Ją
mus klausiniai ir atsakymai.
Bendruomenė iš Kanados rus norus, nes tiems geriems
atidarius,
ji neužsiverčia. Tai
reikalas
Įmanomas
tik
stovyk

Apart programoje išvar Avinauskaitė iš Rėžgalių kai- Dau£ aktualios kronikos,
j norams nėra aplinkybės palan
šeimininkėms sudaro didelį
Žiūrint
liniame gyvenime, bet jokiu bu dintų kalbėtojų, trumpą bet i
'***’*’?
~'-v mo Kidulių vals., šakiu apskr. -anekdotų. Korespondencijos iš parankumą. Knygos kaina
“Keleivis” tun tą gerą ypa kios.
Aš galvoj turiu mažą East du ne normaliose gyvenimo są gražią kalbą pasakė tuo tik-Į Antanas ‘ juozapa<, =r Liudvi.jClevelando, Bostono. Los An- $2.00.
tybę, kad duoda išsireikšti vi
Užsakymus siųskite:
Coulee miesteli, vakarinėj Ka- lygose.
slu atsiųstas Urugvajaus so- kas Bručinskis iš Senku km„ gėlės, Wilkes-Barre, Toronto ir
sai skirtingu nuomonių žmo-i ......
. A. Vaisnis.
“
EGLUTĖS
” Administracija,
nėms. Turiu galvoje “Keleik“ns
cialistų partijos delegatą? gildės vals.. Tauragė apskr.
P. O. Boz 22, Brockton, Mass.
To
miestelio
gy
Walter Burghi. O taipgi per-1 Gertrūda Gedgaudaitė (God-1 “NEMUNO” knygynas tik
vio” 22 nr. Įdėtus straipsnius ap,e “’p00
(Iki 28)
ventojai yra tokių tautybių, Prezidento Sielą ar Gali Eiti skaityti gauti tam aktui raš- gowd), duktė Stanislovo Ged- .k* išleido Dr. Garmaus “NemuLietuvių Bendruomenės klausi
Pragaran?
kokių tik tautų yra Europoj,
AJARŲ ŠAKNIS
t^kįi .pritarimai, kuriuos pri-gaudo, iš Rygos.
į”0 Pakrantėmis, 136 pus., kačmu, kur skirtingų pažiūrų račia grįčia škoto, kita gričia ukAjarų šaknis gelbsti
Klausimas atrodo daugiau siuntė Urugvajaus Lietuvių | Gedgaudas, giminės Marijos ,na ^1-25..
šėjai tą reikalą gvildena. J.
nuo vidurių nemalimo,
_ .
. •
...
.
- raino kita vengro, kita vokie- negu naivus ir žmonės dėl jo Bendruomenės pirmininkas Sausdravienės - Gedgaudaitės.! Gautos naujienos: V. Ramogerai veikia ant skil
Stnpeikos straipsnj is net issi’
K
.
vio, gydo nuo dieglių,
,.
•
!čio dar kita ruso ir taip eina be reikalo laužo galvas. Visa:
kirpau. Mano nuomone, jo yra
’
. ..
kun. S. Grigaliūnas ir Uru- kuri kilusi iš Sėdos. Mažeikių a. ino. Dulkes raudonam saulėleigelbsti prašalinti iš
Jablonskis,
giminės
Marijai
d'*
’
$3.00.
Maceinos.
Jobo
Drasveika mintis, o įo minimas išpabaigos.
m j gy
aišku, kad prezidentas neturi
pilvo nereikalingus
gazus. paerzina ne
tautėjimas mus, žmoni, ant- 1* “I- “/p, masa! r>š„ te- daugiau teisių į rojų už papras ■gvajaus Nepriklausomų De- Gedgaudaitei-Saasdavienei, ki- ma^ $2.00. Babickio, Brazilija,
veikliuosius kūno or
'
mokratinių
Nacionalistų
..
$1-50. Ir daug kitu. Adresuolūšiai iš Sedos, Mažeikių apskr. $1-50- Ir daug kitų
roj ar tračioj kartoj gyvenimo
/ kKk™™ ‘“‘“Z tą pilietį, juo labiau, kad turė
ganus ir, sakoma, ge
rai dėl mažakraujų.
Minėjime dalyva Anelė Juškevičiutė-Kačka iš,kite:
.....
-.
•
nės draugauia tik su savo tau- damas prielankesnes gyvenimo Partija.
tikrovej jau yra žinomas ir ma- ne
. .
_ .
.
Lietuvių
Knygynas
NEMUNAS
ka
'
d
Ajan
,
minera^ųf
AT X
tos žmonėmis. Bet bendro rei- sąlygas jis gali išvengti juodų vo ir Lietuvos ministeris Krekenavos par., Panevėžio ap.
tomas. Neisrodo. kad naujieji
.
,.
a__1{5V.5
Solphur, Phosphorus, ir Potasium,
3143 So. Halsted Street
ateiviai ka nors viršau, I-da- ^k. vėre,am, kalte'
darbų, kaip, pavyzdžiui, prie Pietų Amerikai p. K. Grau Juzefą Kacinkevičiuaė iš Užu
ir šitie mineralai yra mums visiems
Chicago
8,
IIL
rys. Iš karto tautiškumas ir Sritys®, je.gu ukramas tun saikų laužymo, davinėjimo ne žinis su žmona ir atstovybės salių (buv. Aleksandrovska Sloreikalingi. Gali darytis Ajarų ar
batos ir gerti, bet yra gerai ir
lietuviškas patriotizmas yra di- raikai, su
AAt'b
teisingų pažadų, žodžio mainy- sekretorius p. Grišonas.
boda) km., Jonavos vals., Kau
šiaip Ajaro šmotą kramtyti ir tas
deli. bet laika, vesk, pakeičia,
kalba angl.skat.
'seiles nuryti. Ajarų Šaknis $2.50
Įmo ir pan.
no apskr.
svaras. Mažiau perkant, 6 uncijoa
Tenka pastebėti ir kartu Jonas Kartenka (Skrrtenko),
Apie mirusio prezidento sie
Seni ateiviai pasensta, o jauno-, Tai taip yra tarp senų a ei
Paieškau našlės moteries kaip sei- už $1.00.
mininkės prie ūkio.
Prašau atsi
ji karta yra visai kitokių pa- bių. Bet jaunoji karta jau vi- los kelionę šiomis dienomis apgaulestauti. kad paminė gyvenęs Brooklyne.
ALEXANDER’S CO.
liepti šiuo adresu:
(26)
_________
žiuru. Vadinasi, laikas viską siekai kitokių pažiūrų. Jauni mums priminė “Nepriklausoma jime visai mažai dalyvavo
Vladas
Kazlauskas,
sūnūs
P. O. Box 750,
414 W. Broadway
Palatine Bridge, N. Y.
South Boston 27, Mass.
pakeičia, laikas pakeičia ir ge- lanko bendrą mokyklą, kunoj Lietuva.“ Ji rašo:
vietos lietuvių katalikų, is ;Edvardo Kazlausko ir Emilijos
Pamaldos už Lietuvos prezi ko aiškiai matosi, kad kaip Kuprytės-Kazlauskienės, prašo
dentą A. Smetoną. Praėjusį sek Juntginėse Amerikos Vals gimines atsiliepti.
Jurgis Krauza iš Dauglankiu
madienį, 10 vai. ryto Aušros tybėse, Kanadoj ir kitose
lietuvių
kolonijose,
taip
ir
km.,
Tauragės apskr.
Vartų
parapijos
bažnyčioje

f

Reumatiširi Skausmai

ĮIš Plataus Pasaulio į

PELĖDA

ŽINIOS Iš PIETŲ AMERIKOS

KAS MUMS RAŠOMA

A

PAIEŠKOJIMAI

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaukazo Razbaininkas Pasidarė
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J- Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną noo jo kudikystės. 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, tiomis dienomis buvo pasklidusi žinia,
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyh klausimas, kas užims Jo vietą, kai giltinė JI nnstnsiT
Broliam didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai gryną faktą, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio“ knygyne:

KELEIVIS
TTt'

(Montrealy) buvo gedulingos
pamaldos už Antano Smetonos
sielą. Dalyvavo pilna bažnyčia
tautiečių (tikrumoje buvo pus
tuštė), atėjusių pagerbti Lietu
vos prezidento atmintį. Tokia
buvo pamaldų užsakytojų in
tencija (poros desėtkų buvusių
smeteninių “tautininkų”). Bet
pamaldų metu nė žodžiu neuž
siminta, kad velionis buvo Lie
tuvos prezidentas ir po Libera
poteriai buvo paskirti tiktai už
Antano Smetonos vėlę. . .

Kunigas nepriminė, kad A.
Smetona buvo prezidentas, o
“Nepriklausoma Lietuva“ dėl to
susrijaudino ir moko kunigą,
kaip jis turi laikyti pamaldas.
Kodėl “Nepriklausoma Lietu
va” bando būti popiežiškesnė
už popiežių, sunku pasakyti.

Urugvajaus didžiuma lietu
vių katalikų vra reakcijos
šalininkai ir jeigu kartais ir
pasivadina save demokra
tais, tai tik dėl svieto akių
arba gyvenimo aplinkybių
verčiami tą padaro. Vietos
urugvajiečiai katalikai ir
net iu kunigai >Ta visai kiJ**
.
••
tokie, negu lietuviškieji. Jie
visuomet, ar tai kalbose ar
tai per savo spaudą, atvirai
smerkia kraštutinumus, ko
munizmą ir fašizmą, ir pa-,
sisako už demokratiją. Tai;
rodosi visai teisingai, sulig!
Kristaus mokslo.
Tiesiog
nesuprantama
dėl ko tie lietuviški Romos
garbintojai, ka’P
Mask
vos fanatikai, taip užsirus-

DYKAI IŠBANDYMAS
Reumatiškų Skausmų
Arthritis
Jei dar niekad nevartojot ROSSE
TABS nuo Raumeninių skausmų,
tanltiai susijusių su Reumatizmu,
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl
‘ ‘ juos
'
ŠIAN
nepabandyti
SIANDTĖN rauišlaidomis ? V®inmoa
Vartojamos ftikra.
tūks
tančių virš 25 metų.

dykai skaitytojams šio
LAIKRAŠČIO
Mes kviečiame jus pabandyti juos
be mokešTio. Daleiskite atsiųsti
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas raunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno
cento.
NESIŲSKITE PINIGŲ.
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j:
(26)
Rome Products Co„ Dept.
2708 Farw«Il Ava^ Chicago 45. IU.

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
Organizacija Pasaulyje
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.

Savo nariams ligoje pcšalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekviena.! lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $8.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Soslvieoijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adreUTHUANIAN ALUANCE OF AMERICA
307 W. 90tk SU.
Nev York I, N. Y.

I

J

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

Vietinės Žinios

Nr. 26, Birželio 27, 1951

IŠVAŽIAVIMAS I
JONAS STEVENSONAS
TREMTINIAI TURI
BALTUOSIUS KALNUS ATVYKO IŠ FLORIDOS
PASIŲSTI RAPORTĄ

Klaido* Atitaisymas

Išsinuomoja Kambariai

Du

kambariai

išsinuomoja

Pereitą savaitę šioje vie tuoj pat. Galima naudotis vir
SLA 308 ir 328 kuopos Šiomis dienomis iš Flori- Naujai pagal DP įstaty- toje tilpo skelbimas, “Gul tuve. Kreiptis į Mrs. J. Vinliepos 8 d., sekmadienį, ren dos atvyko Jonas Stevenso- mą atvykusieji žmonės turi ta iš Europo* Radijo Apa ciunienę, 124 Gilbert Rd., Belgia išvažiavimą autobusu į nas, buvęs modernaus vištų kas pusė metų, iš keturių ratų,” ir buvo nurodyta, mont, Mass. Telefonas BE 5(27)
New Hampshire valstybėje ūkio savininkas Randolphe. kartų duoti pranešimą apie kad norint tų aparatų nusi 5851-M.
___
esantį aukščiausią kalną, Dabar panašiu verslu čia save DP Komiisjai Wash- pirkti, reikia kreiptis pas
GRIGALIAUSKAS
WORCESTERIETIS
VĖL
LAIMĖJO
$94,650,*^VVashington.
verčiasi jo sūnūs Edvardas, ingtone. Pranešimus rei- St. Grubliauską, 133 Emer Ar Žinot Kur Ką Gauti!
JULIUS SAULĖNAS
_____
Į
. ... ... . . . įtaigi tėvas atvažiavo aplan- kia duoti prieš birželio 30 son St. Klaida įvyko pa
NUŠOVĖ PETRĄ PUTI
Mes pranešam, kad
Gardnerio Lietuvi* Buvo , * olin \ejl .'aziuo Į
°7ikyti savo sunaus ir pasige- ir prieš gruodžio 31 d.
vardėj; turėjo buti ne pas sų krautuvėj visokių
randavojimui, kaip tai Floor
i j 39c
Broad-1*
^auj°^10S
Anglijos
of)<tone blanku ranor Grubliauską, bet pas Grab- ders, Wall Paper Removers, Boat
šeštadienio vakare Wor- Apskundęs Valdžią dėll n
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
Dukrelė* Sužeidimo P ~
’D
t ?k
gamta, nes Floridoj tokiu
blankų
cestere įvyko baisi tragedi Savo
Savo Dukrele. buže
way, g
Bostone, Llthutame galima gauti Naturasokių pentų, varniaių, sienoi
pierių, plumbing, elektros r
ja. Julius Saulėnas, 31 me Pereitą savaitę buvo iš sn.an Fu.niture to., !moat k
jaunesnvsis hzae.jos Ofise, 2 Tremont
nų. Pristatymas veltui. KreipkitSa
RADIO PROGRAMA
tų sunkvežimio šoferis, įsi naujo sprendžiama Įdomi nant pinigus uz kelionę.
sunus DanieHu& Buvo'at- Pk Blankas !e.lkla Įsptldytl
Flood Sq. Hardware Co.
veržė į savo atsiskvrusios ,
~ ~
ik
A. J. ALEKNA, Prop.
žmonos tėvu but,’, 727 duozo.
Gngahausko by- Kelionė autobusu vienam vykusi ir Stevensonų duktė’*5. PasiMs^* prieš birželio 30 Lietuvių Radio Korp. pro
«28 E. Broadvay.
So. Ba
Main SU, tVorcestare, ir a pn« (ederalmę sios sa- menui ten ir atgal kai- Lucija, kuri Washingtone f,ienągrama per buvusią stotį
TeL SO 8-4148
nuos $4.
turi laivyno departamente
pradėjo šaudyti iš revolve- le%'aįdzlį
.
WBHS, kuri dabar vadina
rio. Jo švogeris Petras Pu-', Gardnenskis Gngahaus- Busas išeis 7 vai. lyto tarnybą, bet ji jau grįžo at- TELEGRAFO STREIKAS si stotis WHEE, 1090 kilotis bandė jį sutrukdyti, bet ka?
?unai lletuvls'
nuo Piliečiu Klubo So. Bos- SaL Tėvas ketina dar pa- ATEINANTI PIRMADIENI cycles, 9:30 iki 10:30 vai.
Tek SO 8-2805
savaičių
ryte sekmadienį, bus se
DAKTARAS
Saulėnas paleido jam šūvi Į'n!s ueJeu*
4!™?''° tone. Grįšime tą pat dieną viesetl ėia
į galvą ir Pūtį vietoje už: kanuomenej. Kai jis ka- apie 9 vai. vakaro.
Westem Union telegrafo kanti:
J. L. Pasakantis
mušė. P. Pūtis gyveno 12 re,v,av0. L*a'enworth e, jo
Rengėjai.
Aukotojų Sąrašas
kompanijos tarnautojai nu- 1— Muzika.
,
Ward Street, Worcestere. Jau"?. zm0"a tenal lauke
Dar Nepriduotas tarė išeiti į streiką ateinan
OPTOMETR1STAS
2— Dainininkė Valerija
Vienas revolverio šūvis pa- kudlk“ lr buv0 Pa,mta .ar‘
tį pirmadienį, jei iki to laiOfiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
taikė jo žmonos motinai
<h pagm>- Dėl Radio Programos
Birželio dienų minėjime
nebus prieita prie susi- Barmienė iš Dorchesterio.
3
—
Magdutės
Pasaka.
iteredomis:
Mrs. E. Raidi į lanką ir su-?* tenal "lygai1?: b« ku: Susitrukdymo Birželio 17 Lietuvos vadavimo reika- tarimo. Tarnautojų atstoNuo 9 ryto iki 12 dien*
lams aukavusių žmonių są- vai sako, kad streikas pa- Po programos prašome
žeidė pirštą.
|dlku?
»<*»vo visa.
447 Broadvvay
Įsveikas, nes armijos dakta- Pp. Minkai praneša, kad rasas mums nebuvo priduo- i;Pe visus tarnautoius ir vi- parašyti laiškelį ar atvirutę
SO. BOSTON, MASS.
dėl
radio
stoties
techniškų
tas.
Matomai
ALT
skysame
į
rašte
.
J
Julius Saulėnas gyvena ra« atrado reikalinga įšvirkį stotį WHEE, Lithuanian
Worcestere, 2 Coltos St. Jis
naujagimio nugarėlėn kliūčių jų programa birže-,riaus iždininkai nutarė jo
Program, 35 Court St., Bos
yra ketunų vaikų tėvas, i tam tikrų vaistų. Tie vais- lio 17 d. susivėlino pusę va- neskelbti.
ton, Mass., o biznio reika Tel. AV 2-4026
N ui autas Šarvuoto
jauniausias jo vaikas yra'tai tačiau pasirodė perdaug landos. Tai įvyko todėl,
lais rašykit ofiso adresu: Į
trijų mėnesių amžiaus. Jo*stiprus jr> sakoma, pažeidė kad stotis buvo sugedusi. LIEPOS KETVIRTĄ
Automobiliaus Sargas 502 E. Broadvvay, So. Bos
Dr. John Repshis
žmona jį yra patraukusi . mergaitės sveikatą visam Lietuvių radio valandos ve- ATSARGIAI KELIUOSE
ton 27, Mass.
LIETUVIS GYDYTOJAS
teismą dėl šeimos užlaiky gyvenimui.
dėjai dėkoja tiems klausyPinigų išvežiojimo komSteponas
Minku*.
Valandos: 2-4 ir 6-8
mo ir ieškojo divorso.
Nedčliomis ir šventadieniais:
Kadangi tai padarė val-!toJams; kūne kantriai pa- Musų valstijos kelių pri- panijos šarvuoto automobi- ~ KABARYS NUOMAI
nuo 10 iki 12 ryto
Julius Saulėnas po šau džios daktaras, tai Grigą laukė iki radio stotis bu\o žiūrėtojai iš anksto įspėja liaus sargas, dorchesterietis Išnuomojamas gražus, dide- ’
495 COLUMBIA ROAO
dymo buvo pasislėpęs ir po liauskas iškėlė valdžiai by sutaisyta ir galėjo vėl tęsti automobilių vairuotojus dėl David P. Shanahan, sį pir lis
fomišiuotas
kambarys Į
arti Upham’s Corner
jų laukiančių pavojų ke- madienį anksti rytą atrastas dviem žmonėm. Kreiptis 614
licija jį visą naktį ieškojo. lą, reikalaudamas atlygini są vo darbą.
DORCHESTER, MASS.
------------------------liuose Liepos Ketvirtos mi- nušautas prie kompanijos E. 7th St. nuo šešių vai. vaka
Du policininkai jį areštavo mo už mergaitės sveikatą.
nėjimo proga. Nacionali- durų, 27 Quaker Lane. Jo re. Tel. SO 8-0172.
iš
sekmadienio rytą netoli Prisaik intųjų suolas
SCk
sTndarilčiu
Piknikas
nė® šventės proga keliai pri- tarnybinis revolveris rastas
Johnson-Hovrard restorano sprendė bylą Grigaliausko
sipildo mašinomis, o todėl salia jo. Policija tyrinėja Išsirendavoja Krautuvė
_____ ‘
Shrewsbury, prie Worceste- naudai ir pereitą penkta
DR. D. PILKA
Išsinuomoja krautuvė tinkama vi
iru a? mi"ies.
rio-Bostono didžiojo kelio. dienį teisėjas Wm. T. Mc Sandariečiai ši sekmadie- J™ da“Pau
sokiam bizniui, arti lietuvių klubo,
Ofiso Valandos: M* 1 M I
oozrn.
sargus važiavimas yra būti- lodo, kad sargas bus nusi- kampas E ir Atbens Sts., So. Bos
Saulėnas policijoj aiškinosi, Carthy priteisė lietuviui ^Lrio.-r.
Ir ras T iki •
‘
!
ar
°/
a
V2
i
,™
?
^Valstijos
kelių
prižiužudęs.
Sako
jo
šeimoje
pastone. Savininką galima matyti va- I
alfĮžirks
kad jis buvęs girtas ir nie- S94
iŠ VcllUZiiyS.
karais po šešių.
(27) !
546 BROADVVAY
Montelloi “r" So“ Bo’stonl’rtto3ai
dien» bus sotelkti tarųj'j metlf bėgy-ie atsitlko
ko neatsimena, ką jis darė
BOl BOSTON. MASS.
IEŠKAU KAMBARIO
pinigai tačiau nėra ėis busai 12:30 vai. nuo L. dabot?>
vairuotojai lai- trys mirtys ir jis jautėsi pnsu revolveriu ir kur jis jį darTieišmokėti
Telefonas: BOUth
Grigaliauskui.
Naktimis dirbantis lietuvis
gavimo taisyklių, slėgtas.
padėjo po šaudymo. Jis nes valdžios advokatas sa P. Draugijos namo. Piknivyras ieško kambario pas lietu
prisipažino, kad buvęs įpy ko, kad tai esąs “perdaug ke bus orkestras, dainuos
_ . „
vius Watertown ar W. Newton
kęs ant Raidžių šeimos dėl didelis atlyginimas” ir dar Gabija ir bus kiti smagu- “CLAMBAKE” SEZONAS,
Comer. Rašyti:
(26)
Nuskendo Skautas
A. J. NAMAKSY
jo žmonos atsiskyrimo ir reikalaus peržiūrėti bylą iš mai.
‘KLEMSŲ” TRŪKSTA
J. G., c/o Town Diner,
REAL ĖSTATE « IN8UBANC»|
dėl keliamos skyrybų by naujo. Ta byla pirmą kar
627
Mount
Auburn
St.,
12 metų skautas Eddie
409 W. Broadaray
los, bet sakosi neatsimenąs, tą Grigaliausko naudai bu
Prasideda
“clambake’ Ricbardson šį antradienį
Watertown, Mass.
SOUTH
BOSTON. MASB
Paauglių Samdymas
kaip jis įsiveržė į Raidi bu vo išspręsta gegužės pra
sezonas, bet Naujosios ^
AnOffice TeL SOboston 8-0948
“3 rastas nuskendęs Brewstetą ir ką jis ten darė.
, ------glijos pakraščiuose, o ypač
‘p “j Vaikas hnvo LIETUVIS PERKA DŽIONKĄ
Ras. 87 ORIOLE STRRRT
džioje.
Mokykloms pertraukus r. L valstijoj jaučiasi dide- be’rniuL stovykloje ir spėJuozas Sinkevičius
Tel. PArkway 7-0402-M.
Šį pirmadieni Julius Sau
Praneškit jam ką turit. Jis nu
darbą vasaros atostogoms & trukumas klemsų, todėl
nuskendo be^imaudy- pirks'ir
pasiims
kada
tik
jums
pa

lėnas apkaltintas žmogžu
daug jaunų žmonių parsi- įjų kainos iškilo į padanges. ^ Berniukas gyveno rankiau, popiet ar vakare. TelefoBrooklyniečiai Lankėsi
dystėje ir bus teisiamas.
nuokrt: SO 8-8343.
(29)
South Bostone samdo visokiems darbams. Rhode Island žuvininkai sa- p
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018
Samdantieji betgi turi žino- ko, kad prie jų valstijos Kojoje-___________
Ta tragedija Worcestere
VAISTAS “AZIVA”
Dr. J. C. Seymour
įvyko šeštadienio vakare Pereitą savaitę į South ti, kad jaunų žmonių iki 16 klemsų šiemet iš viso nega(LANDŽIUS)
9:30 vai. Raidi šeima “ir gi Bostoną buvo atvykę seni metų nevalia samdyti visai Įima pagauti.
NAUJI LIETUVIŲ 1—Vaistas nuo nudegimo ir
Lieta'is Gydytojas ir Chirarga*
nuo nušutinto vandeniu.
minės buvo susirinkę į jau brooklyniečiai, Rokas ir eilei darbų, o paauglius iki
------TRANSPORTAI
2
—
Vaistas
nuo
atdarų
žaizdų
18
metų
galima
samdyti
ir

Nesutaria dėl
Vartoja vėliausios konstrukicijos
nojo Raidi vestuves. Į ves Antanina Povikiuskai (Po
X-RAY Aparatą
—
mostis.
gi
ne
visiems
darbams.
Tu

Bedarbių
Šelpimo
Fondo
tuvių vaišes atėjo J. Saulė vėli). Ta proga jiedu ap
Pritaiko Akinius
_ _____
Birželio 29 d. laivu “General
3— Akių vaistas.
rint
abejonių
dėl
jaunų
nas, pasakęs, “A. tai jus tu lankė “Keleivio” įstaigą,
4— Vaistas nuo kojų niežėji
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
rit gerą laiką” ir tuoj pra užsiprenumeravo musų sa samdininkų reikia pasitei Valstijos seimelis vėl da- B“11™'' atvyksta > New York* mo, pirštams, tarpupirštėms ir
534 BROADWAY,
Jona5 cl.
dėjęs šaudyti. Policija sa vaitraštį ir paliko Maikio rauti 18 Oliver St.. Boston ro liudininkų apklausinėji- "
SO. BOSTON, MASS.
papirštėms.
ko, kad J. Saulėnas norė Tėvui “ant makorkos” $2. 10, Mass., Wage-Hour Of mus ir tariasi su gubemato- Vyjjus, Martynas Dapkunas, 5— Vaistas nuo galvos niežėfice.
..
riu dėl bedarbių šelpimo Gra2ma Gulaitis, Stanislovas jimo.
jęs nušauti savo žmoną Ele
Povilauskai
buvo
atvykę
įstatymo pakeitimo. Sena- Ibianskis. Petras Kasias, Vla- 6— Vaistas nuo kosulio. Greit DR. G. L. KILLORY
onorą, bet ji šaudymui pra
dalyvauti Harvard Univer
tas
įstatymo pakeitimą jau dislava Kolvalčiukienė, Viktori- pagelbsti.
sidėjus pasislėpė.
< SU Kiabal
18 Tt
RADIO ŽINIOS
siteto graduacijos iškilmėpriėmė, bet atstovų rūmai ja Krasauskaitė, Jonas Lapa- 7— Vaistas nuo inkstų skau
Kambarys 205
Vestuvėse nušautas P. se. Mat, jų sunus Roy PoBOSTON.
TeL LA 3-2371
dėl jo negali susitarti. Gu-įšinskas, Leonas Morkūnas. Ur- dėjimo.
Lietuvių
Radio
Korp.
vasa

Reikalaukite
šitų
vaistų
paSPECIA
listas
°KRAUJOJ, INKSTU
Putis yra antrojo karo Pači- veli (Povilauskas) baigė
jematorius P. A. Dever pa- Šulė Navickas. Vincas Sneide---------.._
IR
NERV
Ų LIGŲ
ros
piknike
sekmadienį,
lie

fiko fronto veteranas. Jis J V laivyno karininko moksiulė eilę pakeitimų, kurie, ris. Kazys Šopis ir Ignas Venc- žymėtais numeriais. Kaina už
kiekvieną numerį $1.00. Pini Daro Kraujo Patikrinim*
paliko jauną našlę ir du slą ir gavo diplomą. Good pos (July) 15 d., Vose’s jo manymu, turėtų užtikrin- kunasJei Reikia, Duoda PencilliM
Pond,
Maynarde,
dalyvaus
gai, čekis ar money orderis iš
mažamečius vaikučius.
luck jaunam jurininkui!
i
bedarbių
šelpimo
fondui
VALANDOS:
Bostono lietuvių skautės ir
kalno. Adresuokit:
(51-1)
Nuo 9 iki 6 kasdien.
tvirtą
finansinį
pagrindą.
LIETUVIŲ
MELODIJOS
Šventadieniais uždaryta.
skautai, kurie savo progra
Joseph Machinskas
Šį
pirmadienį jau iš trečio
VALANDA
moj parodys lietuvių tradi
295 Silver Street
BORIS BEVERAGE CO.
cinę laužo deginimo pro karto liudijo įvairių orga
Populiariško* Radio
South Boston 27, Mass.
gramą. Kaip ir kasmet, nizacijų atstovai ir girdėjo
Programos
si didelis nuomonių skirtu
220 E Street, South Boston
taip ir šiemet bus $250.000 mas dėl to įstatymo galuti
Sekmadienio rytais nuo 11
APSIDRAUSK
NUO
Pristato toniką, vyną ir
vertės J. J. Fox puiki kailių
iki 12 vai. iš stoties WTA0,
LIGOS IR NELAIMĖS kios rūšies alų baliams,
no
surašymo.
paroda vadovaujama B.
740 klc.
Ui $12 per metus gausi ligoje vėms į namus ir aslas.
(•)
Koričio;
dainuos
radio
Rengia Amerikos Lietuvių Tautinė Sandara
Biznio reikalais kreipkitės:
KVIEČIAME
!
$25
pašalpos
savaitei
Savininkas
:
dainininkai iš Nashua, N.
BALTUOSIUS KALNUS Ift9 W. Broadway, So. Boston
Visais insurance reikalais
JUOZAS ARLAUSKAS
H., Aleksandras Griauzdė
Arba telefonuokit: SO 8-0520
ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.
kreipkitės
į:
|n35)
Kviečiame
visus
savo
drau

ir Stasys Atkočaitis: bus
Telephone: SO 8-3141
gus,
pažįstamus
ir
bendrai
vi

arba
namuose, 1650 Columbis
metinis rinkimas gražuolės
BRONIS KONTRIM
sus
lietuvius
atvažiuoti
į
gra

Geriausias
ir
plačiausia*
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8>
59$ East Broadway
“Miss Lithuania of N. E.,”
Sekmadienį, Liepos 1 Dieną
žiąją kalnuotąją New Hamp
lietuviškai
angliškas,
2414.
South
Boston,
Mass.
kuri bus apdovanota gra
shire valstiją, kurios gamta
angliškai lietuviškas
TeL SO $-1761 ir SO 8-2483
žiom dovanom: gros popu mažai kuo sikčrasi nuo mus
LITHUANIAN
liari .Joe-Anthony radio or Lietuvos. Manau, kad bus vie
20DYNAS
FURNITURE CO.
Bušai iš So. Bostono išeis 12:30 vai. dieną nuo Lie kestrą : bus laimėjimų ir nintelė lietuvių atostogų vieta
Lietuviška
Aptieka
įsigykite šį A. Lalio kapi
APDRAUSTI
tuvių Piliečių Draugijos namo, Broadway ir E gat. (įžangos dovanų. Kviečiam visoje Naujoje Anglijoje. Cia
talinį veikalą! Nauja lai
PERKRAUS
Savininku H. CABIT
'visus paremti sekmadienių galėsite ramiai pakvėpuoti tyru da su ištarimu, dviem da
TYTOJAI
programą, kuri septynioli kalnų oru.
f
100 Dorchester Street
limis.
)
Reikia
važiuoti
route
(kebu)
ka metų radio klausytojus
SOUTH BOSTON
Neįrištas $12. įrištas $14.
No.
3
iki
pat
musų
vie
Jį
os
’
ku
‘
TcL SO 8-4149
Gaunamas pas:
Oa pat ir j ta
Piknike dainuos Gabijos Choras, grieš geras Jono linksmina. Užtikrinam vi rios vardas yra
Top
siem, kaip ir ka* metai,
Turim vilioki* vaistą. Siunčiam
CAMPS. Tliornton, N. H., apie
DR. D. PILKA
Dirvelio orkestras. Kelionė busu su įžanga $1.50. “wonderful time.”
net Europon. Kalbam lietuviš
igi priežiūra,

Metinis Piknikas!

Steponas ir Valentina
Minkai.

»

136 mylios nuo Bostono.
Kviečia vi*.
m

Albinas ir Ona Neviera..

546 Eaat Rro*dw*y

So. Boston 27,

kai. Patarnavimas mandagus;
kainos nebrangios. Gyvename,
čia jau 20
■

SM BROADWAY,
SO. BOSTON. M A8S.

TaL SOaU

