
ČIA VYKSTA PALIAUBŲ DERYBOSKongresas Svarsto Ekonominės 
Kontrolės Pratęsimą

Administracija Reikalauja Griežtesnės Ūkio Kontrolės;
Sako, Korėjos Paliaubos Nereiškia, kad Bolieviz* 

mas Nori Taikos; Reikia Ginkluotis, o Dėlto 
Reikia Išvengti Infliacijos; Kongresas

Svyruoja

Šią savaitę atstovų ru- Maskva Rodo 
muose eina diskusijos dėl 
ukio kontrolės įstatymo at
naujinimo. Įstatymas apie 
ukio kontrolę buvo pratęs
tas vienam mėnesiui, iki 
liepos mėnesio galo, o per 
tą mėnesį kongresas turi 
priimti naują įstatymą.

Karišką Galybę
Liepos 8 d. Maskvos vy

riausybė pakvietė diploma
tinius atstovus dalyvauti 
Sovietų Rusijos oro pajėgų 
demonstracijoj Tušino ae

Kaesong miestas Korėjoj, kar dabar prasidėjo derybos dėl karo paliaubų. Senais lai
kais Kaesong buvo Korėjos sostinė, iki Seoulas buvo padarytas sostine. Dabar Kae
song yra išgriautas miestas.

Derybos Dėl Karo Paliaubų 
Korėjoj Prasidėjo

Karo Paliaubos Bus Paskelbtos Kaip Tik Bus Sutarta
Kariaujančių Šalių Kontrolė; Jungtinių Tautų At

stovai Derybose Apstatyti Bolševikų Karei
viais; Visi Tikisi Paliaubų ir Visi Bijosi

Apgaulės

rodrome prie Maskvos. Ta 
Administracija reikaiau-1 proga 500 naujausių greitų- 

ja, kad naujas įstatymas jų lėktuvų rodė Maskvos 
duotų vyriausybei didesnę galybę ore. Žiūrovai stebė-
galią kontroliuoti ūkį, nes 
sako karo gamyba dar tik 
pradeda įsisiuboti, karo už
sakymai vis eina didyn ir 
jeigu ukio kontrolė butų 
panaikinta ar suvaržyta, tai 
kainų kilimas bus neišven
giamas ir infliacija sujauks 
visą ginklavimosi progra

jo bent penkių rusių nau
jausius greituosius lėktų 
vus, kurie, manoma, skren
da greičiau už garsą (apie 
700 mylių per valandą).

Oro pajėgų demonstraci
joj dalyvavo Rusijos dikta
torius Stalinas, visa sovie
tiškoji diduomenė ir gal ko-

mą. ukio mobilizacijos kie 500,000 stebėtojų.
viršininkas, C. E. Wilson, 
šį pirmadienį įspėjo kraštą 
ir kongresą, kad bolševikai 
daro Korėjos paliaubas su 
vienu tikslu, kad sumažinus 
laisvojo pasaulio budrumą, 
kad susilpninus musų pasi
ruošimą ir vėliau vėl pra
dėjus savo užkariavimus. 
Jei Amerika nori apsigink
luoti ir pasiruošti gintis, 
ukio kontrolė yra būtinai 
reikalinga. C. E. Wilson 
sako, kad karo paliaubų 
dar nepasirašius jau kai ku
rie žmonės nori panaikinti 
visokią kontrolę, įstumti 
kraštą į finansinę anarchiją 
ir tuo sutrukdyti ginklavi
mosi programą. ,

Šį pirmadienį atstovų rū
mai pirmame balsavime 169 
balsais prieš 149 balsus at
metė republikonų ir kelių 
pietinių demokratų pasiūly
mą panaikinti visokią tie
sioginę kontrolę ir palikti 
vyriausybei galią “netiesio
giniai” (per bankus ir pa
keliant nuošimčius už pa
skolas) kontroliuoti ūkį. 
Pelnagaudžiai, įvairių “in
teresų” atstovai daro didelį 
spaudimą į kongresą, kad 
ukio kontrolė butų visai pa- 
naikinta, nes taip tie žmo
nės tikisi daugiau pasipel
nyti iš vartotojų kišenių. 
Administracijos šalininkai 
ir darbininkiškos organiza
cijos griežtai atstovauja 
nuomonę, kad dabar ukio 
kontrolė yra daug reikalin
gesnė, negu prieš metus lai
ko, nes dabar karo gamyba 
eina didyn, o civilė gamyba 
turės sumažėti. Panaikini
mas ukio kontrolės pasitar
nautų pelnagrohiams ir 
Maskvos imperializmui.

Kongresas dėl ukio kon 
trolės dar svyruoja.

Iriu st Rll-
vo pakviestas dalyvauti ir 
Amerikos kariškos aviaci
jos atstovas Maskvoje, pul
kininkas Frank James.

Iranas Atmeta 
Teismo Sprendimą

Irano vyriausybė atmetė 
tarptautinio teismo pirmąjį 
sprendimą anglų-iraniečių 
aliejaus ginče ir sako, kad 
Iranas “nepripažįsta” to 
teismo. Prezidentas Tru
manas siūlė Iranui pasiųsti 
nepaprastą ambasadorių A. 
Harriman tarpininkauti Ira 
no ginče su Anglija, bet 
Iranas tokio tarpininkavi
mo, ypač jei jis remiasi 
tarptautinio teismo sprendi 
mu, nenori.

Ginčas tarp Irano ir Ang
lijos užsiaštrina ir aliejaus 
kasykloms gresia uždary
mas. Anglai vis daugiau 
savo specialistus ištraukia iš 
aliejaus kasyklų srities, 
Abadan aliejaus valykla 
mažina gamvbą. Irano už
sispyrimas gresia tam kraš
tui vidaus suirute, bet Ira
no nacionalistai skaito, kad 
jie “kaip nors” laimės, nors 
ir patys pripažįsta, kad be 
anglų jie negali aliejaus nei 
kasti, nei jo išvalyti.

Brazilija Draudžia
Rasinę Diskriminaciją

Didelis Gazo Generolas Franko Popiežiaus Gvardija
Sprogimas Neivarke “Daro Reformas" Nori Streikuoti

■ I
Liepos* 7 d. Newark’e, N. Generolo Franko vyriau- Šimtas popiežiaus gvar- 

J., išsprogo tūkstančiai ga- sybė Ispanijoj, pagal kata- dijos narių, taip vadinama 
lionų skystame stovyje lai- likų bažnyčios reikalavimą, “šveicarų gvardija” per Ro- 
komo gazo. Gazas buvo nutarė pravesti svarbią re- mos spaudą iškėlė reikala- 
sukrautas uoste, Warren formą Ispanijos žmonių gy- vimą, kad gvardijos na- 
Petroleum korporacijos genime. Ji įsakė policijai riams butų pakeltos algos, 
sandėliuose. 12 žmonių' visuose pajūriuose stropiai nes iš dabartinės $50 mėne- 
buvo sužeista. Iš viso įvy- daboti, kad žmonės maudy- sinės algos negalima išgy- 
ko apie 30 atskirų sprogi-Į tusi tiktai “padoriuose” ko- venti. 16 gvardijos narių 
mų bėgyje dvejų valandų.
Milžiniški durnų kamuoliai 
iškilo virš Newarko miesto, 
o sprogimo liepsna nušvietė 
20 mylių apielinkę. Gazo 
sprogimas prasidėjo šešta
dienį 1 vai. dieną ir tęsėsi 
iki popiet. Sprogimo su
keltą gaisrą sunku buvo ge
sinti dėl pasikartojančių 
sprogimų. Gesinimo darbą 
dirbo uosto gaisrininkai ne 
tik iš Newarko, bet ir iš 
New Yorko ir kitų apielin
kės miestų.

stiumuose, o ne pusplikiai, jau apleido Vatikaną ir iš- 
kaip tai daroma “liberalinė- vyko namo į Šveicariją. Į 
se šalyse.” Pagal generolo visus gvardijos reikalavi- 
Franko reformą vyrai turi mus pakelti algą Vatikanas
nešioti maudymosi kostiu- 
nuo kelių ir jų krūtinė turi 
būti uždengta. Moterų ko
stiumas turi uždengti ir nu

atsakė neigiamai, o paskuti
nį laiką pasiūlė pakelti al
gas po $1.50 mėnesiui. To
kį pasiūlymą gvardija at-

garą ir turi būti su sijonu, i metė ir išėjo viešai į spaudą
Kitokie kostiumai yra drau 
džiami, o prasikaltusieji bus 
baudžiami.

ISPANIJAI DUOTA
NAUJA PASKOLA

SIŪLO “BAIGTI”
KARĄ SU VOKIETIJA

Prezidentas Trumanas pa
siūlė kongresui “oficialiai” 
paskelbti, kad karo stovis 
su Vokietija yra baigtas. 
Tą pat rengiasi padaryti ir 
kitos su Vokietija kariavu
sios šalys, išskyrus Rusiją. 
Padarius tokį paskelbimą 
Vokietijai bus sugrąžinta 
jos savarankiškumas, bus 
pasikeista su ja ambasado
riais, bet okupacinė kariuo
menė ten paliks ir toliau, o 
su Vokietija bus padaryta 
gynimosi sąjunga.

Nubaustas Rašytojas
W. Alphaeus Hammet

Valdžios Export-Import 
Bankas paskyrė Ispanijai 
$5,700,000 paskolos kvie
čiams ir anglims pirkti. Pa
skola skirta iš kongreso nu
matytos paramos Ispanijai 
62 milionų sumoje.

MICKEY COHEN
GAVO PENKIS METUS

skųsdamies dėl popiežiaus 
šykštumo.

Šveicarų gvardijoj Va
tikane yra 100 kareivių, ku
rie nešioja viduramžių uni
formas ir ginklus.

INDIJOS VADAS UŽ 
GIMDYMŲ KONTROLĘ

Brazilija išleido įstatymą, 
pagal kurį griežtai drau
džiama bet kokia rasinė 
diskriminacija viešbučiuo
se, restoranuose, mokyklose 
ir kitose viešose vietose. 
Brazilijos konstitucija pri
pažįsta visų rasių lygybę, 
bet praktikoje pasitaikyda
vo, kad viešbučiai kai kada 

Iždo sekretorius J. Sny- nepriimdavo negrų svečių, 
der sako, kad ukio kontro-’ Brazilijos gyventojų tarpe 
lė turi eiti kartu su padidin-'yra nemažas nuošimits neg- 
tais taksais, nes gresia di- rų ir maišytos kilmės žmo- 
delis deficitas. Iniy. ,

Los Angeles raketierius 
Mickey Cohen birželio 20 
d. teismo buvo atrastas kal
tas dėl iždo apgaudinėji
mo. Šį pirmadienį jis nu
teistas penkius metus kalėti 
ir sumokėti $10,000 pabau
dos. Mickey Cohen nuteis
tas už tai, kad iždui nemo
kėjo taksų nuo pajamų ir 
darė klaidingas deklaraci 
jas apie savo pajamas.

TARIASI APIE
“EUROPOS ARMIJĄ”

Į Paryžių atvyko vokiečių 
kariški ekspertai tartis su 
Prancūzija ir kitomis At
lanto Pakto šalimis dėl vo
kiečių įtraukimo į Europos 

Kol kas vokiečių

Suomijai Gresia I Derybos dėl karo paliau- 
‘Draugystės’ Pavojus ft

t, c .. ... stovai susitiko su šiaurės
Po Suomijos rinkimų, korejiečių ir ki boĮ^ų 

kai zmon^ išrinko i parla-a(stovais a įe kar0
menų aiškiai antibolsevi- |jaub , Liepos
kiškų daugumų, Rusija pra- g d JT atstovai ir 
deda grūmoti Suomijai ir kų atstovai Kaesong mieste
manoma, kad rusai gali pa- sutarė delegatų susitikimo 
reikalauti leist, jiems stip- viet ir aplinkybcs, 0 šį an. 
nntis kai kuriose Suomijos tradienj į k„ pirmas j.
vietose pnes pavojų .s Va- matymas su bolševikų karo 
karų.” Pagal suomiams vadaįs
primestą draugystės Pak;, Svarbiausias klausimas 
ą rusai gali reikalauti derybose yra ne fcaro suĮaj. 

ydingų privilegijų Šuo- k neg tikslas 
mijoj bendram gynimui- aišRu - ankstyves_
si. Pavojų rodo tas, kad • pasikeitimų telegramo- 
Suomijos komunistine spau
da staiga pradėjo meluoti, 
kad esą Suomijos vyriausy

mis, bet kaip kontroliuoti

Indijos vadas J. Nehru 
pareiškė, kad Indijos žmo
nės turi praktikuoti “gim
dymų kontrolę,” kad sulai
kius smarkų gyventojų dau
gėjimą. Dabartiniu laiku 
Indijos gyventojų skaičius 
kas dešimtis metų padaugė 
ja 42 milionais, o išsimaiti 
nimo galimybės neauga 
taip greitai. Todėl kraštui 
nuolat gresia badas.

INDIJA SKELBIA
PENKIŲ METŲ PLANĄ

bė “slaptai ginkluojasi” ir 
kad Suomijos pramonė dir
banti pagal kariškus Ameri
kos užsakymus.

Unijų Kongresas 
Baigia Posėdžius

Tarptautinis darbininkų 
unijų (ICFTU) kongresas 
šią savaitę baigia posėdžius 
Milane, Italijoj. Kongrese 
dalyvavo atstovai nuo 55 
milionų organizuotų darbi
ninkų įvairiuose pasaulio 
kraštuose.

Milane įvyko antrasis pa
saulinis darbininkų unijų 
kongresas. Pirmasis kongre
sas daugiau dėmesio krei
pė į organizacijos klausi
mus, o šiame antrajame ap
tarta unijų socialinė pro
grama ypač atsilikusiuose 
kraštuose ir buvo apsvarsty
tas klausimas, kaip ateiti į 
pagalbą diktatoriškų kraštų 
unijistams, bolševikų ir fa
šistų pavergtuose kraštuose.

SIAMO MAIŠTO
DIDELES AUKOS

kariaujančias šalis, kad pa
liaubų metu nebūtų stipri
nama kariuomenė ir nebu-

Į7I It nanin----

Indijos vyriausybė siūlo 
parlamentui priimti vyriau 
sybės vienos komisijos pa
ruoštą penkių metų ukio 
planą, kuris numato išleisti 
gamybos kėlimui $3,600,- 
000,000 bėgyje 5 metų.

Šen. R. Taft Parašė Knygą

Civilių teisių kongreso 
(bolševikuojančios organi
zacijos) pirmininkas, rašy
tojas W. Alphaeus Ham
met, nuteistas 60 dienų ka
lėti už atsisakymą pasaky
ti, kas uždėjo kaucijos pi
nigus už keturius bolševikų 
vadus, kurie pasislėpė nuo 
kalėjimo. Už tą pat atsi
sakymą nubaustas ir milio- gynimą 
nierius F. Vanderbilt Field, Įkaro dalinių sudarymas te 
bet jis iki aukštesnio teis-'bėra svarstomas ’ir nieko 
mo sprendimo paleistas po! nepadaryta tame reikale, 
beta. ' (Paryžiau? pasitarimai turi

Tos organizacijos ir dau- tikslo tą klausimą išspręsti gruodžio mėnesį, ji vadinsis 
giau pareigūnų bus bau- ir vokiečiu? įtraukti į “Eu- “Foreign Policy for Ameri- 
džiami ropos armija- Įcans.”

Senatorius Robert Taft, 
vienas žymiųjų republikonų 
vadų, parašė knygą apie 
Amerikos užsienių politiką. 
Toje knygoje jis aiškina de
šiniųjų republikonų pažiū
ras į užsienio politiką. Sa
ko, knyga pasirodysianti

Praeitą savaitę užslopin
tame Siamo (Thailando) 
maište, kurį sukėlė karo lai
vyno karininkai prieš dik 
tatorių maršalą Pibul Song- 
gram, žuvo 68 žmonės ir su
žeistų skaičius siekia 1,100. 
Daugiausia žuvo civilių 
žmonių laike karo laivų 
Bangkok miesto apšaudy
mo. Dabar Siamą vėl val
do maršalas P. Songgram.

BRINKO SARGAI
NUŠOVĖ DU PLĖŠIKU

tų
puolimo. JT karo pajėgų 
vadas ypatingai pabrėžė ši
tą kontrolės svarbą ir sako, 
kol kontrolės klausimas ne
bus išspręstas, negalima bus 
sulaikyti nė karo veiksmų.

Karo veiksmai eina kartu 
su derybomis. Tik ties Kae
song miestu ir keliuose iš 
Kaesong į Seoulą ir į 
Pyongyang ginklai nutilo, 
kad paliaubų delegacijos 
galėtų netrukdomai atvykti 
į derybų vietą. Kitose fron
to vietose įvyko eilė aštrių 
susirėmimų su bolševikų jė
gomis, o karo aviacija dau
žė bolševikų transporto ke
lius ir sandėlius.

Iš JT pusės derybas Kae- 
songe veda admirolas Chas. 
T. Joy, generolas L. C. 
Craigie, admirolas A. A. 
Burke, generolas H. I. 
Hodes, generolas P. Sun 
Yap (korėjietis). Iš bolše
vikų pusės derybas veda 
generolas Nam II ir dar ke
turi generolai, du korėjie
čiai ir du kiniečiai.

Derybos vyksta Kaesong 
mieste, kuriame JT delega
cija tariasi ginkluotų bolše
vikų kareivių iš visų pusių 
apsupta, nors JT delegaci
ja nuvyko į derybų vietą be 
ginklų. Spaudos atstovai į 
pirmą derybų posėdį nebu
vo įleisti. Vėliau žada spau
dą įleisti.

Kada Korėjoj prasidės 
karo paliaubos, yra visokių 
spėliojimų. Viskas priklau
so nuo bolševikų geros va
lios, ar jie širdingai nori 
Korėjoj taikintis, ar tik no
ri derybas panaudoti savo 
karo pajėgų sustiprinimui ir 
naujam puolimui.

Brink pinigų vežiojimo Jokių politinių klausimų 
kompanijos sargai Chicagoj paliaubų derybose nebus 
šį pirmadienį nušovė du keliama, tai paliks vėles- 
banditus, kurie bandė api- nėms deryboms, 
plėšti Brink kompanijos Pirmi pranešimai iš dery- 
šarvuotą vežimą. Trečiasis bų sako, kad jos vyksta “la- 
banditas pabėgo. [bai patenkinamai.”

>
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ŽURNALISTO 
W. OATIS BYLA

Prahoje, čechoslovakijos 
sostinėj praeitą savaitę bu
vo nuteistas Amerikos žur
nalistas, Associated Press 
atstovas Čechoslovakijoj, 
William Oatis. Jis pa
smerktas 10 metų kalėti už 
šnipinėjimą.

Teisme žurnalistas, po 70 
dienų kalinimo ir kankini
mo bolševikų kalėjime, da
rė viešą išpažintį, sakėsi bu
vęs šnipas, sakėsi gavęs įsa
kymų iš savo centro šnipi
nėti Čechoslovakijos valsty
bės paslaptis ir sakėsi darąs 
atgailą už savo prasižengi 
mus.

Prisipažinimai bolševikų 
teismuose yra įprastas daly
kas. Po 70 dienų atitinka 
mų kankinimų bet kas “pri
sipažins” prie bet ko ir 
prie visai nepapildytų prasi
žengimų. “Prisipažinimai

ijie tokių niekšybių nebeda
rytų su Amerikos piliečiais. 
Bet kokių priemonių imtis 
nepamėgdžiojant budelių ir 
nenuskriaudžiant nekaltų 
žmonių?

Amerikos spauda gana 
teisingai vertina bolševikų 
režimų, kaipo valdymą 
niekšų, kurie nesiskaito su 
musų įprastu padorumu. 
Bet Amerikos spauda gė
dingai nutyli, kad čecho
slovakijoj įsigalėjo tie 
niekšai tiktai dėka Ameri
kos politikos klaidoms, ka
da Amerikos kariuomenė 
sustojo ties Praha ir leido 
vokiečiams skersti cechus, 
iki rusai atėjo Prahą “išva
duoti.” Tai buvo pirma 
prade klaida, o vėliau Be- 
nešo ir Jono Masariko ka
pituliacija buvo tik pasek
mė tos pirmosios nuolaidos 
bolševizmui.

Šiandien tenka skaitytis

KOMUNISTŲ VADAI KALĖJIME

bolševikų teismuose rodo 
ne teisiamųjų prasikaltimą, 
bet bolševikiškos policijos 
budeliškus metodus ir kan
kinimus.

Prahos byloje svarbu tas, 
kad bolševikai pirmą kartą 
teisė Amerikos žurnalistą, 
kuris ėjo savo pareigas. 
Tiktai Vengrijoj prieš tai 
buvo teisiamas amerikietis 
biznierius R. Vogeler irgi 
“už šnipinėjimą,” bet žur
nalistai iki šiolei būdavo iš
varomi iš bolševikiškų kraš
tų, bet neteisiami, kaip 
*šnipai.” Matomai, bolše
vikų viršūnės nutarė paro
dyti “daugiau griežtumo” 
prieš Amerikos spaudos at
stovus, kad juos užteroriza- 
vus, ar kad išbaidžius ir 
užbaidžius paskutiniuosius 
spaudos atstovus Maskvos 
pavergtuose kraštuose

Žurnalisto Oatis teismą 
visa Amerikos spauda įver
tino, kaipo naują bolševi-

su faktu, kad visa Rytų Eu 
ropa yra bolševikų vergijoj. 
Nei Čechoslovakijos, nei 
Lenkijos, nei kitų kraštų 
žmonės nėra kalti dėl bol
ševikų režimo niekšybių. 
Tie žmonės yra aukos Ame
rikos politikos aklumo ir 
bolševikiško imperializmo 
plėšrumo. Prieš tuos žmo
nes bolševikiški budeliai ir 
okupantai siaučia pikčiau, 
kaip prieš galingos Ameri-

galvoti, kad ir Rusijos pa
vergtųjų kraštų žmonės 
trokšta laisvės ir išsivadavi
mo iš budelių ir niekšų šei
mininkavimo?

Du komunistu partijos vadai, Benjamin Davis (kairėj) 
ir Eugene Dennis. partijos sekretorius, gabenami į kalė
jimą atlikti bausmę. Keturi nuteistieji vadai pasislėpė 
nuo bausmės, spėjama, kad jiems partija pavedė organi
zuoti pogrindžio komunistinį judėjimą.

mą teisme, kurį aprašo, ro-‘ 
dos, V. Hugo. Teismas 
svarsto žmogžudystės bylą. 
Kaltinamasis žmogus gina
si. kad jis žmogžudystės ne
papildęs. Prokuroras su 
kaltinamojo advokatu karš
tai ginčijasi dėl kokio tai 
“juridinio” klausimo, o kal
tinamasis sėdi, klausosi ir 
nieko nesupranta. Pagaliau 
jam pakyrėjo klausytis mo
kytų juristų ginčo, jis atsi
kėlė ir pradėjo kalbėti. Tei
sėjas betgi liepė jam sėstis 
ir tylėti, sako, tai ne tavo 
reikalas, ką tie juristai aiš
kinasi. į tą teisėjo pasta
bą kaltinamasis iščiodamas 
prabilo šitaip: ,

“Ponai, tai mano reika
las, juk jei jus nutarsite ką 
nors karti, tai aš busiu pa
kaitas, o ne tie iškalbingi 
ponai, kurie dabar barasi. 
Tikrai, ponai, tai mano kai
lio reikalas . . .”

Panašiai dabar kalba Ko
rėjos respublikos vyriausy- 

*bė. Reikalas liečia Korė
jos tautą, kurią didieji su 

_ skaldė, o dabar tos Korė
jos žemėje vėl tie patys di
dieji kariavo, naikino Ko
rėjos žmones, miestus, bet 
paliaubų klausime Korėjos
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Korėjos mūšių laukuose į Hitlerio pėdomis iki galo. 
kanuolės aptilsta. Derybos, Norint, žinoma, galima įsi- 
dėl karo paliaubų eina ir ti-Įvaizduoti, kad vidaus su
kimąsi, kad jos bus sėkmin-f krėtimas Rusijoj privers A*c.

Maskvą užkariautas žemes uV.ta.1’ kada ,Mu?'
išspjauti, bet tokias idėjas sohmo’ ir kitų kras-

; . turi tik tie žmonės, kurie ^nkJa> *. mėsinėjo.
ypač tose šeimose, kurių ar- dėl stokos ryžtumo “pasiti- Lludna» be? ? iej!. un sa’ 
timieji kaujasi Korėjoj. Pa- ki” jų pačių sau įsikalbėto- vo l°glk4, kuri mažiems yra 
liaubos negrąžins gyvybės mis galimybėmis. Yra to-nesupran^ama* Juo a^.u 

Kodėl nepa-jir sveikatos mūšiuose kritu-1 kių ekspertų, kurie iš visu nesuprantama, ad Jungti- 
siems ir sunkiai sužeistiems, šalių žiuri i rusišką “prob- Res Įautos nes*nai sk*lbe; 
bet tūkstančiai šeimų, ku-ilemą” ir prieina išvados. Ko,eJOs karo iksas

ra. Sako, tai “didžiųjų’ 
reikalas.

Ne kitaip ėjosi ir ispanų
gos.

Karo paliaubos sukels 
džiaugsmo visame krašte, o

Bravo Suomija!
Praeitos savaitės pradžio

je Suomijoj įvyko parla
mento rinkimai. Balsavimo 
rezultatai rodo, kad Suomi
ja yra pasiryžusi likti lais
va, demokratinė šalis ir 
kratosi bolševikiškos dikta
tūros, kaip piktos nelaimės.

Pirmą vietą parlamente 
po rinkimų užima socialde
mokratai, kurie pravedė 53 
atstovais iš 200. Paskui ei
na žemdirbių partija su 52 
atstovais. Bolševikai ir jų 
įvairiavardžiai bendrakelei
viai, pasivadinę “liaudies 
demokratais,” pravedė 45 
atstovus, arba mažiau 25c<. 
Kitos vietos parlamente pa
siskirsto tarp antibolševi- 
kiškų partijų, kaip konser
vatoriai (26), švedų tauti
nės mažumos (15) ir libera
lai (9).

Maskva prieš rinkimus 
ypač smarkiai puolė social
demokratus ir prieš juos 
kurstė visomis išgalėmis. 
Bet Suomijos darbininkai 
balsavo už socialdemokra
tus ir iš Helsinkiu miesto 
pravedė į parlamentą savo 
vadą Vaino Tanner, kurio 
bolševikai ypač nekenčia 
todėl, kad jis vadovavo 
Suomijai jos kare prieš Ru
siją. Maskvai V. Tanner 
yra “karo kriminalistas,’

nutarė iš trisdešimt šešių 
galimybių pasirinkti pačią 
geriausią—pabėgti. Ir pa
bėgo, palikę 80,000 dolerių 
užstato.

Bet už tuos greitakojus 
“kankinius” kalėjimo para
gaus milionierius F. Van- 
derbilt Field, bolševikų an
gelas saigas, kurio rupesniu 
buvo sukelti pinigai komu
nistų kaucijoms. Jis atsi
sakė teisme pasakyti, kas 
sudėjo kaucijas už pabėgu
sius “kankinius,” o todėl 
•teismas jį pasiuntė į kalėji
mą 90 dienų.

Pabėgusieji “kankiniai,” 
kurie savo geraširdį, bet 
lepšiavotą turtuolį gerada
rį pasiuntė į kalėjimą, yra 
Henry Winston, Gus Hali, 
Gilbert Green ir Robert 
Thompson.

* x
Peronai ir Spauda

Argentinos diktatūra pa
vogė dienraštį “La Prensa” 
ir dabar nori užsmaugti pa
skutinį nepriklausomą Bue
nos Aires dienraštį “La Na
cion.” “La Prensa” buvo 
pavogta fašistinio parla
mento nutarimu, o “La Na- 
cion” smaugiama reikalavi
mu sumokėti už 13 metų 
muitus už dienraščio įvežtą 
popierių.

“La Nacion” sako, kad
Suomijos darbininkams jis f toks reikalavimas užkrauna

šioje
kad’

PERANKSTYVAS 
“PAGALIAU”

“Keleivio” 26 nr. 
vietoje pranešėme,
VLIK’as (Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
tas, nutarė įtraukti į savo
tarpą Mažosios Lietuvos 

kišką niekšybę. Pavyzdžiui, vieną atstovą. Deja, suklai- 
N. Y. “Times” sako:

“Ik: kokio begėdiškumo ir 
pažeminimo čechoslovaki ja 
nusirito laisvasis pasaulis da
bar geriau mato, negu anks
čiau. Komunistų valdymo il
game niekšybių sąraše mažai 
tėra šlykštesnių incidentų, 
kaip areštas čr teismas As
sociated Press korespondento, 
William N. Oatis. Kad Ame
rikos žurnalistas, dirbdamas 
savo normalų darbą, rinkda
mas žinias, yra areštuoja
mas, kankinamas ir verčia
mas prisipažinti čechoslova
kijoj, kurią Masarikas ir 
Benešąs sukurė, yra veik ne
įtikėtina.”

Bolševikiški budeliai Če
choslovakijoj ir patys žino, 
kad jie daro niekšybę teis
dami žurnalistą, kurio vi
sas “šnipinėjimas” buvo ne 
kas kita, kaip rankiojimas 
žinių, nes jo toks ir darbas 
yra. Pavyzdžiui, teisme bu
vo iškeltas “baisus kaltini
mas,” kad AP pavedusi 
tam žurnalistui pasiteirauti, 
kas atsitiko su buvusiu Če
choslovakijos užsienių rei
kalų ministerių V. Clemen- 
tis. Na, ir kas čia tokio? 
Bet bolševikiškas teismas 
tame AP nurodyme savo 
korespondentui įžiūrėjo 
“valstybės paslapčių šnipi
nėjimą.”

Amerikos spauda rimtai

dinome musų skaitytojus. 
VLIK’as to dar nepadarė. 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
atstovas įtraukiamas tiktai 
į “Vykdomąją Tarybą,” ku
ri yra lyg šešėlinė vyriausy
bė egzilyje, o į patį VLIK’ą, 
kuris eina lyg ir parlamento 
pareigas, Mažosios Lietuvos 
atstovas dar nėra įleistas, 
nors dėl to kalbama ir rei
kalavimai keliami jau keli 
metai.

Atsiprašydami skaitytojų 
už suklaidinimą su gailes
čiu turime pasakyti, kad 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
kova dėl įsileidimo jų at
stovo į VLIK’ą dar nėra 
baigta. Įdomu, kad Mažo
sios Lietuvos Taryba norėjo 
per ELTĄ paskelbti savo 
reikalavimą dėl jos atstovo 
įsileidimo į VLIK’ą, bet 
“vieno balso dauguma” tą 
pareiškimą išcenzūravo ir 
neskelbė. Vadinasi, maž- 
lietuviams ELTOS biulete
nyje net ir vietos neduoda
ma jų reikalavimui pareik
šti.

Atsiųsta Paminėti
NEMUNO PAKRANTĖMIS,

Dr. A. Garmaus; išleido Ne
munas. Chicagoje, 1951 m., 
136 pasi. Kaina nepažymėta.
“Nemuno Pakrantėmis” 

mano, kad turint reikalą su'yra rinkinys Frank’o Lavin- 
bolševikiškais bud ei iaissko atsiminimų, kuriuos Dr. 
rimtai prisieina galvoti/A. Garmus užrašė ir paskel- 
kaip išmokyti juos padoru-bė knygos pavidale. Čia

rių nariai dabar yra Korė
joj ar gali būti ten pasiųsti, 
atsidus lengviau, kad pavo
jus jų artimiesiems praėjo.

Kodėl Maskva sutiko da
ryti karo paliaubas Korė
joj? Nėra juk jokios abe
jonės, kad Pekinas ir šiau
rinė Korėja sutiko derėtis 
dėl karo paliaubų tik todėl, 
kad toks buvo Maskvos 
nuosprendis. Tai kodėl 
Maskva sutiko daryt paliau
bas?

Į tą klausimą jau davė 
atsakymą Amerikos vadai. 
Jie visi ragina nesustoti 
ginkluotis, nes pavojus ne
bus praėjęs, jei Korėjoj mū
šiai sustos. Rusija lieka 
galinga ir pavojinga, sako 
prezidentas Trumanas. Mu
sų vadai tokius Įspėjimus 
daro todėl, kad Korėjos pa
liaubos gresia parauti gink
lavimosi programą. Kai ku
rie atsakingi senatoriai jau 
nori mesti visokią ūkio kon
trolę pro langą, nes, girdi, 
Korėjos paliaubos daro to
kią kontrolę nebereikalin
ga. Kiti žmonės jau nori 
šaukti “Bring our boys 
home,” kaip jie šaukė tuoj 
po karo, kada Amerika 
staiga nusiginklavo ir leido 
rusams šeimininkauti Euro
poj ir Azijoj.

Jei Amerika sulėtintų sa
vo ginklavimąsi dėl Korė
jos paliaubų, tai butų di
džiulis Rusijos imperializ
mo laifhėjimas. Tekio lai
mėjimo Maskva, matomai, 
ir tikisi.

••
Tikros taikos iš Korėjos 

paliaubų nelaukiama, o jei
gu kas laukia, tai tik per 
nesupratimą, kas yra bolše
vikiškas Maskvos imperia
lizmas. Rusija dabar tiek

yra jų vadas ir nacionalinis 
didvyris!

Maskvos grasinimai Suo
mijos žmonių neveikia. 
Maskva gali Suomiją užka
riauti ginklais, nors ir toks 
užkariavimas rusams nebū
tų “pasivaikščiojimas.” Bet 
suomiai yra nusistatę nelei
sti save užbaidyti ir visiškai 
nemano daryti čechišką ha- 
rakiri.

x
Po Kardinolų Generolai

Ispanijos fašistinis reži
mas remiasi kariuomenės 
ginklais, policijos šnipais ir 
kunigų “moraline parama.” 
Praeitą savaitę buvo skelb
ta, kad Ispanijos vyskupai, 
matydami svyruojantį dik
tatūros sostą, sutarė pa
skelbti savo protestą prieš 
gyvenimo brangenybę ir 
prieš režimo parazitiškumą.

Dabar praneša, kad ir

kad rusiškame imperializ- įjungt1 Korėją j yie- 
me yra tiek daug plyšių ir demokratinę respubliką! 
priešingumu, jog sprogimas Skelbti skebe’ sjan<^ien 
yra galini ir be kariško de1r?;bo? eina palei 38-ją pa
žygio. Tokie ekspertai tu- >*alėlę ir, aišku, kad vėliau 
ri daug faktų savo laukimui Ppktinęse derybose bus pn- 
ir viltims paremti, bet pa- eita_ Įlktai PrĮe atstatymo 
našus ekspertai panašiai Pa<lčties, kokia P bu^2 
laukė ir Hitlerio imperijos pnes 1950 metų birželio 2o 
subirėjimo. o tokie pat eks- (k. Kas tikisi derybomis 
pertai ir Kinijos situacijoj suJungt\ Korėją,. tas dar ne
matė visokių kablių ir kab- ra issimiegojęs is Jaltos de- 
liukų, iki Kinija pasisuko i r- y paginu.
totalitarinę diktatūrą ir *
šiandien visi tie ekspertai1 Derybos dėl paliaubų 
jaučiasi, kaip Zablockas vyksta dirbtinos pergalės 
muilo netekęs. atmosferoj. Amerikos vals-

Korejos paliaubos yra tybės sekretorius nesenai 
tiktai paliaubos. Korėjos sakė, kad karo sulaikymas 
karas, kaip 1936-39 meftų prie 38-sios paralelės butų 
Ispanijos pilietinis karas, Jungtinių Tautų laimėji- 
buvo ginklų išbandymas, mas. Dabar, kai derybos 
Ten buvo išbandyti kai ku- dėl karo sulaikymo jau vyk- 
rie naujieji Amerikos gink- sta, Kinijos ir šiaurinės Ko
lai. Ten rusai išbandė savo rėjos bolševikai garsiai sau- kariuomenės eilėse Ispani-L-Co Veri vio • • • i x__ TZ' •tankus, priešlėktuvines ka- kia, kad jie “paklupdė 
nuoles ir ?avo greituosius Jungtines Tautas prie 38 
orlaivius. Amerikos kariuo- paralelės ir tyčiojasi iš visų 
menė Korėjoj patikrino ka- tų Jungtinių Tautų. Išeina, 
ro aviacijos ir pėstininkų kad abi šalys laimėjo, tik 
dalių bendradarbiavimą ka- vargšė Korėja pralaimėjo, 
ro ugnyje. Ji pralaimėjo, kada didieji

Po Ispanijos karo sekėjai žadėjo laisvę ir davė pa
trumpąs šaltas karas, o pas- dalijimą, ji pralaimi ir. da- 
kui visuotinas karas. Po bar, kai Jungtinės Tautos 
Korėjos karo seks laikotar- Ją žadėjo sujungti, bet pa
pis šaltojo karo, o paskui lieka suskaldytą, nuteriotą, 
ateis laikas su Maskvos tik su pažadu padėti jai at- 
meška pasikalbėti ne šalta, sistatyti iš karo griuvėsių, 
bet stipriai karšta kalba. Nelaimė silpniems patekus 

• jį- galingųjų “dalybas.”
Korėjos karo paliaubose —H. P.

tam tikras ‘balsas,” rodos, --------------------------------------
turėtų priklausyti ir pačiai EASTONIEČI AI 
Korėjai. Korėjos vyriausy- SVEIKINA “KELEIVĮ” 
bė, su prezidentu S. Rhee Būrelis Easton, Pa., “Ke- 
priešakyje, pasisakė prieš leivio” skaitytojų prisiuntė 
karo paliaubas prie 38sios laikraščio sukaktuvėms at- 
paralėlės, jei tos paliaubosĮžymėti $10 auką ir sako: 
neužtikrina Korėjos stljun- Mes sveikiname “Keleivį” 
gimo į vieną valdybę. Ne- sukaktuvių proga, bet para- 
žiurint Korėjos protesto, šų geriau neskelbkite, kad 

jau yra įrijuši svetimų že-derybos dėl paliaubų eina. mums nebūtų musų klube,
mių, kad ji nebegali susto
ti pusiaukelėj ir turės eiti

vinsko jaunystės dienų,
mo, kokių priemonių imtis aprašyti įvairus kaimo nuo-keistesni įvykiai, įdomesni ^‘Jungtinės Tautos.” 
prieš Maskvos niekšus, kad tykiai iš pasakotojo F. La- žmonės ir tt I Tai primena tokį atsitiki-

joj ne viskas tvarkoje. Kai 
kurie Ispanijos generolai 
pamatė, kad jų įvesta val
džia yra parazitų ir falan- 
gistinių sukčių valdžia, o 
todėl jie pradeda dairytis, 
kur padėti “EI Caudillo” ir 
ką pastatyti į jo vietą. Sa
ko kariškių opozicijai vado
vauja generolas Aranda, 
vienas iš pilietinio karo 
frankinių vadų, kuris jau 
kuris laikas yra atstatytas 
iš savo vietos.

Ispanijos režimas tikisi 
betgi išsilaikyti Amerikos 
pagalba, jei jam pasiseks 
įsipiršti į Atlanto Sąjungą 
ir gauti paramos “kovai 
prieš bolševizmą.” Ameri
koje tikrai yra žmonių, ku
rie ir generolą Franko mie
lu noru įrašytų į “demokra
tijos' kovotojų” skaičių. . . . 

x
“Kankiniai

Keturi komunistų vadai, 
Į Korėjos vyriausybės pro- kaip buvo Klovai ir John- nuteisti kalėti po 5 metus, 
testą niekas nekreipia dė- šonui, prieš kuriuos bimbi- nepasirodė teismo rūmuose, 
mesio. “Didieji” sako Ko- niai sukėlė purvų karą. Pa- kada reikėjo atsisėsti į džė- 
rejai, kad paliaubas daro tariame visiems skaityti ir lą. Jie pasislėpė nuo baus- 

remti savaitraštį “Keleivį.”
“Kel.” Prieteliai.

ant dienraščio tiek sunkią 
finansinę naštą, kad jis ne
galės jos pakelti ir turės už
sidarai, arba pateks į Pe
rono valdžios rankas “už 
pabaudą.”

Šitoks “muitinis” kelias 
užsmaugti nepriklausomą 
spaudą padės Peronams 
“atsiteisti” ir už nusavintąjį 
dienraštį “La Prensa,” nes 
ir tam dienraščiui užkrauta 
muitų sumoje 32,000,000 
pezų. Atskaičius muitus už 
dienraštį nieko nebereikės 
mokėti ir vagystė bus “lega
lizuota.”

Savaime aišku, kad fašis
tiniai laikraščiai tokių “už
silikusių muitų” neturi mo
kėti. Tokiu budu Peroųas 
ruošia kelią sau ir Ievutei 
į prezidento sostą 1952- 
1958 metų laikotarpiui.

. x
Petrą* M. Kaiti*

Iš Chicagos atėjo žinia, 
kad ten mirė Petras Martin- 
kaitis (Kaitis), plačiai mu
sų visuomenei, ypač senes
nei kartai žinomas veikė
jas. ' ,

Petro M. Kaičio asmeny
je netenkame senosios kar
tos darbuotojo, Lietuvos 
patrioto, pažangių idėjų ša
lininko, laisvamanio ir so
cialisto. Ypač musų spau
da Petro asmenyje netenka 
pasišventusio spaudos dar
bininko, kuris per visą savo 
ilgą gyvenimą ir pats dirbo 
spaudos darbą ir rėmė mu
sų spaudą pagal savo išga
les.

Viena visiems velionį pa
žinojusiems neužmirštama 
jo ypatybė buvo jaunystė. 
Sulaukęs seno amžiaus, virš 
80 metų, velionis liko jau
nas savo dvasia, entuziaz
mu, savo idėjomis ir kovin
gumu. Visi pažinojusieji 
velionį Petrą ilgai nešios 
širdyje jo šviesią atmintį, 
prisimins, jo malonų būdą ir 
jo entuziazmą visokiam
naudingam visuomeniniam 

mės ir policija jų nepajėgia'darbui, 
surasti. Tie “kankiniai”! —J, D.'

I
f
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KAS NIEKO NEVEIKU 

90 NIEKAS NETEIKIA Amerikos
čia ŽUVO 50 ŽMONIŲ LĖKTUVO NELAIMĖJKas Naujo Brooklyne

Tarpe Siuvųėjų 19 kuopos įstojo veikti. So
» i- ™ ■« , . - cialdemokratai suprato dėl-

■ ZrZe .‘° S*“Ve' Kundrotas persivertė į
jų 54 skynaus ACW unijos -socialdemokratą” - k a d 
delegato ir protokolų rasti- t antru kartu delegato 
lunko rinkimai Pnes nn- vj ir vįį| kui važiBžt 
kimus siuvėjai, kaip ir pap- ant rogU(Hų gocialdemo- 
tastai, pasidalino į dvi gru- kratai ir katalikai pagal su
pęs, viena grupe buvo su sitarimą nutarė statyti kan-
Laisve, Vienybe _ ir Juo- djdatu frank Milą-Milašau- 

zu Ginkum priešakyje, o ki- gk„
tą gi upę sudal ė katalikai ir Kazys Kundrotas paju- 
socialistai Pirmosios gru- tęs> kad įvykiai nukrypo ne
pe» kandidatai buvo Vytau- jo puSen, persivertė 
tas Ubaras ir Teodoras Ya- Hos ie koraunistų ir
fgt1?’ Ajant^0S FruPėVW- kalbėjo” su Juozu Tysliava. ■ 
Withe-Vaitukaitis ir Kazys Komunistams tokio tipo' 
\ asiliaufckas. kaip Kundrotas labai reikė-'

SUv sociahsta?s jo, kad suardyt katalikų ir 
išleido du lapeliu n nurodė so^įajdemokratų vienybę,' 
juose, kaip kiaštutimeji— kurje kovojo prieš komunis-' 
komunistai, vienybieciai ir tug lr reikia pasakyti) kad i
ginkiniai susivienijo, kad komunistams Kundroto per- 
pakenkti lietuvių akcijai sivertimas į jų pUsę apsimo- 
kovoje uz Lietuvos nepn- kgj0 Daug gerų žmonių
klausomybę ir, priedui, nu- sudemoralizavo. Kundrotas 
rodė, kaip toji traicė valdy- laimėjo f delegatus ppieš F.
da.ma,. bėgyje Milą 57 balsų dauguma,
kriaučių lokalą išeikvojo lo- Tysiiava su Bimba ir Stak- 
kalo sudėtus fondus, kad vdevičium per “Laisvę” ir 
tuom pasilaikyti galioje ir «Vienybę- kibii-us pamaz-i 
tęsti apgaulingos politikos^ ant j BPuivydo
žalą toliau. igalvos. Atrodė, kad “Vie-

Komunistai išleido lape- nybef, ir f. Mite
lius, rasė per Laisvę ir šauskas visiškai neapeina. 

V įenybę, išnaudodami ir joms rupėjo kuo daugiau iš
Juozo Ginkaus radio, ais_ vidaus ardyti katalikų ir 
kindamiesi, kad jie per so- socialdemokratų

atga-
“susi-

Keleivinis lėktuvas su 50 žmonių suduž > Coiorado kalnuose. Visi žmonės žuvo.

jųToje lėktuvo j nelaimėje žavo šeima is penkių narių. Mr. ir Mrs. K. C. Morgan ir 
trys vaikučiai, kurių paveikslas matyti apačioj kairėj. Dešinėj matosi lėktuvo įgula, 
viršuj (kairėj), H. C. Tower ir kapt. R. Appieby, apačioje dvi patarnautojos, CarolI 
Raymond (kairėj) ir Frances M. Smith.

cialistus ir
vieningų

šmeižiami,
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Kas Girdėt Chicagoje
Sugadino Ūpą Stalino 
Bernams

Birželio 29 d. Chicagos 
Coliseume turėjo prasidėti 
Stalino bernų kongresas. 
Lietuviai, ukrainiečiai, lat
viai ir kitos tautos sumanė 
to kongreso atidarymą pi- 
kietuoti. Ir tą padarė. Pa
vyko labai gerai. Prirengė 
daug posterių su tinkamais 

; užrašais ir atvaizdais. Vis
ikas buvo nukreipta prieš 
'Staliną, Kremlių ir komu
nistų imperialistinę ir išda
vikišką politiką. Pavyz
džiui, vienas posteris vaizda
vo Staliną, rodantį špygą 
taikos balandžiui. Pikieta- 
vimas prasidėjo tą valandą, 
kada raudonieji ėmė rink
tis. Pikietininkais jie labai 

'.piktinosi ir tą savo pykti

be pasaulinės 
sieiti negali.

valdžios ap-

Katalikiikas Progresas

Romos katalikų vadai 
dažnai didžiuojasi popieži
nėmis enciklikomis darbi
ninkiškais ir socialiais klau
simais. Nurodo, buk ir 
Amerikos įstatymai, praves
ti darbininkų naudai, esą 
paremti popiežinėmis enci
klikomis.

Vienas geriausių Ameri
kos darbininkiškų įstatymų 
yra tai “sočiai security” 
įstatymas, įvedantis darbi
ninkams pensijas. Tas įsta
tymas veikia nuo 1937 me
tų. Įstatymas buvo priva
lomas didžiosioms kompani
joms, o parapijoms ir ki
toms religinėms organizaci-

Įparodė vadindami pikietPjoms įstatymas nebuvo pri
rinkus fašistais, hitlerinin- 
i kais ir tt. Taigi pačioj pra
džioj raudoniesiems ūpas 
buvo sugadintas.

Žymi kongreso dalis susi
dėjo iš juodukų ir žydų.

valomas. Ką jus manot, ar 
parapijų vadai, katalikiškų 
ligoninių vadovybės tą įsta
tymą tuoj savo darbinin
kams taikė? Visai ne. Chi
cagoj tik šiemet nesenai za
kristijonai, vargonininkai, 
kunigų gaspadinės ir ligo
ninių darbininkai teįgavo 
senatvės apdraudą pagal 
sočiai security pakeistą 
įstatymą. . ’
Romos Ciesoriai ir 
Romos Popiežiai

Apaštalų Petro ir Povilo 
šventės proga jėzuitas per 
“Margučio’’ radio religinę 
valandėlę kalbėjo apie tuos 
du apaštalus. Toje savo 
kalboje jėzuitas klausyto
jams davė progą palyginti 
Romos ciesorius su Romos 
popiežiais.

Jėzuitas pasakojo, kaip 
Romos ciesoriai persekiojo, 
kaip kankino pirmuosius 
krikščionis, kaip nukankino 
ir pačius minėtus apaštalus. 
Jėzuitas dar aiškino buk ir 
liberališkos valdžios perse
kiojusios bažnyčią.

Tokių pasakojimų besi
klausant natūraliai kyla 
klausimas: O kaip pasirodė 
popiežiai kai jie atsisėdo 
ant ciesorių sosto? Kaip 
elgėsi popiežiaus vyriausy
bė su tais, kurie nebuvo Ro
mos katalikai? Vien per 
šv. Baltramiejaus naktį Ro
mos katalikai išžudė tiek 
eretikų, kiek Romos cieso
riai krikščionių per 250 me
tų. O ką jau bekalbėti apie 
atvirus religinius karus, ves
tus prieš arijonus, nestori- 
jonus, albigensus. O Liu
teriui atsimetus nuo Romos, 
religiniai karai tęsėsi per 
30 metų.

Laisvamanis.

Vietos angliška spaudaĮ 
pikietavimą atžymėjo apra
šymais ir nuotraukomis.
BALF’o Piknikas 
Vidutiniškas

Sekmadienj, liepos pir
mąją, gai-siame Chicagos 
Rivervievv Parke įvyko 
BALF’o piknikas. Oras pa
sitaikė labai geras. Meninę 
programos dalį išpildė vie
tinis Dainavos Ansamblis. 
Piknikas pavyko vidutiniš
kai.

Tame pat Riverview 
Parke liepos 22 d. įvyks 
“Margučio” metinis pikni
kas, kurio proga bus pami
nėtas Amerikos pripažini
mas nepriklausomos Lietu
vos.

katalikus yra get jo nesuar(Jė.

-i?1?, i Matydami, kad nesuardė
me“~| katalikų ir socialdemokratų 

I vieningumo, bimbiniai
dienoje ’ Y", tysliaviniai paėmė 

Ubaras į delegato kurSą—pirkti lokalo

OI i IV xow

neuzgincino.
Balsavimo

tautas
11 susirinkimą ir pabėgo. Prieš guli šaltuose kapuose, sūdė- Jei, Suvienytose Valstijose, 

Joint Boardą iškėlė bylą, tus centus dabar išsidalina. ar kur kitur tremtyje atsirastų' 
viPta ravn 313 nrieš F Vai-'"“"' r;"«. -----kad J' BuivYdas ir F. Vai- Atrodo, kad Amerikoj ne- •>? įminiu arba juos gerai pa-
tukaifio 168. Teodoras Ya- ST 5TsSrii""New “ “diP“kais*>«bus 5trejk«' nebebusJ°; deT"““ ’r eakn4ių mun“ pa
gelia gavo 303 balsus^prieš jojnį Boarde turėjo nepap- Įmą. 8US*nn^d 'ntfcribir ne^>e^)US

‘rastam fonde pinigų
------------ „ .... - .............  ..................... 41 W. 82nd Street,

Kazio Vasiliausko 160.

naują
pini-

virs
Brooklyno kriaučių loka-'( $4,000. Tie pinigai buvo 

le toks pasidalinimas ne tam, kad užpuolus nedarbui 
naujiena. Prieš 3 metus'ar ligai unijos nariams duo- 
buvo panašiai kai užsimez-.ti pagalbą. Jie tuojau pra- 
gė komunistų ir vienybiečių1 -v—
bendras frontas prieš kata
likų ir socialdemokratų

dėjo šelpti saviškius, davė 
ir eiliniams nariams, kurie 
svyravo, nepilnai pritarė jų

bedarbiu ueu žiniom*s byloms išaiškinti,
• - • , prašome skubiai atsiliepti šiuoiiieueuus suvargusiu seimu. , ,, , * ,_ ~ v , - adresu: Consulate General ofValdžia valdžiai skerspai- Mes gi sakome: Kol bus iš- Lithuani-

ųės nedaro. Joint Boardas naudotojas ir išnaudojama- yew York
patvirtino 54 skyriaus nusi- sis—bus streikų, bus bėdai-' 
teikimą prieš tuodu asme- bių ir alkanų suvargusių! 
nis. . Tas Kundrotui, Za- žmonių. Bet jau musų i 
veckui ir kompanijai nebu-’dai bus tušti.

bendrąjį frontą. Toje už-į politikai, tiems bruko pini- 
uomazgoje sulošė negražią gus, kad butų su jais. 
rolę Kazys Kundrotą. Jis j To dar negana. 4 tuks- 
jau buvo buvęs pirma J. jtančiai dolerių greit išsituš- 
Buivydo tris metus delega-'tino, tad pradėjo agitaci- 
tu, ji buvo išrinkę tie patys'ją, kad reikia pasidalinti 
katalikai ir socialistai. Per Kr i a u č i ų Neprigulmingo 
jo buvimą pirmuoju kartu Klubo pinigus. Pinigas ma- 
delegatystėje jis neparodė lonus kiekvienam, o ypatin- 
aktingumo nei Lietuvos ne-'gai senesnio amžiaus žmo- 
priklausomybės byloje, nei gui. Kad greičiau sukėlus 
kriaučių reikaluose. Kai [dalybos ligą tarpe kriaučių, 
reikdavo kaipo delegatui pradėjo skleisti paskalas, 
užimti poziciją, tai jis svy-,kad atvykę DP naujakuriai 
ruodavo, kaltindavo Joint nutarę užgrobti KNK ir pa- 
Boardą ir neimdavo atsako-sidalinti pinigus, 
mybės. Jis tokioje pozici-j Kad įrodyti, jog “dipu- 
joje stovėdamas pajuto, kai” to siekia, bimbiniai ir 
kad jį socialdemokratai jau tysliaviniai paskelbė užper- 
nerems į delegatus. Kad eitų metų lokalo valdybos 
palenkus į savo pusę sočiai-' rinkimus, nieko prie durų 
demokratus, jis net atėjo į nepastatė ir kortelių netik- 
LSS 19 kuopą ir prisirašė, rino. Kada prisirinko ku- 
To dar negana. Prie IRRC pina svetainė žmonių, loka- 
susiorganizavo lietuvių ko- lo valdžia pajuto, kad gali 
mitetas; jis ir ten nuo LSS pralaimėti rinkimus, uždarė

vo svarbu, kad Buivydą su 
Vaitukaičiu pabaudė už

Kas nenor, kad unijos 
butų tvirtos, pasiturinčios?

Lietuvos Gen. Konsulatas 
New Yorke.

SEA GIRT, N. J.

Mirė M. Wiakiskėsinimąsi” neteisėtai pa- Nenori komunistai ir fašis- 
grobti lokalo vairą. Ne!1 tai. Tos dvi grupės to ne- Birželio. 28 d. čia mirė 
Tai kompanijai buvo svar- 'nori. Nėra Sovietų Rusijoje, Į M. Wiakis, kuris gyveno 
bu, kad pagauti senus loka-'kur komunistai valdo šalį, j 408 Crescent Parkway. Vė
lo narius ant savo meškerės,! ir buvusioj smetoniškoj Lie- lionis palaidotas iš grabo- 
kad jiems “įrodyti,” kaip tuvoj laisvų darbo unijų,liaus O’Reilly koplyčios 

nebuvo. Nieko nuostabaus, i Belmar, N. J., į Greenvvood 
kad A. Bimba ir Juozas Ty- kapines. Velionį į kapus

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 85 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27, Man.

“dipukai” veržiasi prie lo
kalo vairo ir kartu prie lo
kalo pinigų. Po to įvykio 
dar smarkiau kampanija 
užvirė, kad išpustyti visus 
unijos fondus. Jie taip ir 
padarė. Nepaprastas fon
das išeikvotas. N. K. Klu
bo pinigai baigiami išdalin
ti. Ir tą viską atliko Kun
drotas, Zaveckas, Bikulčius, 
Michelsonas, A. Bubnys, 
Ubaras, Yagella ir kompa
nija.

Kaip musų lokalas gy
vuoja, dar tokio atsitikimo 
nėra buvę, kad už unijos pi
nigus kas pirktų sau šali
ninkus, kaip dabar kad yra. 
Ir tokioje situacijoje, jeigu 
musų kandidatai, kurie ei
na oficialiai prieš tokį ne
gražų šmugelį, gavo 168 ir 
160 balsų, tai mes labai 
tvirtai stovime. Iždas išsi
tuštins ir toji traicė subiręs, 
nes nebus iš ko bepirkti sau 
šalininkus.

Unijų iždas tai yra galia, 
tvirtybė! Musų seni unijos 
nariai, kurie prieš 50 metų 
organizavo musų lokalą, 
dėjo po centelį, kad atėjus 
streikams, lokautams ir ne-

sliava su Juozu Ginkum pa
darė bendrą frontą, kaip iš
tuštinti siuvėjų 54 skyriaus 
iždus. Tai traicei per tris 
metus talkininkavo Kazys 
Kundrotas su lokalo pildo-

palydėjo Rev. H. Miller. 
Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių.

Velionis buvo linksmaus 
budo, teisingas ir visų mė
giamas žmogus. Užtat ir į

mosios tarybos nariais, da-jjo laidotuves susirinko ati
duotibar talkininkaus Vytautas 

Ubara su savąja lokalo pil
domąja taryba. Toji tre
jukė su savo talkininkais 
yra priešas ne tik Lietuvos 
laisvinimo bylos, bet ir dar
bo unijų.

Kriaučius.

IEŠKOMI GIMINES 
Stasio ir Juozo Butkų Pali

kimo Reikalu
New Yorko štato skirtinguo

se miestuose mirė broliai Sta
sys ir Juozas Butkai. Tikrų da
vinių apie ju kilimą iš Lietuvos 
ir giminystės ryšius nėra. Bet 
iš kai kurių surinktų žinių spė
jama, kad Lietuvoje dar apie 
1938 metus buvo gyvį jų brolis 
Adomas ir sesuo Darata, o gal 
dar ir Marė. Minimos tokios 
vietovės Lietuvoje kaip Kruo
piai, Labuna (Labūnava?), Kė- 

Babtai,

jam paskutinį patar
navimą visokių pažiūrų ir 
visokių tautybių žmonės. 
Susirinko kaimynai iš pla
čios apielinkės palydėti jį 
i jo paskutinę poilsio vietą.

Velionis buvo apsišvietęs 
žmogus, mėgdavo skaityti 
laikraščius. Iš visų laikraš
čių geriausiai jis mėgdavo 
“Keleivį,” sakydavo, kad 
tai teisingas laikraštis. Per 
eilę metų velionis teikė už
eigą Bayonne, N. J., mies
te, bet prieš porą metų bu
vo išsikėlęs gyventi į pama
rį, į Sea Girt. Manė am
žiaus gale pasitraukti iš 
biznio ir ramiai gyventi. 
Deja, pradėjo sunkiai sirgti 
ir mirtis nutraukė visus jo 
planus. Dideliame liūdesy
je paliko moteris Stella. 

Velionies našlei skausmo 
aš ir draugai 

užuo-

Nenuoramos Parapiniuose 
Piknikuose

Vytauto Parke, kurs yra 
prie kazimierinių kapinių, 
kas sekmadienis įvyksta ku
rios nors lietuvių parapijos 
piknikas. Šiemet ten įvyk
sta tai, ko seniau kaip ir 
nebūdavo. Šiemet ten ren
kasi nenuoramos ir kai įsi
geria, tai sukelia visokių 
nemalonumų: tai susimuša, 
tai ima butelius daužyti, tai 
sukelia alasą šokių salėj, 
tai užkabinėja ramius žmo
nes ir tt.

Tokių dalykų ten įvyksta 
nežiūrint į tai, kad du po- 
licmonai nuolat žygiuoja 
skersai ir išilgai po parką. 
Abu poliemonai per visą 
dieną labai “busy.”

Kunigai didžiuojasi, buk
jie su savo mokslu galinges-Į 
ni už “ciesorius,” o čia nei 
parapijiniuose piknikuose

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

dainių apskr ,r Kauno
, , . j, .. . . ... ,apskr. Adomas lyg buvo vedęs valandoje
darbui sušelpti vieni kitu8.,|B£rijoną Kalvaitytę, bet galė- reiškiame širdingos 
Tai buvo principo žmones! jo boti ir kitaip, būtent, kad jautos, o velioniui tebūnie 
O dabar? Tų senų unijos Marijona Butkus (Butkiutė) i$- lengvas poilsis šaltojoj že- 
narių, kurių didžiuma jau įtekėjo už Adomo Kalvaičio. Įmelėj. —E-*.

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 ddlts su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metas ir kitos žinios. -*

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

“KELEIVIS”
South Boston 27, Mi



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

asikalbčjlmas 
Maikio su Totu

valiai ją išnešė su lova ir— jau pasveikus ir viskas bu-‘puolikas negalės su savo 
pūkšt į sodželką! Kad tu tų buvę olrait. Ale kai pa- šarvuotais ginklais ir pėsti- 
matytum, vaike, tikrai cu- stūmė, tai daugiau jau ne- ninkais prasilaužti pro tų 
dai pasidarė. Ligonė tuo- beišplaukė. Kai ištraukėm,'granatų ardomąją galią, o 
jau atgijo ir net plaukt pra- tai buvo jau nebegyva. . todėl turės atsisakyti nuo
dėjo. O pirma plaukti vi-j —Ir policija jus nesuė-l kariškos agresijos. Atrodo/ 
sai nemokėjo. Priplaukė mė? j kad Stalinas turės savo

Nr. 28, Liepos 11, 1951

SKAITO PALIAUBŲ NAUJIENAS

Trys kareiviai New Yorke, sustoję ties Jungtinių Tautų 
organizacijos namu, skaito rėksmingą pranešimą apie pa
liaubų derybų pradžią Korėjoj.

prie kranto ir jau pradėjo į —O už ką, Maike, galėjo ’ naujausių laimėjimų siekti 
lipti iš vandens. Ale musų imti? Juk padarėm kas penktosios kolonos pagal- 
pravadyrius susirado kuolą reikėjo. Sukalėm grabą, Į ba, o ne raudonosios armi- 
ir pastūmė ją atgal. Sako, atgiedojom gadzinkas ir-jos ar kiniečių masių gink- 
tegul pamirksta daugiau, pakavojom. Vadinasi, vis-'lais. . , .
kad liga neatsigautų. Ale kas padaryta krikščioniš-1 Raketinės bombos yra vo- 
žinai, kartais ir kvtras žmo- kai. . . . Ale matau, kad tu; kiečių išradimas. Jos buvo
gus padaro misteiką. Taip jau netrivoji eiti. Nu, tai leidžiamos į Londoną karui
ir čia buvo. Stumti atgal gali sau eiti, pasimatysim einant prie galo ir padarė
ligonę nereikėjo, ba ji buvo kitą sykį. miestui didelių nuostolių.

Bet prieš 6 metus tos bom
bos dar tebebuvo “vaikys
tės amžiuje” ir todėl dides
nės reikšmės karo eigai ne
turėjo. Dabar daromi ar 
padaryti bandymai su rakė-: 
tinėmis bombomis, kurios 
yra prikrautos atominės 
sprogstamosios medžiagos. 
Tokios bombos, išsprogu- 

įsios mieste ar uoste, gali su- 
paraližuoti ne vieną kitą 
bloką, bet ištisas miesto da
lis ar visą uostą.

Atominiai ginklai nebėra 
Amerikos monopolis, kaip 
tai buvo iki 1949 metų ru
dens. Šiandien ir Rusija 
turi atominių ginklų. Kiek 
ji jų turi ir kiek daug gali 
pasigaminti, tai yra paslap
tis, kurios eiliniai žmonės 
nežino ir nesužinos, kol ne
prasidės šaunamasis karas. 
Bet nėra jokios abejonės, 
jog Amerika ir dabar yra 
toli pralenkusi Rusiją ato
minių ginklų gamyboje, o 
todėl Amerikos atominė 
persvara yra didelis taikos 
palaikvtojas pasaulyje.

—J. K.

Atomine Artilerija
Savo kvartaliniame pra- Atominės bombos, kurių 

nešime prezidentui apie viena Hirošimos mieste iš- 
ginklavimosi pažangą mo- mušė apie 200,000 žmonių, 
bilizacijos viršininkas Chas. yra didelio pajėgumo bom- 
E. Wilson praeitą savaitę bos, gabenamos lėktuvais, 
sakė, kad atominių ginklų Jos gali būti panaudotos 
gamyba daro didelę pažan- prieš miestus, pramonės 
gą. Pagerintos atominės centrus ir uostus. Bet mu- 
bombos jau gaminamos ma- šių lauke, kur turima reika- 

į siniai, “on industrial basis.” įkalą su nedideliu skaičių 
Bet negana to. Išvystymas žmonių, atominių bombų 
atominių granatų ir “veda- negalima naudoti. Jų griau- 
mų” bombų vyksta sėkmin- narna galia yra perdaug di- 
gai ir tokie naujieji ginklai,{dėlė, kad jas galima butų 
matomai, jau yra išbandyti. Į mesti į arti esančią priešo 

. . kariuomenę. Tokios bom-
------ ... . . Atominė artilerija n ato- yj-a jr perdaug iškaštin-
—Laba diena, tėve. Kaip neatsimuši kakta, bet ant,minės raketinės bombos yra gOS * ka(j įas gaiįma butų

sveikata? banano žievės gali visada naujausieji ginklai, kurie naudoti prieš nedideli skai-
—Raten, vaike. Tas mar- paslysti ir šonkaulį išsilauž- daugiau negu atominė bom- priešo kareivių. Tai bu-

matizmas neišeina iš mano ti. » ba paveiks karo techniką. šaudymas iš kanuolių i
kaulų, nors tu imk ir pa- —Maike, tu moki gražių Kai kurie ekspertai jau ap- žvirblius.
stipk. istorijų, ale kas iš to, kad skaičiuoja, kad viena ato- reikalas vra

—O kodėl aš turėčiau mano ligai jos nieko nema- minė granata, iššauta iš ka- . . . *
stipti dėl tėvo reumatizmo? čys. O pereitą naktį kau- nuolės, gali paskleisti mirtį ,a omiries ,^,anaos’

F iLu trrtn Votvirtaini,, mvlii, nln-imos 1S kanuolių. Tokios

—Tegul bus pagarbintas, vengia, negu mažų. Pavyz- 
Maike. džiui, į tą didelį kalną tėvas

lūs taip suko, kad ir užmig- trijų ketvirtainių mylių plo-j,,,us 16 ’ ti nPoraUian Bliausi, kadite ir užmušti kiekvieną £ranat0?'’ ,jei jį1i j n.esaJ$aP’ ti negalėjau. Bijausi, kadjtt >. -- --------------------- v .. , . « s ..
kad tu turėtum stipti. Taip ir v4,%uk/ >žmoeų tame plote esantj pint, tnjų ketvirtainių mylių
•ik is kalbos išeina, ale tas —Nueik, tėve, pas dakta- iei tik jis nebus apsisaugo- P'ol9' hutl. sprendzia-

.........'............. rą. Kad ir neišgydys, bet įsikasęs į žemę ar kaip™35 e'"™051 P"klas Prles
kitaip nuo atominio sprogi-!

Labai Svarbu
Liepos 31—Paskutinė D. P. giminių ir pažįstamų, dar 

Registracijos Diena nėra užsiregistravę emigra-
Emigracijai cijai į Ameriką.

. a a . Kadangi iki šiol į Ameri-
DP įstatymas duodąs tei- jau atyyko ir apsigyveno 

sę tremtiniams atvykti ir a je 25,000 lietuvių tremti- 
apsigyventi Amerikoje pa- nių čja gražiai jr
keistas ta piasme, kad dai- pUikįausįaį užsirekomenda- 
bo ir buto garantijoms su- v0 kajp darbgtųSi malonaus 
daryti terminas pailgintas budo h. kulturingi žmonės, 
vienam menesiui, t. y., iki BALras susitaręs su kito-

mis organizacijomis sutiko 
priimti visus be skirtumo 
tremtyje gyvenančius ir tu-

šių metų liepos 31 d. imti
nai. Jei kuris tremtinys, 
gyvenąs Vokietijoje, Aus-
triioie ar TtsliioipVI MJVZJV. C** * v«»a J noisirp- nncius teisę oe kliūčių eini-

žodis nieko nereiškia
—Bet kodėl tėvas neis- gajės palengvinti, 

moksti logiškai galvoti?
Kam vartoti kalboje tokius —Jeigu liekarstvų nuo to- 
žodžius, kurie nieko nereiš- kios ligos nėra, tai kągi 
kia. 1 daktaras mačys, vaike. Ot.

—Maike, pamokslų man kad butų geras burtininkas., , • , nanaudo-
nesakvk, ba mano sveikatai koks septunas, ką moka Ii-į, . . u. • m
tas nieko nemacys. Verčiau ga užkalbėt, tai butų kas 
pasakyk, ar nežinai kokių kita.
liekartsvų nuo tos kvarabos.' —Tėvas vis dar tiki 

—Gaila. tėve. kad vaistų burtus.
nuo senatvės kol kas dar —Jes. Maike, aš tikiu, ba
nėra.

—Ne nuo senatvės
ke.ale nuo ligos. |išeina. Kas gi žino, kodėl

—Reumatizmas, tėve, yra man kaulus skauda? Gal 
senų žmonių liga. Aš josikas užčėravojo. O kai vie- 

Aš manau, kad ir!nas burtininkas ligą užlei-
Įdžia, kitas gali išvaryti. Pas

mo pasislėpęs.
_ I rusų puolimą Europoje, o

gal ir Korėjoj butų priėję 
prie tų granatų išbandymo

IŠ GYVENIMO

Nanj, atominiai ginklai| rieš kinif.či, mases Kai 
ik, šiolei buvo žinom, tik- kurie stebėtojai kad
tai. kaipo atomines bom-,Maskva tjk dė|to jr sutjko

kalbėtis apie karo paliau
bas Korėjoj, kad ji bijojo

šakį Japonijoj 1945 metais.’ ' •Po to buvo'daug kalbu apie? f" U',, pneS
bombų pagerinimą, bet ^įkunuos dar nieko ne- 

mot, ot • • :£ah pne?pastatyti, nes ato-
Kas aar iu«wC, <»o umu, waiuanHvm^ a i minių ginklų gamyboj jie

;žinau. kai geras burtininkas Ne'Y,0S ^Tįyra toli nuo Amerikos atei
vės, Mai- užkalba, tai liga cvpdama dykumoje nebuvo kalbų , • . .•- • - - /F,„Js,!apie atomines granatas ari ę' r taip.

neturiu, 
tėvo ji nevargino, kol jau
nas buvai.

—Maike, kai aš jaunas 
buvau, aš galėdavau per 
stogą peršokti. O vartų 
niekad neatsidarydavau, 
kai eidavau pas mergas; 
vis, būdavo, per viršų. Bet 
dabar jau ir per slenkstį 
sunku koją perkelti.

—Vis tai parodo, kad tė
vą pradeda slėgti senatvė, 
nuo kurios vaistų nėra. Rei
kia tik atsargiau gyventi. 
Nereikia pasigerti, nereikia 
persivalgyt, nereikia pa
vargti.

—Ką tu čia man šneki, 
Maike, “nepasigert,” “ne- 
persivalglt”! Aš negaliu 
nei persigerti, nei persival- 
gvt, ba neturiu iš ko daug 
gerti ir valgyti.

—Bet pereitą sykį tėvas 
prisipažinai, kad tryse išgė
rėt “pantę.”

—Bet ant trijų, Maike, 
tai nieko nereiškia. Aš ga
liu vienas pantę išgerti, ir 
tai nebus perdaug.

apie atomines granatas 
“skraidančias bombas” su 
atomine “karo galva.” Di- 

žiausioji kliūtis pagaminti 
atomines granatas, arba ka

Kai pasirodė atominiai 
ginklai prieš 6 metus buvo 
kalbama, jog atomai pada
lys tokį pat perversmą ka-

žemaičius, vaike, yra ir to
kia patarlė, kad kylis kyl; 
išvaro.

—O ką tas reiškia?
—Tas reiškia, Maike, kad 

žmogų geriausia išgydo tas 
nuo ko jis apsirgo. Ot, a.' 
tau pasakysiu, kaip pas 
mus, Tryškių parapijoj, li
gos buvo gydomos. Musų 
sodžiuje buvo šiaučius ir 
sykį apsirgo jo boba. Per
sigando juodo katino ir ap
sirgo. Mat, mislijo, kad j 
pikta dvasia ateina. Atve
žė daktarą; jis davė liekar
stvų, ale nieko nemačijo 
Tada šiaučius sušaukė su- 
siedus ant rodos ir klausia, 
ką daryti, kad boba pa
sveiktų? Rodavojosi, roda- 
vojosi, ant galo vienas bu- 
valnas žemaitis sako: “Ži
not, vyrai, kad kylis kylį iš
varo. Boba apsirgo persi- 
gandus, taigi reikia ją ge
rai išgąsdinti, o liga išeis.” 
Visi ant to pristojo. Nutar
ta, kad reikia ligonę išnešti

nuolių šovinius, kuriuose(ro technikoje, kokį padarė 
sprogstamoji medžiaga yra parako išradimas. Atomi- 
atominė, buvo negalėjimas nio karo pasaulis dar neper- 
;šsprogdinti nedidelio ato- gyveno, todėl galima tik 
r.inės medžiagos kiekio. Po spėlioti, kaip jis atrodytų ir 
ilgų tyrinėjimų ta kliūtis kokius nuostolius padarytų, 
vra nugalėta ir atominės Taikus žmonės jau džiau- 
granatos, šaunamos iš ka- giasi, kad atominės grana- 
nuolių. bus naujausieji ka- tos gali kūnam laiku užtik- 
ro ginklai. rinti pasaulio taiką, nes

EINA KIDNAPERIO GAUDYTI

—Taip, tėve, sveikatą ga-'su lova ir išversti į šaltą so- 
lima suardyti iš karto, bet dželką. 
galima ją užnuodyt ir po Į —O kas yra “sodželką,” 
truputį. Aš sakyčiau, kad tėve? 
gerti po truputį kartais yra! —Tai toks prūdas, Mai- 
pavojingiau, negu iš karto, ke, kur kartais būna karo-

—Kodėl? sų, o kartais tik vienos var-
—Todėl, kad didelių pa- lės. Taigi apžiurėjo visi, ir 

vojų žmogus lengviau iš- kai ligonė užmigo, tada po

New Jersey valstijoj įvyko didžiausia “žmogaus medžiok 
lė,*’ kai piliečiai ir policija sukilo ieškoti “kidnaperta,'' 
koris buvo pagrobęs veną mergaitę ir ją išprievartavo. 
Kidnaperis. Warren Lee lrwin, iš visų pasį^ gpanntas. nu
sižudė patsai ir tuo budu baigė tą medžioklę.

Yra ir Tokių

Nepaprasta mergaitė, ro
dos prancūzaitė, kuri dirba 
vienoj nedidelėj krautuvėj 
yra didelė “romantikė.” Ji 
nėra nei taip graži, nei taip 
žavi, bet vyrai prie jos, kaip 
musės prie medaus kimba.

Pas ją kiekvienas vyras 
randa užuojautą, simpatiją, 
malonų pasikalbėjimą it 
irdžiai šilumos. Ji nė vie

no neniekina, jai visi geri.
Čia žiūrėk koks aptriušęs, 

kelnėm nuskurusiom drai- 
veris, meilės ištroškęs, įbė
gęs į krautuvę šneka traška 
ką žinodamas ar nežinoda
mas, o ji tam pritaria it 
duoda suprasti, kad ji tuo 
labai suinteresuota.

Arba vėl jaunas dailu; 
laikraštininkas, eidama 
pietų arba po pietų, jei til 
krautuvėj nieko nėra, kiek 
ilgiau užtrunka. Jis čia ir- 
?i, be abejonės, išdėsto sa
vo širdies troškimus.

Čia vėl studentėlis, high 
choolę baigęs ir į kolegiją 

oasirengęs vykti, sukęs ap- 
ukęs lanko ją, perka ice 

?ream, sodą ir kitką, ir net 
išeidamas ne kartą pirštus 
prie lupų prideda (duoda
mas suprasti, kad siunči? 
bučkį).

Dar vienas, kuris dažna: 
lankosi, tai laiškanešis. Ta: 
nedičkis, apsukrus, apie 3' 
metų vyrukas. Jis, reiki? 
ar nereikia, du kartu pe- 
dieną užeina, bet užeina ne 
su laiškais, bet paroman- 
suoti.

Dar vienas tipas. Šis dar 
:avnas, bet storas. Pilvas 
kaip arbūzas, kojos šleivos 
ir eina visuomet atsilapojęs.

Ir kur tu čia juos visus 
surokuosi. Jų visų tikslas 
—užkariauti širdį.

J. D. Taunu.

gistruos vienoje iš organi
zacijų, kurios rūpinasi 
tremtinių atgabenimu į

« •« A ▼ a UUIVV ii MUVV C.CA1 ailVl |VUli0«

S^i’v ČM: ,centreIrar:bet tik sąlyga, kad visi jsi-

gruoti į US. Visus tokius 
priimsime ir aprūpinsime 
darbo ir buto garantijomis.

p.as BALF įgaliotinius Eu
ropoje iki 1951 m. liepos 31 
d., nustoja visų teisių emi
gruoti į Jungtines Amerikos 
Valstybes pagal DP imigra
cijos įstatymą. Todėl at
kreipiu visų tuose kraštuose 
gyvenančių ir dar neturin-1 
čių garantijas lietuvių dė
mesį kuo skubiausiai užsi
registruoti emigracijai 1
Ameriką. Tas liečia tik tuos 
lietuvius tremtinius, kurie

registruotų emigracijai į 
į Ameriką iki š. m. liepos 31 
d. Įsiregistravusieji Euro
poje prašomi tuojau apie 
tai pranešti musų centrui ir 
kartu suteikti apie save ir 
savo šeimą smulkių infor
macijų, kad toliau planuoti 
ir tvarkyti apsigyvenimo 
Amerikoje reikalus.

Po liepos 31 d. Amerikos 
konsulatuose vizų išdavimas

f""TY"’- “u’ritęsis iki šių metų pabaigos, iki šiol netun darbo ir butelį vjzos bus išduodamos
garantijų iš Amerikos; ku
rie garantijas jau turi eigo
je, tiems registruotis nerei
kia.

Man gerai žinoma, kad 
daugelis lietuvių studentų ir 
kitų privačiai gyvenančių 
Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje lietuvių tremtinių, 
ypač neturinčių Amerikoje

tiki iki liepos 31 d. Įsiregis
travusiems emigracijai į 
Ameriką tremtiniams.

Kan. Prof. J. B. Končius.
BALF Pirmininkas.

MARGUMYNAI

TARDC 34 VALANDAS

Cechą bolševikai tardė šitą 
Amerikos lakūną. įeit. L. G. 
Roland, 34 valandas po to kai 
lakūnas su savo lėktuvu nu
sileido čechoslovakijoj. Pra
eitą savaitę lakūnas buvo pa
leistas.

1,128,000,000 Galionų

New Yorko miestas vėl 
taupo vandenį, nes atėjo 
vasara, vanduo rezervua
ruose sumažėjo, o vandens 
vartojimas mieste padidėjo. 
Birželio 25 d. miestas su
vartojo 1,128,000,000 galio
nų vandens, arba rekordinį 
kiekį. Jei taip ir toliau 
miestas laistys vandenį, tai 
pradės jo trukti, sako did
miesčio vandens komisio- 
nierius, ir uždraudė “auto
matiškus daržų laistytojuS” 
ir įsakė sumažinti 75% 
vandens vartojimo gatvėms 
laistyti. Pagal vandens ko- 
misionieriaus pranešimą 
birželio 25 d., kada miestas 
suvartojo rekordinį kiekį 
vandens, rezervuaruose bu
vo 225,840,000,000 galionų 
vandens, arba mažiau, negu 
jo buvo “sausaisiais” 1949 
metais.

“Keleivri*” vr»
daryti vi»nlch»« bfenin altel* 
b imat ir pajiežkojiiua..



Nr. 28, Liepos 11, 1951 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penktas

Ieškome Lietuvių
BALF įgaliotinis prancu- Grįžta tėvai. Neįkyri jo- 

zų zonai pasikvietė mane kiais pašalpų prašymais, 
nepapraston talkon: pasi- Tik vieną svajonę ir viltį 
leisti į dešimties dienų ke- puoselėja, kad patektų į 
lionę po visą prancūzų zo- projektuojamas lietuvių so-
ną, pradedant Konstancos 
miestu ir baigiant Koblen- 
zu, ant Reino krantų. Ke
lionės tikslas — aplankyti 
kiekvieną lietuvio šeimą, 
susipažinti su jais, surinkti 
tikslius davinius apie jų 
ekonominę ir kultūrinę pa
dėtį, nekalbant jau apie pa
galbą emigracijoj.

Birželio 10 d. pasileidom 
į kelionę. Pradėjom nuo 
vietovių apie Bodeno ežerą, 
o vakare jau pasiekėm di
desnę lietuvių koloniją Bi- 
berache. Ten vokiečių prie
glaudose sutelkti daugiau
siai seneliai ir ligoniai. Pa-

dybas. Ne tam, kad už dy
ką duoną valgytų. Kad tik 
savųjų tarpe butų. Kad tik 
vaikus lietuviais į savo že
mę parvežtų.

Prie milžiniškų kalnų pri
siglaudęs mažas, tipingas 
Schwartzvaldo namelis, ku
riame randame našlės Cy
pi e n ė s (Ziepa) šeimą. 
Kambarėlis mažutis, bet 
blizga švara, nelyginant lie
tuviška seklyčia. Moteris 
prasilavinusi, buvusio Klai
pėdos policininko žmona. 
Rodo ji mums antklodę, 
mažytį pagalvėlį ir vaiko 
batus.

STREIKO VAIZDAS SOSTINĖJ

Washingtone buvo sustreikavę susisiekimo darbininkai, 3,400 šoferiy ir busų kon
duktorių metė darbą. Dėl susikimšimo privačių automobilių gatvėse policija leido 
žmonėms statyti mašinas Pennsylvania Avė., kurioje paprastai karams sustoti nelei
džiama. •

’Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

Ar galėjo būti toks tvanas.
Labai populiari ir naudinga šių! apsemtų visų žemės rutuli ? Ii kur 

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

' Įėjo surankioti viso pasaulio

I VISUOTINAS TVANAS

DEL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijos raš

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .25c
TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

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

' jų. 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 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvų valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusijų tai yra tiesa---- Ko

Atsa-

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

Atsiminimai ir Mintys, 
parašė buvęs Lietuvos prizedentas

talpos švarutės, langai švie- —Tai vis turtas, įgytas
sus ir dideli, tik vakarienė, už BALF cigaretes. O kai 
kurią ir mums teko para- ateina nors ir maža pinigi- 
gauti, buvo tikrai skurdi, nė pašalpa, tai tikra šventė, 
Seneliai gali beveik visi nes tą mėnesį be skolų išsi- * 
emigruoti, jei tik atsiranda 'verčiam.
giminių ar geradarių, ga-į Pasibeldžiam į K. Grin- 
rantuojančių už juos 1,000 talio duris Zwiefalten-Bach 
dolerių. Bet štai čia mes'kaimely. Randam tik žmo- 
pirmu kartu buvom nuste- ną, jis pats dirbtuvėj pluša.

Kai pasakom labas rytas,binti.
-Ką aš, ponuliai, va

žiuosiu!—sako viena senu
tė.—Man jau 65 metai, ne
noriu sunui su šeima ant 
sprando sėsti.
> Ir tik netyčia iš jos suži
nom, kad jos sūnūs jau mo
bilizuotas į Amerikos armi
ją. Tada, ir neturėdami fi
losofinių palinkimų, susi- 
mąstom. Kaip nustabiai su

gyvenimo ratas: tautie-

moteris apstulpsta, po to 
prapliumpa ašarom — to
kiom smaugiančiom džiaug
smo ašarom, kurios nelei
džia jai ištarti žodžio.

Iš pradžių ir mums užlūž
ta kalba. Po to įsibėgėjam. 
Atsigabenam vyrą iš dirb
tuvės. Ištisais mėnesiais jis 
negirdėjo lietuviško žodžio. 
Nežinojo, kad yra Vokieti- 

j j o j lietu viskas

Apylinkės nykios, negyvos, tylam—prieš tylią, bet gilią sai, saidvokai, lojeriai tiesiog 
lyg nesenai pro jas butų tragediją vaiko, kuris auga au»i erzina. Bet, eventualiai, • puslapių knyga,
prasiautęs maras. Ištisais be žaislų. ... &al apsiprasiu. Tuo tarpu su- ■-—:-j- •----- »----  —---
kilometrais nei trobesio, nei Mes grįžom po 10 dienų diejv; Pra^au parašyti keletą
žmogaus. Kaip tik gera —dulkini ir suvargę, alkani zodž:ų kaip dėdei vlskas klojasu 
vieta tremtiniams nukišti... ir neišsjmiegoję, bet mes usų sunena^^^^^

Pašėrų moterys apsipila nejutom nuovargio, nes ži-
džiaugsmo ašarom. Jų 7 nojom, kad į visus toliau- Prof. Skurlupadskio Pastaba 
metų anūkė ilgai klauso sius užkampius nuvežėm po' Rysy su čia dedamu laišku 
musų pasikalbėjimo, nedrį-šviesios vilties kibirkštėlę, buvau. skrupulingai paruošęs ir 
sdama pratarti žodžio. Po kad išlaikėm lietuviško soli-.^JŲJ.’\ 20
to atsargiai prieina pne po- darumo egzaminą Mes ma- paaiškino> kad žodyne nonsenso
nios B. ir klausia: j tėm trykštančias džiaugsmo negali, o už sensą man pri- raus. 'draskos ir kitų panašių daly

-Ar jus turit vaiky? I ašaras, ir patys pąsijutom sligo pinigy mokėti po du centu i gį
—Tunu, vaikei. Maz- laimingi, nes argi tai nei a eilutei. Pasižadu visą šią sa-: knygutės. Parašė Dr. G-mua. Jos

daug tokią mergytę, kaip ir vienintelis mums pasilikęs vaitę taupyti savo pajamas ir!kama tik ...................................
tu. , džiaugsmas niūriose trem- sekamą kartą paskelbti kalba-Į KUNIGŲ CELIBATAS

—Ar jinai turi lėlę? ties dienose—padaryti kitus mą žodynėlį.
Mes visi tą akimirką pri- laimingus. . . .

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautini atbudimų, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių 
nuotykių iš aavo patyrimų. Tų kny 
gų visi lietuviai turėtų perskaityti. 
Kaina ............................................. $2.00

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai 
gio žmogus silpsta? Ir delko vienai 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 

? Delko žmogui reikia cuk-

gyvu-
liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kaina ......................... -f.. I5e
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ................................... 19e
SOCIALIZMO TEORIJA 

šis veikalas trumpais ir aiškiais
faktais parodo, kaip iki šiol keitšai 

įjos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina lie
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesua- 

scenoj perstatomas veikalas. U 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 2Se
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais (te
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... 91 Ji 
KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

JUOKAI

'*•••* A *1 A IJUJ IIVVU v icnoc Icaikrsstis^

cai » Amenkos per mėty ]jieJtuviškos mokyklos, kad
SENSAS ir NONSENSAS

Rašo Prof. ALIJOŠIUS SKURLUPADSKIS

Pa* Daktarą

metus aukojo centą šiai se
nutei šelpti; dabar jinai ati
davė savo sūnų Amerikos 
idealams ginti.

Jordanbado prieglaudoje 
randam jau 10 mėnesių pri
kaustytą prie lovos dantų 
gydytoją E. Paliulionaitę su 
tiesiog neįsivaizduojamais 
reumatiniais skausmais. Bu
vo gavusi truputį cortizono 
iš Jungtinių Valstybių. Vai
stai padarė stebuklus, bet 
jų buvo permažai — pasku
tinė ampulė pasibaigė kaip 
tik tada, kai liga buvo be- 
lužtanti į gerąją pusę. Gy
dymas nutruko, ir nauji 
skausmai vėl pavertė gyve
nimą pragaru.

Kitą vakarą ištikimasis 
jeep’as užnešė mus į klaipė
diečio šeflerio šeimą. Pa
vardė vokiška—taip ir nu
sprendė anais laikais visa- kelio. Nepasiilgsite,
galinti IRO, kad jie yra vo- sibaiminsit? ______ _ _
kiečiai. Susilekia keturi! —Kaip nepasiilgsi,—įsi- antras farmaceutas.’o dūk- 1)61 su jais- man rodos- cia USA
vaikai, kaip žvirbliai (tėvai kiša motina,—bet jeigu vai- tė_baierina. Kaip dėdė žinai. labaiarti SUS1^ v,sokie snobai- 
iki sutemų dirba). Pasisa- kas gali sava kalba moky- aš ir esu buhalteris, bet ang- b’keir^a*« ° ^a‘ ka^a net recidi- 
kom, kad esam iŠ BALF or- tis, tegul man Širdis plyšta, Hškai dar nemoku, tai brolėnai vistai; bet to perdau? nesi- 
ganizacijos. šitas Žodis Ste- tik tegul jis važiuoja! parūpino man darbą autobane. sieIo’u’ manau- pagyvensiu, gal
buklus daro. Vaikai atsi- Mažlietuvio Pažėros šei- Čia jie nieko neprodukuoja, tik re,ka a ?enau suprasiu, 
veria, ir mes išgirstam ty- ma Wickenrodt kaimely, taiso kai kurias dalis. Iš pra-1 Musų mieste, kiek galima pa- 
riausią lietuvišką kalbą. Rhe i n 1 a n d O provincijoj, džiu darbas pasirodė pusėtinai Stebėti, dabar pradėjo kaisti at-

sunkus, bet po valiai aps>:pra- mosfera. Mat. rudenį bus mero 
tau. J darbą reikia pribūti rinkimai, tai dabar vieni kitus 
punktualiai, bet valandos trum- vadina vagimis, o mes DP iš to 
pos ir kartais net darbo metu turime gardaus juoko. Mat 
turiu progos dirstelti į laikraš- pas mus niekas nieko nerinkda- 
ty talpinamus kino skelbimus vo ir dėl to retas kas sielodavo- 
ir jei randu ką patrinkamą, tai si. Tiesa, kai kas pakuždomis 
vakare žiuriu į ekraną. Pietums sugestijonuodavo. kad esamasis 
atsivežu kavos ir buterbroto, režimas abdikuotų, nes prie jo. 
nes restoranas toli nuo darbo sako. mes tik vegetuojame. Bet 
vietos. Grįžęs namo po vaka- tai netiesa. Kultūriniame ir 
rienei išeinu laukan, stebiu ekonominiame gyvenime mes 
gausybę čia bėgančių liuksusinių stovėjome aukščiau už anglus, 
automobikų ir kažkaip sužavė- kuriems mes pristatydavom be
tas ir emocijų komandiruoja- koną. Tai buvo, atvirai 
mas savo vaizduotėje užfiksuo- kant. musu iškilimo epocha, 
ju skirtumą tarp tų kelių for- Gal dėdei bus įdomu kokia 

i dūkų, kuriuos matydavau Kau- dabar pas mane nuotaika, kada 
Ine. ir gigantiškų pakardų. ku- jau įsikūriau tarp savo taufcie- 
rie čia mirga gatvėse. Ypač čių USA. Viskas atrodo butų 
mane stebina nakties metu gla- nei šio nei to. bet visgi sąžinė 
mojančios šviesos mieste, o š. kutena ilgesį sen®sios tėvynės, 
m. liepos 4-tą čia buvo ir fejer- ypač gražios lietuvių kalbos.

yra organizacijos čia ir ana- ;
pus Atlanto, kurios jais ru- Dipuko Laiškas Amerikonu’ 
pinasi, kad yra žmonių, ku- Mielasis Dėde!
rie savo noru atsisakė emi- Paga|iau jlgo tremties 
gracijos, kad tik jie, lsb as- venjmo lageriuose, pavyko pra- 
kyti po visus kampelius, ne- jyS^.- pro visokius skryningus ir 
liktų be globos. atvykti į šią laisvės šalį.

Moteriškei visa tai atrodo Sako. į USA iš viso jau at-
kaip sapnas. vyko beveik 25,000 DP. o darbo tas čia netinka. .Tik nemalonu,

—AŠ sutinku sausos duo- ir buto stadijoje dar yra 4.000. kad vakare kartais moskitai 
nos plutą valgyti,—sako ji Kiti apie 1,000 lietuvių galėtų tave begailestingai bučiuoja, 
kukčiodama-Ūk’ nepalikit atvykti be. neturi ^rantŲu i Pasisžmęs tok.y ret
musų Čia vienų, neleiskit a , a kurie karo metu tar^ karčiais užsuku į saliuna ir iš- 
mano vaikui nutausti vokis- armijoj « H.m»_ mauk,u bokalą alaus. Baigęs
koj mokykloj. Bet kur, bet ™vo lenkų arm,JOJ-
kokiom sąlygom, tik perkel 
kit mus arčiau savųjų.

Tėvas atneša vaiko doku- netur DP statuso. Prieš išvyk- 
mentus ir prašo rekomen- stant kalbėjau su vienu mažlie- 
dacijos, kad vaiką priimtų tuviu, revandikuojamų sričių 
į lietuvišką gimnaziją. pareigunu; jo nuotaika dėl

__Gerai apsigalvokit,— mažKetuviu likimo labai niūri.
bandom perspėti.—Nuo ju- Man buto ir darbo garantiją 
sų iki Diepholzo 18 valandų pampino tetėnas Antanas ir 

— * nebe- P®5 atvykau. Jo šeima jau
suaugusi ir visi išmokslinti:

DVI ĮDOMIOS KNYGOS
ŠIRDIES RIMAI —visai nepaprastas naujas romanas, ku
riame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
duktė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies romuose ... 
ir kas toliau atsitinka, skaitytojas pats ras. romaną skai
tydamas. Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gra
žiai atspausdinta, o jos kaina tik 4 doleriai. Persiuntimo 
kaštus apmokame.
šLIUPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira. įdomi 
ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos lietuvių 
tautinį ir kaltnrinį atgimimą, apie jų sunkumos, vargus, 
kančias ir kovas dėl Hetovybės ir geresnio, šviesesnio ry
tojaus. Knyga turi 652 puslapius, iliustruota, labai gražiai 
atspausdinta, o jos kaina tik 3 doleriai. Persiuntimo kaš
tas apmokame. (38)

ABIDVI knygos syfcia tik ui 6 dolerius!
Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 8. III.

as

rą
v<o oižiinC* VV J\- pas dakta- 

ir skundžiasi savo viso-

ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystčs istori- 

. ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
| kijos nupuolimas, ftių knygų turėtų 
i perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
i ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 

moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokia kunigų globų. Para- 

Townsend Fox, D. D., 
da Ra.mogitiH

se kun. Geo. 
ŠūilčiuV iiiv
Kaina 25c

žinojau, kad reąultatai dauge
liui buvo fatališki. Dangorai- 
žiar. čia irgi imponuojantys, į 
juos žiūrint kad ir darbe nu
vargusį žmogų kažkaip menta- .
liai restauruoja, rodos, norėtum Į^7^’. Atrodo, kad tai 
su jais konversuoti ir pasakyti, 
jog kontrastui net Eifelio bokš-

kiomis bėdomis. Daktaras' ŽEMAITES RASTAI
jį “išklausė,” iščiupinėjo iri
sako:

—Negaliu surasti kas

dėl girtavimo
Ligonis pažiurėjo į dak

tarą ir sako:
—Klausyk, daktare, gal 

man ateiti kada tamsta išsi
pagiriosii?

Ar žinote, kad žemaitė buvo rie- 
Ar

Ši klauzu
lė liečia daugiau Vilniaus lietu
vius. Blogiausias likr.mas Ma
žosios Lietuvos lietuvių, nes jie

vyriausias sūnūs yra buhalte-

vakarą einu miegama jin. ilen- 
du į pižamas, bet reta: kada 
tuojau gulu. mat vis rupi aktu- 
akniai klausimai, tai dar paskai
tau laikraščius. Tik man nela
bai patinka iusų spauda, nes 
jai labiau rupi visokie tarpsa- 
viniai boksai, asmeniškos deta
lės. malevolensai ir rautų skel
bimai, negu lietuviškos aktuali
jos.

Šiaip jau. turėdamas laiko, 
mėgstu sekt; Įvairius turnyrus.

Advokatas ir Daktaras

Vienas advokatas pasi
skundė daktarui, kad žmo
nės jo vienaip vien prašo 
nemokamų patarimų. Ad
vokatas klausė, ar ir iš dak
taro žmonės nori gauti 
“draugiškų” patarimų be 
pinigų.

—Taip,—atsakė dakta
ras,—bet kada manęs kas 
nors paprašo patarimo dėl 
kokios nors ligos, aš tuoj 
sakau: “Prašau išsirengti.” 
Ir paklausėjas tuoj užsi
čiaupia. . . .

Atspėjo Vietą

Vienas žmogus saliune 
pasakoja savo draugui, kad 
jis žino, kur jis po mirties 
nukeliaus.

—O kaip tu tą žinai?— 
paklausė draugas.

—Mačiau sapne. Praei
tą naktį sapnavau, kad nu
miriau, kartu jaučiausi bai
siai alkanas ir man kojos 
šalo. Iš to ir mažam kūdi
kiui aišku, kad aš negalėjau 
būti danguje, nes ten nebū
čiau buvęs alkanas, bet ne
galėjau būti nė pekloje, nes 

sa’ ten man kojos nebūtų šąlu-į 
sios. . . .

' na žymiausių lietuvių rašytojų?J žinote, kad ji buvo paprasta kai
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 
aprašė, žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoie ir Amerikoje. “Ke
leivis” 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- 
SU gyvenimo būdų 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 
į ar kitas žodis lietuviškai vadinasi, 
i Mes kasdien girdime daug angliškų 
i 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
tarnaus pasiųsdamas žodynų. Tai 
kišeninio dydžio. 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nuiodymais. 93.90
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek 
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina .................................... 10r

Visokiuose kraštuose žmonės 
įvairius dievus. Dievų 
keitėsi. Kodėl ? Kokius

garbino musų bočiai? Kokias 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygų. Tai didelio for- 
meto, 271 puslapio knyga. .. J1.Š9
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos damos 
apie musų tautų, apie šeimynų Ir 
apie darbų. Toji knyga palinksmino 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir rak 
nų. Kaina ................................... 91J99
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokis 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. |1.99
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina. ............................................. Mo

KODĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas.......... Mo
LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviamo. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalių, 
o senimas irgi dažnai nori paritint 
savo raštiškų lietuvių kalbos žinoji
mų. Šita gramatika yra tinkama ri- 
riems, kas nori gerai lietuvių kal
bų išmokti. Didelė knyga, 144 pust
Kaina tik ...................................31.JM
TAVO KELIAS I
SOCIALIZMĄ, 

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas.......... Me.

KAIP SENOVĖS ŽMONES 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų ds- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mu 
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbm.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... lOe

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

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

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .............. 29e
“Keleivis,” 636 Brosdtrsy, 

So. Boston 27, Mass.

Remkit biznierius, Irano 
skelbiasi “Keleivyje.”

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko iai naikinti. 
Ar. Tu, lietuvi, pagailėsi
aukos ir neparemsi ALT 

verksi, kurie akiai buvo tikras kurią čia senieji lietuviai labai vykdomo Vaj’aUS jai išlais- 
miražas, bet ant rytojaus su- sudarkė. Visokie strytai, siu-1 vinti?

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ 

LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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



Puslapis "SėStas mm, :so. boston

Ar Mes luos Matome?
Nevienas senųjų lietuvių jo jam rankų pirštus ir išmušė 

sako, kad naujieji atei-dantis, po to turėjo tris opera-
viai labai gerai įsikuria. cDas nuo zadzdM-
Girdi, ir darbą ' tuojau Kai bėgom į Vokietiją. Ryt-
gauna, ir “karus perka,”“akt) rasky- 
r , , . ■ - , • re ji iš seimos tarpo, buk taiir bendrai, vos is laivo apkasu kasli o vaiau ttsiuntė 
išlipę, Jaučiasi, kaip namie. į frontą prieš bolševikus, kur 
Tiesa, kad jauni, sveiki jjg buvo sunkiai sužeistas. į kru- 
Žmonės, Čia atvykę, be tinę. Kulka pasiliko visai arti 
ypatingų sunkumų prasiku- širdies ir buvo iki šio laiko, šių 
rė. Tačiau per skubu šaky- metų birželio 27 d. buvo vėl pa
ti, kad visi Čia rado saugų daryta operacija ir išimta kul- 
ir sotų gyvenimą. Negali- ka- Dabar vyras yra labai sil- 
ma užmiršti, kad atvykusių- Pnas ir be sąmonės. Aš pati pa
jų tarpe buvo ne vien jau- lieku vyr^ v*eną, kur ir van-

• dens nėra kam paduoti, nes mesm vyrai n moterys, kuriems .. ... ...•i x , -j-* j- vx- v x čia neturime jokiu giminiu nei sveikata leidžia dirbti bet,^žistamy. Neturime kas atjau. 
koki dai Dą. Daug atvazia- gtu vvrą palikusį be sveikatos 
vo senyvo amžiaus žmonių, ir visai nedarbingą. Butume la
kūnų sveikata palaužta bai dėkingi, kad kas nors iš ge- 
sunkių metų Vokietijoje, fraširdžių lietuvių atjaustų ir 
kurie čia vos gali pragyven-parašytų laiškutį ir paguostų, 
ti. Juos kankina nuolatinė Gal surastume ką ir iš pažįsta 
baimė dėl kasdieninio duo
nos kąsnio, gi apie aprūpin
tą ir patogų gyvenimą 
jiems netenka nė galvoti.
Nemokėdami kalbos, netu
rėdami giminių nei pažįsta
mų, jie jaučiasi vieniši ir 
palikti sau. Tačiau jų mes 
nematome, į piknikus jie 
neatvažiuoja, neperka na
mų, nei “fumičių,” kuriais 
galėtų pažįstamiems pasi
girti, gi spaudoje mėgsta
me skaityti apie ‘‘visuome
nės veikėjus,’’ kurie turi di
delius biznius ir vyksta 
“ant vakacijų” jei ne Euro
pon, tai bent Floridon. Apie

mų. Laukiam laiškų nuo gerų 
lietuvių, nesvarbu ar tai butų 
dipukai ar seni amerikonai. 
Mano adresas bus toks: Petras 
Pliskevičius. 96 Edward St. 
Room 10, Hartford 6, Conn. 
Gal kas atsilieps, už ką iš kal
no dėkojame. Su pagarba, Elz
bieta Pliskevičienė. PaKeku 
laukdama laiškelio nuo geros 
širdies lietuvių.

Ar maža musų tarpe to
kių, kurie gyvena vieniši ir 
apleisti, niekam nerūpimi ir 
niekeno nepasigendami. 
BALF’o ir kitų organizacijų 
globa paprastai lydi ateivį 
iki jo išlipimo į krantą. Ku-

nedateklius ir sunkumus ne cia netun giminių nei pa
x musų tautiečių, girdi, jau 

nusibodo klausyti.
Štai vienas iš daugelio 

laiškų, kurs aiškiai byloja, 
kad netaip jau visiem gera, 
kaip mums atrodo:

Gerbiama Redakcija!
Mano vyras buvo savanoris 

kūrėjas ir kariavo su Lietuvos 
neprieteliais, su bolševikais, su 
lenkais ir Bermonti-Avalovo ar
mija. Kariaudamas už Lietuvos 
laisvę, jis buvo šešius kartus 
sužeistas, iš kurių du kartu la
bai sunkiai ir buvo nustojęs 75 
nuošimčių darbingumo. Tarna
vo Kaune, karo muzėjuje, prie 
vėliavos nuleidimo ir kaip karo 
invalidas gaudavo iš valdžios

žįstamų, yra palikti patys 
sau. Ar neturėtume jais pa
sirūpinti? Tai ne dolerių 
klausimas, o geros širdies 
ir atjautimo.

Onutė

VYRAI APIE MEILŲ

Jauni vyrai sako: “Meilės, pi
nigu ir sveikatos.” Sentelėję 
jie nori sveikatos, pinigu 
meilės.—Paul Geraldy.

ir
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Karalius Kofetua
JULIUS ZEYER Į 1

(Tęsinys) Kofetua su savo raiteliais
Karalius Kofetua neturė-aplankė gražiausius runaus, 

jo nei grobuoniškų tėvo pa-Tvirčiausias pilis, kvapniau- 
iinkimų, nei piktžodžiau- sius sodus, bet tos, kurios 

-jančios motinos puikybės. • ieškojo, jis nerado. Kiek 
Jis augo ir skleidėsi toje gražuolių jie matė savo kla

jonėse! Vienų galvas len
kė sunkios deimantų karū
nos, kitos maldingai klūpo
jo milžiniškose katedrose, 
trečios pluko ir triūsė dar
žuose ir soduose, bet niekur 
nebuvo tos, kurios jie ieško- 

jojusių akių, ir visa jo as- 'jo. Jie matė netgi tas, ku- 
menybė kvėpavo moterišku-,rios juodais drabužiais už 
mu, kaip lelijos žiedas kve- aukštų vienuolyno sienų 
pia saldžiu ^aromatu. Da-1 šaukėsi Dievo, bet tos, ku
bai* karalius Kofetua vyko rios ieškojo, jų tarpe nebu- 
į platųjį pasaulį ieškoti, gro-'vo. Karalius vis labiau ne- 
žio, kurį jis kartą išvydo, rimo. Nuovargis palaužė 
Tai buvo moteris. Pamatė jo širdį, viltis pradėjo gęs- 
ją kartą minioje, palei lan- ti, ir jis nuliūdęs tarė: "Jos 
gą, žemai. Jos grožis jį su- niekur nėra, ji begyvena tik 
žavėjo. Nuskubėjo iš pilies mano sapnuose. Mano il- 
į uostą, kur ji stovėjo, bet gesys yra tas spindulys, ku-

jingas. Penicilinas, k/s * jau buy? di?«u8i'. Minia ris nu.kl:e"ta i be,:ibas ,erd- 
daugely atveju vra nepa-!Joa nematę, mima v^uomet ves, niekad! nesutikęs akies 
mainomas vaistas, šiuo at-'akla',. Veltvii karakus Kofe- ktuią grrletu apsvest..'

Moterys policininkės da- gatves, kartais tvarko judė- veju pasirodė neveiklus, nes’ 03 1,ef>e v.sus ta- Bev.ltrska. j.s žiurėjo j gu-
J J 1 ’ kus, visus namus. Jos ped- dzią tolumą, o jo raiteliai,

tylus ir nusiminę, jį sekė. 
Taip jie atvyko vieną vaka
rą į tylų marmurinį miestą. 
Nuo kalno papėdės jie mate 
apmirusias ir tuščias miesto 
gatves, tik viename didelės 
aikštės gale, kur penki fon
tanai svaidė į aukšti savo 
vandenis, mirgėjo koks -tai 
baltas pavidalas, panašus į 
figūrą. Ji pamažu judėjo 
pirmyn ir kai iš lėto žengė 
gatvėmis, mėnulio šviesa 
nušvietė jos nepaprastai 
baltą veidą, tokį gražų, ko
kio pasaulis dar nebuvo re-

New Yorko viename restorane Japonijos gražuolės, laimėjusios grožio varžytynes, su
sitinka su Mrs. Eleanor Rooseveit. Gražuoles perstata Dr. S. Yukawa. kuris yra ga
vęs ‘ Nobelio mokslinę premiją.

Moterys Policininkės Anglijoje

bar nėra retenybė. Ypač jirr.ą, daboja pasilinksmini- daugelį bakterijų visai ne 
Anglijoje moteris policinin- mo vietas, požeminių trau- užmuša.
kė yra labai dažnai mato
ma. Svetimšaliui, bevaikš- 
čiojančiam Londono gatvė
mis ir garsiuoju Hyde Par
ku, iš pradžių kiek keista 
matyti policininkes moteris, 
bet vėliau ir jo akis pri
pranta prie mėlynom uni
formom apsirengusių man
dagių moterų, kurios eina 
‘park patrol” Daromas, ati- 
džiai stebi išdykaujančius 
vaikus, besirengiančius krė
sti kokį nors šposą, motiniš
kai ramina bebliaunančius 
mažiukus, pasigedusius ma
mos, arba šiaip patvarko 
kokį nedrausmingą parko’ 
svetį. Jos yra švelnios ir 
labai mandagios. Neveltui 
užsieniečiai, pabuvę Angli- kandidatėS turj 
joje, beria komplimentus, 
sakydami, kad “anglų poli
cija yra nuostabi.”

Vienintelis būdas meilėje iš
likti nugalėtojų—tai pabėgti.

—Napoleonas.

Kiekvienas kurs myli yra ak- 
pensiją. 1940 metais, okupavus ^as-—Propertius. 
bolševikams Lietuvą, tapo areš- •
tuotas ir pasodintas Mariampo- Meilė yra kaip tymai—kuo 
lės kalėjiman, ir ten buvo kan- vėliau ateina, tuo ji pavojinges- 
kinamas 10 mėnesių, išsukinė- nė.—Douglas Jerrold.

AIŠKINA, KAIP JI BUVO PAGROBTA

šita 17 metų amžiaus mokinė, Carolyn Baker’aitė, buvo 
pagrobta nuo savo mylimojo vaikino Washingtone, iš
vežta užmiestin ir išprievartota. Po to jos grobikas (kid- 
naperis) atsivežė ją per 4 valstijas į New Jersey, čia dar 
kelis kartus ją išgėdino ir paleido, ši nuotrauka parodo 
ją ligoninėj pasakojant tą atsitikimą policininkui. Vė
liau, kai jos užpuoliką policija pradėjo gaudyt, jis nusišo
vė. Paaiškėjo, kad jis ir daugiau moterų buvo panašiu 
budu išprievartavęs.

neprieinamoje pilyje lyg 
gėlė niūrių uolų plyšyje. Jo 
širdis buvo švelni ir tyra 
kaip dangaus mėlynė, ku
pina gėrio ir grožio.

Karaliaus Kofetuos švel
ni siela tryško iš jo užsisva-

kinių stotis ir pan. Jos turi ,,k4O x , 
teisę areštuoti, bet retai ja . . m®tais John Hop- 
naudojas. Bendrai moterys Lniversitete buvo tyri- 
policininkės sako, kad vyrai n^Jamas H‘ dabar yra gami- 
yra labai mandagus ir areš- namas nauJas 7a,stas’ ve
tuojant ar šiaip patvarkant, myciI}as>^l3rs labai sumazi- 
netenka turėti nesmagumu. na uzkiėtimo pavojų. Da- 
Jeigu suimamasis reikalau- ,ant Mindymus, buvo paste- 
ja pašaukti vyrą policinin- bėta, kad is gimayvių, ku
ką, jos privalo tuojau tai n.oms Luto duotas auremy- 
padaryti. Lygiai ir vyrai Clnas‘ .Į“ ' tui’ėJ° bak-
policininkai privalo pašauk- 5* iS
ti moterį policininkę, jeigu n°s negavo šio vaisto, 75% 
reikia turėti reikalų su vai- tur^J° bakterijų. Be to, sis

sakai dingo. Tuomet jį ap
ėmė ilgesys tartum liga. Ir 
jo gyvenimo uždavinys pa
sidarė surasti tą moterį, ku
ri kaip spindulys nušvietė 
jo vidaus tamsybes.

Visi ieškojimai buvo berg
ždi, ir karalius Kofetua pa
siryžo vykti į tolimą pasaulį 
ir be jos negrįžti. Dabar, 
atsisveikindamas su savo 
gimtąja šalimi, stovėjo to
je vietoje, kur kadaise sena 
vergė pranašavo jo liūdną 
ateitį.

kais arba moterimis. naujas vaistas pasirodė Neapsakomas ilgesys, be-
6. ♦ i j * naudingas kovoje su kito- ribis liūdesys ir baimė ap-Siuo metu Londono “met- i;™™;, ,___ >•: «___

gėjęs. Jos tamsus plaukai
"imis moterų ligomis ir už- ėmė karalių, ir jis paklausė' buvo juodi kaip naktis, iš 
■, L->-3t,*m<□,*£• Vieno 15 rrnmni____ _______________ ____ inndnmn Tipt mėlvniropolijoj” dirba 388 mote- i$ Wn,ii, vi-T - JivCoolicininkės Kandida R u-' V is gerųjų.savo auklėtoją, seną vyrą, 

lys policininkes. Kandida-,JO savybių yra ta, kad jis.kurs lydėjo jį iki pilies var
čių yra daug, bet atranka lengvai pereįna j vaiko tų: “čia, šitoje vietoje, iš

įyra griežta. Pirmoj eilej kraują motinos kune ir taip ilgesio numirė sena nelai-
’ būti visai

juodumo net mėlyni. Jos 
nuostabios akys žiurėjo i 
pasaulį tartum sapnuoda
mos. Jos buvo ibestos i to

pai su motinos pienu, tuo minga vergė. Ar nenumir- U, b’ joks artimas daiktas

Pirmosios policininkės mo
terys .Anglijoje atsirado pir
mojo karo metu, kai iškilo 
reikalas daboti jaunas mer
ginas, kad jos nesibastytų 
apie kareivines. .Anuo me
tu visuomenė buvo fanatiš
kai nusistačiusi prieš moterį 
policijos uniformoj, todėl 
samdyti moterų nebuvo ga
lima. Teko sudaryti pagal
bines savanorių moterų ko
mandas. Daugiausia tai bu
vo pagyvenusios moterys, 
turinčios suaugusias dukte
ris ir nelabai paisančios 
publikos pašaipos. Laikui 
bėgant pasirodė, kad mote
rų darbas policijoj yra la
bai svarbus ir pageidauti 
nas, ypač kai tenka turėti 
reikalų su mažamečiais nu- 

isikaltėliais arba jaunom 
merginom, esančiom pavo
jingam kely. Laikas pakei 
tė ir visuomenės nuomonę, 
šiandien beveik kiekviena 
Anglijos nuovada turi mo
teris policininkes. Jos yra 
kontakte su labdaringom 
organizacijom, nepilname
čių teismais, moterų kalėji
mais ir tt. Praktika paro
dė, kad turint reikalo su 
vaikais arba moterim yra 
daug patogiau turėti polici
ninkes moteris. Ypač jos 
yra sėkmingos mažamečių 
pabėgėlių iš namų ieškoji
me. Sutikusios žliumbiantį 
berniuką ar mergaitę, jos 
be sunkumų įtikina, kad na
mai, vis dėlto, yra geriau
sia vieta. ...

Moterys policininkės, kaip 
ir vyrai policininkai, kon
troliuoja parkus, tamsias

sveikos, aukšto ūgio (o pe- bu(]u ir naujagįmi padary-:siu iš ilgesio ir aš? Ar sė
dų 4 coliui. virs 22 metų. dama.- atspariu užkrėtimui, nutė neprakeikė manęs ir
Be *?\<L-<1'-a-inem Auremycinas yra taip pat ar prakeikimas nepradeda
ypatybėm tun tikti šiai pro- labai naudingas prieš inks- 
fesijai. Is jų reikalaujama negalavimus laike nėštu- 
tamvbiska ;vašia, draugis- mo, i^rščiavimo po gimdy- 
kumas, mandagumas ir iš- mo jr j.jtas lįgns, nuo kurių 
tvermmgumas. Visai nerei- anksčiau nebuvo 
kalinga vynskų manierų vajstu
pamėgdžiojimo ir dirbtino 
šiurkštumo. Ir policininkių 
pareigas eidamos jos gali ir 
turi būti tuo kuo yra—mo
terimis.

NAUJI VAISTAI
MOTINOMS

Naujo piliečio gimimas 
šiandien nesukelia baimės 
ir rūpesčio, kaip sukeldavo 
anksčiau, kada kiekvienas 
gimdymas buvo surištas su 
mirties pavojum motinai. 
Dėka medicinos pažangos ir 
plataus pritaikymo moksli
nių laimėjimų, gimdyvių 
mirtingumą.^ Amerikoj kas
met mažėja. Amerika yra 
tur būt vienintelė šalis, kur 
vaikų gimdymas pasidarė 
mo t i n o m s nepavojingas. 
Dar 1933 metais gimdyvių 
mirtingumas siekė 6.2 vie
nam tūkstančiui, gi šiais 
metais “Journal of the 
American Medical Associa- 
tion” praneša, kad iš tūks
tančio gimdyvių miršta tik 
viena.

Rūpestinga motinų prie
žiūra laike nėštumo, įvairus 
vaistai, Įerzinantieji skau
smus, prisideda prie to, kad 
jaunos motinos nebijo artė
jant tos valandos. Bet ne
žiūrint visų laimėjimų, 
kraujo užkrėtimas laike 
gimdymo vis dar yra pavo-

pildytis?” “Ne,” atsakė se 
nasis auklėtojas, “ne pra
keikimas nulemia žmogaus 
gyvenimą, bet jo likimas, 

žinoma Kaip žvaigždės bėga joms 
nurodytais keliais, kaip

----------------------------------- — upės teka joms nubrėžtoms
Tautieti, nepamink, ™ Ak’

Tavo tėvų kraštas — Lietu-ina sielos gelmes. Ak
va yra svetimųjų pavergtas mu°.nukns' kur nustums jo 
ir žiauriai naikinamas. Pri- svoris, ir suras poilsį. Ta

čiau ilgesys ne visada suras 
nuraminimą. Vargas šir
džiai, kuri veltui ilgisi ir 
kuriai neleista savo ilgesį 
nuraminti! Laiminu tave, 
Kofetua! Tegul tavo ilge
sys nebus panašus į spindu
lį, kurs išėjo iš žvaigždės ir 
nukrito į beribę erdvę, ne
suradęs akies, kurią galėtų 
apšviesti!” Laimindamas 
senelis uždėjo savo ranką 
ant Kofetuos galvos, kurią 
karalius žemai nulenkė. Po 
valandėlės Kofetua liūdnai 
nusišypsojo, ištiesė savo 
auklėtojui ranką ir, užsėdęs 
ant juodo žirgo, nulėkė to
lyn, lydimas savo raitelių. 
Saulėje sidabru švytėjo rai
telių ginklai ir jų žvangėji
mas vis daugiau tolinosi. 
Pagaliau raiteliai išnyko to
lumoje, ir senasis auklėto
jas nebegalėjo . pagauti jų 
savo žvilgsniais

sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsted 
st, Chicago, III., ar vietos 
ALT skyriui.

PAJŪRIUI

Ragai]
Alice Alden sumanytas mau
dymosi kostiumas atrodo ori
ginališkas ir patrankius 
akiai.

jose neatsispindėdavo. Ka
ralius Kofetua, apimtas ne
paprasto džiaugsmo, nušo
ko nuo žirgo ir prisiarti
no prie jos. “Nežemiška 
būtybe, ar palieki šį miestą, 
kad atneštum laimę mano 
nuvargusiai širdžiai?” Mo
teris tylėjo, žiūrėdama į to
lį. “Sakyk,” maldavo ka
ralius, “ar matai mane. ar 
girdi mano balsą?” “Matau 
tave ir girdžiu tavo balsą. 
Ko iš manęs nori?” iš lėto 
paklausė moteris. Kara
liaus širdį suspaudė neap
sakomas liūdesys. Tas bal
sas, toks saldus ir minkštas, 
aidėjo kaip iš begalinės to
lumos, ir Kofetua pajuto, 
kad ši nuostabi moteris pa
liks jam visuomet tolima, 
nors dabar stovėjo visai ar
ti jo. Jam atrodė, tarsi ju
ra butų pakilusi ir atsisto
jusi tarpe jų. Jis įsižiūrėjo 
į tos nuostabios būtybės 
akis, kurios buvo nukreip
tos kažkur į tolį, ir sušuko: 
“Maldauju tave, pasakyk, 
kas esi?” “Argi nematai?” 
paklausė tyliai moteris, pa
rodė savo drabužį ir, tary
tum sapne, ištiesė išmaldos 
prašančią ranką. Tik dabar 
karalius Kofetua pastebėjo, 
kad jos drabužis buvo nu
driskęs, kad jos baltos ka(u 
dramblio kaulo kojos buvo 
basos ir sukruvintos klai-

Ilgai klajojo karalius Ko- džioje, nepabaigiamoje ke
fetua po platųjį pasaulį. Jis 
keliavo iš vieno miesto į ki
tą, iš vienos pilies į kitą, iš 
kaimo į kaimą, užsukdamas 
į girių tankumynus, užkop-

lionėje.
(Bus daugiau)

Laikas užsisakyti “Kelei*

damas aukščiausius kalnus, vio” kalendorių 1952 me- 
nusiirdamas į tolimiausias . w s.
salas, bet niekur nerado tos, w
kurios ieškojo. Karalius skaitynų. Kaina 80 centų.

*
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Argentina Baudžia

Argentinos diktatūra nu
tarė atimti pilietybę iš pro
fesoriaus Walter Beveraggi 
AHende, kuris vienoje kal
boje Bostone pasmerkė Pe
rono diktatūros sauvaliavi- 
mus. Profesorius AHende 
dėsto Bostono Universitete. 
Argentinos kongresas nuta
rė jj ir nubausti, jei jis kada 
pateks į Perono policijos 
rankas.

-Kon tro Kuoja

Lenkijos bolševikiška vy
riausybė nesenai iškratė 
Brazilijos diplomatų baga
žus. Dabar Brazilija, atsi
lygindama, atidarė lenkų 
bolševikiškų diplomatų ba
gažus ir rado juose bolševi
kiškos propagandos me
džiagos. Dabar Brazilija 
kontroliuos visų bolševikiš
kų diplomatų bagažus, kad 
jie nešmugeliuotų draudžia
mų raštų ir kontrabandos.

Pagalba Jugoslavijai

Anglijos vyriausybė suti
ko- duoti Jugoslavijai pa
galbą 10,000,000 svarų ster
lingų sumoje ($28,000,- 
000), kad Jugoslavija galė
tų pasiruošti gintis nuo gre
siamo rusų puolimo. Pagal
ba duodama susitarus su 
Amerika ir Prancūzija, ku
rios irgi siunčia pagalbą Ti 
to vyriausybei.

Vatikanas Atmeta

Jugoslavijos diktatorius 
Tito buvo pasiūlęs popie
žiui paleisti iš kalėjimo ar
kivyskupą Stepmac, nuteis
tą kalėti 16 metų už bend
radarbiavimą per karą su 
Hitleriu, jei jis sutiks ap
leisti Jugoslaviją ir gyvens

• svetur. Popiežius tą pasiū
lymą atmetė. Taip skelbia 
Tanjug, Belgrado žinių 
agentūra.

DOVANA Iš NAMŲ LIEPOS KETVIRTAI

Korėjos fronte-masų kariai gavo daug dovanu Liepos 
-Ketvirtosios proga i* saviškių. - Paveiksle matytis dovanų 
paketų dalijimas fronte.

listai pareikalavo, kad į Rusiją atstovauti vieną ma- je, bet vaiko niekur nebuvo 
principų deklaiaciją butų šinų fabriką ir turėjo pro-'matyti, 
įdėtas jų pareiškimas, jog gos savo akimis matjrti boi-Į —Kur Abromukas?—pa- 
ginklavimasis ir lygus daly- ševikišką netvarką ir ja bai- klausė išsigandusi motina, 
vavimas “Vakarų” gynime sėjosi. j —O, jis čia, aš jį laikau
yra galimas tik toms šalims,Į Velionis Petras buvo se-už rankos!—atsakė vyras.

“Keleivio” skaitytojas*---------------------------------------
ir rėmėjas. Jis visą savo 
gyvenimą aktingai dirbo.

kurios naudojasi visiška ly- nas 
gybe (nepriklausomybe) 
valstybių santykiuose. To-

PAIEŠKOJIMAI
’kių nacionalinių priešingu- pažangiųjų lietuvių organi-! Paieškau Oną Račiūnaitę, mano 
mų Socialistų Internaciona-zacijose ir nuo “Auszros” !“ik^kXdiio klTmoV0SNau' 
le yra ir kitaip negali nė j laikų buvo Lietuvos patrio- p?”?**--® aš- Mar*aretaCikytė, po vyru Martišienė, paeinu 

Veršių kaimo, Šakių apskr. Ji 
musų spaudoje; tarp kitų'ir gg ' T";

būti. Internacionalas tam!tas. Velionis yra rašinėjęs iš 
ir turi pasitarnauti, kad 
tuos priešingumus draugiš
koj dvasioj išsprendus ir su
radus taikų jų išlyginimą.

Senas Socialistas.

Keleivyje,” į kurį jis pri- 
siųsdavo straipsnių ir kores
pondencijų.

Mrs. M. Martišius, 
Route 1, Box 242, 
Rheinelander, Wis.

Vengrija Smarkauja

Vengrijos vyriausybė nu
tarė išvaryti iš Vengrijos du 
Amerikos diplomatus ir 
praeitos savaitės gale juos 
išvežė automobiliu j Austri
ją. Trečią amerikietį dip
lomatą vengrų bolševikai 
paskelbė “nepageidauja
mu” ir nedavė jam vizos 
grįžti į jo tarnybą Budapeš
te.

Tarsis Apie Atomus

Virš šimto pasaulio va
dovaujančių atominių mok
slininkų renkasi į Kopenha
gą, Danijoj, dalyvauti mok- 
s 1 i n i n k ų konferencijoj. 
Mokslininkai pasidalys in
formacija apie teoretinės 
fizikos naujausius pasieki
mus. Konferencija sušauk
ta pačių mokslininkų ini
ciatyva.

-Žuvo 70 Vaikų

Rytiniame, bolševikų val
domame Berlyne, kanale iš
sprogo vienas laivas su 150 
vaikų. Laivo katilo sprogi
mas buvo tiek smarkus, kad 
nelaimėje žuvo nuo 50 iki 
70 vaikų. Bolševikai apie 
tą nelaimę pranešė suvėlin
tai ir plačiau neaiškino, 
kaip ta laivo nelaimė atsiti
ko.

Anglijos Mėsa

Anglų vyriausybė skelbia, 
kad anglų mėsos porcija 
rugpiučio mėnesio gale bus 
dvigubai padidinta. Dabar 
anglų raciomiojamos mėsos 
porcija yra labai maža. Ji 
bus padidinta todėl, kad su
sitarus su Argentina mėsos 

Į importas padidėjo.

Chicagoj Apdaužė 
Jonikus ir Pruseiką

Liepos 1 d. Chicagoj mi
nia žmonių susirinko prie 

‘ “Vilnies” redaktoriaus L. 
Joniko namo ir pradėjo 
triukšmauti. Akmenimis bu
vo išmušti langai ir patys 
šeimininkai buvo apstum
dyti. Sekančią dieną kai
mynai vėl triukšmavo, o 

____________ !pas Jonikus atvyko L. Pru-
Birželio 30-liepos 3 die- sas pareiškė pasikeitusią so- ;*.ika’ jis. ban^ė 

nomis Frankforte, kVokieti- cialistų pažiūrą į klasių ko- tnuksmaujantiems kaimy- 
joj, posėdžiavo socialistinių vą. Ta kova yra gyvenimo naTS P^mo s ą, e uvo 
partiją tarptautinis kongre- faktas, bet visuomenės pa- aP^auz3^as ir nuve 33 1 1_ 
sas. Jame dalyvavo 32 so-sidalijimas į klases nuolat ,
cialistinės partijos iš 31 ša- keičiasi ir šiandien kapita- ,om c
lies (iš Italijos dalyvavo listinėse šalyse žmonių pa- .,S U .1 .. a.
dvi socialistų partijos). Išsiskirstymas i klases vra ki- ^om,as Pars\vez^ 1S al‘ 
rusų pavergtų šalių/ tome teks, negu jis buvo dėvynio- kos P°r*
skaičiuje ir Baltijos šalių, ’ liktame amžiuje. Ir santy-ai P- 
dalyvavo aštuonios socialis- kiai tarp ivairių visuomenės a , , ,?nl a>
tinęs partijos emigracijoj.;klausių yra pasikeitę. So- nerimauti Vėliau
Emigrantai socialistai atsto- cialistinės partijos atstovau- P1^,. ... «v-i ; >» i
vavo Ispaniją ir Argentiną J ja išnaudojamuosius ir . , •- ...

1 skriaudžiamuosius bet ios ^ai buvo ls?unntl-
Tarptautinis socialistų ;r ..UrJ f. “Vitayje7 Jonikas sakosi

kongresas nutarė atgal vmti - v visuomenė* *luok*-!esąs kankinys,. nukentėjęsSocialistinį Darbininkų In-kX tS taimautofaT <<už nepriklausomybės dek- 
muose, kaip tai tarnautojai, Iaracijos principus.” Bet

Socialistu Internacionalas

Paieškau Marės Railienės ir jos 
dukters Agotos Railaitės, kilusių iš 
Želonių kaimo. Pagirių valsčiaus, 
Ukmergrs apskričio, Kauno guberni
jos. Kas apie jas žino, prašau tuo-Paryžius Minėjo 

2fl00 Metų Sukaktį^“
________ . 199 E. Maine St., Amsterdam, N. Y.

Paryžiaus miestas, Pran
cūzijos sostinė, liepos 7 ir,
8 dienomis minėjo 2,000 j Vedybų tiksiu noriu susipažinti su
metų miesto įkurtuvių SU- v>'ru :i5~15 met|j amžiaus, nauju ar 
i i o i i 7 • *■.», 'senu ateiviu, Kanadoj ar Amerikoj,kaktl. Sukaktuvines įskll- nejrirtuokliu ir išsilavinusiu. Aš esu
mč<5 te<$ia«i ian VpI,' mpnp. 28 roet‘l amžiaus, turiu kūdikį ir gy- mes lęsidbl jau Keli mene- venu Kanadoj. Prašau rašyti tiktai
šiai, bet oficialiai miesto mylinčius vaikučius. Atsakysiu tik 
.. . .... . ,'i rimtus laiškus. Adresuoti manįkurtuvių minėjimas įvyko taip: Mrs. D, 636 Broaduav, South 
tas dvi dienas. Virš 100 BosU>n’ Mass
majorų iš kitų sostinių ir iš

APSIVEDIMAI

Prašom Atsiliepti
LIETUVOS GENERALINIO 

KONSULATO NEW YORKE 
PAIEŠKOMI ASMENYS

Čepulis, vedęs Oną Bukelytę
(Bukelis).

Antanas JanuševskisJ baigęs
Rygoje Aleksandrovo gimnazi
ją

Mykolas Jaraševičius iš Še
duvos.

Feliksas ir Vincentas Juška 
iš Sedos vals.. Domenų km., 
Mažeikių apskr.

Elzbieta Lemkienė (Lemkė) - 
šneiderytė iš Kalnėnų km., Jur
barko vals., ir vyras Karolis 
Lemkė iš Batakių km.

Meškytė-Pikefienė ir vyras.
Pranas Morkus ir sesuo An

tosė štilienė-Morkytė, kilę :š 
Raseinių apskr.

Jurgis Pečiulis iš Lauckai-

mio, Kybartų vals., Vilkaviškio 
;apskr..

Adomas Petkevičius iš Paži- 
znų km., Veiverių vals.. Ma
riampolės apskr.

Juozas Raudonikis, kurio tė
vai kilę iš Veiverių.

Juozas Sabas iš Starkų km., 
Vilkaviškio apskr.

Seniūnas, iš Kluoniškio km., 
Zapyškio vals.. Kauno apskr.

Petras Valaitis iš Turcinų 
km., šilgalių (vėliau Bubleliu) 
vals.. Naujamiesčio (vėliau ša
kių) apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Uonsulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo
Rusijos Diktatoriam

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

Paskutiniais laikais pUnta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti v«ys. įlomis šlinamts buvo paaklldvsi Mnia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar ky> klausimas, kas oi- 
ims jo vietų, ksi giltinė ji nusteslf

didelio formato, graUsis viršeliais, 82 pus- 
fsktų, kaina tfk-Sd esat. Gaunama “Ke-

KELEIVIS

Prancuzijos kolonijų daly
vavo iškilmėse. Prezidentas 
Ti-umanas ta proga pasiun
tė Paryžiaus miestui Ameri
kos sveikinimus ir priminė 
Paryžiaus įdėlį į žmonijos 
istoriją, į jos mokslą, meną 
ir į krikščioniškojo pasau
lio laisvės kovas.

Paryžiaus miestas pirmą

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

CHICAGO, ILL. 
Svarbios Paskaitos ii

Šventojo Raito
Būna kiekvieną nedėldienį nuo 10 

▼al. ryto, 5324 So. Halsted St. Yra 
aiškinama tikroji Tiesa iš Šv. Rašto. 
Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri 
ką tik išėjusi iš spaudos, aiškinanti 
pasaulinį perversmų laiką, ir kas 
įvyks trumpoje ateityje? Knygelė 
145 P“81 štai JUSV karalius, nartą minimas Romos užka- kurią galima gauti ir per paštą už 

Cezario,

teinacionalą, kuris dėl karo srnuikųs savininkai, profe- 
buvo nutraukęs savo veiki- sionalai> araaUninkai. far-
mą. . Apie Internacionalo merjai, mokslininkai ir k. 
atgaivinimą buvo kalbafna, 
ir tariamasi visus pokari-' Socialistinės ūkio tvarkos vikuojančių plepių “taikos” 
nius metus ir socialistinės įgyvendinimas nereiškia, į konferenciją įvertino, kai- 
partijos pokariniais metais kad visi smulkus savininkai' po šlykščią provokaciją 
turėjo bene astuonias tarp-'turi būti nusavinti. Privati i prieš Ameriką, nes ta kon- 
tautines konferencijas, ku- ‘nuosavybė visoje eilėje ūkio ferencija pylė pamazgas 
riose Internacionalo atgai-šakų gali būti išlaikyta, ant Amerikos ir siūlė 
vinimas buvo aptartas.

Socialistų kongresas pri
ėmė principų deklaraciją,

Chicagos lietuviai sako, 
kad labai daugelis žmonių 
tame mieste visą tą bolše-

liautojo Juliaus 
kuris sako, kad 52 metais 
(prieš Kristų) tas miestas 
buvo sudegintas romėnų 
kautynėse su vietiniais ga
lais. Iš to spėjama, kad 
miestas senovėje vadinamas 
Lutetia, toje vietoje ir se
niau buvo. Vėliau miesto 
vardas buvo pakeistas į Pa
ryžių, pagal toje apielinkė- 
je gyvenusią galų tautelės 
vardą.

40 centų, rašant: V Klovas, 3444 So. 
Lituanica Avė., Chicago S, III.

I paskaitas kviečiame atsilankyti 
visus. įžanga nemokama, kolektų 
nėra.—5. R. T. (31)

ru-
ypač žemės ūkyje, smulkio- isišką taiką.” Parsigabeni 
joj prekyboj ir smulkiojoj mas “ant burdo” negrų į' 
pramonėj.

, . , . . . .. - Socialistu Internaciona-
H ♦b?mai|las jungia marksistines ir irgi yra provokacija. Joni-

nemarksistines socialistines kas žinojo, kad jis gali iš
imk dabar vykstančios ko-___,-s kaimvn„« bet

JUOKAI
Atsilygino

Žmogus gydėsi pas dak-
baltųjų gyvenamą miesto itai į jr. ka<Ja a^j° ,aikas aP" 
dalį kai kurių žmonių akyse moketl bllj* J,s Pa^ke:

partijas. Anglijos, iš da-; provokuoti kaimynus,vos tarp Rytų ir Vakarų,1 f“f*-’—— 
arba tarp bolševikiško Prancūzijos ir Hai ku-to nepaisė.

_ riuose lotvnu kraštuose so-
Amerikos0 Į ^Chicagoje Mirė

P^as M. Kaitispasaulis noroms nenoroms 
yra traukiamas ir negali bū
ti toje kovoje neutralus.

Socialistų kongresas at
metė tradicinį socialistinių 
partijų pacifizmą ir pareiš
kė, kad tiktai ginklais da
bar galima išlaikyti taiką, 
kuriai didžiausias pavojus 
gresia iš Maskvos komunis
tinio imperializmo. Kon
gresas ypatingai ^griežtai 
pasmerkė sovietišką “ko
munizmą,” kurio vyriausieji 
požymiai yra žmogaus pa
vergimas ir jo išnaudoji
mas. Bolševizmas šiandien 
išsigimė į rfiilitarizmą, į 
biurokratijos sauvalę, poli
cijos terorą ir baisią nely
gybę, kokios nežino kapita
listinės šalys. Bolševizmas 
dasirito iki to,'kad masinė 
vergija, laikymas mrlionų 
žmonių prievartos darbų 
stovyklose, pasidarė jo ūkio 
stipriausias ramstis. Jokio 
susitaikymo ir bendradar
biavimo su bolševizmu so
cialistams negali būti.

Socialistų kongresas pa 
sisakė už socialistinių refor
mų pravedimą, bet kartu 
pabrėžė, kad žmogaus lais-

—Daktare, aš negaliu 
tamstos bilos apmokėti, ne
turiu pinigų. Bet jeigu tam
sta nori, tai aš tamstai atly
ginsiu geru patarimu, kaip 
pafiksinti jūsų elektros 
skaitliuką, kad jums perpus 
mažiau kainuotų elektra.

už tuos pačius pagrindinius _. ,
socializmo siekimus. ; ^Liepos o d. Chicagoje,

4044 N. Major Avė., mirė 
Pirmasis Socialistų Inter- petras M. Kaitis (Martin-

Pajaryįe

įsigykite virimo knygą

TAUPIOJI VIREIA"
Knygą paruoš* 

p. H? 'Mačiulytė- 
Daugirdienė.

“TAUPIOJI VI
RĖJA” patiekia 
300 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 neužsiverčia. Tai 
šeimininkėms sudaro didelį 
parankumą. Knvgos kaina 
$2.00.

Užsakymus siųskite: *
“EGLUTES” Administracija,
P. O. Box 22, Brockton, Mass.

(Iki 28)

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

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

4 batos ir gerti, bet yra gerai ir 
do į vandenį ir kurį laiką Ajaro šmotą kramtyti ir tas 

v. . VT-L. .. jseilės nuryti. Ajarų Šaknis $2.s>0pliauskmosi. Vehau moti-{svaras. Mažiau perkant, 6 uncijos 
na nuplaukė toliau į vande-.ož $10°-
nį. Kada ji grįžo ji pama-' ALEXANDER’S CO. 
tė vyrą iki kaklo vandeny- s-A”

Tėvas, motina ir mažasis
nacionalas buvo įsikūręs i kaitis), vienas iš senųjų
1864 metais. Jis sugriuvo i musų veikėjų. Velionis mi- mau<’ytls- Vlsa ?etma »>’»- 
po 1871 metų, kada jame sulaukęs 83 metus am- 
įsigalėjo anarchistai. Ant-!£iaus jjs buvo kilęs iš Gra- 
rasis Socialistų Intemacio-! kiškių, Vištyčio valsčiaus, 
nalas buvo Įsikūręs 1889 Gimė 1868 metais, o į Ame- 
metais ir sugriuvo užėjus ;riką atvyko 18 metų ir čia 
pirmam pasauliniam karui, dirbo įvairiausius darbus,
1923 metais Socialistinis tarnavo kariuomenėj, daly- 
Darbininkų Internacionalas Vavo indėnų paskutiniuose 
buvo atgaivintas, bet antra- karuose, leido laikraščius ir 
sis pasaulinis karas jį vėl į knygas, vertėsi prekyba, 
sugriovė. Internacionalas! buvo pasiųstas į Sovietų 
yra tarptautinio darbininkų ----- - —
solidarumo išreiškimas, bet
istorija rodo, kad nacionali
niai skirtumai kartais yra 
stipresni, negu darbininkų 
solidarumas. Tą parodė ke
li karai ii' Internacionalo 
pakartotinas subirėjimas. 
Nacionaliniai skirtumai ryš
kiai pasirodė ir dabar pra
ėjusiame kongrese. Lenkų 
socialistų partijos (ekzyly- 
je) atstovas atvirais žo
džiais kreipėsi į vokiečius 
socialistus ii' ragino juos

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__ kratytis šovinizmo ir ma
vių ir politinės demokrsti- žiau kėsintis į Lenkijai po palengvinsite mums dar 
jos išlaikymas yra vienas'karto tekusias teritorijas..bą ir greičiau gausite 
svarbiausių dalykų. Kongre-J Vokiečiai ir japonai sočia-; laikraštį.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiamia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.

Savo nariams ligoje pcšalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuos Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas SmivtaoijhBU 00 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka SaalvIeiftylmaB.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo Seimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre-

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. SOtk SU N«w Yorlt 1. N. Y.

(



Puslapis Aštuntas

Sj SEKMADIENĮ
DIDYSIS PIKNIKAS

JANKIŲ DIVIZIJA

KELEIVIS, SO. BOSTON 
T"'
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=i MIESTO KANDIDATAI
JAU RENKA PARAŠUS

TREČIADIENI ALT
SKYRIAUS POSĖDIS

ADV. SHALLNOS
NAUJAS OFISAS

RADIO PROGRAMA Parduodamas Namas

Metinis Lietuvių Radio

Šią savaitę kandidatai į 
naujai renkamą devynių as
menų miesto tarybą, į mo
kyklos komitetą ir į majoro Bostono skyrius, 
vietą pradėjo rinkti para-

Šį trečiadieni, liepos 11 Advokatas A. O. Shallna, 
d., 8 vai. vakare, klubo pa- Lietuvos garbės konsulas
talpose posėdžiauja ALT Bostone Jau persikėle1 
- r J naują ofisą, skersai gatvę

nuo senojo ofiso buvusiame
TRENIRUOJASI šus. I miesto tarybą devy- KARŠTAS ORAS,

nioms vietoms užimti yra I 
Praeitą savaitę YD (Jan- numatoma apie 100 kandi-

DAUG SKENDUOLIŲ

Korp., pp. Minkų piknikas kių Divizija), nacionalinės {datų. { mokyklų komitetą 5 Praeitas savaitgalis Nau- 
jvyksta šj sekmadieni. Bu- gvardijos dalis, kurią suda- vietoms užimti jau yra apie jojoj Anglijoj pareikalavo• • •a • 1 • • w y—v • • v a • •sai j pikniką eis iš So. Bos- ro vyrai iš musų valstijos, 
tono, Cambridge, Brighto- išvyko manevrams i Pine 
no, W. Lynno, Laurence, Camp, N. Y., kur divizija 
Montello ir Worcesterio. pilname kariškame pasi 
Bušų išėjimo laikas paduo- ruošime atlieka karo prati- 
damas skelbime. Iš South mus. Dėl Korėjos karo na- 

visose 
ruošia

Bostono busai eis nuo klu- cionalinė gvardija 
bo namo, tarp 12:30 ir 1 v. valstijose atsidėjusi 
dieną.

Piknikas keta buti labai kių divizijoj tarnauja daug

50 kandidatų. Į majoro 
vietą irgi skelbiasi 8 kandi
datai.

Kiekvienas kandidatas j 
miesto tarybą turi surinkti 
iki liepos 31 d. 1.500 bal
suotojų sąrašų, kiekvienas 
'kandidatas j mokyklų ko- 

vyrus galimam karui. Jan-Įmitetą turi surinkti po 2,-

17 gyvybių. Septyni žmo
nės nuskendo besimaudyda-

“Darbininko” name. Nau
jas ofisas yra 395 West 
Bioadway.

Valstijos Biudžetas

Praeitos savaitės gale,
mi, 3 mirė nuo širdies smu- nelaukus šeštadienio, sei- 
gio saulės karštvje ir 3 žuvo mėlis priėmė valstijos biu- 
automobilių nelaimėse ke- džetą sumoje $252,087,123. 
liuose. Skenduolių padau- Skirtumas 12 milionų dole- 
gėjo dėl nepaprastų karš- rių, dėl kurio ėjo ginčai 
čių, kurie išvarė šimtus tuk- tarp senato ir atstovų rūmų, 
stančių žmonių j pajūrius! buvo padalytas pusiau, pu-

margas ir Įdomus savo pro
grama.

Tariamų Kyšininkų
Tyrinėjimas Tęsiamas

karo veteranu.
____

Liepos 25 Laukiama
Generolo MacArthuro

000 parašų. Kandidatai j 
miesto majoro vietą turi su
rinkti po 3,000 balsuotojų 

į parašų.
Rugpiucio mėnesį iki

ieškoti atsivėdinimo.

Laiškas Redakcijoj

Musų redakcijoj yra laiš 
22 kas iš Windsor, Ont., Kana-!šas.

sė Įrašyta Į biudžetą, pusė 
nubraukta. Bet papildoma
me valstijos biudžete demo
kratai tikisi kelių fondui 
skirti dabar nubrauktas lė- 

Kartu papildomame
--------- d. rinkimų komisija turi pa-;doje poniai Stasei Lizdenie- biudžete seimelis turės pri-

Generolas MacArthur yra tikrinti, kad kiekvienas nei. Prašome atsiimti dar- imti ir naujus taksus ant gaValstijos atstovu rūmų ...... ,
viena komisija tęsia lyrinė- Pradėjęs liepos 2a <1. ap- kand,datas butų surinkęs
jimus tariamu kyšininkavi-i'lll‘n,į-vt,1 ,Boft°n?: "e-reikalingą skaičių parašų

'bus kokių kliūčių. ----- ------ oo J

bo valandomis.

Bosto- Po rugpiucio 22 d. balsuo- 
bus išstatyti

i Tolimųjų Rytų karo vadą. miesto rotušėj, kad publika
mų aukštų valstijos parei- .
gunų tarpe. Šį antradieni P™£os.Pasvelkl?tl tojų parašai

Tarptautinis Liaudies
Šokių Festivalis kesčio.

žolino, vietoje dabar moka
mų 3 centų nuo galiono bus 
siūloma ivesti 5 centus mo- 

Dėl to mokesčio
komisija apklausinėja vieną L miesto lotusej, nau puomu
worcesterietj kuris pažade- Ganoma, kad generolas ta galėtų susipažinti su jais ir 
ies suteikti informaciiu!Plo^a SaIi pasakyti poliu- pastebėjusi netikslumus pa-jęs suteikti informacijų , „ ....
apie kyšininkus valdininku kai .ą apie Korėjos 

ro paliaubas ir kitus d 
i mus klausimus.

ka- 
dega-

reikšti protestą.

Lankėsi Redakcijoj
Linkėjimai iš Floridos

ŠAUKIAMI ARMIJON Musų laikraščio skaityto- 
PIRMIEJI DAKTARAI jas drg. J. Akstinas iš Paw-

--------  tucket. R. I., kasmet liepos
Liepos 23 d. bus šaukia- pradžioje atvyksta atnau- 

mi i armiją piiTnieji dakta- jinti laikraštĮ. Ir šiemet

Iš Floridos, iš Port Or 
ange, gavome gerų linkė-' 
jimų nuo atostogaujančių 
laikraščio prietelių dorches- 
teriečio G. Streimikio ir'rai. pagal vyrų ėmimo ka- drg. Akstinas neužmiršo at- 

Sako, riuomenėn Įstatymą. Iš vi- silankyti ir ta proga paliko

Harvardo 
Memorial Hall’e, liepos 13 
d., penktadienį, Įvyks tarp- 

į tautinis liaudies šokių festi
valis. Pradžia 8 vai. vaka
re. Įžanga 78c vienam as
meniui arba $1 porai.

Liaudies
ruošia The Harvard

77". .. pakėlimo senato republiko-l y mptp • >• • • •r no nai ypatingai pnesmasi. liepos

RADIO ŽINIOS

Lietuvių Radio Korp. pro
grama per buvusią stotį 
WBHS, kuri dabar vadina
si stotis WHEE, 1090 kilo- 
cycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte sekmadienĮ, bus se
kanti:

1— Muzika.
2— Bostono lietuvių skau

tai ir skautės.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

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

Steponas Minkus.

2 Kambariai su Virtuve
Arti prie lietuvių centro išnuomo

jama 2 kambariai su virtuve antra
me aukšte, vienam arba dviem as
menim. Kreiptis į antrą aukštą, 
nuo 1-2 vai., 235 W. Third St., So. 
Boston, Mass.
Suremycinas yra taip pat

PARSIDUODA NAMAS
Trijų šeimynų (14 ruimų) 

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

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

(28)

šešių kambarių namas, 3 viršuje 
ir 3 apačioje, garo šilima, gazas. 
elektra, maudynė ir kiti modernų* 
įrengimai; namas ant kampo, kam
bariai šviesus, kaina $10,000. Kreip
tis šiuo adresu: (30)

A. Kairis,
24 Plymouth St., Cambridge, Mass. 

Telefonas: EL 4-8047.

Ben Palby šeimų.
“bananų krašte labai links- so numatoma pašaukti Į ka- laikraščio
ma.” Gero poilsio. riuomenę 717 gydytojų. .ekstra

reikalams 
doleri.

vieną

Lietuviu Radio Korporacijos Metinis

PIKNIKAS
Ir Vienos Dienos Vakacija

- Įvyks-

SĮ SEKMADIENI, LIEPOS (JULY) 15, 1951

Romantiškame Vose’s Pond, Maynard, Mass

40 Bostono Lietuvių Skaučių ir Skautų linksmins visus laužo 
deginimo programa.

Bostono Miesto 
Mayoras .John B. 
Hynes padovanojo 
puikią dovaną šių 
metų gražuolei 
“Miss Lithuania of 
N. E..” taipgi S. B. 
biznieriai sudova- 
nojo gražių dova
nų. kaip eilė gra
žių vasaros drabu
žių (dresę, skry
bėlę. kojines ir ba
tus). ir kitų dova
nų. Dalyvaukit lie
tuvaitės iš visos 
Naujos Anglijos 
gražuolių konteste 
šį sekmadienj May- 
narde.

BUSAI IŠVAŽIUOS:
So. Bostone—nuo Liet. Pil. Klubo. E ir Broa lway. 12:30 ir 1 vai. 
Cambridge—nuo Liet. Pil. Klubo. 823 Main St.. 1-mą vai. po pietų. 
Brightone—12:30 vai. po pietų nuo Liet. P 1. Klubo. 26 Lincoln St.
W. Lynn—12:30 vai. po pietų nuo Liet. Pi '. Klubo. 25 Camden St. 
Lawrence—11:30 vai. ryte nuo Liet. Pil. Klubo, 41 Berkeley St. 
Montelloj—12:30 per pietus nuo Zinkevičiaus Marketo. 17 Arthur St. 
Worcesterv—12-tą vai. nuo Amerikos Lietuvio. 14 Vernon St.

ĮDOMI PROGRAMA—GRAŽIOS DOVANOS 
LINKSMA JOE-ANTHONY-ORKESTRA

Kviečia visus į šį puikų “wonderful time” pikniką šį sekmadienį. 15 Liepos (July), Vose’s 
i Pond, Mavjiarde. įžanga 50c—vaikam ir Dėdės Šamo kareiviam ir jūreiviam nemokamai.

Iki pasimatymui. STEPONAS ir VALENTINA MINKAI.

Lietuvių Radio Korp. pri
mena visiems, kad jos meti- 

šokių festivalį nis piknikas įvyks šį sek- 
Folk madienį, July 15-tą, Vose’s 

Dance Society ir Harvardo Pond, Mavnarde.
Bus daug kas pamatyti: 

i40 Bostono lietuvių skautų;
• oaa T T Fhy kailiu”\'vr k. . i L’* naikių

__________________ paroda: rinkimas “Miss
Naujakurių Gegužinė Lithuania of N. E. ; daini-

Labai Gerai Pavyko ninkai Griauzdė ir Atkočai
tis: dovanos; Joe-Anthony 
Radio Orkestrą.

vasaros mokykla. Progra
moje armėnų, lenkų, rusų, 
skandinavų ir kitų tautų šo
kiai.

FOURTH ST. JUNK YARD 
171 W. Fourth St.

Mokam geriausią kainą už 
>opierą—60c už 100 sv. Už 
00 sv. cardboard—$1.25. Sku

durai po 4c svarui.
Perkam taipgi žalvarį, varį. 

šviną rinkos kainomis. Gele
žies kainos pagal fCOlV J tzy • » OCj : 
$1.00, $1.25.

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

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner
DORCHESTER, MASS.

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: Me 1 fkž S 

k ue T fU •
546 BROADVVAY 

BO. BOSTON. MABB.
Telefonas: SOUth

J

Praeitą sekmadienį Law- 
rence, Methuen, Haverhill 
ir kitų vietovių lietuviai 
naujakuriai rengė geguži- 
nę-pikniką Lawrence tau
tiškame parke. Nežiūrint 
kai kurių kunigų “baugini
mų” į pikniką susirinko 
virš tūkstančio žmonių. Pik- 
nige buvo įdomi programa, 
apie kurią bus parašyta pla
čiau ateinanči ąsavaitę. Be- Įį
je, piknike kalbėjo nauja- sĮijre valstiją, kurios gamta 
<urių prietelius A. Jenkins- jęU0 skiriasi nuo mus
ankauskas. kuris pasakė Lietuvos. Manau, kad bus vie
abai gražią prakalbą. nintėlė lietuvių atostogų vieta

Buvęs. visoje Naujoje Anglijoje, čia
---------------------------------- galėsite ramiai pakvėpuoti tyru

Majoras Susimušė su kalnu oru
Policijos Viršininku Reikia važiuoti route (keliu)

Kviečia visus
Steponas ir Valentina 

Minkai.

LIETUVIS PERKA DŽIONKĄ 
Juozas Sinkevičius

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

A. J. NAMAKSY
UAL ĮSTATE * INSURANCB

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

KVIEČIAME I 
BALTUOSIUS KALNUS

j Kviečiame visus savo drau 
gus. pažįstamus ir bendrai vi- 

!sus lietuvius atvažiuoti į gra
žiąją kalnuotąją New Hamp-

VAISTAS “AZIVA’

Sį pirmadienį Haverhill N»-3 iW l«t musų vietos Iup

mierto vairi vboie ivvko ne- r,os vardas yra RED miesto va, boję JvyKO ne CAMPS Thornton. N. H. 
paprastas atsitikimas, mies- 13- myIios nuo
to majoras usimuse su mie 
sto policijos viršininku.
<umštimis ir ristynėmis 

tuodu pareigūnai sprendė 
klausimą, kaip geriau pa
skirstyti darbą policijos de
partamente. Besvarstant tą 
klausimą. ž<»dis po žodžio, 
policijos viršininkas, Will- 
iam J. Collins, pavadinęs 
majorą, Joseph L. Willet, 
melagiu, o ada miesto gal
va kirtęs jam smūgį ir 
taip prasidėjo kumščiavi-
masis, kuris perėjo į sinkos ir maudynės. Geras pir
nes ir pasibaigė tik tada, |kjnys. Vienas butas bus tuš

čias pirkėjui. Savininką gali 
ma matyti nuo 5 iki 8 vai. va

Kviečia visus (30)
Albinas ir Ona Nevierai.

KAMBARYS
Vienam viengungiu; arba ve 

dusiai porai, gražioj City Point 
vietoj, prie juros. Kreiptis: 
851 E. 5th St. (2nd fl.), South 
Boston, Mass.

NAMAS PARDAVIMUI
Mūrinis 6 šeimynų namas 

South Bostone, 293-5 West 3rd 
St. Gerai įrengti pečiai:, baltos

kada kiti miesto pareigūnai 
besipešančius atskyrė. Po
licijos viršininkas tuoj po tų karo. 
muštynių majorą areštavo,! 
uždėjo jam retežius ir už
darė jį į kalėjimą. Iš kalė
jimo majoras buvo paleis
tas užstačius 25 dolerius už
stato.

Šį antradienį teismas 
sprendžia dvejų pareigūnų 
peštynių bylą. Abu parei
gūnai sako. kad jų ginčas

(39)
George Lekas.

168 F St., South Boston, Mass

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariikos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WTA0,

vargu pasibaigs pirmoj tei- 740 klc. 
smo instancijoj ir gal reikė- Biznio reikalais kreipkitės:
šią siekti aukštesnio 
mo nuosprendžio.

teis-

1— Vaistas nuo nudegimo ir 
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- ' ____________________

, . . . .... ..un: 41 OO Pi al DR. G. L. KILLORYkiekvieną numeri $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (51-1)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

409 W. Broadvvay, So. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0520

tas. $7 ORIOLB 
Weet Rnbary,

Tel. PArkwny 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arbe BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lieturia Gydytoja* ir Chirurgas
Vartoja vėliausio* konstrukieijoe 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SO. BOSTON, MASS.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės j: (n35)

BRONIS KONTRIM 
596 East Broadiray 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška A ptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

Tet SO 8-4149
Turtai visokių veistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

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

18 Tremsnt SL, Kimbal 
Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinime Sontnahal 
Jei Reikia. Duoda Pencillino 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston 
Pristato toniką, vyną ir

kioe rūšies alų baliams, 
vėms į namus ir sales, (-)

Savįninkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS- 

TYTOJAI
(Inaurad 
Movėta)

«s pat ta 1 to-

Bsori priežiūra, katna 
826 BROADMAT.

80. BOSTON, MASS. 
TaL 80nU




