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Prasidės Derybos Dėl Karo 
Paliaubų Korėjoj

Maskvos Lėlės Sutinka Atsiųsti Atstovus Derėtis į Kae- 
song; Derybos Vyks Liepos 10-15 ar Anksčiau; Iki 

Derybų Karo Veiksmai Tęsiami; Korėjos Res
publika Bijo Apgaulės, Protestuoja; Wash- 

ingtonas Tikisi Taikos

Praeitą penktadienį JT 
karo vadas Korėjoj, gen.
Matthew B. Ridgway, pa
siūlė bolševikų karo vadui 
Korėjoj susitikti ir susitarti 
dėl karo paliaubų padary
mo. Jis siūlė susitikti danų 
laive-ligoninėj prie Won- 
san uosto šiaurinės Korėjos 
vandenyse.

Po 35 valandų tylėjimo 
kinų bolševikų vadas Korė
joj, gen. Peng Teh-Huai, ir
šiaurinės Korėjos premjeras Popiežius Pijus XII eks- 
ir karo vadas, gen. Kim II komunikavo visus katalikus, 
Sung, atsakė, kad jie sutin- kurie prisidėjo prie Veng- 
ka susitikti su JT karo va- rijos arkivyskupo Josef 
du, bet siūlė pasimatymui Groesz nuteisimo 15 metu

kad derybomis pasiseks su
jungti Korėją į vieną vals
tybę, pravedant JT organi
zacijos prižiūrimus rinki
mus.

Iki derybų karo fronte 
veiksmai bus tęsiami, ypač 
gyvai veikia karo aviacija.

Popiežius Iškeikė
Arkivysk. Teisėjus

IRANO ALIEJAUS RIAUŠĖS TEHERANE

Nacionalizavus aliejaus kasyklas Irane minia susirinko prie Anglo - Iranian aliejaus 
kompanijos rūmų, nudraskė tos kompanijos užrašus ir šiaip pademonstravo savo nu
sistatymą. Bet kada Anglija pagrasino ištraukti savo technikus ir ekspertus iš vi
są Irano aliejaus lauku Iranas apsižiūrėjo, kad minią triukšmavimas aliejaus nepa
jėgs iškasti ir prašo Amerikos tarpininkauti, kad aliejaus pramonė neužsidarytą. Pa
jamos iš aliejaus yra Irano iždo kertinis akmuo. Be tu pajamą iždas ištuštėtą visai, 
o tada kas?

Anglai Palaipsniui Mažina Irano 
Aliejaus Gamybų

Tarptautini* Teismas Svarsto Ginčą; Anglai Pradeda
Ištraukti Savo Technikus; Abadan Aliejau* Valykla 

Sumažino Gamybą; Amerika Deda Pastangas 
Sutaikinti Iraną ir Angliją; Numatoma*

Aliejau* Trukumas

kalėti. Visi katalikai, ku 
rie dalyvavo kaipo teisėjai, 
liudininkai ar kaltintojai iš
metami iš katalikų bažny
čios. Panašiai popiežius 
padarė ir su kardinolo Jo
sef Mindszenty teisėjais 
1949 metais.

Vengrijos arkivyskupas J. 
Groesz ir 8 kiti kaltinamie
ji aukšti dvasiškiai ir kata
likų veikėjai buvo nuteisti 
praeitą ketvirtadienį bolše
vikiškame teisme. Visi kal
tinamieji po kankinimų ka
lėjime teisme prisipažino 
prie visų jiems primetamų 
kaltinimų ir darė teisme nu
žemintą atgailą.

vietą Kaesong mieste, prie 
38-sios paralelės Korėjos 
respublikos teritorijoj ir 
siūlė susitikimui laiką lie
pos 10-15 dienomis.

Kaesong yra vienintelis 
pietinės Korėjos miestas, 
kuris dar yra bolševikų ran
kose, nors amerikiečių pat
ruliai jį iš kelių kartų šias 
dienas buvo pasiekę. Tas 
miestas yra “niekeno žemė
je” tarp dvejų frontų. Bol
ševikai jį pasirinko dery
boms dėl išgelbėjimo “vei
do” ar prestižo, kad derybos 
eitų ne giliai šiaurinėj Ko
rėjoj, prie Wonsano, bet 
prie nelemtosios 38-tos pa
ralelės. Dėl nukėlimo laiko 
iki liepos 10-15 d. manoma, 
kad Korėjos ir Kinijos bol
ševikai nori turėti laiko su
sikalbėti su savo bosais 
Maskvoje dėl derybų sąly
gų ir gauti iš Maskvos nu
rodymų dėl vėlesnių politi
nių derybų.

Pietiniai korėjiečiai ma
no, kad bolševikai gali iki 
derybų pradžios bandyti 
pasistūmėti fronte, arba no
ri derybų laukimo atmosfe
roj sustiprinti savo pozici
jas. Korėjos respublikos 
vadai protestuoja prieš mū
šių sulaikymą prie nelemto
sios 38-sios paralelės, nes 
jie baukštosi jog Korėja ir 
vėl paliks suskaldyta, nute- 
riota ir jos vienybė nebus 
atstatyta. Korėjos respub
likos nepaprasta delegacija 
atvyksta į JT organizaciją 
atstovauti nuomonę, kad 
paliaubų derybose butų sie
kiama Korėjos suvienijimo.

JT karo pajėgų vadas, 
gen. Ridgway, siūlė bolševi
kams derėtis dėl karo pa
liaubų po to, kai Jokūbas 
Malikas pasiūlė karo pa
liaubas palei 38-ją paralelę Anglijos kolonijos Nige- 
ir pasitikrinus Maskvoje ir rijos viršininkai nutarė pa- 
Pekine, kad tas pasiūlymas Į skelbti kovą “rinkimams 
nesąs propagandos melas, pašnabždomis,” kada be 
bet rimtas reikalas. |raščiai rinkėjai pašnabžda

Visi politiniai klausimai į ausį valdininkui, už kokį 
dėl Korėjos tvarkymo palie- kandidatą jie balsuoja, 
kami ateities deryboms po valdininkas tą “pašnabždu 
padarymo karo paliaubų, kandidatą” įrašo į balotą ir 
Amerikos vyriausybė tikisi, įmeta į dėžę.

PETAIN LAISVAS

Skelbia Atominių Socialistinis 
Sprogimų Paveikslus} Internacionalas

Ūkio Kontrolė 
Pratęsta Mėnesiui

Piancuzijos maršalas Phil- 
lippe Petain, kalinamas už 
bendradarbiavimą su Hitle
riu, praeitą savaitę išleistas 
iš kalėjimo. Maršalas per
keltas į karo ligoninę, nes 
jis serga ir yra visai arti 
mirties. Iš kalėjimo mar
šalą išleido prezidentas V. 
Auriol.

ILGA KELIONĖ

Atominės energijos ko
misija paskelbė atominių 
sprogimų paveiksite pap= 
rastos fotografijos ir spal
votus. Iš tų paveikslų, ku
rie via visai kitokie negu 
atominės bombos sprogimo 
paveikslai, spėjama, kad 
Nevadoje sausio - vasario 
mėnesius šiais metais buvo 
išbandyti nauji ginklai, gal 
atominė artilerija ar žemė
je įkastos atominės bom
bos.

Atominės energijos ko
misija jokių paaiškinimų 
prie skelbiamųjų paveikslų 
neduoda, tik pažymi, kad 
nuotraukos padarytos Ne
vadoje laike atominių gink
lų bandymo.
SEPTYNI KOMUNISTŲ

VADAI KALĖJIME

Atstatytas
Kongresas praeitos savai- 

Birželio 30 d. socialistų tės gale pratęsė iki šiolei 
partijų atstovai iš 22 šalių veikusį ir birželio 30 d. nu- 
susirinko Į aštuntą po karo stojantį veikti ukio kontro- 
tarptautinę socihlistų kon- lės įstatymą vienam mėne- 
ferenciją Frankfurte, vaka- siui, kol kongresas suras 
rinėj Vokietijoj ir nutarė laiko išleisti naują ukio 
atstatyti Socialistini Darbi-, kontrolės įstatymą. Pratę- 
ninkų Internacionalą. Vo- simas to įstatymo buvo pa

darytas atstovų rūmų ir se
nato. Bet įstatymo pratęs!

Sovietai Ginkluojasi) Anglijos aliejaus kompa-
Koreja “Incidentas” ’rane (Angio-fcanian * 5 Oil Company) šią savaitę

v . A sumažino aliejaus gamybąKlasto gynimo sekreto- didžiojoj Abadan aliejaus 
ims gen. G. C.Marshall liu- val kIoj Irane iRi 8 300 000 
dydamas kongrese dėl davi- n dieną vietoje
mo užsieniams pagalbos sa- normališkos gamybos 18>. 
ke, kad Sovietų Rusija pa- 000 000 ,io Tas 
skubomis ginkluojąs, ir pa- da kad aliejaus didžV 
vojus lmsviems kraštams j; va) kla H Jiau Ižt 
eina didyn. Korėja, jei uz- dirbti jki bus 
miršti valandėlė, jos krūvi- aliejaus Fnįs dė,
nų tragediją ir musų zuvu- kilusio jndo a,jejaus na. 
siuosius, yra tik vienas in- cionan.įcijos1 išga.
ei dentas.sovietų impenaliz- benjmas laJjvais sulai| 
mo politikoje ir po Korėjos .g kai ku< a|icjaįs 
seks kitokie Maskvos ban- k k, an ,ai ja* arauW 
dymai plėstis, je.laisvasis, ' į keta visus
pasaulis nebus pasiruosęs ir
apsiginklavus rusų veržimą
si sulaikyti.

Administracija siūlo į at
einančių metų biudžetą įra
šyti, aštuonius sū puse bilio
nus dolerių užsieniams, rem
ti. Daugumas lėšų, virš 6 
bilionų dolerių, eitų kariš
kam užsienių stiprinimui.

kie tijos socialdemokratų 
partijos vadas Dr. K. Schuh- 
macher pirmininkavo kon-'me kongresas įrašė draudi-

Septyni iš 11 nuteistų ko
munistų vadų šį pirmadienį 
padėti į kalėjimą atlikti 
penkių metų kalėjimo baus
mę. Keturi komvadai ne
pasirodė ir policija jų ieš
ko.

ferencijoj ir sakė, kad di
džiausia atspara prieš rusų 
imperializmą ir bolševikų 
demagogiją yra socialisti
nės darbininkų partijos. 
Anglijos Darbo Partijos 
sekretorius Morgan Philips 
sakė, kad Socialistinis Dar
bininkų Internacionalas su
vaidins žymią rolę valsty
bių santykiuose.*
19 Japonų Nutarė 

“Baigti Karą

mą varyti kainas atgal, kas 
įeiškia, kad jau patvarky
tas kainų sumažinimas pa
naikinamas.

Kongreso uždraudimas 
valyti kainas atgal yra di
delis pelnagrobių laimėji
mas ir didelis vartotojų 
pralaimėjimas. Kongresas 
tokį ukio kontrolės suvaržy
mą padarė pietinių demo
kratų ir republikonų bal
sais.

Amerikietis John God- 
dard ir du prancūzai iš Pa
ryžiaus, Jean La Porte ir 
Andre Davyd, birželio 29 d. 
baigė kelionę iš Viktorija 
ežero Afrikoje į Nilo upės 
žiotis mažu 12 pėdų laivu- 
ku. Jie plaukė apie 4,000 
mylių. Ta kelionė tęsėsi 
nuo rugsėjo 1950 m. iki da 
bar. Jauni vvrai kelionę 
sutarė padaryti būdami na
cių nelaisvėje, kaipo karo 
belaisviai.

“Rinkimai Pašnabždomis’

GAUNA MEDALI

Kapitonas Raymond Harvey Į . 
pasižymėjo Korėjos musiuo- • ls’ 
se, bet buvo ir pats sužeistas.
Po trijų mėnesių Tokio ligo
ninėj kapitonas dabar atvyko 
į Washingtoną priimti iš pre
zidento rankos Kongreso 
Garbės Medalį už nepaprastą 
pasižymėjimą mūšiuose.

Šeši metai po karo pabai
gos 19 japonų jurininkų 
Anatahan saloje, Pacifike, 
šiaurėj nuo Saipan salos, 
nutarė pasiduoti ir baigti 
karą. Birželio 30 d. jie ati
davė savo ginklus amerikie
čiams ir buvo išgabenti iš 
tos salos i Japoniją.

Nuo 1944 metų tie japo
nai, kurių pradžioje buvo 
32 vyrai ii viena moteris, 
laikėsi Anatahan saloje. Jie 
papasakojo, kad per šešius 
metus jie maitinosi žuvimis 
ir visai nebadavo. Bet jų 
tarpe buvo kilę vaidų. Pen
ki jurininkai žuvo kautynė
se tarpusavėje dėl tos vie
nos moteriškės, penki kiti 
mirė nuo nelaimingų atsiti
kimų. vienas buvo sužeistas 
amerikiečių bombos ir mirė, 
o du, tame skaičiuje ir ta 
moteris, pasidavė 1950 me-

RIAUSIŲ AUKA

19 japonų nutarė pasi
duoti po to. kai amerikiečių 
lėktuvai numetė į Anatahan 
salą laiškus nuo jų giminių 
iš Japonijos su paaiškini-

Sunkiai sužeistas vienas juri
ninkas San Francisco uoste 
laike jurininkų streiko, kai 
viena unija išstatė pikietus. o 
kitos unijos pro tuos pikietus 
siuntė savo narius į darbą.

mu, kad karas tikrai pasi-' Policininkai sužeistąjį veda 
baigė. į ša,in-

Kariškiai Suėmė

Tailando Premjerą
Susibaudę jurinindai Sia

me (Tailande) birželio 29 
d. suėmė ministerių pirmi
ninką, maršalą Pibul Song- 
gram, ir jį kur tai išgabeno. 
Premjero suėmimas įvyko 
laike iškilmių, perduodant 
Siamui vieną Amerikos lai
vą Bangkok uoste. Po to 
mieste buvo girdėti šūviai, 
matomai, pagautojo minis
terių pirmininko šalininkai 
susišaudė su jo priešinin
kais.

Siamo ministerių pirmi 
ninkas Pibul Songgram per
versmo keliu priėjo prie 
valdžios 1948 metais balan 
džio mėnesį.

Vėlesnėmis žiniomis 
premjerui ištikimi kariai ir 
karo aviacija pradėjo dau
žyti jurininkus, premjeras 
buvo paleistas iš nelaisvės, 
bet taika dar nėra atstaty
ta, maištininkai iš karo lai 
vų dar apšaudinėja miestą. 
Besišaudant Bangkok mies
te daug žmonių ir civilių 
gyventojų tarpe žuvo. Maiš
tas prieš diktatorių nepasi
sekė.

2,800 tarnautojų ištraukti 
iš Irano, jei nebus prieita 
prie susitarimo.

Tarptautinis teismas Ha- 
bogop praeitą šeštadienį 
pradėjo svarstyti. Anglijos 
iškeltą Kylą prieš Iraną dėl 
aliejaus kasyklų nacionali
zacijos ir sulaužymo Irano 
susitarimo su aliejaus kom
panija dėl koncesijos. Ang
lija prašo tarptautinį teismą 
išleisti laikiną įsakymą su
laikyti nacionalizacijos vyk
dymą iki teismas galės pasi
sakyti iš esmės dėl ginčo, 
ranas ilgoje telegramoje 

išdėstė savo pažiūrą į tą 
ginčą ir atsisakė dalyvauti 
ginčo sprendime, bet Irano 
atstovai dalyvauja teismo 
posėdžiuose.

Santykiai tarp Irano ir 
Anglijos praeitą savaitę pa
blogėjo dėl anglų grasini
mo ištraukti savo tarnauto
jus iš aliejaus kasyklų, nes 
tiems tarnautojams grėsė 
pavojus atsidurti Irano teis
me “už sabotažą,” pagal 
Irano žadamą išleisti labai 
griežtą įstatymą kovai prieš 
sabotažą. Anglija turi pa
siuntusi karo laivus netoli 
Irano pakraščių, kad, reika
lui esant, išgabenti savo pi
liečius iš Irano. Be anglų 
ekspertų aliejaus kasyklos 
užsidarytų ir tai butų dide
lis smūgis ne tik Anglijos 
ukiui, bet ir visų “Vakarų” 
aprūpinimui skystu kuru, o 
Iranui aliejaus kasyklų už
darymas gresia ekonomine 
suirute, kuria neabejojamai 
pasinaudotų bolševikai per
versmui padaryti.

Praeitos savaitės gale Ira
no- premjeras Dr. M. Mos- 
sadegh atsiuntė laišką pre
zidentui Trumanui, kuria
me dėkoja Amerikai už jos 
draugingumą ir reiškia vil
tį, kad ginčas su Anglija 

išspręstas. Amerikos

CECHAI PALEIDŽIA
MUSŲ LAKŪNUS

Čechoslovakijos bolševi
kiška vyriausybė praneša, 
kad ji nutarusi paleisti du 
Amerikos lakūnus, kurie su
savo greitaisiais lėktuvais, bus 
nusileido čechoslovakijoj .ambasadorius H. F. Gradv 
prieš kelias sav«»it s. Ce- deda visas pastangas, kad 
chų vyriausybe sako, kad ji Irano vyriausybė ieškotų 
reikalausianti atlyginti už susitarimo su Anglija dėl 
lakūnų prienin ą n globo- tolimesnio alieiaus kasimo 
jimą n iš'engtų suirutes



Ftelapis Antras KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 2t, Liepos 4, 1951

“AŠ GAILIUOS IR 
APGAILESTAUJU”

įdėliai turėtų neaprėžtą tei- 
įsę su žmogumi daryti, ką 

bolševiku dikta-Vengrijos bolševikiškas ^le r?on: 0 ...
teismas nuteisė Vengrijos zm0Sus Jok,« tels,.’J
arkivyskupą Josef Groesz irinetun- J13,^
aštuonius kitus kaltinamuo- 3U,.JU*J valdantieji budeliai 

gali elgtis, kaip jie nori nsius sunkiomis bausmėmis. 
Arkivyskupas nuteistas ka
lėti 15 metų.

Teisme visi kaltinamieji 
“prisipažino” ir sakėsi “ap
gailestaują” savo prasi- 
že n g i m u s. Arkivyskupas 
Groesz, kuris perėmė vado
vauti Romos katalikų baž
nyčiai Vengrijoj po nuteisi
mo kardinolo Mindszenty, 
teisme sakė:

“Aš apgailestauju ir pū
liuos, ką aš padariau. Aš 
buvau ir dabar esu rojalistas 
(karaliaus šalininkas). Bet 
aš turėjau laiko kalėjime ap
sigalvoti ir pamatyti, kad tai, 
ką aš dariau, kenkia ir mano 
čdėjoms ir mano tautai. Aš 
vis dar tikiu, kad vengrų 
tauta užmirš, ką aš dariau ir 
prašau visus kunigus ir visus 
tikinčiuosius nesekti mano 
pavyzdžiu. Meldžiu atsižvelg
ti į mano prisipažinimą, kada 
išnešite savo sprendimą.“

Šitaip “prisipažinėjo” ar
kivyskupas ir kiti kaltina
mieji, kuriems buvo prime
tamas sąmokslas nuversti 
bolš e v i k i š k ą diktatūrą, 
šmugelis pinigais, tarnavi
mas Amerikai, šnipinėjimas 
ir kitokie prasižengimai. 
Visi kaltinamieji teisme 
kaltino save ir gailėjosi. 
Visi kaltinamieji didino sa
vo kaltes ir maldavo teisė
jus budelius atsižvelgti j ju 
prisipažinimus ir turėti ma
lonę. . . .

Amerikos valstybės de
partamentas dėl šito bude
liško teismo sprendimo ir 
dėl nuteistųjų katalikų va
dų kankinimų kalėjime sa
ko, kad Budapešte buvo pa
kartota teismo komedija. 
To teismo sprendimo tiks
las yra “užsmaugti visas as
mens teises ir laisves Ven
grijoje.” Laisvasis pasau
lis ir kaltinamųjų “prisipa
žinimus” ir budelių teisėjų 
sprendimą gali priimti tik
tai kaipo bolševikiško reži
mo nežmoniškumo ir bar
bariškumo naują Įrodymą. 
Tų Įrodymų pasaulis jau tu
rėjo tiek ir tiek. Garsiose 
Maskvos bylose, kada buvo 
teisiami senieji bolševizmo 
vadai, budelis Višinskis 
juos kaltino visokiais prasi
kaltimais, o tie vadai “pri- 
sipažinėjo” ir nužemintai 
spiaudė patys Į save, vadino 
savo šnipais, žmogžudžiais, 
fašizmo agentais ir kito
kiais vardais. Ta pati “pri
sipažinimų” šlykšti tragedi
ja buvo pakartota šimtais 
kartų visuose rusų paverg
tuose kraštuose. “Prisipa- 
žinėja” bolševikų vadai, 
kai jie pakliūva i staliniškų 
budelių rankas, “prisipaži- 
nėja” socialistai, katalikai, 
liberalai ir visi, kuriuos tik 
“moksliškai” vedama kan
kinimų mašina nori privers
ti prisipažinti. Žmogus yra 
silpnas padaras ir jei jo tei
sės yra visiškai pamintos, 
jei budeliai su juo gali da
ryti viską ką tik jie nori, 
žmogus yra sulaužomas, jo 
atsparumas pakertamas ir 
tada jis, kaip papūga, kar
tos visokiausius prisipažini
mus. Kankinimais, nepa
liaujamais tardymais ir 
smurtu iš žmogaus nesunku 
padaryti prisipažinimų ma
šiną, tam reikia tik, kad bu-

kaip jų režimo išlaikymui 
yra naudingiau.

Koks skirtumas tarp as
mens teises saugančio de
mokratiško režimo ir tarp 
budeliško bolševizmo mato
si iš Amerikos bolševikų va
dų teismo, kur jų niekas ne
vertė prisipažinti, kui- jiems 
buvo duodama visiška gali
mybė aiškinti savo pažiū
ras. Jie buvo nuteisti po
trijų su viršum metų bylos 
eigos, po galybės liudinin
kų išklausymo, po kelių tei
smo instancijų pasisakymo. 
Kol ėjo byla, bolševikų va
dai čia buvo laisvi “po be
lą.”

YRA IR TOKIŲ PAŽIŪRŲ
“Draugas” 

D. Jasaičio 
“revoliucinę 
To straips- 

ir priėjimas

Dienraštyje 
randame Dr. 
straipsni apie 
krikščionybę.” 
nio ir dvasia
prie socialinio klausimo yra 
visai kitoks, negu Įprasta 
matyti tame dienraštyje ir, 
bendrai, parapijinėj spau
doj. Štai keletas ištraukų, 
iš kurių suprasime auto
riaus pasisakymo dvasią:
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kariautų ir dar bandomų 
užkariauti. Iranas, rodos, 
yra pumoj sąrašo eilėj. Bet 
ir šalia Irano yra vietų, kur 
bolševikiškas imperializmas 
kandys plėstis. Balkanai, 
Indokinija, Indija, Berly
nas, vis tai vietos, kur bol
ševikai gali bandyti veržtis 
ir Vakarai turės tą pavojų 
visur pasitikti su tokiu pat 
ryžtumu, kaip Korėjoj. Tu
rės pasitikti, arba turės 
trauktis ir vėl grįžti i “už- 
gerinimo” politiku, kuri pa
sirodė visiškai klaidinga.

Amerikos žmonių nuotai
kos dabar yra priešingos 
bet kokiam agresorių užge- 
rinimui ir bet kokioms nuo
laidoms. Irano Įvykiai pa
stūmėjo ir Angliją Į griež
tą priešinimosi politiką. 
Laisvasis pasaulis jau yra 
pabudęs ir nebesiduos už
migdomas. Reikia tikėtis, 
kad ne po ilgo laiko tas lai
svasis pasaulis susitars ir 
dėl pozitingos priešiniomsi 
politikos ir užuot spėliojęs, 
kur bolševikai rytoj puls, 
pats pasirinks vietą ir laiką 
savo išlaisvinimo programai 
vvkinti. —H. P.

Kas Savaite
dėl nutraukimo mušiu. Tik- 
'tai tiek.

Karinga* Vaikas

“Tėvai’ 
ri labai
ris vadinasi L. Kn. Tas ~e įf v^j pUjs pasalų? 
tai p. L. Kn. išėjo j kryžiaus Ra(j į€ t gali padalyti, 
karą pnes “Keleivi ir pnes niekag neabejoja. Bet JT 

jėgos dėl paliaubų nesumes

zai pranciškonai tu-i q jej bolševikiški sukčiai 
ii karingą vaiką, ku- apgaus? Jei padarę paliau-

rašytoją Dovydėną.
Karingasis L. Kn. sako, 

kad dabar, deja, jis dar ne
gali pilnai savo nagų paro
dyti, bet “ateis laikas,” ta
da—o, broli, tada—bus, 
kaip Ispanijoj. Tada juo
dašimtiškas vyskupų Įsilau
žimas i politiką bus šventas 
žodis ir prieš ji niekas ne
drįs išsižioti.

Mes patarsime karingam 
L. Kn. tarnauti vienuoliams 
su saiku ir su protu. O jei 
jis žino, kas yra pagarba 
tikybai, tai tegu jis pataria 
Lietuvos vyskupams, kad 
jie nedergtų Kristaus vardo 
siedami tą vardą su kruvi
nu Ispanijos fašizmu. Kam 
Ispanijos diktatorius Fran
ko yra Kristaus kovotojas, 
tas Kristų paverčia Į turčių 
ir sauvaliautojų iškabą. Di
desnio Kristaus išniekinimo 
negalima ir Įsivaizduoti.

kanuolių Į jurų, o todėl ap
gavystei vietos nebus tiek 
jau daug.

Kontrolės Miražas
Demokratų partija Ame

rikoje valdo 20 metų. Per 
tuos valdymo metus ji su- 
aižėjo, suskydo ir šiandieną 
kongreso tariamoji daugu
ma nebežino, ką daro admi
nistracija, o administracija 
niekada nežino, ką kongre
so dauguma darys. Iš to 
nesusigiedojimo gaunasi vi
sokiausių painiavų ir kai 
kam didelių nuostolių. Taip 
yra dabar su kontrolės Įsta
tymu. Kongreso pietiniai 
demokratai susitarė su re- 
publikoniškais zubrais ir 
putarė, kad kainų varymas 
atgal yra neleistinas daly
kas. Senatas 61 balsu prieš 
26 pasisakė už toki kainų 
kontrolės susilpninimą.

Sako, kad prezidento 
Trumano prestižas gavęs 
didelį smūgį dėl kongreso

Anglą "Cento riet,” sunktasis tankas Įsmuko į 
purvą ir tanko kareiviai sunkiai dirbo, kol ji išlaisvino iš 
purvino kalėjimo. Tankas buvo išlaisvintas padedant 
korėjiečiams darbininkams, kurie kastuvais prakasė jam 
kel*- e i «i .11

Korėja ir Iranas
Kalbama apie karo pa-pavojaus, kad Irano aliejus 'jriimt? kraž; Alhuro atleidimo pasibai-balsavimo Bet vartotojai

Ispanų Vyskupai 
Skelbia Protestą

Ispanijos vyskupai, su 
kardinolo Enrique Pla De- 
niel, Toledos arkivyskupo 
parašu paskelbė vyskupų

MacArthuro Tyrinėjimas
Liudininkų apklausinėji

mas senate dėl gen. Mac-

baubas Korėjoj. Ar iš tų atiteks į rusų rankas, o tai- te siaučianti skurdą, prieš 
kuri nieko nedaroma, ir

gė ir kol kas iš to tyrinėji
mo komisijos girdėjome tik

gavo ne tik smūgį, bet dide
lę skylę kišenėje. Erickalbu išeis kas, parodys ne-ireiškia, kad Rusijos tankai, .,,. . . . • .. . ... -T. , • <, - - .. - ...., , v __ • z___z— i.:____ pnes valdininkų korupciją, vieną pareiškimą. Ji sako, Johnston, ūkio stabilizato-tolima ateitis, kada bus iš- lėktuvai ir visa karo mašina , . , , . ..

bus žymiai sustiprinta į, Vysku^i sako, kad jie esą 
tuo pačiu Rusija pasidarys ^£1.ruPln? dar?>PlnwJ P?"

uu.un., daug pavojingesnė laisva- dėtum, nes pinigų v es ................... . .
imtynes Korėjoj. Bet jei jam pasaulin. Korėjoj bol- nupuolimas ir kainų pakiti-.resor.us jei jie isdris ata- lais užkrauna ant vartotojų

iltų Korėjos mu- ševizmas gali padidinti sa- stumia žmones į neis- kuoti Amerika. KomisijaĮkupros nuo 10 iki 12 bi 10-
vo prestižą gali įjungti I brendamą vargą. vieningai pataria komunis-(nų dolerių papildomų įslai-

ic r- , r i tams neapsigauti dėl taria-!dų per metus. . . Kontrolėsavo daibo aimiją lo milio- \v<kuDus paskatino ka < -i • • l . .* . . .„oi; pasnaunu mo Amerikos nevieningu- virsta paprastu miražu,nų papildomų žmonių, gali nor? sakyti nesenai įvyku-
gauti ryžių ir maisto, bet sįeji masiniai Ispanijos dar-, 2 komisiia nadarv? ir W
Irane b<,ševizmas yutų bininkų streikai, kurie su- kitokias į g“Lvai-
pagnndinę karo za.iavų. krėtė parazitiško® Franko žhj ,iudininkų apklausinėj!- 

Iranas, dėl savo žaliavų diktatūros pagrindus, o kar-jrno jr dvejų milionų paša- 
svarbumo, na “jautresnė” tu sukrėtė lr KataliKij baz- v„,„
vieta Rytų-Vakarų varžyty- nyc!“ !taką’ .nes, i?2"?0?

siaiskinta su Maskva ir Ki
nijos komunistais, ar jie tik
rai nori nutraukti kruvinas

ekonomijos traktatas — todėl 
mes joje nerandame konkreti
zuotos ūkio santvarkos—bet jo
je pakankamai daug išbarstytų 
nurodymų, nuostatų, iškelta 
gairių, kurios aiškina kaip turi 
būti ekonominis gyvenimas su
reguliuotas. . . .

“Krikščioniškoji ūkio sistema [tiktai vienas frontas pašau
tum aprūpinti kiekvieną tiek, jlinėse Rytu-Vakarų imty- 
kiek reikalinga, kad jis galėtų. nėge Kwįjoj agre?ingas

šūviai nutiltų Korėjos 
šio laukuose, taikos pasau
lyje visvien nebūtų. Nebū
tų todėl, kad Korėja yra

gyventi ir nebūti skurdžius ku- 
nu ir dvasia be savo kaltės. 
Evangelijos pagrindais tvarko
ma ekonominė santvarka reika
lauja iš žmogaus kūrybinio dar
bo, bet tuo pat laiku laiduoja 
jam pragyvenimą žmogui tin
kamose ir žmogaus vertose są
lygose ir formose. Kad tai ga
lėtų būti įgyvendinta būtinos ir 
neatidėtinos reformos dabarti
nėje ekonomiškų santykių sri
tyje. . . .

. . Dabartiniu laiku neribo
ta nuosavybė daugelyje atvejų

bolševizmas susidūrė su 
Amerikos pasipriešinimu ir 
užsikirto. Jei Korėjos ka
ras butų likviduotas atsta
tant padėti, kokia ji buvo 
prieš 1950 metų birželio 25 
d., tai ir pačioje Korėjoje 
tai butų tik laikinos paliau
bos. iki šiaurinės Korėjos 
bolševikiški valdovai vėl su
rinktų jėgas ir pasiruoštų 
naujam bandymui.

Korėja yra tiktai viena?
virto išnaudojimo, pasipelnymo Jfrontas. Štai, bėk a 1 b a n t 
ir kitų žmonių skriaudimo prie-ial-io paliaubas Korej'rėjoj pa

dėtis “Įsitempė” Irane, kur 
Vakarų pasaulis gauna 

savybei turi būti sugrąžinta žvarbios karo ir taikos me- 
pirmykštė jos prasmė, t. y..Įto žaliavos—aliejaus. 32 
nuosavybė turi būti tik asine- miliOnai tonų aliejaus nėra 

lašas, bet labai ir labai es- 
jminė dalis pasaulio aliejaus 
į išteklių. Abadan aliejaus 

“Nuosavybė turi būti ribota, 'valykla vra viena didžiau- 
Nuosavybės titulas yra darbas.Isįų pasaulio dirbtuvių, kuri 

kasdien išleidžia dešimtimis

mone. Todėl reikalingos refor
mos nuosavybės sąvokoje. Nuo-

ainio darbo išdava, bet ne Įvai
rių spekuliatyvių operacijų ar 
kitu žmonių darbu sukrauta

N uosa vybės tikslas—žmogiško
jo pragyvenimo reikalai. Aiš
ku, kad tokie apribojimai parei
kalautų didelių musų pačių gy-

tukstančių 
ialiejaus i

tonų išvalyto 
platų pasaulį,

venimo reformų. Bet toms re- >Patmgai Į Indiją, Austrą 
formoms padaryti yra paskuti
nis laikas. Pavėlintos reformos 
nepasiekia savo tikslo ir yra 
neprasmingos.

Visi nuosavybės apriboji
mai. kurie išteka iš Evangelijos 
supratimo sueina Į vieną vie
nintelį šv. Augustino posakį, 
kuriuo jis išreiškė pažiūras į 
nuosavybę: kas perteklių valdo, 
valdo svetimą turtą. Jei šv.
Augustinas galėjo tokį principą 
skelbti, kodėl jo negalime skelb
ti mes musų laikais, kuriais so
cialinis gyvenimas žymiai la
biau pakrikęs, negu šio didžio
jo šventojo laikais?”

Amerika yra pasiryžusi ko-‘rius, sako, kad toks lengva- 
voti vieningai ir “galutinai pėdiškas kongreso nesiskai- 
sunaikinti” komunistų ag-‘tymas su vartotojų reika-

kytų žodžių, dar nėra tikra. 
Atrodo, kad senato tyri-

, negu Korėja. Todėl tą diktatūrą visą laiką įėmė nėjjmas nepakeitė niekonese, —o- --—------...
savaime aišku, kad Irano 11 lannlno 
atitekimas Į rusti rankas, 
per vidaus perversmą ar 
pavidale rusų “globos,” bu
tų didesnis pavojus laisva
jam pasauliui, negu Korėjos 
karo pralaimėjimas. Nei 
Anglija r.ei Amerika negali 
prileisti, kad Rusija išplėstų 
savo Įtaką Irane ir ten imtų 
šeimininkauti, kaip ji šian
dien šeimininkauja plačiuo
se rusų pajungtuose kraš
tuose.

Rusijos diktatoriškas re
žimas yra asimojęs plėstis.
Tas plėtimasis vyksta Įvai
riausiais p; vidalais. Irane 
bolševikai remia kraštuti
nius naci nalistus, kurie 
priėmė Įstatymą apie alie
jaus pramonės nacionaliza
ciją, bet neturi jėgų paim
tąją pramonę vesti ir neturi 
priemonių iškasamą ir išva
lytą aliejų parduoti be sve
timųjų pagalbos. Aliejaus 
nacionalizacija ir Irano va
dų nenoras susitarti su An
glija dėl aliejaus pramonės 
bendro tvarkymo, stumte 
stumia Iraną į ekonominę 
suirutę, ko bolševikai la
biausiai ir nori. Pagal bol-

Kurie manė, kad MacAr
thur teisus, o administraci
ja klysta, tie ir dabar kritiš-

Komunistai Kalėjime
Vienuolika Amerikos ko

munistų partijos vadų pra
eitos savaitės gale buvo pa
dėti i kalėjimą penkiems 
metams, pagal teismo spren
dimą. Komunistų vadai i 
kalėjimą atsisėdo už moky
mą ir ruošimą nuversti kon-

SAKOc NERAUDONAS kai žiuri Į administracijos stitucinę šalies vyriausybę, 
politiką. Kurie manė, kadį Amerikos valymas nuo ^-. 
MacArthur nori viską rizi-Įdavikų, šnipų ir sabotažnin- 
kuoti ant vienos kortos, irgLkų, padėjus pirmuosius ko- 
pasiliko prie savo nuomo- munistų vadus Į kalėjimą, 

lyra pradėtas. Bet valymasnes.
Nuomonės .nepasikeitė, bus sėkmingas tik tame at- 

bet kiekvienas pilietis liu- sitikime, jei ir visa visuo- 
dįninku parodymuose rado’menė prie to valymosi prisi- 
argumentų savo asmeniškai dės ir visus penktosios ko-

liią, Pakistaną ir Į Vakarų 
Europos kraštus.

Padėtis Irane yra tokia, 
kad aliejaus versmės ten 
gresia užsidaryti Vakarams 
ir 32 milionų tonų aliejaus 
teks gauti iš kur nors kitur.
Taikos metu padidinta alie-
^v^'nL-ke’ ^“•&Uiir"nori7'°PS«albo1-: Rekert
joj, Venezuelo, ir, gal būt, ^k ekonominė apO«v.n.<«
Amerikoj tą aliejaus truku-.,-X , y Trane dovana nž gerai paga-ma gali išlyginti. Bet yra>,.rute,.'iu 's S“:, j," »“>«* k—

_________ f__,padaryti p rversmg if įves- ko[nisijoj „ Mkmj
iti tame krašte “liaudies de- karta at-

350—430 metais) vargu mokratiją.” kuri Rusijos. sisako pasakyti,, ar jis kada 
betgi Įkvėps tuos dvasios globoje bandys aliėjų supil- nors priklausė komunistą 

f vadus, kuriems ir turtas ir ti Į Rusijos karo mašiną.
“Perteklius—svetimas tur-,turtų perteklius jau senai; Kalbos apie “taik^” Ko

tas,” skamba kiek panašiai yra malonus kelias Į dan- rėjoj negali nusmelkti to 
į “nuosavybė—tai vagystė.” gaus karalystę. Bet nenu- fakto, kad pasaulyje yra 
Šv. Augustinas (gyveno stokime vilties. daug Korėjų—jau rusų už-

n or s
partijai. Kiti liudininkai pa
rodė, kad R. Rossen buvo se
niau komunistas. Dabar jis 
sako, kad tik “neišmanėliai” 
gali būti komunistai.

nuomonei paremti.

Malikas Pamalė
Jokūbas Malikas yra ma

limo specialistas. Jam šį 
kartą Maskva pavedė iš
plūsti “Vakarus” ir po ilgo 
plūdimosi pasiūlyti “kariau
jančioms šalims” taikintis 
Korėjoj. Malikas tą pada
rė ir tuoj “apsirgo,” kad 
niekas nesiteirautų, ką jis 
manė siūlydamas taiką. Te
ko teirautis Maskvoje. Bet 
Maskva Korėjoj “nekariau
ja.” Teko teirautis Peki-» 
ne. Bet ir Pekinas “neka
riauja,” iš Kinijos tik “sa
vanoriai” mušasi Korėjos 
laukuose. Išeina, kad Ko
rėjoj kariauja tik šiauriniai 
korėjiečiai, kurių likučiai 
dar pernai metais buvo iš
sklaidyti.

Po vaikštinėjimo nuo ru
siško Ainošiaus prie kiniš
ko Kaipošiaus Jungtinės 
Tautos sužinojo, kad pa
liaubos esančios

lonos judošiškus veikėjus 
smerks ir nuo jų šalinsis, 
kaip nuo šalies niekšiškų iš
davikų.

Tuo žvilgsniu ir mes lie
tuviai turime dar daug ką 
padaryti savo eilėse. Ne- 
laukirn, kad policija ir kalė
jimai imtųsi valymo, bet 
patys atsiribokime nuo 
Amerikos išdavikų ir Lietu
vos pardavikų musų tarpe.

—J. D.

PADUOKIT SENĄJĮ 
ADRESĄ

Musų skaitytojai pra
šomi:

Keičiant adresą neuž
mirškite tuojau pranešti 
naująjį adresą ir pažymė
ti buvusį, senąjį.

Didesniųjų miestų gyven
tojai visokiuose susiraši
nėjimuose būtinai turi sa
vo adresuose žymėti zo
nos numerį.

Pabodami tų dalykų 
galimos.! palengvinsite mums dar- 

Reikia, girdi, karo vadams, bą ir greičiau gausite 
Korėjos fronte susikalbėti laikraštį. ,
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKU
! Amerikos Lietuviu Gyvenimas i

KAS SKAITO KASO 

TAS DOONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
“Naujienų” Pikniką* 
Pavyko

tokiu mažmožiu, apie kurį
nereikia žmonėms nė pri-

Sekmadienį, birželio 24 mintl' 
d., įvyko “Naujienų” pikni-'Maldos Už Lietuvą, 
kas. Oras iš vakaro gąsdi- Pinigai Parapijai 
no, o naktį žaibavo, smar- u ., . , .
kiai perkunavo ir įerokai T Bndgeporto kolon.jos sv. 
lijo. Taigi buvo baimės Jurgl° ParaP13os leidinys 
kad piknikas
tas. Bet taip neįvyko. Sek- ?7-tos,?,enos al,į°Je ro,ne' 
padienio rytas išaušo dar £ raz°
debesuotas, bet greit išgied- t • • , • . . a9K . ??
tėjo ir nebuvo tokių, kurie bammka. pibnove i Lietu-
dėl oro būt susilaikę nuo v».!r. prade?,° įetuv,« 
vykimo į piknikų. fTodėl naikmmo daAų. Pnmme, 
Naujienų” vasaros pramo- įad jau suėjo dešimt metų, 
a nnvvkn ikai tas darbas ten Padėtas.

(Įdėjo maldą už Lietuvos 
i kankinius. Rašė, kad da- 
ibar pirmiausia reikia kreip
eis į Galybių Viešpati ir

ga gerai pavyko.
Kolekta Toms, Kurios 
Atsižadėjo Turtų

Sekmadienį, birželio 24 prašyti pagalbos tėvynei, ’
d., Chicagos lietuvių bažny- kaliniams ir tremtyje esan- 
eiose kardinolo Įsakymu tiems Apic pinigiškas au-l
įvy -o olekta sv. Kazimie-iPas Lietuvai laisvinti iš ver-! 
i o vienuolynui. Mat kardi-igijos alba t,.emtyje ,iku.l

MAJORAI SVEIKINA EKVADORO PREZIDENTĄ

•«:7
i ... 11 < iir ir1,)'irPii'ii
New Yorko majoras hopelIRteri (kairėj) ir Newark. N. J., majoras Vilkuti (dešinėj)

.. ■
IrapellHteri )

sveikina Ekvador respublikos prezidentą Galo Plaza. kuris yra gimęs New Yorke, 
Greeimich VHlage. Salia stovi prezidento žmona. Ekvadaro prezidentas lankosi 
musu šaly ir yra prezidento Trumano svečias.

Brocktono Padangėj)

nolo pritarimu tas vienuo- 'iem, želpti nė žodžio 
lynas pradėjo ir varo milio

Minėjimas
Brocktono Lietuvių Tary

ba suruošė baisiųjų birželio 
įvykių minėjimą. Jis susi
dėjo iš dviejų dalių: birže
lio 14 ir 15 dienomis buvo 

1 duodama speciali programa 
•pre Brocktono radiją, o bir
želio 17 d. atlaikytos šv. 
Roko bažnyčioje pamaldos 
už kenčiančią Lietuvą ir 
bolševikų išvežtus ar nužu
dytus lietuvius.

Minėjimo programa per 
radiją buvo gerai paruošta. 
Ją sudarė aav. L. Tamule- 

j viciaus kalba angliškai, P. 
(Viščino kalba lietuviškai ir 
lietuvių muzika iš plokšte
lių. Gal dėl laiko stokos 
muzikos duota mažokai, bet 
tai ne tiek svarbu. Gerai, 
kad daugiau laiko skirta 
kalboms, kurios buvo įdo
mios, gyvos ir turiningos. 

*Abudu kalbėtojai pateikė 
(daug originalių minčių,

---------  ------ ----- --- naujos medžiagos. Tokiu
čiorns lietuvių organizaci- Raibų nenobodu butų kiau
lėms pranešęs, atsiųstų sa- 'cyti kasdien.
vo atstovą, kuriam vado-J Adv. L. Tamulevičius vy
raujant galėtų būti įsteig- Rusiai panaudojo preziden
tas vietos apylinkės laikinas to Trumano posakį, kad ka

ras baisus dalykas, bet lais
vės netekimas dar baises- 

Jis nupiešė siaubingą

ninę statybą.
Atlaidų Metai

Pernai, kad pelnijus vi
suotinus atlaidus, reikėjo 
vykti į Romą. Šiemet po
piežiaus patvarkymu tokius 
atlaidus galima pelnyti ir 
namie esant. Tik reikalau
jama aplankyti dvasinės

Tame pat leidinyje pa- ;---- ;----- ;-------------- ;
duodama parapijos pikniko mokytis lietuvių kalbos ii Homiltono LietuUllį 
i, bazaro pelnas. Pasiro-^nos musutėvynės pažini- Sociūldemokratų
no davė‘$1,917.61,*o baza-'.kė jš Bostono pakviestas; l areiSKimas
ras gryno pelno davė $5,- svočias adv. A. Juknevičius. • --------
289.27. Abu parengimai Jis apžvelgė visą komunistų1 Skaitome už pareigą pa-

* ® f • t • • , — • • 1*1 i • , • T v • • T

Šios gilios mintys neliko 
be atgarsio. Ne tik lietu
viai, bet ir amerikiečiai dis- 
kusuoja girdėtas kalbas, 
aiškinasi bolševikų žiauru
mus ir Lietuvos nelaimę. 
Apie tai girdi besikalban- 
čuis įmonėje prie darbo, 
klube, gatvėje.

Reiškia, pasirinktas mi
nėjimo būdas per radiją pa
teisino save. Geros minėji
mo programos klausėsi ne 
tik Brocktono, bet ir pla
čios apylinkės gyventojai. 
Ją išgirdo daugelis tų, ku
rie į ruošiamus salėse mi
nėjimus neateina.

Pamaldose už Lietuvą da
lyvavo ne daugiau žmonių, 
[kaip kiekvieną sekmadieni 
per tas pamaldas buna. Ko
dėl? Gal svarbiausia, kad 
parapijinės mokyklos vado
vybė per mokinius ragino 
tėvus ateiti su vaikais tą 
sekmadienį į ankstyvesnes 
pamaldas, kurios buvo skir
tos mokslo metų užbaigi
mui. Žinoma, tas atitraukė 
daug žmonių. Pikti lietu
viai kalba, kad taip tyčia 
buvo padaryta. Jei tuo ne
tikėtum, tai sunku išsiaiš
kinti, kodėl nekviesti tėvus 
su vaikais į tas pamaldas, 
kurios buvo už Lietuvą? 
Įdomu, kad pamaldos už 
Lietuvą buvo apmokėtos. 
Už jų atlaikymą klebonas 
paėmė 5 dolerius.

—J. K.

organizacinis komitetas.
Lietuvoje siautėjimo laiko-į informuoti plačiąją, demo- 
tarpį su jų visomis žiaury-tkratiškai nusiteikusią lietu- 
bėmis ir pasėkomis. P. Ja- vių visuomenę, kad Hamil- 

Taigi kunigu išvedžioji-!ras labai vaizdžiai nupasa- tone, tam tikri neatsako

gryno pelno davė $7,206.- 
88. Tai pusėtina pinigų su
ma.

Sc ciald emokratų 
Organizacijos Narių

Susirinkimas.
nis.

valdžios paskirtas bažny- majg
čias ir sukalbėti paskirtus 
poterius. Chicagoj į aplan- 
kytinų bažnyčių skaičių at
laidams pelnyti nėra pa
skirta nei viena iš lietuvių 
bažnyčių. Lietuviai Romos 
katalikai, kad pelnijus at
laidus, turi lankyti svetim- 
tautiškas bažnyčias. Lietu
viai parapijonai dažnai 
samdo tusus, kuriais ir nu
važiuoja į atlaidines baž
nyčias.

Kartais tokių atlaidų pel
nymas jungiamas su eks
kursija. Busais važiuojama 
į atlaidines bažnyčias už 
Chicagos miesto. Tokia at- 
laidinė ekskursija buvo ruo
šta Bridgeporto kolonijoj 
birželio 23 d. Du busai vy
ko į Chicagos apylinkių 
miestelius aplankyti atlaidi
nes bažnyčias.

Jei atlaidai remtųsi Kris
taus mokslu, o ne popie
žiaus išmislu, tai jie būt tei
kiami už artimo meilės dar
bus. Tokie darbai ypač da
bar reikalingi, kada pusė 
pasaulio badauja ir pusė 
pasaulio vergauja. Kristaus

išeina, kad Lietuvos k°j° savo patirtus pergyve- mingi elementai trukdo ir
laisvinimu ir tremtinių šei- nimus komunistų okupaci- sabotažuoja lietuvių bend
rumu tesiruuina Galvbių j°Je Iki ašarų sujaudinda- ruomenės organizavimą de- 
Viešpats, o parapijų užlai- mas klausyto jus. i matūriniais nasrindat^

Lietuvos padėtį ir nurodė, 
‘kad laisvasis pasaulis turi 
(gelbėti Lietuvą. Lietuviai 
lyra dėkingi Amerikai, kad 
iji nepripažįsta Lietuvos 

Sutarusiems šeima gerb. okupacijos, laiko Lietuvos

LINKĖJIMAS

į iuviyi aliniais psgniiv

kyme tas Galybių Viešpats) Meninę dalį paruošė ir•Aiškiausiu to įrodymu buvo Jonui Nacevičiui ir Irenai atstovą ir konsulus, kalba į 
nereikalingas, arba tam nė-!vadovavo P- J- Martišius, tariamos bendruomenės su- Čepaitei linki laimės (Lietuvą per “Voice of Ame- AMSTERDAM, N. Y.
ra galingas.
Mišrios Vedybos Retenybė

Buvo suvaidintas šiurpus brinkimas, įvykęs gegužės 
vaizdelis iš birželio 14-15 20 d. majoro Zabulionio sa- 
įvykių Lietuvoj ir Brazdžio-lėje “Dainava.” Tame su-

Praėjusi pavasari Chica-"10„ inscenizuota “Siaurės smukime iš virš 1 000 lietu- GENERALINIO
' kar- 'Pašvaistė ir pasakyta ke- vių, gyvenančių Hamiltone, Jį

Oakvillės Kammskiečių rica,” suorganizavo lietuvių 
Organizacija. skyrių prie Free Europe

-------------------------- komiteto. Bet ir Amerika
Mirė Julius Stankevičius

Birželio 14 d. čia mirė 
Julius Stankevičius, ilgame
tis “Keleivio” skaitytojas, 
išgyvenęs Amerikoje 45

dar ne viską yra padariusi
gos lietuvių jaunosios kar-'f asva,s»* “J. Pasa^ Ke-,vių, gyvenančių nammone. ^įsULATO*'NEW *YORKE Lietuvos gelbėjimui. Ji tū
tos tarpe nemažai buvo ve-)tetas eilei ascių. Išpildyme dalyvavo tik apie 70 asme- PAIEŠKOMI ASMENYS r®tų galimai greičiau ratifi-
dybu. Pažymėtina, kad{da^v.a7o- Martenus,-nų. Ir is to neskaitlingo ------- ikuoti genocido konvenciją . Velionis buvo gi-

! Martišiene, V. Zareckas, susirinkimo oO žmonių gru- Berta Achenbakaitė-Jansohn.’ir pagal ją kelti bolševiki metu- gnaujai atvykusia jaunimas 
nelabai poruojasi su vietos 
lietuvių jaunimu. Mišrios

Tilas, D. Lapinskas, P. Ja
ras, V. ir R. Šimėnaitės.

vedybos, tai yra, kad “di.jMeninė dalis buvo kruopš-
pūkai” ir “dipukės” poruo- 
tųsi su vietiniu jaunimu yra 
retenybė. Šis "reiškinys pa
stebėtas jau šeniau. Pasi
rodo, kad tas klausimas ne
pasikeitė.

Laisvamanis.

NORWOOD, MASS.

Birželio Įvykių Minėjimas

Birželio 17 d. popietyje 
parapijos salėje buvo atlik
tas viešas minėjimas skaus
mingų birželio mėnesio įvy- 

mokslu remiantis, lietuviai j kiu Lietuvoje. Minėjimą 
turėtų atlaidus pelnyti už.atidarė Vincas Kudirka, pa
siuntimą tremtiniams pake-'kviesdamas tarti įžanginį 
tų, laiškų, laikraščių, darbo'žodį kleboną F. Norbutą. 
bei buto garantijų sudary- Kun. F. Norbutas šiltais žo- 
mą ir už aukas pavergtai džiais pasveikino susirin- 
Lietuvai išlaisvinti. O tie kusiuosius ir ragino nepa- 
reikalai Romos katalikų miršti lietuviškų papročių, 
bažnyčios vadovybei išrodo skatino tėvus leisti vaikus

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 86 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti palto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 Eaat Broadvray So. Boston 27, Maaa.

čiai paruošta ir visiems la
bai patiko.

Norwoodiečiai neatsiliko 
ir aukomis Lietuvos laisvi
nimo darbams. Aukavo:

Po $10—Ona Piešanaitė, 
F. Zaranskienė, kun. F. 
Norbutas, K. Šimėnas.

B. Denisovas $7.
J. Pečiulis $5.
Po $2—Juozas Versiac- 

kas, A. ir V. Tumai, P. Ja
ras.

Po $1—M. Balutienė, I 
Tvaskienė, Smilgienė, Ado
maitienė, P. Kuras, Paznio- 
rienė, P. Vėtą, I. Vasiliaus
kienė, B. Kamantauskienė, 
4. Balutis, P. Blažis, Tylie

nė, V. Kudirka, J. J aksty s, 
J. Razuliavičius, B. Stonis, 
A. Muleris, Minkevičius, B. 
{riaučiunas, G. Pazniokas, 
A. Repšis, O. Lapinskaitė, 
A. Venskus.

Perekšlienė 50c. Viso su 
rinkta $84.65, kurie pasiųsti 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
Lietuvos vadavimo reika
lams. Dalis tremtinių au
kavo savo dienos uždarbį.

Minėjimą surengė Nor-

pė pasišovė kalbėti visų lie- Adolfina Baltrušaitytė 
tuvių vardu, visiškai igno- Kražių.
modami Montrealyje esan- Janina Boguševičiutė (Bogu- 
čio KLB-LOK nurodymus szewicz)-Mackevičienė, gyvenu- 
susiorganizuoti į KLB- si Kaune.
ALOK’a. Jie priėmė uzur- Ona Daukšytė iš Surgučiu 
patoriška nutarimą ir toliau km~ Mariampolės apskr.. Su
kalbėti visu Hamiltono ir navos parapijos
apylinkėje gyvenančių lie- va|s siau|i„ apskr
tuvių vaidu. j jonas Kulbokas iš Lankeliš-

Lietuvių socialdemokratų klv km- Bartninkų vals., Vil-
organizacija. gindama de- kaviskl° aPskr-

j..' Veronika Petronvtė iš Pajuo
džiu km., Subačiaus vals., Pa-

mokratiškus
laikydamasi

principus
Montrealyje nevėžio apskr.

išjnei Rusijai bylą už lietuvių 
ir kitų tautų žudymą. Šian
dien kova už Lietuvą yra 
kova ir už Ameriką.

P. Viščinio kalba buvo 
daugiau nukreipta į lietu
vius ir jų uždavinius laisva
jame pasaulyje. Tėvynėje 
kovos dvasia yra nepalau
žiama, bet kovotojų mažė
ja, nes juos priešas naikina 
be pasigailėjimo. Užsieny
je žmonių turime daug, bet 
jie dar ne visi įjungti į ko
vą. Neužtenka reikalauti, 
kad butų sustabdytas tautos 
naikinimas tėvynėje, bet

męs 1890 metais. Palaido
tas iš šv. Kazimiero bažny
čios į šv. Kazimiero kapi
nes.

Velionis paliko didelia
me nubudime žmoną Olesę, 
tris sūnūs, mančias, seserį 
Katriną, brolį' Povilą ir 
daug giminių. Velionis pri
klausė prie Lietuvių Klubo.

Tebūnie jam lengva ilsė
tis šios šalies žemelėje.

Koresp.

esančio Centro nurodymų., povilas Pox,lonis .§ vnka. 
negalėjo pnpazinti auks- pjuvjy Panevėžio apskr.
čiau paminėto smurto ir sa- Pranas ir Teodoras Pronaus-1 reiRia užkirsti ’keiią Hetu- 
vo atstovo lupomis protes- kas iš uogiškių km., Viekšnių 
tuodama prieš tai, apleido vais>i gyvenę Daubiškių dvare.
minėtą susirinkimą, kad to- Juozas Rodomskis iš Kybar- 
liau visu griežtumu vesti tų. Vilkaviškio apskr. 
kovą už demokratinės lietu- Marė ir Rožė šaulytės (šau- 
vių bendruomenės sudary- lys) -š Radžiūnų km., Alytaus
mą Hamiltone. apskr.

. Stasys Savaniauskas.
Ryšium su tuo, lietuvių Matijošius Siaurutis iš Pa-

socialdemokratų organiza- tunkiškių km., Alvito vals., Vii 
cija kviečia visus Hamilto- kariškio apskr. 
no ribose gyvenančius lietu- Petras Šimėnas iš Papilių 
Vius bei visas veikiančias km.. Subačiaus vals., Panevėžio 
organizacijas, kurioms rupi apskr.
kova UŽ laisvą, nepriklauso- Stanislovas SV.klakis ir sese- 
mą ir demokratinę Lietuvą, ir ,u“' lS Manampole.
suburti savo jėgas, kad ben- Tl,„,
dromts padangomis pada- Ie-konljeji arba apie jwa 4i. 

. ryti galą uzui patonsky ne- nantjejį maloniai prašomi atsiwoodo lietuvių organizaci-latgakomjngų elementų sa-liepti
jos. Jos dėkoja yisiems|b<:,tažui ir jateigU iš visų lie- Consulate General of Lithuania
prisidėjusiems prie šio mi
nėjimo, o taip pat nuoširdus 
lietuviškas dėkui už gražias 
aukas.

Dalyvi*.

41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

Pranešam, kad musų skai
tytojai Anglijoj gali atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio” atstovą šiuo adresu: 

Mr. A. Zamžickas.
26 Devonport Rd., 

London 12 W.
Priima naujus užsakymus 

atnaujina prenumeratą.

vių nutautėjimui laisvaja
me pasaulyje. Dabar kiek 
vieno lietuvio aukščiausias 
uždavinys yra kova už Lie 
uvos laisvę ir lietuvybės iš
laikymą svetimoje žemėje.
Tik tas yra patriotas, kuris 
savo darbu ir lėšomis prisi
deda prie tų uždavinių atli-' Anglijoj 3 su puse dolerių, 
kimo. “Keleivio’’ Adeimbtradja.

ir
Parduoda 
knygas.

“Keleivio’
“Keleivio”

visas
kaina

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel> 
bimo* ir pajiežkojuma.

tuvių organizacijų atstovų 
ALOK’a. kuris imtųsi kū
rybinio ir domaus darbo 
lietuvių demokratinės ben
druomenės organizavime. .

Tuo tikslu, kreipiamės į 'io” kalendorių 1952 me-
KLB - LOK Montrealyje, Um# Daug informacijų ir 
kad jisai is anksto vi
soms Hamiltone veikian- ik a i tymų. Kaina 50 centų.

Laika* užsisakyti "Keler

BAIGIAME IŠPARDUOTI

Keleivio" Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau baigiamas išparduoti. Prašome paskubėti su 
užsakymais.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug 
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė daflis su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

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

“KELEIVIS”

M

I,
27,



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

'asikalbčpmas 
Maikio su Tėvu

Kuriuo Keliu?
Nesenai paskelbtas Lie- dies prispaudėjų pusėje, 

tuvos vyskupų laiškas yra Buvo išimčių, bet ne išimtys 
didelio dėmesio vertas do-J nulemia.
kumentas. “Keleivyje” bu-! 1940 metais Lietuvą už-
vo duota iš to laiško ištrau-• klupo nauja, gal būt bai-, 
kų, kurios rodo, kokioj dva-'šiaušia visoj jos istorijoj ne-' 
šioj senosios kartos kunigi- laimė. Lietuva buvo oku
ja norėtų vesti Lietuvos ti
kinčiuosius atkuriant nepri
klausomą Lietuvą. Ta dva
sia. deja. nėra tokia, kokios 
galima ir reikėtų iš katali
kų vadų laukti po visokių 
žiaurių diktatūrų sukrėti
mų. Man tas Lietuvos vys- 
kupų laiškas priminė pralo
to Antanavičiaus garsiuo
sius pasisakymus.

1905 metais Lietuvos 
žmonės buvo sukilę prieš 
caro valdžią. Sukilimas tik 
vietomis buvo ginkluotas, 
bet jis visur buvo masinis ir 
aiškiai anticariškas ir lietu-

chijos laipsniais kiek aukš
čiau, bet dvasioje pasiliko 
ten, kur jie buvo prieš 50 
metų.

Senas Liberalas.

AUDEKLINE 
REVOLIUCIJA

Prieš metus laiko “Kelei- 
puota kaimyno iš rytų, ku-vyje” buvo aprašyta vyks- 
ris atnešė į Lietuvą žmog-tanti revoliucija audeklų 
žudišką tvarką ir naikina gamyboje. Audeklai ir žmo- 
ištisus gyventojų sluoks- nių rūbai nuo amžių yra ga
nius, o ne tiktai pavienius minami iš vilnų ir ploštinių 
asmenis. Naikina katalikus augalą, kaip linai, kanapės,; 
ir nekatalikus, naikina libe-medvilnė. Senai yra žino- 
ralus ir socialistus, naikinamas šilkas, gaminamas išl 
visus, kurie tik nesutinka ai šilkvabalių “suverptų” siu- 
kurie GALI nesutikti su lą.
svetimo okupanto šeiminin- Prie tų iš senų laikų žino- 
kavimu. mų audeklų mokslas pridė-

Tokiose tragiškose tau-jo dirbtinius audeklus, kaip 
tos gyvenimo valandose lie-“dirbtinis šilkas,” nylon ir 
tuviai Amerikoje susitarė kitokius. Pastaraisiais me- 
vieningai kovoti už atstaty- tais, dėl vilnų ir medvilnės 
mą nepriklausomos ir de- pabrangimo, ypač pakilo 
mokratinės Lietuvos. Pa- įvairių dirbtinų medžiagų

Nr. 27, Liepos 4, 1951

NUŠOVĖ PIRMĄJĮ LĖKTUVĄ KORĖJOJ

Karo aviacijos lakūnas pulk. James W. Little buvo pir
masis Amerikos lakūnas, kuris prieš metus laiko nušovė 
pirmąjį bolševikų lėktuvą prie Seoul miesto Korėjoj. Me
tams praėjus tas lakūnas dar kaujasi prieš tuos pačius 
priešus. * J

viskas savo siekimais. Jis
buvo numalšintas. Žmonių našaus susitarimo priėjo ir gamyba. Amerikoje kuria- 
judėjimą baigiant malšinti iš Lietuvos i užsienius pasi- si daug naujų dirbtuvių, ku-
pralotas Antanavičius, Sei- traukusios politinės grupės, rios įeina į tekstilės rinką
nų vyskupijos valdytojas, Šiandien, rodos, visiems su įvairiausiais naujais au-
paskelbė savo ganytojišką mums aišku, kad negalime dėklais. Paminėsime kele-
laišką, kurį dabar skaitant kovoti už kokį nors autori- tą naujų vardų, kurie pasi-
darosi stačiai šiurpu. Lie- tarinį režimą, ar už kokią rodė kartu su naujais au-
tuvos žmones, kovojančius nors monarchiją, bet tiktai dėklais: nylon, rayon, or-

—Maike, ko tu taip žiuri torija, Maike, ale aš tau iš- vį ?avo šalies ir savo lais- nž pačių žmonių valdomą lon, dacron, dynel, saran,
į mane pirštą atkišęs? virozysiu trumpai, ba žinau, Vę pralotas Antanavičius Lietuvą. Rodos aišku, bet vinyon, acrilan, vicara, ve

—Aš žiuriu, kad viena tė- kad tu neturi čėso ilgai vadino: 
vo akis išrodo lyg ir pajuo- klausytis. Matai, kaip sa- 
dus. Ar neatsimušei į lem- kiau, aš dabar persimufinau 
pos stulpą? i kitą auzą, kur vieną bur-

—Ne, Maike, čia ne stul- dingieri gaspadinė jau turė
tas kaltas. jo. Taigi pereitą subatą jis

—O kas? padarė įnešimą, kad aš,
—Džiova. kaip naujas burdingieris,
—Negalimas daiktas, tė- padalyčiau įkurtuves, pa-

_ >
Ko Tie Žmonės Nori?
Leonas Pruseika “Vilny” ti pas musų senatorius, 

rašo, o Kremliaus agentas Ralph Fldndei-s ir George 
Bimba “Laisvės” Nr. 120 Aiken. Bet kur ir kada to

kie reakcininkai nečebatlai-

ve. AŠ tam netikiu. 
—Kodėl ne?
—Todėl, kad tokio 

žiaus žmonės džiova neser
ga.

pante šnaDSo. 
Gaspadinė šitą Įnešimą pa
rėmė, na. ir aš turėjau pra- 

am' spendyt du doleriu. Kaip 
mano šnapsą išgėrėm, tai aš 
padariau diplomatišką su-

“Pragarn pasiuntiniai . . . 
jie pripildyti visokios nedo
rybės, paleistuvavimo, godu
lio. piktadarybės, pilni pavy
do. žmogžudybės. barnio, vy
liaus. nelabumo; jie apkalbė
jai. apšmeižėjai. Dievo neap
kenčiami. padegėjai, puikus, 
pasipūtę, piktybių išradėjai, 
nepaklusnus tėvams, bepro
čiai. nenumaldomi, negailes
tingi . . . melo mokintojai ir 
visokios tvarkos naikintojai.’’

ne visiems, nes Lietuvos lon, fortisan ir keletas kitų. , . .
vyskupams tokia kova ne-Tai vis nauji audeklai dirb- pa ai °Ja- .. . . D
rupi. Jie, kalbėdami apie tinai chemijos mokslo pa- “Amalgameitų Rubsiuvių Uni- Zlai> kaiP Pruseika, bet kam 
Lietuvos tragediją, nuskrys- gaminti iš įvairiausių žalia- Ja Guri virš 300.000 narių) butų pasiuntę piotesto lais
tą mintimis i fašistinę Isna-vų. karstai ragina visus unijos lo- Q bei telegiamą prieš to-
niją ir ten randa pavyzdį, Ravonas, kuris jau gami- kalus Protestuoti prieš McCar- kius bilius? pac kai tas
kaip kovoti prieš “antikris- namas virš 30 metų, seniau 
tą.” buvo žinomas, kaipo “dirb-

Kyla klausimas, kodėl tinis šilkas.” Dabar jis pa- 
Lietuvos vyskupai ėjo ieš- sidarė labai rimtas medvil- 
koti pavyzdžio kovai prieš nės konkurentas. Jo per- 
"antikristą" į Ispaniją, o nai metais pagaminta 1,- 
nėjo, pavyzdžiui, į Suomiją, 250,000,000 svarų, arba
aip jau mažą, bet pasiryžu- d vie ubai daugiau negu

. 1---------- —t----------- z — Kjek čia surinkta piktų sją jr kovingą tautą, kuri prieš antrąjį pasaulinį karą.
Maike, tu nesupratai manymą, kad ir jis užfun- žodžių prieš lietuvius tik kovoje už savo laisvę paro- Nylon, kurio gamyba tik po

mano rokundos. Aš kalbu todėl, kad jie nebenorėjo f]g proporcingai nepalvgi- karo isisiubavo, dabar jau
ne apie tą kvarabą. ką va- * ‘ . vilkti caro jungą ir kovojo namai didesnį didvyrišku- pasiekė 200 milionų svarų
dinasi džiova arba sukatom. —Kodėl tėvas sakai, kad už savo teises! Sugriuvus mą> negB gaiingų fašistinių gamybą per metus ir nuolat
ale apie tą dzūką, su katruo fai u\o . £*P omą k as su icaro valdžiai Lietuva atsi- diktatūrų remiamas ispaniš- auga, gerėja ir eina pigyn.

ran aktą ir paremti kongres- bilius buvo taikomas “tlOC- 
mano Sabatho biKų, kad anti- kininkams.” 
komunistinis aktas butų at- į
šauktas. ' Taigi, tokie kaip Buivy-

“ Amalgameitų generalis sek- dai, Jankauskai ir kiti “Ke- 
retorius Frank Rosenblum krei- leivio” ir “Naujienų” žmo- 
pėsi ir į kongreso narius, kad nės senai kovoja prieš re- 
atšauktų McCarran aktą, kuris į akcinius įstatymus, O komu- 
niekais paverčia konstitucines !nistai tik* tada prasikrapšto

, . . i akis, kada tie biliai taiko įLz tą drąsų ir ter.smgą nu-|
sistatymą Amalgameitų uniją 
reikia pagirti.

“Bet nemanykit, kad tokie 
Buivydai. Jankauskai ir kiti

as dabar ant vieno kurdo . > • skyrė nuo Rusijos ir Lietu- kasis fašizmas. Suomija Nylono gamintojas Ameri-paklausys unijos balso,
gyvenu. Jisai vadinasi Dzio- —yu mataj, nenorė- vos kunigija turėjo persi- parodė didvyriškumą ir da- koje yra didžioji Du Pont “Tie ponpalaikiai yra reakci- 
va’ . . 'jau pasakyt stačiai: ”Džio- orientuoti. ~ Bet 5enos ^va; vė pavyzdį, kaip galima ne- kompanija, kuri turi tris di- ninku čebatlaižiai.

—Tai keistas vardas, tė- dabar tavo pundas!” Aš S1°® j°įe uzslkko ^aug- Kai lygiose imtynėse kovoti už džiulius nvlono fabrikus ir . , , . šmeižtu
ve’ n ...J tą padariau su diplomatija, isusinnko steigiamasis sei- savo laisve, o ką parodė Is- stato ketvirtą. 031 aau^au -meiztų

-Ga ir keistas, bet cm ^au; „Non ------------------  ---------- ’ - --------
jau nieko nepadarysi, Mal
ke, ba ir pati Amerika yra 
keista. Vot, paimkim kad
ir tokį prajovą: einu aš aną nė diktatūra, kuniei.ia ją
vakarą atrytu, ir matau, kad., . ! pasve.lt,no. kaipo džiaugs-
stovi būrys žmonių ir visi
juokiasi. Ten pat stovi po-L^ . - -. - , , .

x • i • • <iau. tai ps pašoko kaip sunemanas, ir tas juokiasi. J r r
Frieinu aš arčiau, ogi žiu-

Ir dar 
Laisvė” nuo savęs pridu-

JUOS.
Be to, Buivydas pelno sa

vo prakaitu dirbtuvėje pra
gyvenimą, Jankauskas ki
lęs iš dirbtuvės, sąžiniškai 
dirba unijos darbą, yra tos 
pačios Amalgameitų unijos 
štabo naiys, kuri visuomet 
kovoja prieš visokius reak
cinius įstatymus, tai kam 
tas murzius šiuos žmones 
plusta ir pravardžiuoja 
“ponpalaikiais” ir “reakci
ninkų čebatlaižiais,” kuo
met jie tokiais nėra ir nie
kad nebuvo?

Toliau numatą Amalgamei- 
unijos vadai žino. jog Mc- 

Carrano Įstatymas yra nu
kreiptas tiek pat prieš unijis
tus. kaip ir kitus ‘subversy- 
vius.’ Tą patį galima pasakyti 
ir apie Smitho Įstatymą. Tik 
akli komunizmo priešai to ne
mato.”

.... ,mbų gamyboje ir daro ru- 
LietuMai katalikai, ypa- ^ug nesiraukšlėjančius. Tos 

pačios kompanijos gamina
mas orlon naudojamas už
laidoms, automobilių už- 
valktams, o dabar naudoja
mas drabužių gamyboje.

Įvairiais vardais dirbti
nos medžiagos įsiveržė į 
musų gyvenimą. Nylon iš
stūmė šilką, rayon užima 
medvilnės vietą vasarinių 
įubų gamyboje, kitos me
džiagos maišomos su vilno
mis ar medvilne, kai kurios 
dirbtinos medžiagos maišo
mos viena su kita ir naudo
jama įvairiems tikslams 
pramonėje arba įubų ga
myboje.

Natūralinio pluošto ga
myba dėl naujų medžiagų 

, , pasirodymo nesumažėjo,
ado iškankinto darbininko Tekstilės pramonė dabar 

<ajpb7susi švarką? Argiruoš-ĮguvarĮOja daugiau ir med- 
' amies grįžti į tėvypę ir ti’jvilnės ir vilnų. Bet naujos 
kėdamies ten grįžti lįir’,pe)medžiagos vis didesniais 

įkartu kurstyti savo ^yje,kiekiais pasirodo rinkoje ir 
- neapykantą kitaip manan- prisideda prie musų gyveni

nėms ir turime pasimokyti mo didesnių patogumų.

pastatvt pan-.- . . - ~ • i-x- - • , •Kaip tik aš ta paša-mln«« Kur ® Lie-;tinga. polit.niai galva,an-
tuvos liaudies teisės praei- rieji, turėtų visai rimtai pa- 
tyje buvo mindomos, ten svarstyti, ar vyskupų rodo-vla Įdurtas. Trenkė kumš 

čia į stalą ir sako 
kiaulė, tai tu monkė.” Už 
tokį įžeidimą, vaike, aš jam 
kirtau i snukį, o jis man į 
akį. Ot, valuk to ir pajuo
do.

—Prasta tėvo diplomati
ja.

—Jes, Maike, iš diploma
tiškų kalbų visada išeina { 
vaina. Matai, kaip gražiai j 
Amerikos diplomatai Jalto
je kalbėjosi su Stalinu. li
ne sausai. Prie monopol- 
kos, prie očiščenos. Gėrė. 
kalbėjosi ir bučiavosi. O 
kas iš tos diplomatijos išė
jo? Kūrėjos vaina. Gazie- 
tos rašo, kad Amerika pra
rado jau šimtą tūkstančiu 
vaisko ir tris šimtus raple-į 
nų. Gavau ir aš juodą akį i 
iš diplomatijos. Bet kaip 
aš nelabai didelis diploma
tas, tai ir demičius nedide

liu, vaikai svaido akmeni
mis į škulės langus. Ir kat
ras tik geriau pataiko, tas 
pridaro daugiau juoko tė
vams. Aš cerplyvas žmo
gus, ale negalėjau ištrivot ir 
nusitvėriau vieną rupužgal- 
vį už sprando. Sakau, pa
duosiu policmanui. Ale pri
šoko airišis kumščias su
gniaužęs, ir kai suriks ant 
manęs: “Pont toč mai boi!
. . . Hands of!! . . .” Ir tu
rėjau paleisti tą ištvirkėli.
Na, tai kaip tu sakysi, Mai
ke, ar tai ne navatnas kon- 
tras ta Amerika? Atsime
nu. jeigu Lietuvoje tėvas 
pamatytų savo vaiką dau
žant kam langus, tai gyvam 
skūrą nuimtų. O čia tėvai 
žiuri ir juokiasi, kaip jų 
vaikai iškadas daro. Čia,
Maike, viskas kitaip. Todėl 
ir žmonių vardai kitokie.
Tas pats dzūkas, su katruo
ar dabar ant vieno burdo iš
gyvenu, Dzūkijoj buvo Ju-Į------- ----------------------------
zapas, o čia vadinasi Džio-'
va j Pavergęs Lietuvą priešas

—Ar tai jis padarė tėvui nesigaili nieko iai naikinti, 
juodą akį? Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi

—Šiur, kad jis. aukos ir nepasemsi ALT
—Kaipgi tai atsitiko? vykdomo Vajaus jai išlais
—Čia galėtų būt ilga is- vinti?

“Tai ui i mes matome kunigus liau- mas kelias jiems yra priim- 
Jei abi tinas. Argi katalikiškoj

STALINO GARSIAKALBIS Lietuvos ierarchijoj ekzylė- 
e nebėra jokio saiko ir jo

kio supratimo, kad Lietuvos 
’monės. nusikratę rusiškos 
žiaurios o/upacijos, gali ne
panorėti naujos diktatūros,
‘ern ir kiyžiaus ženklu pa
puoštos? Arei mums ne
svarbu eiti į kovą už Lietu- 
• laisvę sU širdingumu, su 
lietuvišku solidarumu, be 
’ mvino keršto minčių ir be 

i kurstomo naikinti “antikris- 
kuris Lietuvoje tikrai 

nešioja nuskurusią kolchoz-
ninko miline ir išvarginto iUpasirodvmo

iš bukaprotiškos fašistinės 
diktatūros valdymo išmin 
ties?

Keista, kad tokius klausi-

S. K-s.

.Ino didesnė bus Tav-
Po Stalino portreto atsisėdę mus >š viso reikia kelti. Bet Lietuvai gelbėti auka, ju< 
Jokūbas Malikas siūlo taikin- kadangi roikalą kelia Lie- *pan labiau dė
41" Korėjoj prie 38-sios pa- tuvos vyskupai savo ganv-tis
ralėlės. Po tos kalbos prasi- toiiškame laiške, tai pagal- kinga. Aukas priima Ame 
dėjo derybos ir pasitarimai vokime, ar tik neturime rei- . . _ . . .
dėl užbairimo kraujo liejimo kaio su pralotais Antanavi- nKOS iarVDa ,r '
Korėjoj. ^jajs kurie pakopėjo ierar- skyriai.

L. Pruseika niekad nebu
vo ir nėra unijos naiys: 
niekad nedalyvavo darbinin- 

Kaip Amalgareitų unijos kovose ir apie tai nieko 
nežino. m ................

Lt. ”darbuotojai, taip ir visų 
unijų vadai, kartu ir šių žo
džių autorius, senai numa
tė, kad tokie kaip McCar
ran ir Smith biliai yra 
priešdarbininkiški, protes
tavo ir senatorių reikalavo, 
kad tie biliai butų atšaukti.

Tik tokie—jų pačių tar
me sakant—tik akli darbo 
unijų priešai, Kremliau? 
agentai, to nematė.

Anuomet, karo metu, kai 
Smitho aktas buvo panau
dotas prieš tikrus ar taria
mus trockistus Michigano 
valstijoj, tuomet komunis
tai katutes plojo už Smitho 
aktą ir sakė. kad tas bilius 
labai geras. Tik dabar jau 
negeras, kaip tapo panau
dotas prieš juoš pačius. 
Kaip tuomet, taip dabar vi
si unijų vadai, įskaitant ir 
šių žodžių autorių, protesta
vo prieš tą aktą.

Mes turim laiškų ir tele
gramą nuorašus, kuriuos 
siuntėm ir tebesiunčiam sa-

Tai tikras ''ponpa
laikis?’ arba tariant Zigmo 
Angariečio žodžiais, “buo
žės vaikas.” Jo specialybė 
yra pinigų kaulijimas iš 
darbininkų. Tame “darbe” 
jis ekspertas. Ir toks uba
gaujantis veltėdis dedasi ir
gi darbininku ir pravar- 
džioja darbininkus dirban
čius dirbtuvėse, veikiančius 

? unijose.
A. Jenkins.

KAINOSPAIEŠKOJIMŲ
Nemokamai paieškojimu ne- 

talpinam. Iki 25 žodžių paieš
kojimas kainuoja 50 centų, o 
virš 25 žodžių—po 2 centu nuo 
žodžio.

Bet tokia kaina yra tiktai gi
minių bei draugų paieškoji
mams.

Paieškojimas asmenų vedybų 
tikslais kainuoja 75 centus iki 
25 žodžių, o virš 25 žodžių—po 
3 centus nuo žodžio.

I žmokestį galima prisiųsti 
pašto ženkleliais po 3 ar 5 cen- 

i tus. Bet prašom nesiusti oro
. . pašto ženkleliu ir nesiųsti pašto

vo senatoriams, kad tie ženklelių iš Kanados, 
įstatymai butų panaikinti ir Visi paieškojimai apmokami 
tą lengvai galima patikrin- iš kalno, kitaip jie negali tilpti.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Komunistai pripažįsta, naruk, vietoj 12 užplanuotų 

kad lengvosios pramonės ir neatremontavo nė vieno, 
prekybos ministerija neiš- Popieriuje parašoma, kad 
plėtė prekybos tinklo ir la- ten dirba 35 mechanikai, o 
bai blogai aprūpina kol- iš tikro darbe pasirodo vos
ukius prekėmis. Šiaulėnuo
se statomas dviračių fabri
kas, Kėdainių rajone—cuk
raus. Tačiau prieš akis dar

15-20. “Gautos iš broliškų 
respublikų priemonės” sto
vėjo nepanaudotos Gižų, 
Alvito, Raudondvario, Kal- 

dideli uždaviniai: sustiprin-Į vari jos, Sintautų ir kt. MTS 
ti discipliną, plačiau išvys- ministerija ir kit<
tyti lenktyniavimą.

Kauno srity vasario 1 d. 
jau buvo sukolektyvinta 89 
procentai ūkių, tačiau jie 
silpnai veikia. Iš smulkių 
ūkių artelių sudaryti 293 
dideli kolūkiai. Tačiau į 
juos perkelta vos apie 100 ?

kitos įstaigos 
rašo tik instrukcijas, kaip 
turi dirbti kiti, bet kaip yra 
iš tikro, nežiūri. Toks vy
riausias agronomas Garino- 
vas, vyr. inžinierius Ivano
vas ir gyvulių skyriaus vir
šininkas Ribinski dar nė 
kaito nebuvo nuvykę į ra

ukiu. Klaipėdos srity su-Ponus- Tik vienoJ Vilniaus 
jungta į kolektyvus jau per'snty truksta 858 traktorių 

ir 875 pri jungė jų. “Išeitis 
tėra viena: kuo greičiausiai 
surinkti visus jaunus vaiki
nus su mergaitėmis ir pa-

DIDŽIAUSIAS AMERIKOS KELEIVINIS LAIVAS

Pasaulio didžiausias ir greičiausias keleivinis laivas baigiamas statyti Newport News, 
Va., laivų statymo jarduose. Laivas kainuoja 70 milionų dolerių, jis vadinsis “United 
statės.”

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO I VISUOTINAS TVANAS
SOCIALIZMO PRADAI

Ar galėjo būti toks tvanas, kad 
labai populiari ir naudinga šių apsemtų visų žemės rutulį ? Iš kur 

dienų klausimams suprasti knygutė.1 ėmėsi tiek vandens? Kur tas van- 
Kaina ................................................ 50c duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga

lėjo surankioti viso pasaulio gjfvu-

92 procentus. Visame kraš
te 904 dideliems ūkiams bu
vo nustatytos statybos vie
tos. Šiaulių srity iš 2,086
mažesnių kolūkių sudalyti i MTS mokyklas.
874 dideli.
Sunku su Sėjomis,
Sėklų Fondais

Planas toli gražu realy
bėj neįvykdomas. Lik lai
ku, pa v., tokiam Ariogalos 
rajone sėklų buvo parupin-

Į kolchozus reikia įtrauk
ti taip pat skurdžius su ma
žažemiais, davė sausio 31 d. 
direktyvas “S. L.,” nes jie, 
matyti, ligi šiol dar naudo
jasi šiokia tokia laisve ir

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijos raš

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .25c 

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 

1 ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 

: iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
: tvarkosi ? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
j yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 

, Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusijų tai yra tiesa 

! apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- 
. kia Lietuvos a te j tis gali būti ? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau- 

I ti nusipirkęs naujai išleistų knygų. 
| 98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

■ Atsiminimai ir Mintys,
truputi laisvės ir galėtų ką sėklos.” Sėjai buvo pasi- stybės turto grobime,” o Ši- parašė buvęs Lietuvos prizcdenta** *■ o *- *• * * ... kuvvc Griiiinfi

matydama rašyti. Tada to- i engta tik 51 proc. Nemen- manas—jį slėpęs. rrezi- 
kių atsitikimų, kaip kad po- činėj, Anykščiuose, Utenos dentas” Matulis piktinasi,
ra—dėl jų budingumo—že-

liūs, vabzdžius ir paukščius? 
šitie klausimai rupi, teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?“ Kaina ............................... 25c
KURGI VISA TAI NYKSTA? 

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiskai-ekonomiškų klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Raut- 
aky. Kaina ....................... .. .......... 10c

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

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimų,

SOCIALI TEORIJA
šis veikalas trumpais ir 

faktais parodo, kaip iki šiol keitoal 
draugijos formos, ir kodėl turės bo
ti

augijos
pakeisiistas kapitalizmas. Kaina 26c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 28c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Kataliką 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusL Kaina .... $1.28 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonėa 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $l.«0
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną Ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmina 
jūsų laisvas nuo darbo valandas, in
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina .................................... $1.00
SAPNININKAS

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

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkaa 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai į
Kaina. .....................

ir kituose rajonuose nėra kad “partija permaža rupi- apie senesnių laikų veikėjus ir pa- 
pasakoja daug linksmų ir_ įdomių. . , • x • • •• - j i. „ a 1 P»3»*oja uaug nnKsmų ir laumiųMG VlGriOS komunistu JHUni- nosi visuomenes ClHrbU, at- nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny- 

mo organizacijos. Net pats seit, dar permaža spaudžia ltetuvia> turėtų perskaityti.
Sakysime, nori pilietis Vilniaus srities vykdomasis kitus, nors jau 3,000 patiki- i DELK0 reikia ŽMOGUI 

nueiti į “Lietuvos kino tei-komitetas kaltinamas, kad mų moterų užima kolūkių GErt IR VALGYT? 
prie jų dar nebuvo “savano-kimo kontorą,” bet turi eiti nesugeba kaip reikiant at-pirmininkių ar kitų parei-
riškai prisidėję.” “Kolchozų pro kino teatro duris—ir likti savo uždavinio, nors gūnių vietas; marksizmo

miau sužymėta, rastų šim
tus ir tūkstančius.

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

ta tik 19 proc. numatyto Pirmininkavimas, t^ali hati pirkt bilietą. Kino direkto->aip paniški iš Bieliausko ••universitetuose" išsijuosę g.
, Hmi 7 J įpatiketas tik politiškai pati-nūs kac apie tvarkos keiti- pranešimo, Vilniuje net 94 dirba 4o6 profesoriai, , o maistas duoda daugiau spėkų, kitas

vi • -j • v-T' P roe. kimiems asmenims,” įspėjo —------ ' ktm-iia aiškina n#>tKlatpedos rr Vilniaus sntys ,. N
sios rusies komuniste net ir -

mažiau? Delko žmogui reikia cuk 
raus. druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalu? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios

mą nenori nė kalbėti. Jo proc. komunistų eina “švie- partijos istoriją aiškina net
ssivo naci A.V111 •• u v i sutvarkyti neįstengia nė vi-'timą.” Mat bijo, kad “ne- 7.510 dėstytojų; tokiam -tari__ __ _ ____
civ© lucics a.vmuiusb7 nev u teimininkavimas okupuota- saeralė kino “ministerė” M. nukryptų” ir nebutu atleisti Vilniuj prakaitą varvina 4,-į knygutės. Panaėr*Dr. "c-muš? jš»planuose visa. atsilikusios. me Mfškauskienž Arba vėl: iš vi;tVtod« ir "šviečiasi.” 00C stachanoviečių; Kaune f““ * .......................... «•

pe os sn y parengimo sjekįa nepriklausomos Lie-Į pilietis Vanagas nuėjo buto Apie 2,000 kandidatų, jau veikia 3,000 propagandi- KUNIGŲ CELIBATAS
s a,vtk tuvos b’gio, tačiau, nepaisy- dokumentų sutvarkyti į Sta-patikimesnių, leista “studi- ninku (50 gyventojų—po

Giriniu vnf 7 i m nr"damas 10 ir nekreipdamas lino rajono butų valdybą,1 juoti savarankiškai.” “S. vieną); Panevėžy su 30,000 ^^^
Ulinių zonų VOS 1.1 proc. ; vjsns truku- Lot vairi vtnin Gnaappnkft T.” Nr Sfi skalbia. kad frvventoiu net 16 DTODaean- j°s pasekmės ir doriškas dvasiš-
Daugiausia uz 
kę Varnių, Skaudvilės 
tavo, Tauragės

Ši knygelė parodo, kodėl Romos

nai. visoj respuuiiKOj linų t- 
atidavimas taip pat ėjo planas įvyKtiytas ilOjtys ęl-jvkininkll

CICII 'zminaaij kasdien komitetas pasižymi biuro- fondas

ją, >
kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
nupultų į tokią kunigų globą. Para- 
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., papildytas 30,000 sulietuvino Ferdinand de Samogitia 

' Kaina ............................................ 25c
., • kt • proc., kiaulių 92.7, avių klausia, kur gauti pirkti vo- kratiškumu. “Dideli truku-tomų įvairios propagandi-įs.lpna' Ne taip jau gero- g. paukščių 756 ir ark_ pas:,tlsWa Vilniaus ir nės literaturo^-Stalino raš-i*EMAITK RASTAI

Kai vyko ir su oneco oa- 103 7 proc. “Visais at- knvgvnas neturi. Panevėžy:Kauno aukštosiose mokyk- tų, rusų komunistų veikalui Ar žinote, kad žemaitė buvo
Se-,nU1 .^..^"L^^žvilgiais neįvykdė plano jau dau? mėnesiu ju negau-ilose.” Vilniaus srities kom- ir kt. Tačiau, nepaisant to. £
nems .žvilgiais neįvykdė plano jau daug mėnesių jų negau-ilose.” Vilniaus srities kom- ir kt. Tačiau, nepaisant to, 

V1T°JaimA Alytaus, Veisiejų, Panemu- ta. Tokiam Lentvary di- jaunuolių konferencija taip Matulis skelbia, kad “reikė-
džiausia bėda, kur pataisy- pat pažymėjo, kad “silpnai jo gu šaknimis išrauti liku 
ti batus. Tiesa, yra viena kovojame su buržuazine na
iš viso “dirbtuvė,” bet ir ta cionalistine pasaulėžiūra ii

mišku. Todėl A. Kuzminas 
“S. L^” Nr. 9 šaukė: “Pa
skubinti miško išvežimą,” 
nes, pav., toks Joniškėlio 
rajonas jo teiškirto tik 21 
proc., o išvežė vos 7 proc., 
Panevėžio vos 8 proc., etc. 
Joniškio vykdomasis komi
tetas nutarė tam tikslui mo
bilizuoti visus kolchozus, 
bet tas nutarimas, kaip pri
sipažįsta pati komunistų 
spauda, liko tik popieriuje, 
lygiai, kaip ir daugybė kitų.

Gyvulininkystės srity 
Kauno ir Vilniaus sričių 
daugumoj kolūkių pastebė
jo daug trukumų ir patys 
komunistai. Tebevyksta kai 
kur dar “privatus pasidali
nimas gyvuliais,” gyvulių 
produkcija menka, o ypač 
kiaulienos, vilnų ir kt. Pa
ti komisarų taryba ir par
tijos centro komitetas kon
statavo, kad “blogai orga 
nizuoti gyvulių ūkiai Igna- 
lino, Daugų, Tytuvėnų, Ra
mygalos, Švenčionių, Kre
tingos, Salantų, Alytaus ir 
Lazdijų rajonuose; truko 
pašarų: Prienų, Panevėžio, 
Trakų, Eišiškių, Tauragės, 
Šeduvos, Kuršėnų ir Drus
kininkų rajonų kolūkiuo
se.” Neturėjo tvartų Skuo
do, Pabradės, Dotnuvos, 
Mariampolės rajonų kol
ūkiai.
Traktorių Remonto Planas 
Tej vykdyta* Mažiau Kaip 
Per Pusę

Merkinės, Ignalino, Rau
dondvario ir kt. MTS neiš
leido iš savo dirbtuvių nė 
vienos mašinos. 15 MTS 
remonto visai nepradėjo, 34

nes, Ukmergės, Švenčionė
lių ir visa eilė kitų rajonų. 
Daug gyvulių prieauglio iš
gaišo Mažeikių, Utenos, Ši
lutės, Viliampolės, Žiežma
rių, Akmenės, Telšių ir ki
tuose rajonuose. Pereitais 
metais vidutiniškai iš vie
nos karvės gauta 1,850 kilo
gramų pieno. Kauno ir 
Klaipėdos sričių kolūkiai 
turėjo tik 46-55 proc. sėklų.

Ir iš paties Pisarevo pa
reiškimo matyti, kad trak-

pati užversta darbais, o ba
tams taisyti medžiagos jau 
kažin kada negauna. To
dėl gyventojai nenorėdami 
gaus sekti rusų pavyzdžiu ir 
grįžti į vyžininkų gadynę. 
Komunistu Propaganda 

Įsakymas eina po įsaky
mo, instrukcija po instruk
cijos. Visus trukumus nori-

torinių darbų plano neįvyk- ma Pri<’en?ti . ko™mStU 
propaganda ir jos klastoja-dė nė viena MTS, neparu- 

pinta kiek reikiant plūgų. 
Iš viso šimtai mašinų laukia 
remonto. Tačiau ir iš tik 
ką atremontuotų 50 trakto
rių 22 pasirodė netinkami 
—atremontuoti tik popie
riuje ir pranešimuose.
Trąšos Nyksta

Valstybė skyrė 240,000 
mineralinių trąšų, bet jos 
laiku nepristatytos. Kaišia
dorių punkte jos genda su
verstos prie geležinkelio 
stoties. Kirtimų punkte 925 
tonos nepadengtos net fo
lium, Vilkaviškio punkte— 
86 tonos pūva po plynu 
dangumi ir tt. Šilalės, Se
dos, Varnių kolūkiai jų ne
paėmė nė vienos tonos, ki
tos stovėjo sukrautos sandė
liuose. Adutišky po plynu 
dangum rudyja ir trakto
riai. Pernai rasta “daug 
painiavos” ir planuose. 
Kad darbas nebūtų toks pa
laidas ir melioracijos srity, 
miškų ūkio ministeris A. 
Matulionis pasiūlė meliora
cijos darbus centralizuoti.

mais duomenimis. Kaip ei
na Įsakymai parodo, pav., 
Kuršėnų rajonas, kuris per 
dieną gauna po 7-8 įspėji
mus. Tuo budu tų įsakymų 
per 6 mėnesius susidaro 1,- 
700, o per metus—3,400. 
Visas raikomas, anot Bičko- 
vo, turi tik sėdėti ir gamin
ti atsakymus. Komiteto sek
retorius Olekas skundėsi,

įdomi knyga.

reakcine kataliku dvasiški- 
ja.”
Kaune Išeikvojimai

Direktorius Medišauskas 
kaltinamas dalyvavęs “Vai

čius reakcinės ideologijos, 
išgyvendinti kabinetini už-

mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos

sidarvmą” ir visų moksli-! *P»Sė- ^maitė yra daug raštų pa- grasiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- 
ninkų darbą “priartinti prie I kivis” parduoda jos raštus paraiy-

komunistiniu uždavinių.”
ELTA.

SENSAS ir NONSENSAS
Rašo Prof. ALIJOŠIUS SKURLUPADSKIS

Vardų Prievartavimas Pr. (Netvarkoj viduriai?)
Visų tautų ir beveik visi <aok^ ar Izidorius?)

rašytojai savo kuriniuose I * ' (eofas a* Klemen-
vartoja tam tikrą kieki su- sas •' 
trumpintų žodžių. Kai ku Henr. (šventasis Jackau, 

gelbėk!)rie sutrumpinimai patys pa
lengva isipilietina, kitus nu- . . .
stato kalbininkai ir irašo įl^umpinimas ištisai spau-
kalbos vadovėlius. Vaikai .
mokyklose išmoksta atmin-L Pastebėjau, jog kai kūne 
tinai' tuos sutrumpinimus ir man" e(k)olegos (profe- 
visi juos rašo vienodai. sorla,) P° sav0 f aipsnta.s 

Bet lietuviai rašytojai pa-Pnes pavardę dar parašo

Tr. (Daleidžiu, kad toks

sisove fumpinti žodžius Pr-, W dalt” 'ki;ml nesu 
kiekvienas pagal savo skonį kad skaitytojai,
ir nesišvkšti trumpinti ar parkaitę tokių parašų, su
kas reikia ar kas nereikia, sijauilintų „ skubėtų vaisti-
O vėliausiais laikais pra- nen nuP‘Fkt! kokl° ■’k>:st|- 
sidėjo ir asmenų vardų m0 "e>a>men patekusiam'
"trumpinimas.” Štai maža aut"'™'' 
ištrauka tik iš vieno aukoto- Prof- Skurlupadsk.s pa- Į 

tana: Sveikiems neapsimes-. jų saraso, tapusio laikras- ... . . . . 1 ,. .t“ • . Įti ligoniais ir kitus ne}tan-;
01,1086' nėti, rašant savo ar svetimą

pavardę pirmiau parašyti | 
pilną vardą arba inicialą be

kad Vilniaus srity partijo 
narių 76 procentai jauni ko
munistai, kurių auklėjimas 
silpnai vyksta. Naujosios 
Vilnios, Nemenčinės, Šven
čionių rajonuose nepateko 
į partiją nė vienas kolchozi- 
ninkas. Todėl Vilniaus rai
komas paskyrė net 13 bau
dų organizacijų sekreto 
riams už neveiklumą.

Ir komunistai patys kon-l Vyt. (0 kur jį, “gerbia- 
statuoja, kad kolūkiuose!mieji,” vysite?)
darbo disciplina žema, ne-l Al. (šis išprievartotas - . , t
vedama griežtos-kovos su vardas gali reikšti Alfredą. P.1 ie aP?1.en !.an
buožėmis ir nacionalistai,. Algi,d,. Alfonsų, Algiman- ^a ^k a 
Visoj eilėj vietų jie pralen- tų. Aloyzu yours truly Ali-j"* ‘
dą į kolchozų pirmininkus,Ijosiu, o gal Alkaną žmo-, i 
brigadininkus, farmų už-'gų.) | . .. *
vaizdas ir sųskaitininkus. Zig. ( zag?) Filosofija

parduoda jos raštus parašy 
' tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- 

: sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ............ ...................... 50c
ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi" giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi- 

i tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
; kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

laibai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina .................................. lOr

KODĖL AS NETIKIU 
t DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jia 
negali tikėti. Pilna argumentų, ka
rių nesumuš joks jėzuitas........... 20e
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviama. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo anri 
tinkamai išmokti savo tėvų kall<ą, 
o senimas irgi dažnai nori paęrilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 poal.
Kaina tik ....................................41-UO
TAVO KELIAS I
SOCIALIZMĄ,

parašė L Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas........... 28c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbea.“ 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomia 
žiniomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina................................20e
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugeli iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c
“Keleivi*,“ 636 Broadvray*

So. Boston 27, Mi

Remkit biznierius, kūne 
skelbiasi “Keleivyje.”

j|K (okritas?) Jeigu išnyktų džiazo mu-
St. (Nežinia ar čia turima zika, tai žmonės greit ūž

tas, susijungiant su Stalino galvoje angliškas “šventa- mirštu Danvino teoriją, tai
................. ‘ ~ ~ gal yra. kad jie išsirutulojo iš

žemesnės gyvūnų rūšies.

žodžiu, tvarka bolševikiš- 
—nedarė jokio pagrindinio, j ka ir tai pačių komunistų 
Tokios Klaipėdos MTS, kur viešai iškeliama. Kas gi 
direktorius yra Karpenko ir ten butų galima rasti, jei kolūkiu, “suorganizavo pa- sis”—St.—ar Stasvs. o 
vyriausias mechanikas Kaz- spauda, pav., turėtų nors grobimą 50 proc. visos javų Steponas?)

Tokiam kolūky “Nauja Po- 
rudamina” buožė B. Vidu-

MES ATUEKAM . ..
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
o BIZNIO KORČIUKIŲ 

SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
*EET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvray, South Boston 27, Mass.

f
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Narkotiku Aukos

Tikrumoje šis gatvinis vaiz- vardą nuo uz-apsaugojo
. , (įniršimo. Savo sapne ma-das neparodo tlklųjų vaikų dau karalhl Kofetu ajo. 
svajonių. Berandantieji ;jant g kažkul.
gatvėse paprastai yra o-. vakaruose. Jis buvo jau-
metų berniukai, kurių fan- gražus ir nuliud Jo 
tazija vi-a uždegta paveiks- švelnių bmož„ veidas

■ liukais iš laukinių takarų įjšblyškęs ir jaudinančiai 
in raudonodžių kovų su bal- gražus. „gos įviesi(J plau.
■ taisiais. Kiek paaugę vai-
i i

Narkotikams tyrinėti biu- narkotikus negalima pap
ras atskleidžia vis daugiau rastai nustoti juos vartoti, 
faktų apie tų kenksmingų nes žmogus suserga. Pra- 
svaigalų paplitimą jaunimo deda pilti karštas ir šaltas 
tarpe ir suranda vis naujų prakaitas, prasideda kon- 
narkotikų aukų, kurių gy- vulsingi tampymai, vėmi- 
venimas pačioj jaunystėj mas ir skausmai raumenyse, 
yra skaudžiai sužalotas. Lig tik paimi heroino ar ko- 
Praeitą savaitę Washingto- kaino injekciją, skausmai 
ne 5 liudininkai (trys iš jų bematant nutyla, todėl kiek 
nepilnamečiai) papasakojo kartų mesi naudoti narkoti- 
Nusikaltimams Tyrinėti Ko- kus, tiek kartų prie jų grisi, 
misijai, kaip jie tapo nar- nes skausmai yra labai di-

Pažiurėjus Į gatvėje žai-; ‘ JULIUS ZEYER *
džiančius musų vaikus, ga- Kas hUVo karalius Kofe- lienė sugriebė jj už rankos, 
urna pamanyti, kad mažie-tua? Kada ir kur jis gyve- “Palauk! Ar nematai jos 
ji amenkomukai tegalvoja no? Niekas mums to nepa- juodo neapykantos žvilgs- 
aPie karą n žudynes. Mat, sakys. Joks metraštis jo nio? Tegul nusižeminusi 
visi jie apsiginklavę mažių- nt.minj jokia kronika, ir visi paprašo laisvės, tuomet ją 
ikais revolveriais, plaeiabry-^,,,, jfe vra „emirtingas.
lem skrybėlėm, _ apsirengę K1 k<)? to> kad dai. 
kaubojų rūbais, šaudo,njaj apje jį f|aįnav0 |r jo

viens i kita ne netaikydami.1

kotikų aukomis ir atsidūrė 
kalėjime. Dabar tie liudi
ninkai yra gydomi United 
States Public Health Serv-

deli, ir grįžti prie narkotikų 
didelė pagunda.

Kitas liudininkas, devy
niolikos metų jaunuolis, lan-

A'kanas maias korėjietis verkia pilna gerkle laukdama 
maisto. Vaikai ir jų motinos yra karo pabėgėliai, kurie 
gyvena iš pagalbos. Tokių našlaičių dėl bolševikų agre
sijos korėjoj yra daug tūkstančių.

turi visai nekaringas 
I svajones apie ateiti, kas 
matvti iš nesenai New Yor-

ice Hospital. Tris iš jų i tą j.- Brooklyne high school’ę praeities uapildvtu krimina- koja. Bet
ligoninę pasiuntė kalėjimas,! 
kuriame jie sėdėjo, o du yra 
savanoriai pacientai.

užuot rupestin-

kų garbanos driekėsi iš po
sidabrinio šalmo ir krito ant
pečių, apsiaustų puikiu ak-

.... įsominiu apsiaustu, i ke .lakusios vaikų piešimui Karalius Kofetua
-paioao>. i mąstęs žiurėjo j savo tėvų

Si pavasari iždo departa-j pjų Juodas žirgas- nėra-
(V- • i.iir buvo labai geras krepsi-Įlų, kalėjimo ir, kas svar- gai daboję, kad musų kojos n?enl° Bonįs, ; miai kapstė smėlį, o visas

nio žaidėjas, kai pradėjo j blausia, niekas negrąžins jaustųsi patogiai, mes ra- inus Paskelbė mokyklose hiirvs »imn riteriupaskelbė mokyklose
ręanjuaną. L z jo jiem darbingiausių jaunvs- mia sąžine grūdam jas i :be‘Tl’mkarns

Narkotikai ne tik pakerta gerą žaidimą jam buvo ža- tės metų, per kuriuos jie,’mažus ir ankštus batelius', <nu.° 4 iki . laipsnio, taigi
.............................. 1 - - - - - - . - | maždaug 8-12 metų am-

nupaišyti tikslą, ku-
mis, tajK> narkotiku auko-1 perkelia viso kūno svori iv.iam tauĮ)O_Pįnį?ys- Vė- 

iv=i įo i.\j!nau vaiku piešiniai buvo iš

rūkyti ir mergaitėm

žmogaus sveikatą, bet suža-'idama “basketball scholai--užuot baigę mokslus ir pa-'o moterys užsideda aukš-į ?:aZ( al 
loja ji moraliniai. Kai žmo-Jship,” kad galėtų lankyti sidarę naudingais žmonė-.tom kulnim batelius ir tuo ziaus\.loja ji
gus Įpranta į narkotikus, jis j kolegiją. Atostogų metu jis 
be jų nebegali gyventi, o nuvyko i Catskill kalnus
kadangi juos galima gauti 
tik nelegaliai, už labai auk
štas kainas, tai nelaimingos 
narkotikų aukos griebiasi 
kriminalinių nusikaltimų 
pinigams parūpinti.

Viena iš liudininkių, jau-

žaisti krepšinio ir, kai no
rėjo pirkti marijuanos, vie
nas “senyvas žmogus pasiūlė 
jam heroiną. Pabandęs he
roino, jis nebegalėjo nuo jo 
atsisakyti ir, kai rudeni gri
žo i mokyklą, jis jau buvo

na, malonios išvaizdos blon-ĮĮpratęs i narkotikus. Ta-
čiau heroino vartojimas jau 
tiek buvo paveikęs jo svei
katą, kad jis nebegalėjo 

Pirmą kaitą su šios žaisti savo komandoj ir is 
mokyklos išstojo. Kad pa
rūpinti pinigų pirkti heroi
ną, jis pardavinėdavo savo 
rubus, vogdavo iš namų 
daiktus ir nešdavo juos pre
kiautojams, išleisdavo tuos 
pinigus, kuriuos motina jam 
duodavo eiti pas dentistą 
ar vaistams pirkti. Paga-

dinė mergaitė, papasakojo, 
kad ji pradėjo rūkyti mari

niIUjuana cigaretes būdama 
metų.
rūšies narkotiku ją supažin
dino jos draugė iš Cincin- 
nati High School’ės. Išėju
si iš mokyklos ji pasidarė 
keliaujanti artistė ir, kuo
met buvo 17 metų, pradėjo 
naudoti heroiną.nes mariju- 
ana pasidarė persilpna. 
Kuomet organizmas ir prie 
heroino priprato, ji pradėjo 
maišyti heroiną su kokainu, 
kad gautų geresni veikimą. 
Ji jau buvo taip pripratusi 
prie narkotikų, kad per die
ną išleisdavo apie $80 
jiems pirkti. Kadangi tiek 
daug pinigų ji neturėjo, tai 
pradėjo verstis prostitucija.

kadl"au VUiIx^ piešimai 
įstatyti parodoje.

gaus.” Bet vergė tylėjo. 
“Kam aš turiu maldauti to, 
kas man priklauso? Ne, 
verčiau kentėsiu prievartą. 
Manęs vistiek netrukus lau
kia kapas. Ar ne vistiek, 
kur man ji iškas?” Ir ji 
nenulenkė galvos. Paliko 
vergė. Slinko metai, o ji 
vis tylėjo ir nieko neprašė.

Išdidžios karalienės ne
apykanta augo kiekvieną 
dieną ir dabar, kai stovėda
ma su sunum tarp tiek 
brangenybių, pamatė seną 
vergę, piktai ant jos suriko: 
“Kodėl čia sėdi ir tinginiau
ji, kai kiti dirba?” “O tu 
ar dirbi?” ramiai paklausė 
vergė, pakėlusi savo sun
kias nuo neišverktų ašarų 
akis. Karalienės veidas su
liepsnojo pykčiu, bet ji bu
vo taip nustebinta nelaukto 
atsakymo, kad akimirka pa
liko kaip be žado. Senutė, 
nepaprastai išblyškusi, pa
dėjo galvą ant marmurinių 
laiptų ir sudejavo: “O vieš
patie, kaip man silpna! Ne
jaugi jau mirsiu?” Kara
lienė tuo taipu atsipeikėjo. 
“Kofetua,” kreipėsi ji i sū
nų, “padėk koją ant tos pa
galiau nulenktos galvos.” 
Vaikutis paklausė.

Senutė staiga pašoko ir 
pakėlė rankas, tarsi norėda
ma jį prakeikti, bet kai jos 
akys Įsmigo Į nekaltą vaiko 
veideli, ji susijaudinusi Įsi- 

isirėžė karaliaus atminty. Įžiūrėjo Į svajingas geras 
Nors jis tada tebuvo aštuo- vaiko akis ir staiga dvi aša-

būrys jaunų riterių, kurie
turėjo lydėti karalių jo ke
lionėje, nekantriai laukė iš
vykimo ženklo. Visi jie il
gėjosi pamatyti pasauli ir 
tas svečias šalis, apie kurias 

1S* buvo tiek daug girdėję.
Karalius Kofetua susi

mąstęs žiurėjo Į aukštą ge
ležinę tvorą, kuri skyrė jo 
pili nuo uosto. Uoste, ties 
pačia pilimi, plūduriavo du 
gražus laivai, kurie buvo 
skirti tik karaliaus naudoji
mui. Nuo pilies iki pat ju
ros tiesėsi marmuriniai 
laiptai, i kuriuos bangos su
duždavo, ištykšdamos i tūk
stančius neriu.X--------------s-

Tie laiptai ir jura primi
nė karaliui vieną atsitikimą 
iš jo vaikystės, kuris giliai

kojų pirštus. Dėl 
kojos yra nenormalioj pa
dėty, kyla visokios kojų Ii- Suaugusieji, kurie aplan- 
gos, kurių priskaičiuojama kė tą parodą, gali buti ra- 
iki 60. Dauguma jų nėra mus. Paaugesnių vaikų pa- 
labai rimtos ir gali buti pa- šauly nematyti karų, žudy- 
šalintos paprasčiausia prie-! nių ir kitokių kravinų norų. 
mone, būtent—nešioti puse Nuo Brooklyno iki Buffalo 
numerio didesnius batelius vaikų pasauly vyrauja tas 
negu buvo Įprasta. pats taikingas noras turėti

Pavargusiom kojom dak- malonų, šiltą ir taikingą 
trai rekomenduoja šilto-šeimos gyvenimą. Mergai- 
šalto vandens vonias. Kei-'čių piešiniuose matėsi nuo- 
kia paimti du kibirus, vieną takos vestuviniais rūbais, 
su šiltu vandeniu, o kitą suįgandrai, nesantieji vaikus, 
šaltu. Įkišti kojas Į šiltą mokyklos kuriose piešėjos 
vandeni, palaikyti vieną ar' Įsivaizdavo esančios moky- 
pusantros minutės, po to tojos, apsuptos vaikų būrio, 

Septynių mėnesių “dipukas” įkišti i šaltą vandeni ir tą j slaugės ir kiti gražus užsi- 
Edmund Szilagyi verkia ma- į pakartoti 10-15 kartų. Po Į ėmimai. Berniukų pieši- 

to kojas gerai nusausinti niuose vyravo mašinos, fan- 
rankšluosčiu ir atsigulti tastiški traukiniai, moderni- 
pusvalandi pailsėti. Tokias zuoti namų Įrengimai, o kai

mis.

RAMINA BROLIUKĄ

mos. o jo dvejų metų sesutė 
jį ramina. Vaikų motina at-

liau jis pradėjo klastoti Če- vyko i Ameriką, bet čia bu
klus ir buvo policijos SU- vo pastebėta, kad jos plaučiai 
gautas nesveiki ir ji buvo sulaikyta

Baigęs savo pasakojimą., Island stov-ykk>je patik- 
jaunuolis pareiškė, kad, jo
nuomone, reikėtų duoti lei
dimas narkotikų ligoniam? 
pirkti narkotikus aptiekose
normalia kaina. Tuomet be-į ---------

apgaudinėjimu ir kitokiais matant sumažėtų nelegalių , Mes rtipinamės musų vei- 
kriminalais. Pagrindinis pa-' prekiautojų skaičius, nesi du, musų plaukais, prižiuri- 
jamų šaltinis buv
vogimas ir parašų |r-
mas. Išperkant vieną pa- dėl, kad šis uždraustas biz- nės, parenkame organizmui 
vogtą čeki su suklastotu nis neša jiems nepaprastą 
parašu, ji buvo suimta ir at- pelną.

nių metų amžiaus, bet Įvy
kis neišbluko iš jo atmin
ties. Kartą, kai iš tolimų 
šalių laivais buvo atgaben
tas pasakiškas grobis, kara-

rinti sveikatą. Vaikai su tė
vu lanko motiną stovykloje.

Vargšės Kojos

vonias imti du kartu per kada fanuos su gausybe be- j lienė, jo motina, atsivedė jj 
siganančiu gyvuliu. Pas!? rią vietą. Visas juros pa
kai kuriuos noras keliauti, Ikraštys buvo nuklotas bran- 
matyti pietų šalis, bet ir čia genybėmis, o tarnai su ver- 

- - - - gais skubėdami nešiojo gro
bi i pili, kur šviesioj ginta

dieną.
Svarbu yra kojas kiekvie

ną vakarą mazgoti. Geriau
mazgoti po kranu, nes bė- piešėjai save Įsivaizdavo ne 
gąs vanduo kojas masažuo- kaip kariaujančius herojus,'
ja ir sukelia kraujo apyta
ką.

Jeigu inoterys^ skundžiasi 
skatišftkSfe iierrienyjfe, ’ tai

ro čekiui dabar besąžiningi pirkliai me rankas, kad jos atrody- ra pi^a? ženklas, kad jos 
klastavi-'pardavinėja narkotikus to- :tų dailesnės ir švelnes- turi mesti nešįojusios aukš-

sveiką
dažnai

maistą, bet labai 
pamirštame paairu-

| šių kelių liudininkų pasi-įpinti musų kojom. 0 juksidurė kalėjime.
Visą laiką ji žinojo, kad pasakojimai kelia pasibai- 

narkotikai ją pražudys ir sėjimą, pagalvojus, kad jų 
stengėsi kaip nors to papro- gyvenimas pačioj jaunystėj 
čio atsikratyti, bet be dak- yra sugriautas. Jeigu ligo- 
taro pagalbos tai yra nei- ninėje juos ir išgydys nuo 
manoma. Ir kiti liudinin- narkotikų vartojimo, niekas 
kai tvirtino, kad Įpratus Į nebegalės išbraukti iš jų 

VAIKUTIS NUSKENDO SKALBIAMOJ MAŠINOJ

,...
Motina Irene Schaefer sugriuvo prie savo dvejų metų vai
kučio Jonuko lavono. Vaikas, motinai valandėlei prasiša
linus drabužius išdžiaustyti, palipo ant kėdės ir norėjo 
pažiūrėti į skalbiamos mašinos vidurį, bet bežiūrėdamas 
Įkrito Į mašiną ir nuskendo. Ta nelaimė įvyko Brook
lyne.

jos vargšes atlieka nepap
rastai dideli darbą. Su kiek- 
• ienu musų žingsniu jos ne
siskųsdamos pakelia musų 
kūną ir pastumia ji pirmyn. 
Mums stovint, jos valando
mis išlaiko 130-150 svarų 
naštą. Bendrai, mes visi 
nerodome kojom tiek pa
garbos, kiek likusiam ku
liui. Gal būt dėl to yra tiek 
daug žmonių, kurie skun
džiasi kojų negalavimais. 
National Association of 
Chiropodists praneša, kad 
Amerikoje yra 50 milionų 
žmonių, kurių kojoms rei
kalinga daktarų priežiūra.

nešiojusios
tom kulnim batelius. Ne
šiojant aukštom kulnim ba
telius moters liemuo Įsitem
pia, kad išlaikytų kūno lyg
svarą, dėl ro ir pradeda 
skaudėti.

Noras bet koka kaina tu
rėti mažas kojytes ir neno
ras jomis rūpintis yra ta 
priežastis, dėl kurios kojos 
taip dažnai skauda.

bet beskambinančius gitara 
ir bežaidžiančius su keistais 
tolimųjų kraštų 
jais.

Taigi, vaikų svajonės vi
sai nėra tokios karingos, 
kaip praeiviui, išgirdus vai
kiškų revolverių šuvius, 
kartais atrodo.

VASAROS NAKTIS
Naktis yraži. rami, vaizdi;
Toli juokavimus girdi 
Ir dainas ilgesy pradėtas! . . . 
Malonu vienkart ir graudu;
Į tolį eitum vienu—du! . . . 
Naktis graži, -langus žvaigždė

tas.

. . . . , (Mėnulis šviečia. PradalgiuDažniausiai skundžiama- Pakvipo Už ru(dy
si nuospaudom (hard and'Griežlė begriebia kanapėta, 
soft corns) ir sukietėjimais!Ant kalno snaudžia pušynai; 
(calluses). Tie iš pažiūros
menki negalavimai veikia 
musų nuotaiką, daro musų

itKapuos sapnuoja milžinai 
Naktis graži, rami, žvaigždėta.

liūdesius „e,-vingus, negrak-,*^“- «£ “*“•< 
šėius ir rodo, kad kažkas
yra netvarkoje su musų ju- Tenai. tenai, kur pušynai, 
dėjimo mechanizmu. Ne- Kur ilsis bočiai—milžinai! . .
užmirškime, kad pėda su
sideda iš 26 kauliukų ir 36 
sąnarių. Jei nore vienas tų 
kauliukų yra nenormalioj 
padėty, dėl to kenčia visa

Naktis rami. graži, žvaigždėta.
Maironis.

ELEGANTIŠKA SUKNELĖ

Alice Alden sumanė šitokią 
medvilnės medžiagos sukne
lę. kuri atrodo elegantiškai ir 
yra vėsi vasaros laike.

rinėj salėj stovėjo sidabro 
sostas. Karalienė buvo be 

gyvento- galo išdidi. Išdidi dėl savo 
kilmės, dėl valdžios, bet 
ypač ji didžiavosi savo su
num Kofetua. “Viskas, ką 
čia matai, yra tavo,” tarė 
jam tuomet karalienė. “Vi
sos žemės, kurias ši jura 
plauna, visos brangenybės, 
kurias dabar atnešė juros 
bangos, priklauso tau. Nė
ra tokio noro, kurs nebūtų 
išpildytas. Nėra nieko, kas 
tau galėtų buti uždrausta. 
Vienus Dievas leido viešpa
tauti, o kitus—jiems tar
nauti.”

Kofetua tuomet buvo dar 
mažas vaikas ir nesiiupino, 
ką tie žodžiai reiškė. Bet 
jam smagu buvo imti Į ran
kutes saujas perlų, maišyti 
juos su smėliu ir mindžioti 
kojytėmis. Motina šypso
josi stebėdama jo žaidimą, 
bet staiga jos veidas apte
mo. Ji pastebėjo seną mo
teriškę, besėdinčią ant laip
tų, sunertomis ant kelių 
rankomis. Tai buvo vergė, 
kurios karalienė nekentė, 
nes jos veidas buvo išdidus. 
Kadaise, už kažkokių jurų 
ji buvo paimta Į nelaisvę ir 
atvežta su kitu grobiu kara 
lienei. Ji neverkė, nelaužė 
rankų ir nelenkė galvos, kai 
ją atvedė pas karalių ir ka
ralienę. Karalius panieki-

ros iš senutės akių nuriedė
jo per veidus ir nukrito ant 
Kofetuos galvos. “Ko tu 
verki?” paklausė karalienė 
švelniu kaip dar niekad 
balsu. . “Šia akimirka pa
mačiau visą tavo vaiko at
eitį!” “Ir tai tave pravirk
dė? Ką žinai apie jo busi
mąjį gyvenimą, kas jo lau
kia?” neramiai sušuko ka
ralienė. “Pažins tavo klai
dą,” atsakė senutė. “Sakei, 
kad viskas jam butų duota, 
kad viskas busią jo valio
je, o tačiau jis mirs iš . . .” 
Staiga senutė nukrito ant 
laiptų ir visa pajuodo.

“Baik sakyti,” maldavo 
susirupinusi karalienė, “pa- 
akyk, ko turi saugotis.” 

Bet senutė jau merdėjo.
“Ištark tik vieną žodį, 

pasakyk,” vis maldavo ka
ralienė. “Iš ilgesio,” pra
šnibždėjo senoji vergė, par
puolė kniūpsčia ir sunkiai 
sudejavusi krito negyva.

Stfmindykit ją, Įmeskit i 
j jurą,” šaukė nežmoniškai 
Įsiutusi karalienė. “Ji ne
baigė sakyti, nusinešė su sa
vim paslaptį,” rėkė ji ir, ap
imta nežinomos baimės, ap
siautė sūnų savo karališku 
apsiaustu ir nusinešė Į pilį, 
tarsi norėdama apsaugoti 
nuo nematomo priešo.

Daug metų praėjo, bet 
mažasis Kofetua to Įvykio 
neužmiršo. Ir dabar, žiū
rėdamas Į tėvų pilį, Į sodus, 
kuriuos jis tuoj paliks ir iš
keliaus Į svečias šalis, prisi
minė senąją vergę ir jos žo
džius. Kofetua anksti pali
ko našlaitis. Tėvas ir moti
na jau senai ilsėjosi po 
marmuro lenta pilies baž
nyčios tamsiam šešėly, kur 
dieną-naktį degė aukso ži
bintai ir skleidė nuostabius

Biznieriam* gerianti* rie- 
i pasiskelbti ^Keleivyje-”

namai paklausė: “Kam ją 
atvedėt?” ir jau norėjo do- kvapsnius, 
vanoti jai laisvę, bet kara-| (Bus daugiau)

t I
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Nariai Bėfa, Judėjimą* įauga. Kai jie apsivalys iki ,apie įvykius plačiame pasauly- 
Aug* nuogo kaulo, tada jie tikrai Me’ ir apie ta,p vadinam^

Urugvajaus “komunistų” S I grynakraujų ^vtakąją Chicagą. kuries pa-

laikraštis “Darbas” skun- sUhnc^ mikroskopišką nyk-
džiasi, kad priemiesčio Ca-‘stuM\ bus švarVs’ kaiP 
šabo lietuviai negarbiną jnauJa* gimęs kūdikėlis.
Lietuvos okupantų ir vietos Gydytojų Mum* Nebereikia 
komunistų, nelanko jų pa-

Argentinos marijonų “Lai
kas” gegužės 31 d. rašo:

“Montevideo priemiestyje 
Cerro sunkiai susirgo lietu-

pantų garbintojais ir jų įs Z. A. Jau nuo Velykų __ _
bendrakeleiviais. Įj? varginęs reumatizmas, tikiu kad ..Keieivis» bus tikru

Toliau skundžiasi, kad pagaliau griebė širdį ir kuo 'musu bendrakeleiviu kol gyven- 
niekas ne tik iš lietuvių, bet Į neprivarė ligonį prie mir-
ir iš kitu tautų žmonių ne-'.ties. Lietuvių kapelionas 
tiki į Stalino taikos propa- tėvas J. Bružikas jau buvo 
gandą. Dar kitame to laik-[aprūpinęs jį paskutiniais 
raštelio numeryje dūsauja, sakramentais. Ligonio ir jo 
kad jau vietos' darbininkai šeimos paprašyti tėvas Bru- 
baigia iššluoti beveik iš visų žikas ir tėvas Mikalauskas 
anksčiau komunistų vado-[atlaikė už jo sveikatą po 
vaujamų unijų (sindikatų) vienas šv. mišias ir dėkui 
jų vadus. Pagaliau, po vi- Dievui, ligonis pradėjo

rengimų, neprenumeruoja 
jų laikraščių ir, bendrai, at
meta bet kokį bendradar
biavimą su Lietuvos oku-

su skundų ir verkšlenimų,

kote siųsti 3 mėnesius nemo- PASKUTINIS LIUDININKAS MaeARTHVRO TYRINĖJIME 
karnai. Kiekvieną kartą ten 
randu naujausias žinias ne tik

vėsyje ir mes apsistojome.
Džiaugdamiesi sėkmingu laik* į 

raščio gyvavimu per 45 metus.! 
linkim jam dar bent dešimt 
kartų po 45 metus ir su tokio
mis pačiomis pasekmėmis gy
vuoti.

Nors tie linkėjimai yra ir gan 
pavėluoti, bet geriau vėliau ne
gu niekada.

Tuo pačiu siunčiu jums meti
nę savaitraščio prenumeratą ir

niai gauna nemažus divi- kams nepasakė,” sako par-
davėjas.

Paskutinis liudininkas gen. MacArthuro atleidimo reikale 
buvo generolas Emmet O'DonneL, kuris sakė. kad pernai 
metais reikėjo daužyti Mandžurijos bazes, bet dabar 
butų pavojinga tai daryti, nes bolševikai Mandžurijoj turi 
sutraukę daug lengvųjų kovos lėktuvų ir mes turėtume 
didelius nuostolius bombarduodami Mandžuriją.

dentus, kurie eina lietuvių 
tremtinių šalpai Europoje, 
patartina mažus maisto ir 
kitus siuntinėlius užsakyti 
ir siųsti per C.ARE. Kad už 
tokius siuntinėlius Ameri
kos lietuviai gautų kreditus,

“Pamokino”

Vieną gražią dieną prie 
vienos krautuvės lango su
stojo tėvas su vaiku ir žiu-

patartina visi tokius siun- nBeJa- Va‘kas- kok‘« ka
tinėlius užsakyti per BALF, !“''?« ai I’enkl« !>a?te- 
siunėiant reikalingą pinigų bėjęs ko jam reik,a, į tėvą

sumą. Per BALF galima 
užsakyti šiuos CARE siun
tinėlius: Standartinį maisto 
paketą už $10; maisto pa
ketas gyvenantiems Angli
joje—$10, riebalų paketas 
—$4, mėsos paketas—$11.- 
50, biudžetinis maisto pake
tas—$6.95, vilnų (mezgi
mo) paketas—$13, vilnonės 
medžiagos paketas — $11, 
vilnonių antklodžių pake
tas — $11, paklodžių ir 
rankšluosčių paketas—11, 
mažų vaikų maisto paketas 
—$10, kūdikių drabužėlių 
paketas—$11. Jeigu pats 
siuntėjas norėtų tokius pa
ketus paruošti ir pasiųsti, 
jam atsieitų bent pora do
lerių brangiau. Be to toks 
paketas nebūtų lietuviams 
kredituotas.

Siunčiant CARE siunti
nėlius per BALF padaroma 
trilypė nauda: tiesioginiai 
sušelpiamas tremtinys, 
Amerikos lietuviai gauna 
kreditą ir BALF iš CARE 
gauna daugiau dividentų 
(iki šiol BALF jau yra ga
vęs iš CARE apie $70,000 
dividentų), kurie nukreipia
mi lietuvių šalpai tose vals
tybėse, kuriose CARE ope
ruoja.

Norėdami pasiųsti vieną 
iš aukščiau suminėtų siunti
nėlių, prisiųskite BALF’ui 
reikalinga pinigų sumą kar
tu su savo ir gavėjo adresu, 
taip pat nurodykite kokį 
siuntinį siunčiate. Tokius 
užsakymus BALF tuojau 
padarys. Už kiekvieną už
sakytą siuntinį siuntėjas 
gaus gavėjo pakvitavimą. 
BALF’as patarnaus nemo
kamai. BALF.

Iš GYVENIMO

Dad, nupirk man šitą. 
Dad, nupirk man šitą.

Tėvas neiškentęs piktai 
atkirto:

—Išmušk langą ir tada 
galėsi pasiimti . . .

—Na ir tėvas!—atsiliepė 
krautuvininkas, kuris stovė
jo tarp durų.—Na. ir kas 
butų, jei vaikas paklausytų 
tokio tėvo patarimo. Išmu
šus langą ne vaikas bet tė
vas turėtų atsakyti.

Tą pasakęs krautuvinin
kas pasitraukė ir uždarė du
ris.

J. D. Taurus.

sime šioje demokratiškoje ša
lyje.

Su pagarba.
Bronius Rudys.

Mažosios Lietuvos 
Lietuvių Šalpa

Lietuviškoj Amerikos 
spaudoj pasirodė pareiški
mų, tvirtinančių, jog Mažo
sios Lietuvos lietuviai yra 
šelpiant BALF’o aplenkia-

pat maenų tėvą Mikalaus- mi- . .... .
k», kai jie kam atlaikys mi- . ^tie pareiškimai near
siąs už sveikatą, tai ligonis tmka tiesą. Kaip pavyzdi, 
pasveiks. Jei jie negelbės nuodam salpos darbo ap- 

- - žvalgą britų zonoj, kur klai
pėdiečių yra didžiausias 
skaičius. Jau 1950 metais 
liepos mėnesį BALF įstai
gos britų zonoj tarnautojai, 
bendradarbiaudami su Ma
žosios Lietuvos Taryba, as
meniškai aplankė kiekvieną 
mažlietuvių koloniją, susi
pažino su jų gyvenimo są
lygom ir nustatė tikslų jų 
skaičių. Britų zonoj maž
lietuvių skaičius yra 2,600 
asmenų. Didžiosios Lietu
vos lietuvių vidurkis (nuo 
1950 liepos iki 1951 metų 
gegužės)—4,700. Per mi
nėtą laikotarpį BALF maž- 
lietuviams išdalino 15,653 
sv. maisto ir aprangos; ki
tiems lietuviams atiteko tų 
pačių gerybių 26^70.55 sv. 
Tuo budu: vienam mažlie- 
tuviui teko 6.02 sv., vienam 
didžlietuviui—5.8 sv.

sveikti ir gerėti.’

paskutiniame to laikraštė- Reiškia, ateityje gydyto
jo numeryje tie patys va-j jų mums jau nebereikės, 
dai’ save ramina ir džiau- Turjme tėvą Bružiką ir tokį 
giasi vietos komunistų va
lymu, kuris paskutiniu lai
ku Maskvos įsakymu yra 
čia vykdomas ir be pasi
gailėjimo šluojami lauk iš
partijos ne tik eiliniai na 
riai, bet ir buvusieji vadai 
ir parlamento atstovai.

Komunistai visada sako, 
kad jų judėjimas auga ir

po vieną, tai melsis abudu 
ir tikrai gelbės. Taigi, ša
lin daktarai ir tegyvuoja 
musu “euranderos.”

M. Krasinska*.

KAIP TAUPYTI 
GAZOLINĄ

! visada gerame stovyje, nes 
Į gerai prižiūrima mašina 
mažiau gazolino suvartoja.

KAS MUMS RAŠOMA
Įstatymai Yra ir Nėra

Amerikos valstijose yra tuk

sčpinigauti arba nori pakerš- 
tauti.

itijose yra tuK-( Amerįkoj tokie užmiršti įsta- 
stančiai išleistų ir "veikiančių” tyTna| vadinami “felae 
ĮsUtymų. kurių niekas nesilai- Jie g savotiškų senų lai
ko ir nemano laikytis. Pavyz- kų papajų. Kai kur puritonai 
džiui. daugelyje valstybių įsta- juos j$jeyOii lačkydamies savo 
tymai neleidžia sekmadieniais grježtą krikščioniškų pažiūrų, 
šokte, daryti piknikus, žuvauti, get šiandien patys puritonai 
medžioti, maudytis upėse ir pasikeitė, o jeigu airišiai policš- 
ežeruose. lošti teatrus, arklių ninkai kur pradetla vykinti pu- 
lenktynes ir tt. Tokių įstaty- ritonų išleistus įstatymus, tai 
mų. paliktų ši senovės laikų. gaunasi tikra košė. 
yra galybės. Jie nėra atšauk-į prje^ kelis metus Massachu- 
ti. bet jų niekas ir nesilaiko. petts gubernatorius “panaiki- 
Jie yra užmiršti. . . . 'no-’ įstatymą, kuris grasino

Tokiu istatvmu buvimas duo-mirtto bausme kiekvienam 
da progos vaidininkams kartais W»d
pasauvabauti ir pasipinigauti. M kur,s t,k bus pagautas 
Imkime įstatymą. kurs drau- Massachusetts vaistuos tento- 
džia sekmadienį šokius. Visi rijoj-. . •• yn*. . _ . . ,.
sekmadieniais šoka. bet jeigu ** >>“'» kad ,,a

Dešimt gerų įsakymų ga
li atpiginti važinėjimą au
tomobiliu, jei vairuotojas 
nori ir moka tais “įsaky
mais” pasinaudoti. Štai tie T , ~ . T „
isakvmai- i Jau kuns laikas BALF

' centro raštinė gauna laiškų
1. Važiuok lygiu greičiu, raginančių BALF paruošti 

nešokinėdamas nuo vieno ir siuntinėti mažus indivi- 
greitumo prie kito. Kiek- dualinius maisto ir apran-

Del Mažų Siuntinių 
Tremtiniams

A. S., 728 Hudson Avenue, 
Rochester, N. Y. (28)

CHICAGO, ILL. 
Svarbios Paskaitos ii 

Šventojo Rašto
Būna kiekvieną nedėldienį nuo 10 

vai. ryto, 5324 So. Halsted St. Yra 
aiškinama tikroji Tiesa iš Šv. Rašto. 
Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri 
ka tik išėjusi iš spaudos, aiškinanti 
pasaulin) perversmų laiką, ir kas 
įvyks trumpoje ateityje? Knygelė 
145 pusi ŠTAI JŪSŲ KARALIUS, 
kurią galima gauti ir per paštą uš 
40 centų, rašant: V Klovas, 3444 So. 
Lituanica Avė., Chicago 8, IU.

I paskaitas kviečiame atsilankyti 
visns. įžanga nemokama, kolektų 
nėra.—Š. R. T. (31 >

policijos kapitonas ar koks ki- knygose yra, iki gub. Bradford
tas pareigūnas nore, iš to ••lau- ■>» Įr i-okais jį prisunkto pa-
zvmo" pasidaryti biznį, jis gali "•*>«> "■ j!"
/ , X- T • land žmones “be baimes lan-
ta padaryt-:. Je, teps,. ,stoty- valstijoj. Tokiu
mas neveiks. iei netepsi. įsta- -
tvmas pradės “veikti” ir tu ne- Juokingų, nusenusių, kvailų ir 
tyma. p kvšininkavima veisiančių vsta-
soksi sekmadienį. ... { ' __ - - -[tymų yra pilna.

Jeigu kas pradėtų griežtai nepanaikinti? 
vvkinti visus “veikiančius,” bet

Kodėl juos

—E. P.
užmirštus Įstatymus, tai žmo
nės pamatytų, kad tų Įstatymų 
yra visiškai kvailų arba išėju
sių iš mados ir juos panaikin
tų. Bet dabar tie įstatymai 
knygose yra ir miega, jie tik 
retkarčiais “prisikelia.” kada

Lawrence. Mass.

Sveikinimą*
Gerbiamieji! Su dideliu su

sidomėjimu skaitau jutų lei
džiama savaitrašti, kuri tams

koks nors valdininkas nori pa- tos man kaip naujakuriui suti-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad ji* jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ūž
tam je vietą, kai giltinė ji nusinei?

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

KELEIVIS
27,

vienas greitumo pakeitimas 
ėda ekstra gazoliną. “Ne
rimtas” vairuotojas, kuris 
aplenkinėja kitus karus, 
staiga sustoja, vėl lekia ir 
dažnai maino greitumą, su
vartoja visu trečdaliu dau
giau gazolino negu “lygus 
vairuotojas.’’

2. Važiuok neskubėdamas, 
“pigiausias” važiavimas yra

gos siuntinėlius tremtiniams 
Vokietijoje ir kitose Euro
pos valstybėse.

Šiuo reikalu Bendrasis 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondas jau yra pasisakęs 
net keletą kartų, bet atro
do, kad dar ne visi lietuviai 
apie tai žino.

Mažų maisto siuntinėlių 
paruošimas, nors siunčiami
daiktai ir produktai butu 

po 30 mylių per valandą. perkami žemiausiomis ur- 
BALF gerybes skirsto ko- Važiuojant 60 mylių greitu- mo kainomis, BALF’ui at- 

misija, į kurią Įeina ir Ma- gazolino susi\ artoja sieitų labai brangiai, nes 
daugiau. i reiktų pirkti ne tik specia-

3. Pradedant važiuoti iš Hus produktus, jų įpakavi-
žosios Lietuvos Tarybos at
stovas. Jau vien tas faktas 
rodo, kad skirstymo darbe 
negali buti jokio neobjek
tyvumo mažlietuvių atžvil
giu.

Lietuviškos organizacijos 
Vokietijoj — tiek Lietuvių 
Bendruomenė, tiek BALF 
—jokio skirtumo tarp maž
lietuvių ir didžlietuvių ne 
tik nėra dariusios, bet dėjo 
visas pastangas sucemen
tuoti vienus ir antrus į vie
ną lietuvišką kūną. šitas 
faktas yra tiek aiškus kiek
vienam, kuris bent kiek se-

25' ‘Pilviškiai, Pilviškiai!’

lėto pereik į didesnį greitį, 
kai mašina pasiekia 15 ar 
2O; tnylfų greitumą. ‘ Neva
žiuok, kaip “ triušis,” iš kar
to zovada.

mo medžiagą, bet taip pat 
reikėtų samdyti tų produk
tų pakuotojus ir siuntinėlių 
paruošė jus. Tą pigiai gali 
atlikti tik organizacija, ku-

4. Važiuodamas į kalną į 1>erka' Pakuoja ir siunčia
pereik į žemesnį greitumą 
ir kopk į viršų apie 20 my
lių greitumu.

5. Prisiartindamas prie 
raudonų šviesų sulaikyk 
mašiną palaipsniui, o ne iš 
karto.

6. Šaltame ore, žemiau

šimtus tūkstančių ar net 
milionus siuntinėlių.

Kadangi BALF yra C. A. 
R. E. narys-dalininkas ir iš 
tos organizacijos periodi-

SUKCIUS TEISME

ka šių organizacijų darbų, ),? įaiP-’miJ-"a"lok rankini 
kad butu visiškai bepraZ .coker»-., !oks alba
minga .ridinėti aiškius da- įel, ..Y«*k,a, ^’^f'-skas, 

buk tikras, kad jis dirba ge
rai.lykus.

Mes džiaugiamės, kad 
tautiečiai Amerikoj vis dar 
sielojasi Vokietijos lietuvių 
likimu, mes sveikinam kiek
vieną jų pastangą paleng
vinti pastarųjų gyvenimą, 
mes priimam kiekvieną ob
jektyvią, geros valios pa
diktuotą kritiką musų šal
pos darbui patobulinti. Ta
čiau mes pageidautume, 
kad tie kritiški pareiškimai 
butų pagrįsti patikrintais 
faktais ir, svarbiausia, ne
ardytų musų pastangų—su
lieti Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos tautiečius į vieną 
kūną, tų pastangų, kurių re
zultatais mes galim tik di
džiuotis.

BALT Įgaliotinis Vokietijoj 
Bad Salzuflen, Vokietija.

Įsigylute virimo knygą 
"TAUPIOJI VIRĖJA“

Knygą paruoši 
n H, Mačiulytė- 
Daugirdienė.

“TAUPIOJI VI
RĖJA” patiekia 
900 įvairių val
gių gaminimo re
ceptų, daugumoj
pačios autorės išbandytų. Jo
je rasime, kaip pasigaminti 
mūsų mėgiamuosius lietu
viškus valgius Ir lietuvišką 
krupniką.

Knyga įrišta plastika. Ją 
atidarius, ji neužsiverfta. Tai 
šeimininkėms sudaro didelį 
parankumą. Knygos kaina 
$2.00.

Užsakymus siųskite: 
“EGLUTES” Administracija, 
P. O. Box 22, Broekton, Mas*.

(Iki 28)

AJARŲ ŠAKNIS
Ajarų Šaknis gelbsti 
nuo vidurių nemalimo, 
jrerai veikia ant skil
vio. jrydo nuo dieglių, 
gelbsti prašalinti iš 
pilvo nereikalingus 
gražus, paerzina ne
veikliuosius kūno or
ganus ir, sakoma, ge
rai dėl mažakraujų. 
Mokslininkai sako,

kad Ajarų Šaknis turi šių mineralų: 
Sulphur, Phosphorus. ir Potasium, 
ir šitie mineralai yra mums visiems 
reikalingi. Gali darytis Ajarų ar-

Pas mus ateina pardavė
jas žydų tautos iš Shenan- 
įdoah, Pa. Kartą, išsikalbė
jęs, jis pasakė, kad ir jo tė
vas (jau miręs) kalbėjęs 
lietuviškai. Tėvas sakęs, 
kuomet lietuviai ateina į 
krautuvę traktuokite juos,
kaip savo brolius. O jis V 
pats per šventes arba šabo ę 
dienoj prie kugelio buriavo 
rankas susiima, atsidusta ir
iš širdies sako: “Pilviškiai, batos ir ^ra5 ir
Pilviškiai . . .” Šiaip Ajaro šmot^ kramtyti ir tas

j-i •• a tvi • seiles nuryti. Ajarų Šaknis $2.oO 
Koocl JIS tUOS Pilviškius svaras. Mažiau perkant, 6 uncijos

taip dažnai prisimindavo, ui *100- 
ar jam ten taip gerai buvo ALEXANDER’S CO. 
ar blogai, jis to mums vai- 414 W. Broadvay 

South Boston 27, Mass.

7. šaltame ir karštame 
ore, kada po pertraukos 
sunkiau yra motorą paleis
ti, laikyk pedalį prispaudęs 
prie grindų, kad daugiau 
oro įsitrauktų į gazoliną, 
nepumpuok pedalio, nes tas 
padaro mišinį perdaug tirš
tu

8. Jei sustoji, kad ir 
trumpai valandėlei, užsuk 
motorą. Jei vieną minutę 
motoras bėga dykas, tas su-
ėda daugiau ca^lino, negu „M7nitriua.
pradėjimas l. JO. Rohinstcin išviliojo iŠ pinigu

9. Nepu? „ gazolino |aUpytojų tris milionus dole-
perdaug jo PnP>ldamas ii rj^ saVo visokioms kompani- 
tanką. Karštomis vasaros joms< kurios pasirodė esan- 
dienomis laikyk tanką virs Į eios be dugno. Tas pats 
pusės pripiltą, nes tas su- “biznierius“ sėdėjo du metus 
mažina gazolino isgaravi- kalėjime už nenorą tarnauti 
mą. | kariuomenėj. Sukčius dabar

10. Laikyk automobilį teisiamas New Yorke.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausi* ir Turtinciaasia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje •

TURTAS SIEKIA VIRS $2^00,000.00.
Savo nariams ligoje pctalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$0.000.00.
Liroje patalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedama* Susivienijime 60 metą Jubilieiinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir priraiyk savo leimos na
rtas. Kreipkis paa vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30tb Sl» Nmt York 1, N. Y.

t
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Vietinės Žinios
VIEŠIEJI KNYGYNAI i 

VASAROS LAIKE
NUBAUDĖ $20 Išsinuomoja Kambariai

Du kambariai išsinuomoja 
tuoj pat. Galima naudotis vir
tuve. Kreiptis j Mrs. J. Vin-

RADIO PROGRAMAVIENAS PER ATLANTĄ

Clyde W. Deal. iš Red Bank. 
N. J„ vienas perplaukė At
lanto vandenyną mažame, 33 
pėdų ilgumo laivuke “Ran.” 
Jis atvyksta į New Yorką iš 
Kanarkų salų. Su juo plau*

Liepos Ketvirtą musų val
stijoj draudžiama sprogdin
ti petardas, kai kas jas va
dina “ugniatraškiais” (fire- 
crackers). Jų nevalia sprog
dinti, nevalia nė pardavinė
ti. Šj pirmadienį teismas 
nuteisė tūlą bostonietj Ba
ranauską, kuris parsivežė iš 
Conneeticut valstijos daug 
petardų ir jas pardavinėjo 
vaikams. Teisėjas jam už
dėjo pabaudą 20. Connec- 
tieut valstijoj petardos nėra 
draudžiamos.

Lankėsi Redakcijoj

Lietuvių Radio Korp. pro
grama per buvusią stotį 
WBHS, kuri dabar vadina- «unienę, 124 Gilbert Rd.. Bei
si stotis WHEE, 1090 kilo- J"0"1’ Mass- Telefonas BE J- 
cycles, 9:30 iki 10:30 val.10801'“* 
ryte sekmadienį, bus se
kanti:

Viešojo knygyno skyriai 
South Bostone vasaros laike 
veiks tokiomis valandomis: 
Pirmadieniais ir ketvirta
dieniais nuo 9 ryto iki 9 
vai. vakaro. Antradieniais, 
trečiadieniais ir penktadie
niais nuo 9 ryto iki 6 vai. 
vakaro, šeštadieniais nuo 

rio administracija grasina;^ rt’to iki 1 vai. diena. Sek

VALSTIJA PRADĖJO [dinti kelių taisymo fondą, 
METUS BE BIUDŽETO bet nenori pritarti aukštes- 

-------- niems mokesčiams už gazo-
Negali Susitarti dėl Dvyli- liną. Republikonai sako, 

kos Milionų Dolerių jkad gubernatoriaus Deve-
Massaehusetts vai s t i j a 

pradėjo naujus fiskalinius
inėtus be seimelio priimto

tarnautojams nemokėti al
gų, kad tuo budu padarius

biudžeto. Jei biudžetas iki gaudimą j senato republi-
šeštadienio nebus priimtas, i j°nus nusi ei5l .ir. Pni.nnt^ 
tai laikinai samdomiems demokiatų admimstiacijo& 
darbininkams šj šeštadieni biudžetą.
nebus išmokėti uždarbiai, 
nes nėra patvirtinto biudže
to.

Valstijos atstovų rūmai, 
kur demokratai turi daugu- Šį pirmadienį musų istai- 
mą, priėmė biudžetą sumo- goje lankėsi svečiai iš Bal- 
je $258,000,000, o republi- timorės, senas “Keleivio”

LANKĖSI SVEČIAI
IŠ BALTIMORĖS

madieniais ir švenčių die
nomis—uždaryti. Tų va
landų bus prisilaikoma iki 
rugsėjo (September) 15 d.

Laisvu laiku užeikit i 
knygyną pasiskaityti!

Irene H. Tuttle.
Knygininke. 

Adv. Shallna Naujoj Vietoj

Ar Žinot Kur K* Gautil

konų kontroliuojamas sena
tas tą biudžetą apkarpė iki

skaitytojas Jonas Stočkus 
su sunumi Teodoru. Sve-

$246,000,000. Dabar dvi čiai atvyko į musų kraštą 
legislaturos dalys turi susi- praeitą šeštadienį aplankui 
tarti ir priimti kurią nors giminių Quincy ir ta proga
biudžeto sumą, bet visos užėjo į musų įstaigą, apziu-

Pereitą savaitę adv. A. 
O. Shallna persikėlė iš bu
vusio “Darbininko” namo į 
naują vietą. Dabar jo ofi
sas randasi antroj pusėj 
gatvės, būtent: 359 West 
Broadway, South Boston.

Linkėjimai iš Chicagos

Praeitą ketvirtadienį mu
sų redakcijoj lankėsi senas 
“Keleivio” skaitytojas drg. 
A. Paulaitis iš Newark, N. 
J. Svečias atnaujino laik
raščio prenumeratą ir pali
ko “Maikio Tėvui” $2. Drg. 
A. Paulaitis lankėsi musų 
mieste atostogų proga ir

kė jo šuniukas. Kelionė tę- svečiavosi pas savo seserį 
sėsi du mėnesiu. .Cambridge.

derybos dar nedavė rezulta- vėjo spaustuvę ir paliko 
tų. Atstovų rūmų demokra- Maikio Tėvui dovanų pen- 
tai sako, kad jie nenusileis kis dolerius. Šios savaitės 
ir neduos biudžeto apkar- gale svečiai grįžta namo. 
pyti. , [ --------------------------

Panašiai buvo ir peniai LAIMĖJO IŠ MTA $900 
metais, bet tada nesusigie-

DIDYSIS VASAROS Junųjų Republikonų
PIKNIKAS LIEPOS 15 Konvencija Bostone

dojimas tarp dvejų seime
lio šakų pasireiškė anksčiau 
ir buvo daugiau laiko aiš
kintis dėl priėmimo vienin
go biudžeto. Dabar biu
džeto svarstymas užsitęsė 
iki paskutinės dienos ir prie 
susitarimo dar neprieita.

Mrs. C. Geidulis iš Ha- 
verhill, Mass., peniai me
tais važiuodama gatvėka- 
riu, dėl staigaus traukinio 
pradėjimo eiti, pargriuvo ir 
buvo kiek sutrenkta. Ji ap
skundė gatvėkarių kompa
niją dėl jai padarytų gyay-

Draugai Antanina ir Jo
nas Audickai rašo iš Chica
gos, kur jie išvyko porai sa
vaičių praleisti atostogas. 
Siunčia linkėjimų iš “Nau
jienų” pikniko, kuriame 
dalyvavo ir drg. Jonuškos 
iš Roslindale. Mass. Praei
tos savaitės gale drg. Au
dickai jau grižo namo. Grį
žo ir drg. Jonuškos.

WESTERN UNION 
STREIKAS ATŠAUKTAS

mosi ir kitokių išlaidų. By- 
Daugiausiai ginčų kelia lą vedė adv. J. Grigalus ir 

8,000,000 dolerių, kurie de- praeitą savaitę buvo susi- 
mokratų yra įrašyti į biu- taikinta su MTA. Mrs. C. 
džetą kelių tiesimo fondui.; Gerdulis gavo 900 dolerių 
Kartu su tuo eina ir pakeli- atlyginamo. Mrs. C. Gerdu 
mas mokesčių ant gazolino lis yra south bostoniškio 
po 2 centus nuo galiono. Broniaus Kontrimo sesuo ir 
Republikonai sutiktų padi- musų laikraščio skaitytoja.

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJOS

Metinis Piknikas
IR VIENOS DIENOS VAKACIJA

—Jvyks—

Sekmadienį, 15 Liepos (July)
ROMANTIŠKAME VOSE’S POND

MAYNARD, MASS.

PROGRAMA: Dalyvaus, pirmą kartą Naujoj Angli
joj, Bostono Lietuvių Skautai ir Skautės, kurie savo 
programoj parodys lietuvių tradicinę laužo degini
mo programą; metinė didžiulė $250,000 vertės I. J. 
Fox, Ine., žavi Kailių Paroda vadovaujant Bernar
dui Koričiui; rinkimas šių metų gražuolės, “Miss 
Lithuania of N. E.”; dalyvaus Bostono miesto Ma- 
yoras John B. Hynes: gros Joe-Anthony orkestrą; 
laimėjimo ir įžangos dovanos.

Laimėjimo Dovanos: 1—$300 I. J. Fox KAILINIS 
KOUTAS: 2—TELEVIZIJOS APARATAS; 3—5 
daliu VIRTUVĖS BALDAI (plastika dengtos 4 kė
dės ir stalas): 4-STUDIO COUCH; 5—$25 PER- 
MANENT WAVE; 6—20 dalių VIRIMUI INDAI; 
7—Maple BOOKCASE (klevo medžio knygoms su
dėti lentynos); 8—Vyriškas BLACK 0NYX Žiedas.

Įžangos Dovanos, kurias galit laimėt tiktai su ĮŽAN
GOS tikietu: 1—RADIO APARATAS; 2—ELEK
TRIŠKAS LAIKRODIS: 3—Telefono Kėdė; 4—Mo
teriškas BLACK ONYX ŽIEDAS; 5—32 LĖKŠČIŲ 
(Dishių) Setas; 6—$5.00 pinigais; 7—$5.00 pini
gais; 8—$5.00 pinigais.

Kviečia visus į šį puikų, daug žadantį pini ką, July 
15-tą, Vose’s Pond. Maynarde, įžanga 50c.

STEPONAS ir VALENTINA MINKAI.

Telegrafo tarnautojų strei
kas. kuris buvo nutartas 
pradėti šį pirmadienį po vi
są kraštą, buvo atšauktas, 
nes tarnautojai ir Western 
Union susitarė dėl naujos 
sutarties. Tarnautojams pa
keltas uždarbis po 17 centų 
valandai. Dabar 35,000 
Western Union kompanijos 
tarnautojų balsuoja dėl 
to susitarimo patvirtinimo. 
Manoma, kad jie pritars 
unijos padalytam susitari
mui. ,

MAJORAS HYNES
BUS KANDIDATU

Didysis metinis Lietuvių Praeitos savaitės gale 
Radio, Korporacijos pikni- Bostone, Statler viešbutyje 
kas įvyks sekmadienį, lie- posėdžiavo visos Amerikos 
pos 15 d. Maynarde, Vose’s jaunųjų republikonų kon- 
Pond. Į pikniką kviečiami vencija, kurioje dalyvavo 
lietuviai iš visų Massachu- virš 1,000 delegatų. Kalbas 
setts vietovių. Sekančią sa- pasakė žymieji republikonų 
vaitę bus paskelbta iš kokių partijos vadai, kurie visi 
vietų busai eis į pikniką, pabrėžė svarbą patraukti į 
Apie pikniko programą republikonų pusę 46,000,- 
prašome žiūrėti skelbimą. 000 jaunųjų 20-40 metų

-------------------------- amžiaus balsuotojus. Va-
TYRINĖJA GRAFTĄ dai sakė, kad jaunieji re- 

PAREIGUNy TARPE publikonai turės suvaidinti 
------- - didelį vaidmenį ateinančių

Seimelio komisija musų metų rinkimuose, 
valstijoj veda platų tyrinę- Tarp kitų kalbėtojų kon- 
jimą kyšininkavimo aukštų vencijoj pasakė kalbą ir se- 
pareigunų tarpe. Vienas natorius McCarthy, kurio 
liudininkas, prokuroras A. griežti užsipuolimai prieš 
B. Cenedella iš Worceste- gen. Marshallą ir valstybės 
rio, pasakojo komisijai apie sekretorių Achesoną nera- 
įvairius jam žinomus graf- do pritarimo nė pas dauge 
to atsitikimus, bet jo paro- IĮ republikonų.
dymai nepaskelbti viešu----------------------------
mai. LSB Skautininkų Žiniai

Miesto majoras John B. 
Hynes praeitą savaitę pa
skelbė, kad jis statys savo 
kandidatūrą į miesto majo
rus ateinančiais rinkimais.

Kepyklų Streikas Pasibaigė

1— Joe-Anthony radio or
kestrą.

2— Dainininkai Jonas ir 
Emilija Burbuliai iš Arling
ton, N. J.

3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome' 

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

Steponas Minkus.

PARSIDUODA NAMAS
Trijų šeimynų (14 ruimų) 

namas, su užpakaliniais pija- 
zais, geroj vtetoj, antras aukš
tas tuščias pirkėjui, kaina 
$5,000, įnešti $2,000. Matyti 

B. Kontrimą,
598 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

(28)

FOURTH ST. JUNK YARD 
171 W. Fourth St.

Mokam geriausią kainą už 
popierą—60c už 100 s v. Už į
100 sv. cardboard—$1.25. Sku
durai po 4c svarui.

Perkam taipgi žalvari, vari, 
šviną rinkos kainomis. Gele
žies kainos pagal kokybę: 75c,, 
$1.00, $1.25.

Telefonuokit: SO 8-9117.
Popiet trokas paims. (31)

lisirendavoja Krautuvė
Išsinuomoja krautuve tiirnama VI" 

šokiam bizniui, arti lietuvių klubo, 
kampas E ir Athens Sts., So. Bos
tone. Savininką galima matyti va
karais po šešių. (27)

LIETUVIS PERKA DžIONKĄ 
Juozas Sinkevičius

Praneškit jam ką turit. Jis nu
pirks ir pasiims kada tik jums pa
rankiau, popiet ar vakare. Telefo- 
nookit: SO 8-8343. (29)

Visų laipsnių LSB skau
tininkai, kurie neturi ryšio 

Colorado kalnuose šešta- su vienetais, prašomi regis- 
dienį nukrito keleivinis lėk- tracijos reikalams atsiųsti 
tuvas su 50 žmonių ir visi savo adresus LSB \adijon, 
keleiviai žuvo. Sudužęs lėk- 346 Dorchester St., So. Bos-
tuvas atrastas Crystal kai- ton, Mass. .
ne * Psktn. T. Naginionit,

’_____  __________Skautininkų Skyriaus Ved.

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Užsisakydami laikraštį, mu

sų skaitytojai prisiuntė para-

50 Žuvo Lėktuvo Nelaimėj

Amerikos Žurnalistas
W. Oatis Teisiamas

Čechoslovakijos bolševi- mos Maikio ir Tėvo iždui. At- 
kų teismas ią savaitę teisia siuntė:
Amerikos žurnalistą W. Oa- Po $2—Mrs. H. Sarcevich iš 
tis, kuris kaltinamas šnipi- Pleasantville. N. J.. R. Povš-

Tris savaites užsitęsęs kai 
kurių kepyklų streikas pa
sibaigė ir šią savaitę ivsų 
sibaigė ir šią savaitę visų nėjime. Žurnalistas teisme lauskas iš Brooklyn, N. Y., ir 
ninkai grįžo į darbą. prisipažįsta buvęs šnipas. A. Paulaitis iš Newark, N. J.

DVI POROS KETVERT1 K V

Henn ir Pappas šeimos Baltimnrčj tun ketvertukus ir 
paveiksle matyti abejų šeimų, dvejų gimi-nų gštonai vai
kučiai nutraukti kartu. Henn šeimos vaikučiai viršuje. 
Pappas—apačioje.

Mes praneiam, kad
sų krautuvėj visokių 
randavojimui. kaip tai Floor 
ders, Wall Paper Removera, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turimo vi
sokių pentų. varnišių, aienoma pa 
pierių, piumbing, elektros reikme 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitfr

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

628 E. Broadvay, Sol 
Tel. SO 8-4148

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447-Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner
DORCHESTER, MASS.

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: m S Iki d 

tr na 7 iki S

546 BROADWAY
SO. BOoiuN,

Telefonas: SOUth

A. J. NAMAKSY
RKAL ESTATE S INSUBANCB

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

87 ORIOLE STRKST 
W«st Roabary.VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo nr 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 
—mostis.

3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

7— Vaistas nuo inkstų skau
dėjimo.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už JJR Q KILLORY 
kiekvieną numeri $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (51-1)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

' Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirargaa
Vartoja vėliausios konstrukicijoa 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

Po $1.50—V. Mickus iš Mon
treal. Canada. J. Puniška iš 
Chicago. Ilk, ir P. Vizgard iš 
VVesterly. R. I.

Po $1—J. Lukoševičius iš 
Akron. Ohio, S. Girenskris iš 
Baltimore, Md., ir S. Misunas iš 
Brooklyn. N. Y.

Po 50c—A. Swekosky iš Det
roit. Mich.. K. Katella iš Penn- 
sauken. N. J.. J. Maceina iš 
Chicago, III., F. Thomas iš 
Hawthome. N. J.. Mrs. Eva 
Grigas iš Chicago, III., ir F. Al
menas iš Matawan, N. J.

Aukotojams už paramą lar.k- 
rašiui tariame širdingą ačiū. 
----------------------------------------------1

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WTAO,

Į 740 klc.
Biznio reikalais kreipkitės:

409 W. Broadway. So. Boston 
1 Arba telefonuokit: SO 8-0520

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės j: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvray 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
8a jau 20 metų.

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

t St, Kimbal 
Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą Sautsakal 
Jei Reikia, Duoda Pencilliaa 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

18 Ti

220 E Street, South Boston 
Pristato tondką, vyną ir vtoo-

Kios rūšies alų baliams, vsstu- 
ems j namus ir sales. (-)
Savininkas:

JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

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

- r -------------
LITHUANIAN 

FURNITURE CO.
APDRAUSTI |
PERKRAUS

TYTOJ Al 
(Tnrarod 
Movara)

Perkraustom 
Ha pat ir i to-

gaagt priežiūra,
826 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS. 
Tek SOatk Beeina 1-4611




