
PREZIDENTAS TRUMANAS Už “KARO PABAIGĄ”Dideli Hissonri ir Kansas 
Potvynia[Ritasi į Pietos

Jau 850,000 Akerių Žemės Po Vandeniu; Šimtai Milionų
Nuostolių; Nepaprasta Padėtis Missouri ir Kansas 

Upių Pakraščiuose; Nelaimės Ištiktoms Vie
toms Siunčiama Greitoji Pagalba

1* 1* 11 • •*! •! Pakistanas Bijonų liūčių labai iškilo Kan- - - - -
sas ir Missouri upių vande
nys. Kansas upė pridarė .
didelių nuostolių Topeka Pakistano ministerių pir- 
miestui, o savaitės gale van- minimas Liaquat Ali Chan 
duo užliejo ir dalį Kansas Pare.iškė: kad Pakistanui 
miesto. Nuostolių žmonėms &yęs*a didelis pavojus iš In- 
pridarvta apie 500,000,000 dij°s kariuomenės, kurios 
dolerių, virš 75,000 žmonių V™ sutraukta prie Pa- 
paliko be pastogės, nes tu- kistano sienų rytiniame

Indijos Armijos

Prezidentas Trumanas kalbasi su kongreso vadais ir siulo jiems oficialiai paskelbti, 
kad “karo padėtis” su Vokietija yra pabaigta. Tą nutarimą kongresas dabar svarsto.

Korėjos Paliaubų Derybose 
Kalbama Apie’Darbų Tvarkų’

Atnaujintose Derybose “Padarytas Progresas”; Delega
cijos Iškelia Klausimus, Kurie Turės Buti Aptarti; 

Kada Karo Veiksniai Bus Sulaikyti Dar Nežino-
Svarbiausia Yra Kontrolės Klausimas

Kaltina Daktarą dėl Praeitą savaitę derybos
Moters Nužudymo

poros dienų bolševikai priLiepos 13 d. Bridgeport, 
Conn., “grand jury” nutarė ėmė JT vado, gen. Ridgway 

reikalavimą, kad derybos

rėjo apleisti savo namus dėl 
išsiliejusių upių vandens. 
Drumzlinas Kansas ir Mis
souri upių vanduo dabar ri
tasi link St. Louis miesto.

Kansas ir Missouri upių 
potvynyje žuvo ne mažiau 
12 žmonių. Prezidentas 
Trumanas paskelbė potvy
nio ištiktose vietose nepap
rasta nadėti ir isakė siųsti 
nukentėjusiems žmonėms 
pagalbą maistu,, vaistais ir 
kitokiais reikmenimis. Kai 
kur dėl potvynių pradeda 
trukti geriamo vandens, nes 
potvyniai sugadino ar užlie
jo geriamo vandens rezer
vuarus.

Kansas mieste jau ketvir
ta diena siaučia didelis gai
sras, kurio dėl potvynio 
gaisrininkai nesugeba už
gesinti. Gaisro centre yra 
300,000 galionų gazolino 
tankas, kuriam užsidegus 
gaisras išsiplėtė ir pridarė 
labai didelių nustolių.

Punjab ir Kašmire. Jis sa
ko, kad Indijos šarvuota 
kariuomenė yra sutraukta 
ties Pakistano sienomis ir 
bet kada gali pradėti žy
giuoti. Pakistanas prašė 
Indijos vadą Nehru, kad In
dija atitrauktų savo kariuo
menę nuo pasienio ir tuo 
budu prisidėtų prie užtikri
nimo taikos tarp tų dvejų 
yaląfvhiu

Atleido Valstybės 
Dep. Pareigūnus

Adm. F. P. Sherman 
Tariasi su Ispanija

Bolševikai Irane Korėja Ne Vieta
Kelia Riaušes Imtynėms su Rusija

Admirolas F. P. Sherman, Liepos 15 d. į Irano sos- Valstybės sekretorius 
karo laivyno viršininkas, iš- tinę Teheraną atvyko nepa- Dean Acheson paskelbė sa- 

prastas Amerikos ambasa- vo kalbą, pasakytą laikraš-vyko į Europą ir tarp kitų 
šalių lankysis Ispanijoj, kur 

dervhas.

apkaltint, daktarą Donald vykt ncutralizuotoj vietoj, 
G.hson dėl nužudymo jo be karo bų

geradares 74 senos panos ir kad abidvi delegacijos
Elizabeth M. Ayres is Dan- turžtų teisę pasiimti su

ury, Conn. Ta sena mo- vjm tokbjs delegatus ir
nnVi5? S?.V0 JtU,rt^’ Te sPaud°s atstovus, kokius jos 

100 tūkstančių dolerių, bu-'nori Bolševikai tuos reika.
vo užrašiusi daktarui Gib- javįmug p^ėmė, nors prieš 
šonu. o dabar “dziure at- ui jie JT delegacijl( frak.

Šios savaitės pradžioje 
drumzlini Kansas ir Mis
souri upių vandenys jau bu
vo užlieję 850,000 akerių 
laukų paupiuose ir vande
nys ritosi toliau j pietus už 
liedami paupių gyvenamas 
vietas, naikindami laukus ir 
užtvarus nuo vandens.

Šj antradienf prezidentas 
Trumanas išvyko lėktuvu j 
potvynių ištiktas vietas. 
Nuo potvynių labai nuken
tėjo paupių valstijos, Mis
souri, Kansas, Oklahoma ir 
potvyniai dar pridarys nuo
stolių kitoms paupių valsti
joms.

DIDELI NERAMUMAI 
SATELITŲ KRAŠTUOSE

Keletas valstybės depar
tamento valdininkų praeitą 
savaitę buvo suspenduoti 
(laikinai atleisti) savo par
eigose, kol valdininkų išti
kimybės tyrinėjimo įstaiga 
patikrins jų ištikimybę kon
stitucijai. Dvejų suspenduo
tųjų diplomatų pavardės 
buvo pagarsintos, o kitų pa
vardės neskelbiamos, iki 
paaiškės, ar prieš juos ke
liami įtarimai yra pamatuo
ti.

Valdininkai suspenduoti 
pagal naują prezidento pa
tvarkymą, kuris numato 
įtariamųjų valdininkų laiki
ną atleidimą, iki jų ištiki
mybė bus patikrinta ir jų 
bylos galutinai išspręstos. 
Tarpe suspenduotųjų valdi- 
nininkų yra John P. Davies 
ir Oliver Edmund Clubb, 
aukšti departamento parei
gūnai. Jų pavardės pa
skelbtos todėl, kad žinia 
apie jų ištikimybės tikrini
mą pateko į spaudą.

JIS
Kalbama, kad Amerika no
ri susitarti su Ispanija dėl 
kariškų bazių. Derybos su 
Ispanija jau seniau pradė
tos dėl artimesnio kariško 
bendradarbiavimo, bet di
delė kliūtis yra fašistinis Is
panijos režimas.

Praeitą savaitę pasklido

lzorieVfic
dorius, W. Averell Harri- 
man. tarpininkauti Iranor *

ginče su Anglija dėl alie
jaus pramonės nacionaliza
cijos. Iranas sutiko su pre
zidento Trumano pasiūly
mu, kad amerikietis tarpi-’ 
ninkautų tame ginče.

Irano bolševikai karštai 
tę į pusiaulegališką Tudeh 
partiją, W. A. Harrimano

gandai, kad gen. Franko atvykimo proga surengė de-

Kur Rokosovskis?

Iš rusų pavergtų kraštų, 
ypatingai iš Čechoslovaki
jos ir Lenkijos praneša apie 
didėjanti žmonių bruzdėji 
mą prieš nekenčiamą bolše
vikišką smurto režimą. Sa
botažas, darbo lėtinimas,

Diplomatai Varšuvoje pa 
sigenda sovietų maršalo Ro- 
kosovskio, kurį Maskva at
siuntė 1949 metų rudenį 
Lenkijai valdyti. Kelios sa
vaitės jo niekas Varšuvoje 
nematė. Iš to kai kas spė
ja, kad Rokosovskis yra už
muštas. Kiti sako, kad vie
nas lenkas majoras jį peršo
vė ir jis išvežtas į Maskvą 
gydyti. Bet niekas tikraiprekių gadinimas eina di

dyn tų kraštų pramonėje, o'nežino, kaip iš tikrųjų yra.
^WojaXa«v^' Turi N«,j, K«ali,

mus dėl javų atidavimo. I Liepos 16 d. Belgijos sos- 
Ginkluotų sukilimų tuose tą galutinai užėmė naujas 
rusams išduotuose kraštuo- karalius, 21 metų Baudoin, 
se dar nėra dėl labai griež- o senasis karalius kvislin- 
tos policijos priežiūros, bet gas, Leopoldas Tretysis, 
masių nepasitenkinimas ei- galutinai atsisakė nuo sos- 
na didyn. to.

keta atleisti kiek režimo va
džias, žadąs duoti daugiau 
teisių Ispanijos parlamen
tui ir daugiau laisvės spau
dai. Už “sušvelninimą” sa
vo režimo ir už militarines 
bazes Ispanija tur būt gau
tų iš Amerikos kariškos ir 
ekonominės pagalbos.

Paskelbė Japonų
Sutarties Projektą

Taikos sutarties su Japo
nija projektas praeitą sa
vaitę paskelbtas spaudoje 
čia Amerikoj ir Anglijoj. 
Sutartis numato grąžinti Ja
ponijai jos suverenumą, 
leisti jai ginti savo nepri
klausomybę ir neužkrauna 
ant Japonijos jokių repara
cijų.

Kartu Japonija atsisako 
nuo visų tų teritorijų, ku
rios dabar nuo jos yra at
skirtos ir pasižada dalyvau
ti kolektyvinio saugumo po
litikos vykdyme. Amerikai 
Japonija sutinka duoti ka
riškas bazes.

Kad taikos sutartį pada
rius priimtinesnę Australi 
jai ir Naujajai Zelandijai 
Amerika pasirašys su tomis 
valstybėmis bendro gyni
mosi sutartis ir tuo budu 
saugos tuos kraštus nuo ga-

monstraciją prieš Ameri
ką. Irano nacionalistai pra
dėjo kontrdemonstraciją ir 
tarp demonstruojančių mi
nių įvyko susišaudymas. 
Mažiausia 15 žmonių už
mušta riaušėse, o sužeistų 
yra daugiau šimto. Policija 
ir kariuomenė su tankais ir 
šūviais į orą demonstrantus 
išsklaidė.

Irano bolševikia kaistai 
rėmė nacionalistų nutaitą 
aliejaus pramonės naciona
lizaciją, bet jie yra griežtai 
priešingi, kad Iranas susi
tartų su Anglija dėl toli
mesnio bendradarbiavimo. 
Bolševikų tikslas yra nu
tempti Iraną už geležinės 
uždangos. Irano naciona
listai tam priešinasi.

Irano sostinėj paskelbtas 
karo stovi

Taikos sutarties projek
tas sukėlė daug nepasiten
kinimo Filipinuose, kurie ti
kėjosi iš Japonijos didelių 
reparacijų už karo metu pa
darytus nuostolius.

čių leidėjų suvažiavime bir 
želio 29 d. Toje kalboje 
valstybės sekretorius sakė, 
kad Korėja nėra tinkama 
vieta sprendžiamoms imty 
nėms su bolševizmu ir todėl 
Amerika neturi Korėjos 
konflikto plėsti, bet turi dė
ti pastangas jį užbaigti. 
Korėjoj Maskva bandė ko
lektyvinį Vakarų saugumą 
ir Vakarai atsakė į tą ban
dymą ginklais. Bet Korė
ja nėra galutino bandymo 
vieta. Po Korėjos, jei Ame 
rika sulaikys savo ginklavi
mąsi ir nesistiprins, bolševi
kai pradės po kelių mėne
sių kur nors naują* puolimą. 
Tik jei Amerika ginkluosis 
ir ruošis, bolševikai bus at
sargesni, o jeigu bolševikai 
bandys kur nors kitur verž
tis, jiems vėl butinai reikės 
priešintis, nes kitaip visos 
Korėjoj sudėtos aukos nu 
ris niekais.

ado, kad jis pagreitinęs jos 
mirtį, kad greičiau gautų 
am užrašytus pinigus.

Sena moteris mirė 1950 
m. liepos 26 d. Tuoj kilo 
tarimas, kad jos mirtį dak

taras pagreitinęs. Per išti
sus metus ėjo tyrinėjimas, 
iudininkų apklausinėjimas 

ir tik dabar grand jury nu
arė iškelti daktarui bylą už 
žmogžudystę.

Buvo įtartas ir kitas gy
dytojas, Dr. Genoves, kad 
is padaręs daktarui Gibso

nui “patarnavimą” ir para
šęs moters mirties liudijimą 
celias valandas prieš senu
tės mirtį. Bet grand jury 
Dr. Genoves neapkaltino.

Dr. D. F. Gibsono byla 
ous labai sensacinga, nes 
tokių kaltinimų retai tepa
sitaiko. Dr. Gibson sako, 
kad jis nekaltas ir teisme 
savo nekaltybę įrodysiąs.

Prisipažįsta Sukčiavęs
Lažybų Biznyje

INDIJOS ARMIJA 
NEPALO KARALYSTĖJ

PENKIOS BAZES
PRANCŪZŲ MOROKE

Amerika susitarė su Pran-

Liepos 15 d. Indijos ka
riuomenė peržengė Nepalo 
karalystės sieną ir padėjo 
Nepalo kariuomenei likvi
duoti sukilimą Bhairawa 
provincijoj. Bėgyje šešių 
mėnesių Indijos kariuome
nė iš trečio karto jau “pa
deda” Nepalo kariuomenei 
likviduoti įvairius sukili

euzija dėl penkių pastovių mus- 
oro bazių prancūzų protek
torate Moroke. Šiaurės Af
rikoj. Tokios bazės ten jau 
kuriamos ii' statyba eina. 
Keliolika tūkstančių ameri
kiečių kareivių jau yra Mo
roke.

Salvatore T. Solazzo, pa
trauktas atsakomybėn už 
sukčiavimus krepšinio (bas- 
ketball) sporto rungtynių 
lažybose, teisme prisipaži
no, kad jis “pafiksindavęs” 
sporto rungtynių rezultatus 
taip, kad iš lažybų jam lik
tų daugiau pelno. S. T. So
lazzo buvč įtraukęs į tą 
sukčiavimą kai kuriuos žy 
mius krepšinio sportininkus 
ir jiems duodavo atlygini
mą už žaidimą pagal Solaz
zo “geriausius interesus.”

Suėmė Devynis Šimtus
Nelegališkų Imigrantų

Olandijos Pakaita

Kongresas Balsuoja
Ūkio Kontrolės Bilių

Atstovų rūmai šį antra 
dienį balsuoja bilių apie 
ūkio kontrolę. Administra 
cijos šalininkai su kai kurių 
šiaurinių valstijų republiko
nų pagalba stengiasi įrašyti 
į įstatymą platesnius įgalio 
jimus prezidentui kontro 
liuoti kainas, bet daugumas

Olandijos vyriausybė pa
siuntė į Korėją 22 karinin
kus ir 228 kareivius pakeis
ti ten kariaujančius olan-j republikonų, padedami pie 
dus. Korėjos pakaita iš- tinių reakcingųjų demokra- 
plaukė iš Olandijos liepos tų, siekia susiaurinti prezi- 
14 d. dento teises.

Imigracijos pareigūnai 
sumobilizuoti iš visų rytinių 
valstijų, padarė didelę me
džioklę nelegališkai atvyku 
šių imigrantų ir per mėnesį 
laiko New Yorke ir apielin
kėse suėmė apie 900 žmo
nių, kurie įtariami nelega
liškai čia atvykę. Didžiau
sia rtiedžioklė buvo daroma 
New Jersey uostuose ir New 
Yorko didmiestyje.

Nelegališkų imigrantų 
medžioklė bus tęsiama po 
visą kraštą. ,

tavo, kaip belaisvius ir lai
kė ją apsupę kariškomis 
sargybomis, o spaudos at
stovų visai nenorėjo įsileis
ti į derybų vietą.

Atnaujinus derybas pa
daryta jau du posėdžiai. 
Pasitarimai tiek jau pažen
gė, kad abi delegacijos pa
tiekė tuos klausimu^, kurie 
derybose turės buti aptarti. 
Svarbiausias klausimas yra, 
kaip prižiūrėti šiaurinę ir 
pietinę Koreją, kad paliau
bų metu nei viena nei kita 
pusė nesistiprintų ir po pa
liaubų priedanga neruoštų 
naujo puolimo. Tas klau
simas sukels daugiausia 
ginčų.

Kartu su derybų eiga JT 
karo vadovybė praneša, kad 
bolševikai šiaurinėj Korė
joj stiprinasi ir turi sutrau
kę kelioliką divizijų naujos 
kariuomenės. Karo aviaci
ja tęsia priešo daužymą, 
ypač daužomi aerodromai 
šiaurinėj Korėjoj, kad bol
ševikai neturėtų bazių oro 
puolimui, taip pat daužomi 
susisiekimo keliai ir sandė
liai.

Kartu eina propagandos 
karas. Bolševikai sako, 
kad jie karą laimėję ir bu
sianti atstatyta padėtis, ko
kia buvo prieš Korėjos ka
rą.

Apie Korėjos sujungimą 
į vieną valstybę bolševikai 
ir negalvoja. Tuo tarpu vi
soj pietinėj Korėjoj eina 
masiniai žmonių protestai 
prieš ketamą naują Korėjos 
suskaldymą. Pietinė Ko
rėja bijo, kad padarius pa
liaubas ir ištraukus JT jė
gas iš Korėjos, bolševikai 
vėl atnaujins puolimą ir ta
da Korėjai pagalbos nebus.

Rusų Protestas dėl
Japonijos Atmestas

Amerikos vyriausybė at
metė Maskvos protestą dėl 
Japonijos taikos sutarties 
paskelbto projekto. Rusai 
protestavo, kam sutartis su
rašyta be jų bendradarbia
vimo, nors jie patys atsisa
kė dalyvauti derybose dėl 
tos sutarties surašymo.

f
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“DVEJŲ EPOCHŲ svarbiausieji liaudininku ir
KŪRĖJAS” socialdemokratų partijų rei-

“Ryškiosios asmenybės!girnai, o krikščionys de-
konkurse" p. V. Vaitiekų. "10^'31:?“?1"!; M;.Kra- 

nas laimėjo trečią premiją
iš dienraščio “Draugas.” 
Jis aprašė Lietuvos krikš
čionių demokratų vadą, ku
nigą M. Krupavičių, kaipo 
“dvejų epochų kūrėją.” Gal 
kas iš kalbininkų pasakys
p. Vaitiekūnui, ką reiškia 
žodis “epocha,” kad jis at
eityje nebesipainiotų jam 
nesuprantamose sąvokose, 
o šiuo tarpu pažiūrėkime į 
tą “ryškiąją asmenybę.”

Pagal p. Vaitiekūną, M. 
Krupavičius į kunigus išėjo 
ne pajutęs pašaukimą, bet 
todėl, kad negalėjo buti 
miškininku ir pasilikti Lie
tuvoje. čia, žinoma, nieko 
nuostabaus, nes daugumas 
kandidatų Į kunigus moko
si kunigystės amato todėl, 
kad tame amate, pagal vie
nos tetulės aiškinimą, “žmo
gus turi gardžiausią kąsne
lį, geriausią drabužėlį ir 
dangų užtikrintą po mir
ties.” Toks, matomai, bu
vo ir kun. Krupavičiaus pa
šaukimas.

Kun. M. Krupavičius bai
gė Veiverių mokytojų semi
nariją 1905 metais, kada 
lietuvių tauta kovojo už sa
vo laisvę prieš Rusijos prie
spaudą, bet Krupavičius to
je kovoje visiškai nedaly
vavo.

Kun. Krupavičius lietu
viškoj politikoj pasirodo 
tiktai kilus rusų revoliuci
jai, 1917 metais, kada jis 
iškilo kaipo politikuojančių 
kunigų vadas, kurie iš pa
klusnybės caro valdžiai, tą 
valdžią nuvertus, pasuko į 
Lietuvos nepriklausomybės 
politiką.

Pagal p. Vaitiekūną, kun. 
Krupavičius Lietuvoje ir 
pradėjo kurti savo garsią
sias “epochas,” o 1929-1926 
metų demokratinė Lietuva 
buvusi “Krupavičiaus Lie
tuva.” Toliau jis sako:

“Pagrindinis, Lietuvos nepri
klausomybei kryptį davęs Kru
pavičiaus veikalas yra žemės 
reformos Įvykdymas, šiuo savo 
darbu Krupavičius tapo epo
chiniu lietuviu. Tokio masto 
vyru tautos tik per šimtmečius 
susilaukia. Jei žemės reformos 
įstatymo pravedimas apreiškė 
Krupavičių kaip didelių sociali
niu reformų pradininką ir že
mės klausimo žinovą, tai žemės 
reformos įvykdymas parodė ne 
tik didelį jo apdairumą tyčia ir 
netyčia sudarytose kazuistikos 
painiavose ir spąstuose, parodė 
ne tik jo pagarbą kiekvieno tei
singam ir teisėtam reikalui, bet 
ir gilų įsijautimą į žmonių gal
voseną, ju intencijas ir senti
mentus. Jo ministeriškas ka
binetas buvo atdaras visiems.

pavičiu tą klausimą “sura
do” vėliau, kada per žemės 
klausimą jie sugalvojo kop
ti Į nepriklausomos Lietu
vos valdžią. Kraipymas is
torinių faktų partiniais su
metimais p. Vaitiekūnui 
vargu suteiks bet kokią 
garbę. Tokiomis falsifika
cijomis galima tik laimėti 

trečią premi-įs marijonų

Lietuvos politikuojančiai 
kunigijai žemės klausimas 
buvo kelias Į valdžią. Kun 
Krupavičius tą suprato ge
riau, kaip kiti kunigai. Kun. 
Krupavičius neatsidėjo baž
nyčios Įtaka į žmones ir 
prie kunigų “galybės” pri
dėjo socialinės demagogi
jos. Dėka tai demagogijai 
krikščionys demokratai Įko
pė Į valdžią, o kad masių 
suvedžiojimas geriau sek
tųsi, jie ėjo Į politinę kovą 
“klasių kovos” komediją 
vaidindami, pasidaliję Į 
tris grupes—“darbininkiš
ką” Federaciją, ukininkišką 
Sąjungą ir bažnytinę krik
demų partiją. Jei tokia 
klasinio pasiskirstymo pa
skola iš socialdemokratų ir 
žemės reformos paskola iš 
liaudininkų yra “epocha, 
tai ji gyvenimo kvotimų ne
išlaikė, nes 1926 metais 
Lietuvos balsuotojai visai 
aiškiai Įsitikino, kad turi 
reikalo su neširdingais de
magogais, kurie klero rei
kalus stato aukščiau už 
liaudies reikalus ir kun. 
Krupavičiaus demagogus 
paprašė lauk, iš valdžios.

Iš KORĖJOS TAIKOS” DERYBŲ

Jungtinių Tautų paliaubų derybų delegacija, viduryje 
pulk. A. J. Kinney, daro per radio pranešimą JT karo 
pajėgų viršininkui apie pasimatymą su bolševikų karo 
vadais. Derybos buvo beeinančios gerai iki praeitą sa
vaitę įvyko

stipriausia ir žiauriausia. 
Frieš ją šiandien ir reikia 
koncentruoti laisvojo pa
saulio jėgas, nes ji gresia 
visoms dar laisvoms tau
toms. Bet kovojant prieš 
stipriausią diktatūrą nėra 
reikalo klupčioti prieš kitas 
diktatūras kurios dedasi 
“krikščioniškomis.” Portu
galijos, Ispanijos, Domini
konų respublikos, Argenti
nos ir kitos šventai nusida
žiusios diktatūros yra taip 
pat šlykščios, taip pat 
smerktinos.

Kas Savaite
Rasinės Riaušės

Illinois gubernatorius pra
eitą savaitę turėjo pašaukti 
nacionalinę gvardiją tvar
kai palaikyti Cicero, Ilk, 
mieste, nes ten iškilo rasi
nės riaušės dėl vienos nėgių 
šeimos atsikėįimo gyventi Į 
tą miestą. Savaitę prieš
.tai kiek panašios nausės 

Kovojant prieš rusiškąIbuvo kilusios prie “Vilnies

Ispanija ir Kristus
Lietuvos vyskupai, savo skupai, užsimindami kai rau

diktatūrą reikia žinoti ne 
tik prieš ką kovojame, bet 
ir už ką kovojame. Ar ko
vojame už tai, kad Lietuvo
je Įsigalėtų “ispaniška” 
diktatūra, kurioje vyskupai, 
generolai ir panašus tipai 
bus viskas, o eilinis pilietis 
bus niekas? Ar, priešin
gai, norime demokratiškos 
Lietuvos, kurioje ir eilinis 
žmogus turės visas pilieti
nes teises ir galės, jei bus 
reikalo, dargi “dvasios va
dams” pasakyti teisybės žo
di ir neturės bijoti cenzorių 
ir žvalgybininkų sauvalės?

ganytojiškame laiške, nese
nai kalbėjo apie Ispaniją ir 
sakė šitaip:

“Daug buvo ten (Ispani
joj) išlieta nekalto kraujo. 
Kova tęsėsi ilgai, bet ir čia 
Kristaus priešininkai susilau
kė didelio pralaimėjimo, o iš
lietas Ispanijos katalikų 
kraujas turėjo buti naujų 
krikščionių sėkla, kaip kadai
se senovėje.”

tura, kuri dabar iš pralieto 
Gavę spragų iš balsuoto- katalikų kraujo peri nau

jų, kun. Krupavičiaus veda
mi “krikščionys” pradėjo 
naują “epochą,” jie jų pa
čių “vardan Dievo Visaga
lio” nubalsuotą konstituci
ją padėjo gruodžio nakties 
perversmininkams sumin
dyti Į purvų, o kun. Krupa
vičius pirmas bėgo bučiuoti 
A. Smetoną. Apie tą gar
sųjį bučki p. Vaitiekūnas 
nekalba, užmiršdamas jį 
Įrašyti Į ryškiosios asmeny
bės didžiuosius nuopelnus.

Krikščionių demokratų 
praeitis, su ryškiąja asme
nybe priešakyje, visiems 
lietuviams rodo, kad nega
lima atsidėti nei “krikščio
nių demokratų” krikščionis- mi “krikščioniškos” Franko
kurnu nei jų demokratišku

donieji Ispanijoj siautėjo. 
Kristaus vardą suniekino. 
Tai yra grynas ‘Keleivio’ iš
mistas. Jam. matyt, labai 
nepatinka, kad Ispanijoj ne
išsilaikė raudonoji diktatu-

Į tokius klausimus “tėvai” 
pranciškonai atsakymo ne
duoda ir neduos. Jie, pa
gal reikalą, gali buti ir “de
mokratai” ir gali Kristaus 

ra, kuri degino bažnyčias, ko- vardą prikergti prie bet ko
rė ir žudė kunigus bei vie- kio smurtininko ir jj gar- 
nuolius, net iš kapų tškasinė- binti vardan to paties visa 
jo lavonus ir juos tampė gat- kenčiančio ir visa pakelian- 
vėse. Ar tai buvo geriau už do Kristaus. Atrodo kad 
dabartinę padėtį. Kristus pranciškoniškiems

“Darbininkas” čia sąmo- žmonėms yra tos pat rūšies, 
Iš tos pažodžiui paduotos ningai falsifikuoja istoriją kaip ir devynioliktojo am 

ištraukos aiškiai matosi,'jr kalba apie Ispanijos res- žiaus anglų biznieriams, 
kad pagal Lietuvos vysku- • publiką, kaip apie buvu- kurie sakydavo “Kristus,” 
pus Ispanijoj laimėjo Kris- sją “raudonąją diktatūrą.” bet galvodavo “kartūnas.” 
taus , šalininkai, generolas “Darbininkas” gerai žino. Dabar “musų” tėvai pran- 
Franko, padedamas Hitle- Ispanijoj niekas kuni- ciškonai sako “Kristus,” bet 
rio bomberių ir Mussolinio gy nekorė. niekas jų ir ne- turi galvoje savo biznį ir 
legionų. Kristus čia sugre- persekiojo. Kada 1936 me- savo “eklezijos” ponavimą, 
tinamas su fašistine dikta- vasarą Ispanijos kari- —J- D.

ninkai susibaudę su Hitle- ---------------------------

redaktoriaus Joniko buto, 
kai žmonės pamatė, kad po
ra negrų atvyko i Jonikų 
namą su savo lagaminais ir, 
matomai, pamanė, kad Jo
nikas apgyvendina pas sa 
ve negrus.

Rasiniai santykiai Ame
rikoje eina geryn, bet jie 
vis dar nėra sveiki. Kar
tais iškylančios riaušės ro
do, kad dar neprieita iki 
normalaus rasių sugyveni
mo, kada žmonės vertins 
savo kaimynus ne pagal jų 
odos spalvą, bet pagal jų 
užsilaikymą ir nenuties ru
bežių, kur kokios spalvos 
žmonės gali gyventi. Prie 
to bus prieita, bet kelias 
dar yra ilgas.

><
Derybos Korėjoj

Derybos dėl karo paliau
bų Korėjoj praeitą savaitę 
užsikirto dėl pašalinės prie
žasties. Bolševikai sumanė

cija ir pakelta.
Šią savaitę teismas aiški

nasi, kaip padalyti, kad 
daugiau bolševikų nebepa- 
sislėptų nuo teisingumo pa
likę savo “belas.”

x
Taika su Japonija

Amerika ir kitos šalys su
tarė dėl taikos surašymo 
Japonijai ir jau paskelbė 
taikos sutarties projektą. 
Tame projekte tarp kitko 
skaitome:

Japonija atsisako nuo vi
sų teisių Į Kurilų salas ir 
nuo teisių Į Sachalino salos 
dalį ir gretimąsias salas, 
kurias Japonija buvo Įgiju
si Portsmoutho sutartimi 
1905 metais.

Toks nuostatas sutartyje 
Įrašytas Amerikos pastan
gomis. Rusai, visai neda
lyvaudami taikos sutarties 
surašyme, gauna savo “por
ciją” iš Japonijos teritorijų. 
Gauna pagal Jaltos susitari
mą, kuiį rusai senai ap- 
spiaudė, sulaužė ir tik lai
kosi tos tų susitarimų da
lies, kuri jiems yra naudin
ga. Bet kodėl Amerika 
Jaltos susitarimą Įrašė Į tai
kos sutartį, to jaltiškai ne
apšviestas žmogus nepajėgs 
suprasti.

Argi nebūtų daug protin
giau palikti Sachaliną ir 
Kurilų salas atsistačiusiaikontroliuoti, ką Aliantai 

es’ gali imti su savim Į derybas Japonijai “spręsti” tiesiogi- 
m ir ko negali. Be to, ooise- njaj gu Maskva?

vikai apstatė derybų vietą 
savo ginkluotais kareiviais, 
lyg tarsi JT karo pajėgų at
stovai butų jų svečiai belai-

X
Naujas Etapas Irane

Irane bolševikų revoliuci-

jus krikščionis
Toks Kristaus gretinimas

su reakcinga ir kruvina fa
šistine diktatūra gal yra 
malonus dalykas kokiam 
nors atgaleiviui, bet demo
kratiško nusistatymo žmo
nės dėl to gali tik pasipik
tinti. Ir katalikai demokra
tai vargu pritars tokiam 
Kristaus vardo gretinimui 
su pilietinio karo “didvy
riais.” Juk čia aiškiai iš 
Kristaus padaroma šydas, 
kuriuo pridengiama visai 
nekrikščioniškas reikalas. 
“Keleivyje” jau buvo iškel
ta, kad Baskų šalies katali
kai yra žiauriai persekioja-

diktatūros budelių, bet Lie
mu. Tai vra slidi, valdžios tuvos vyskupams tas neru_ _ _ * _  _ _ _ • • • T~» 1 • . •
trokštanti politinė grupė, 
kuri žūt būt, suktais ar tie
siais keliais, demokratiškai 
ar diktatoriškai, su sociali
ne demagogija ar su “šven
ta nuosavybe,” sieks kopti

umeMS uuvu : valdVs “vardanNors tarp dvarininku sklido į.. \ . ,.
Dievo, bet su visai nedie- 
viška policininko lazda. Ir 
VLIK’e ryškioji asmenybė 
laikosi vieno balso daugu
mos, uždarydama Mažosios 
Lietuvos atstovui duris į tą 
Įstaigą ir jokie Įtikinėjimai 
krikdemų neveikia. Truks 
plyš, bet nuo “daugumos” 
tie šventablyvišjci politikie-

apie jį plačiausiu prietarų, tai 
betgi apsilankęs pas jį ne vie
nas apstulpdavo dėl jo nuošir
dumo.

“—Kas su kryžium dirba, to 
darbai negali buti blogi,—pa
reiškė viena dvarininkė, apleis- 
dama ministerio Krupavičiaus 
kabinetą, kurio sienoje kabojo 
kryžius.”

pi. Jie žiuri Į Franko ir tri
na rankas iš džiaugsmo, kad 
Kristaus šalininkas laimėjo 
kruviną pilietinį karą, kuri 
tas pats Kristaus šalininkas 
ir sukėlė

Toje prasmėje “Keleivy
je” ir buvo Įvertintas Lietu
vos vyskupų pasisakymas. 
Pranciškonų “Darbininkui” 
tas nepatiko ir jame skai
tome:

“Paskutiniame numeryje 
‘Keleivis’ net išėjo Kristaus 
‘gynėju.’ Girdi, Lietuvos vy-

Išeina. kad kun. Knwa- riai neatsisakvs. Tas verta

riu ir Mussoliniu nuversti T , <r ■vy. Literatūros Vakaras

sviai, kuriuos reikia saugo- jos strategai pradėjo naują 
ti, kad jie ką nors nepada- etapą siekdami Įjungti tą 
lytų. Toks bolševikų “sve-atsilikusią, dvarponių čiul- 
tingumas,” kartu su bolše-'piamą ir nuskurusią šalį Į 
vikiška propagnada, kad “genialiojo” Kaukazo Raz- 
jie “paklupdę” Jungtines baininko imperiją.
Tautas prie 38-sios paralė-jIspanijos respublikos. ~ , ........................

riausybę ir pradėjo pilietini Diepholz Gimnazijoj jlės, privertė JT vadą pasta- * .J*”*™* jįe naciona-
karą, tada. kro eigoje, ir --------- lyti savas sąlygas dery W re*alav,mą nacioMl.-
vieni ir kiti papildė daug §. m. birželio 24 d. Vasa-'boms? Kae^ong miestas,^oti aliejau pramonę. Tas 
žiaurumų. Krikščioniški,,-įo 16 Gimnazijoje Diep- kuriame derybos vyksta, tu--padaryta. Bet ir naciona-

ri buti neutrali zona, o de-'*12110^1 Pram.onei reikia va- 
' dovybes, reikia ekspertų,žiaurumai. papildyti fran- holze Įvyko Įdomus litera 

kinių maistininkų ir jų tai- turos vakaras, davęs daug 
kininkų, visai nebuvo švel- džiaugsmo vietos visuome- 
nesni, negu žiaurumai iš re- neį įr ypač jaunai gimnazi- 
publikonų pusės. jos moksleivių auditorijai.

Ispanijos pilietinis karas Programos pradžioj buvo 
buvo žiaurus, bet tą karą pagerbtas nesenai miręs i"a- 
sukėlė “Kristaus šalinin- šytojas Juozas Kruminas. 
kai.” Kodėi tą faktą nuty- A. Venclauskas trumpai nu- 
lėti? Kodėl meluoti, kad pasakojo velionies biogra- 
lspanijoj buvo “raudonoji fiją ir paskaitė J. Krumino 
diktatūra"? Jei pranciško- poezijos fragmentą iš neuž- 
nų rašytojas L. Kn., kuris baigto rašyti romano “Ši
taip atsidėjęs gina Ispani- dabrinis Lietus.” 
jos diktatūrą ir sieja ją su Rašytojas A. Giedrius pa- 
Kristaus ša ininkais, norėtų skaitė vieną taip jaunimo 
nors valandėlei buti teisin- mėgiamų pasakų ir keletą 
gas, jis tu etų pripažinti, pasakėčių, kurias auditori- 
kad Ispanijos pilietinį karą ja priėmė labai nuotaikin- 
sukėlė prie aiklaužiai kari- gai. Poetė Vlada Proščiu- 
ninkai ir visai ne Kristaus naitė paskaitė savo poezijos 
interesuose, bet trokšdami kurinių, susilaukdama pub- 
valdžios sau ir bažnyčios likos pritarimo ir karštų ap- 
ierarchijai, gindami dvari- lodismentų. Pabaigai Dr. 
ninku dvarus ir parazitų in- Vydūnas laikė paskaitą 
teresus. Su Kristumi visas “Musų Uždaviniai.” Prele- 
tas kruvinas reikalas tiek gentas vis dar toks pat jud- 
teturi bendra, kiek L. Kn. rus ir temperamentingas, ir 
su teisybe. vienas jo pasirodymas vie

niam “fiureriui,” kuris tik 
“per šimtmečius” karta te-

Taip reikalas yra dėl Is
panijos fašizmo ir Lietuvos 
vyskupų. Vyskupai, jeigu 
jie politikuoja juodašimtiš-

šumoje spontaniškai sukelia 
jam ovacijas.

Džiugu, kad Vasario 16 
Gimnazija nepasitenkina

kai, juos reikia Uip ir ver- vien mokymo auklėjimo

kur p. Vaitiekūnas sėmė sa-Lietuvoje. mečiais” tepasitaikančia fašizmą, reikia tą faktą iš-
vo žinias, jei jis negirdėjoj P. Vaitiekūno be saiko fproga ir įkelti kun. Krapą- (kelti ir parodyti, kokio ---------------------------------------
kad iemės reforma jau barstomi pagyrimai kun. įvičių į busimos Lietuos plauko tie vadai yra. Musų tėvų krašto Lietu-
1906 metų revoliucijoj buvo Krupavičiaus adresu musų sostą, koks jis ten bebūtų. | Pasaulyje yra daug dik- vog išlaisvinimo siekia Ame- 
vienas pagrindinių Lietu-galėtų ir neliesti, jei tokie j Tik todėl ir teko į tą “tre- taturų. šiandieną pikčiau- rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vos klausimų, žemės re- ’liaupsinimai nebūtų savo čios premijos” nerimtumo šia yra bolševikiška Rusijos vykdomas Vajus. Pareniki, 
formos reikalavimai buvo rūšies ruošimas kelio busi-šedevrą arčiau pažiūrėti. diktatūra todėl, kad ji yra tautieti, tad jos darbus!

iybų delegacijos ima su sa-J,- J.
v4m tokius atstovus ar spau-lr . T*
dos korespondentus, kokius galima gaut! tik Ang-
jos nori, be bolševikiško Irano nacio-
j., . ,nalistai be ceremonijų susi-

Tokie vra minimaliniai P“vė- Po triukšmo ir po 
JT karo vado reikalavimai. Pledus kraštą prie
Jei bolševikai jų nenorėtų bankroto, Irąim valdžia aj>- 
priimti, tai jie iš visų tų de- Numojo, kad su rekavi-
rvhii nadaAtu tik nrooa- mais all€Jaus kasyklų nepa- ryoų padalytų uk propa reikia navikai hčti
gandos kermošių, o apie fe,kld. P?slRalbeu
taiką Korėjoj jie negalvotų. juo labfaa

Praeitos savaitės gale bol- rika siūlosi tarpininkauti ir, 
ševikai generolo Ridgtvay visai galimas daiktas, kad 
sąlygas priėmė ir derybos (Amerika padės ir Irano ūkį 
dabar vėl vyksta. Su kokiu S pakelti, jei Iranas nori kal- 
pasisekimu, parodys tik at-jbėti, o ne jausmus kutenti, 
eitis. Tą Irano nacionalistų ap

sigalvojimą bolševikai ir 
panaudojo “revoliucinės si
tuacijos” vystymui. Jie tuoj 
pradėjo rėkti, kad Irano 
nacionalistai yra Washing- 
tono klapčiukai, šalies išda
vikai ir pradėjo reikalauti 
vyt amerikiečius, anglus ir 
patį verkiantį Mossaregh 
velniop. Bolševikų ir na
cionalistų medaus mėnuo 
baigėsi kruvinu tankų para
du sostinės gatvėse. Ir kas 
toliau?

Toliau viskas pareis nuo 
to, kiek giliai bolševizmo 
vėžys yra įleidęs šaknis į 
Irano liaudies kūną ir taip 
jau nuo to, ar Irano vadai 
pasirodys smegeningi vyrai,

H

‘Kankiniai”Greitakojai
Pabėgusieji nuo kalėjimo 

bausmės komunsitų partijos 
vadai įvėlė kitus tos parti
jos vadus, kurie patraukti 
teismo atsakomybėn, Į ne
malonią painiavą. Teismas, 
kartą nudegęs nagus su bė
gančiais “kankiniais,” pa
reikalavo iš kitų bolševikų 
aukštesnės kaucijos (be
los), o kol tokia bus sumo
kėta, kaltinamieji gali buti 
laikomi kalėjime.

Bėla (kaucija) imama iš 
traukiamųjų teisman žmo
nių todėl, kad jie nepasiša
lintų nuo bausmės. Jei bol- 
ševikų vadai “užmiršo” sa- ar tik savo šalies duobka- 
vo kaucijas, ir nepasirodė šiai, kurie kalba apie vidaus 
bausmės atlikti, tai reiškia, reformas, bet tų reformų 
kad kaucija nebuvo užten- patys bijo. , 
karnai aukšta. Todėl kau- —D-
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TO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Naujakuriu Gegužinė

Puslapis Trečias

Plevėsavo Trispalvė Vėlia-į nių,” muzika K. V. Banai- 
va, Dipukai Pasipuošę čio. Vykusiais sudainavo 

Tautiniais Rūbais 'vyrų grupė iš Lowellio. An
tra, mišri grupė sudainavoMETHUEN, Mass.—Lie

pos 8 d. musų naujakuriai 
iš Lavvrence, Lovvell, Hav- 
erhill (Mass.) ir Nashua,

dvi liaudies daineles: 
“Tūkstantis Žingsnelių” ir 
“Saulutė Tekėjo.” Pianu 
akompanavo ir pravedė“V?* SUrU°Šę-?aU?U1'Alete Griauzdė iš N^hua, 

pikniką, kuriame svečių tu- m u 
rejo iš visos Naujosios 
Anglijos — Vermont, New 
Hampshire, Maine, Con-

“Kubi-
šoko

Tautiniai šokiai— 
las” ir “Kalvelis”;

du j t , j • mišri grupė, nashuaiečiai su» e , .Sbnd lr,lowelliefiS. “Suktinis’’— 
Massachusette va stijų. k vien lowelliečiai

Lawreneeo hetuvių tau- ^kiku instruktorė_ H
timam parke pne LoweU- Antantvi<-.ienė.
Lavvrence kelio senai tiek Į
ir iš taip tolimų kolonijų1 A. Jenkins Kalbėjo 
lietuvių buvo suvažiavę.)
Buvo tūkstantinė minia', ^°gramos vedėjas pa- 
žmonių. Gal dėka Law-Ikvletė 1S senosios kaitos
renee’o kun. Jurui, kurisiv.eik,ė« ,te?i kel*** žodži« 
per pamokslą draudė para-l^- Jenkins ą, is Vermonto. 
pijonams dalyvauti šiame jKaJbėtojas prataiė seka- 
“dipukų” piknike, tai kaip mai:
tyčia tiek daug jų čia ir pri
sirinko. Ne vien Lavvrence, 
bet visų apielinkių ir nevien

Brangus broliai ir sesu 
tės, skaitau už didelę gar-į 
:bę sveikinti jumis, mieli

-dRAINERIAI” ŽYGIUOJA NEW YORKO GATVĖMIS

Masonu organizacija “Sbriners” turėjo sąskrydį New Yorko didmiestyje ir žygiuoja 
miesto gatvėmis pra savo viršininkus pasipuošę arabiškais margais drabužiais. Per 
porą dieną New Yorkas atrodė lyg butą arabu okupuotas.

Kas Girdėt Chicagoje

dipukai, bet visi lietuviai naujakuriai, už suruo-
stebėjosi tokiu musų pra- 
baščiaus Juro elgesiu.

Kuomet lietuviams šian
dien reikia kuo glaudžiau-

šimą šito šaunaus pikniko 
ir už sutraukimą tiek skait- ~

Nepageidaujamas
Palikimas

Stalino bernų “kongre
sas,” įvykęs Chicagoj, buvo 
menkas, bet su vilniečių pa
galba tas “kongresas” neli
ko be žymių pėdsakų.

Paskutinės “kongreso” 
dienos vakare vilnietis Jo
nikas parsivedė į svečius 
keletą to raudonojo “kon
greso” juodų delegatų (ne
grų). Joniko namas yra 
Eridgeporto kolonijoj, prie 
Emerald Avė., tarp 34-tos 
ii 35-tos gatvių. Kadangi 
tie juodieji delegatai turė
jo po čemodaną, tai kaimy
nai, matyt, pamanė, kad tie 
juodukai čia kraustosi apsi
gyventi. Gandas apie tai 
paplito visoj apylinkėj žai- 
,bo greitumu. Nors tai lię- 
Įtuvių kolonija, bet prie Jo- 
jniko namo rinkosi greičiau
siai ne lietuviai. Prie namo 
kilo ginčai su Jonikais. At
vykę policmonai ir pamatę 
bedidėjančią minią, Joni
kams paliepė užsidaryti

lingos publikos. G a r b ė 8^ms visko greit pritruko, .ten persikėlė gyventi į paskelbtas atsišaukimas įsi-^ui'nas ir eiti vidun, nes jei 
jums! (Aplodismentai.) Į. talonų įspūdį darė nau-,Worcester, Mass., kur dirbo gyti lengvomis sąlygomis minia įsikarščiuos, tai poli-

Mums senosios kartos jakurių liaudies dainos su-ĮWeckwire Steel kompani-Šerų įmokant pinigus dali-,c*ja liks bejėgė Jr jų neap-
sios vienybės ir spėkų ko- veikėjams labai malonu tartinai dainuojamos saulei joj. Kai kompanija išsikė- mis. Bet pasirodė visai kas K1118, *o įspėjimo užteko,
ordinacijos kovoje prieš matyt kad jus jauno;į kar. leidžiantis ir publikai skirs- lė iš Worcesterio į Buffalo, kita. Įvykusiame šėrininkų'J00^ Jonikų svečiai bu-
bendrą priešą komunizmą, * č naujakurįai taip tantis- _ |C. Stankauskas irgi perai- susirinkime š. m. liepos 7 d.,vo .lsvestl Pr° užpakalines
tai savotiškais išrokavimais, «irdingai rūpinatės musų vi-’ Yisas šio parengimo gau- kėlė į Buffalo ir čia gyveno rašančiam šiuos žodžius te- duris. Įtempimas atslūgo, 
savo biznio sumetimais, jis Sų bendru reikalu—musų tas Pelnas bus pasiųstas vie- visą laiką. Chris. Stankau- ko pirmą sykį dalyvauti su-,^* naktį ir Joniko ir Vil- 
išeina prieš lietuvių bendrą motinos Lietuvos reikalu— ninte!ės pasaulyje (Vokieti-skas buvo “Keleivio” skai-sirinkime ir patirti iš valdy-;nles” IanSai b?vo išmušti.

ir įsijungiat į kulturinį dar-'j°J€< .lietuvių gimnazijos lyto jas per ilgus metus. bos pranešimo, kad beveik to P^e Jonikų namo irveikią, juo laolau prieš pir
muosius naujakurių pasi- 
mojimus kultūriniam darbe 
įsijungti.

Mes seni visuomeninkai 
dažnai išmetinėjam, kad 
naujakuriai nelimpa prie 
mus, nedalyvauja musų dar

bą. Musų gimtinis kraštas, mokiniams šelpti.
musų tėviškė Lietuva ken 
čia vergijos pančiais sura
kinta ir šaukiasi savo vaikų, 
musų visų pagalbos. Ne
vertas lietuviu vadintis, ku-

Reporteri*.

KULPMONT, PA.

per du metus suverbuoti 64 į visam bloke buvo pastaty- 
go 1950 metais vasario 20 į šėrininkai su 3,200 doleriųlta sJPri policinę sargyba, 
d. fabrike. Buvo nuvežtas kapitalo. Padėtis apgailė-lYP3^ daug policijos buvo 

tina, nes su viršminima su-!“eP0S *r nezima> ha

Pirmą sykį velionis apsir-

mus, neaaiyvauja musų aar- • :j- t hal«o kuris v ^rrn\eJ\ lietuviai ateiviai
buose musu ortranizaciiose egld t0. ba ‘ °! kU1" buvo kultunskesni, negu
T,? antroji karta, iu vaikai.Tai kaipgi jie prie mys:į^nudaužyt tuos ¥ereijo9 J«.v.alKal: . .
liausis kuomet vien tik užl --U , V Pirmieji lietuviai ateiviaiglausis, Kuomet vien uk uz pancius> kad islaisvmt Lie- qusimetė i klubą statė san
nosies mes juos norim ve- L :x oknnantu vertriios 8US1.eie 1 Kiuoą, statė sau V. _ tuvą iš okupantų vergijos svetalnę, manydami, kad

jungo. (Aplodismentai.) |taį kautos kultūros židi-
Prieš mus stovi didelis nys> tinkamas teatrams, 

uždavinys, didelis darbas—‘koncertams, prakalboms ir 
Lietuvos išlaisvinimo reika-'mitingams. Tokį jie ir pa
kalas. Čia negali būt pasi- sistatė: rūsyje patalpino 
skirstymų, klausimas aiš- barą-gertuvę, o ant viršaus

džiot ir taip dažnai mes pa
tys juos pastumiam į šalį, 
ir gal, tik todėl, kad dažnai 
jie parodo daug daugiau 
sumanumo už mus.

Šauni Programa

Tik įžengus į parką me
tėsi į akį jaunos lietuvaitės 
tautiniais rūbais pasipuošę, 
jauni vyrukai tautinėm 
juostom prisi juosę; prieky 
salės išdidžiai plevėsuoja 
trispalvė musų thutinė vė
liava. Tokis vaizdas mums 
labai daug ką priminė ir 
jaudino širdį kiekvienam 
dalyviui.

Apie penktą valandą pa
vakarėj pasigirdo per gar
siakalbį kvietimas į salę, 
kur prasidėjo programa, 
kurią sugabiai pravedė 
lavvrencietis A. Bumeika.

Dainos : 1—“Sutemus

kus—už ar prieš Lietuvą. 
Vidurio kelio čia nėra. Mes 
galim turėti skirtingas nuo
mones religijos klausimais, 
mes galime turėti skirtingas 
nuomones politiniais klausi
mais, bet mes jokiu budu 
negalime turėti skirtumų 
Lietuvos laisvinimo klausi
mu. (Publikai karštai pa
lydėjo šiuos sakinius.)

Kalbėtojui užbaigus pub
lika karštai ir ilgai aplodis
mentais lydėjo ir po to dau
gelis ypatiškai spaudė jam 
dešinę už jautrią ir progai 
pritaikintą kalbą.

Paskui ant gražios pievos

svetainę. Ir šią įstaigą per 
eilę metų naudojo tam tiks
lui ir buvo gerai.

Tamsi Naktužėlė,” muzika ėjo žaidimai ir visokie špo- 
K. Griauzdės; 2—“Kur sai, kuriuos pravedė nauja- 
Jaunas Brolelis,” muzika J. kuriai. Rengėjai nesitikėjo 
Strolio; 3—“Žygis į Vii- tiek svečių turėti, Ui ir vai-

1

į ligoninę, ten jam padary
ta operacija ir po kelių mė
nesių pasveikęs vėl grįžo į 
tą pačią dirbtuvę dirbti. 
Čia šių metų birželio 20 d. 
jį vėl ištiko nelaimė, jis

ma pradėti nieko negalima. 
Sklypas žemės nupirktas ir

da policija įsitikins, kad 
pavojus bus praėjęs ir kad

didesnė dalis pinigų jau iš-jsargyba galima pašalinti, 
eikvota. Kas lieka toliau1 Toks tai Stalino bernu
daryti? Pas daugelį pirmų-

griuvo ir labai skaudžiai jų entuziastų, kurie pirmieji
susižeidė klubus (šlaunikau
lius), buvo nuvežtas i ligo
ninę, padaryta nauja ope
racija, bet tuoj po operaci
jos ligoni ištiko smūgis 
(smegenų kraujoplūdis) ir 
velionis per astuonias die
nas buvo be žado. Į aštun
tą dieną jis mirė. Palaido
tas liepos 2 d. su bažnyti-

Dabar kiti laikai, kita ga- aPei«om ! Mt 01ivei

LENGVAS BUDAS ...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos nudės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėm po* siuvėjų, pas daktarų, restoranan ir tt.

KAINA 86 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti palto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadiray So. Boston 27, Mass.

dynė. Pirmieji lietuviai nu
seno, vieni išmirė, kiti iš
važiavo kitur, liko tik keli, 
ką prie klubo priklauso.

Jaunieji įsirašė į klubą 
ir pradėjo šeimininkauti sa
votiškai. Primiausia jie pa
naikino lietuviškų laikraš
čių prenumeravimą. Pas
kui pradėjo mitingus vesti 
angliškai ir ta kalba rašyti 
protokolus, žodžiu, panai
kino viską, kas lietuviška.

Nesenai anglų spaudoje 
teko skaityti, kad Kulpmon- 
to lietuvių klubas iš rūsio 
barą ir gertuvę perkėlė ant 
viršaus į svetainę. Reiškia, 
svetainę kaipo tokią panai
kino. Ir tuom jie demon
stravo savo nekulturiškumą. 
Svetainės jiems nereikia, 
užtenka gertuvės.

J. D. Tatmis. 

BUFFALO, N. Y.

pines.
Velionis paliko dideliame 

liūdesyje žmoną - Mikaliną 
ir dukterį Sally. Tebūnie 
jam lengva ilsėtis Amerikos 
žemelėj.

Mikalina Stankauskienė.

MONTREAL, CANADA

Mirė C. Stankauskas

Birželio 28 d. čia mirė 
Chris. Stankauskas sulau
kęs 65 metų amžiaus. Ve
lionis buvo gimęs Lietuvo
je 1885 metais. Dar visai 
jaunas, 1902 metais, atvyko 

)j Ameriką ir pradžioje ap
sigyveno Monessen, Pa. Iš

Apie Tautos Namų
Nors “Keleivis” turi Mont- 

realyje nemažai skaitytojų, 
bet žinių iš musų miesto ja
me mažai užtinkame. Gal 
todėl, kad turime vietinį 
laikraštį? O visgi ir pas 
mus gyvenimas “verda kun
kuliuoja,” nors ir ne į gerą
ją pusę.

Beveik prieš du metus ki
lo mintis pas daugelį vietos 
lietuvių, kaip pas senuosius 
taip pat ir pas naujuosius, 
įsigyti vadinamą tautos na
mą su sale ir kitais patogu
mais kultūrinei veiklai. Ne
mažai tuo reikalu buvo ra
šyta ir vietinėj spaudoj. 
Tikslas prakilnus ir gyvybi
niai reikalingas. Tuo tikslu 
ir buvo sutverta namų sta-

sudėjo tuos pinigus, kilo nu
sivylimas, kad jų geri norai 
ir pasiryžimas visos Mont- 
realio lietuvių visuomenės 
liko neįvertinti ir niekas 
prie to pradėto darbo dau
giau nesideda, o visas tas 
reikalas pakibo ore. Kilo 
mintis tą visą reikalą likvi
duoti ir liūdnai užmiršti tą 
nemalonų įvykį. Bet kaip 
tą viską atlikti, kad jau ne
beužtenka pinigų grąžini
mui tiems šėrininkams, ku
rie norėtų pasitraukti iš tos 
beviltiškai egzistuojančios 
namų statybos bendrovės? 
O prie to ir tūli valdybos 
nariai tai likvidacijai ne
pritaria ir ją trukdo, lauk
dami tarai kokio stebuklo 
įvykstant.

Tokiose aplinkybėse atsi
randa ir asmeniškumų, ku
rie pasireiškė šiame susirin
kime ir didesnė dalis šėri- 
nnikų, nesulaukę susirinki
mo pabaigos jį apleido. Su
sirinkime liko, sulig posa
kio, generolai be armijos. 
Šiai beviltiškai egzistuojan
čiai bendrovei tiktų pasiva
dinti “Gulbės, žuvies ir vė
žio” bendrove. . . .

Tai tiek šiuom kart.
P. Zabiela.

Verdun, Canada.

kongreso” nepageidauja
mas palikimas.
Draudimas Nieko Nereiškė

“Firecrackerių” pardavi
nėjimo draudimas Liepos 
Ketvirtosios proga nieko 
nereiškė. Visame Chicagos 
mieste girdėjosi nuolatiniai 
sprogimai. Ta sprogstamo
ji medžiaga jos mėgėjus 
čia taip paveikė, kaip pro- 
hibicijos laikais “munšai- 
nas” svaigalų mėgėjus. 
Jėzuitų Čemodanas Sugedo

Jau keletą sykių per 
“Margutį” duodama jėzui
tų religinė programėlė nu
truko. Su poškėjimais, ste
nėjimais prasidėdavo ir 
tuoj užsičiaupdavo. “Mar
gučio” pranešėjas paaiškin
davo, kad religinė jėzuitų 
valandėlė nutraukiama dėl 
techniškų kliūčių.

Jėzuitai savo programos 
dalis įkalba, įgieda, įmuzi- 
kuoja į tam tikrą aparatą 
kaip čemodaną. Matyt tas 
aparatas ėmė senti ir gesti.

Sugadino Visus Piknikus

Sekmadienio liepos 8-tos 
rytas išaušo su lietum, per
kūnija ir žaibavimais. O 
kaip kiekvieną sekmadienį, 
taip ir šį buvo suruošta ke
letas didelių ir mažų pikni
kų. Didžiausias tos dienos 
parengimas turėjo buti Vy
tauto Parke, kur Chicagos 
lietuvių vargonininkų są
junga ruošė dainos šventę. 
Lijo iki pietų. Tai 1 vai. 
popiet per “Margučio” pro
gramą išgirdome, kad visi 
piknikai atšaukiami.

Ypatinga tas, kad iš va
karo buvo giedras oras. 
Alice Stephens mergaičių 
choras tą vakarą turėjo va
karinį pikniką ir labai ge
rai pavyko.

Dabar chicagiečiai įdo
mauja, koks bus oras lie
pos 22 d., kada Riverview 
Parke įvyks “Margučio” 
rengiamas didžiausias šio 
sezono parengimas.
Apie Teisingumą ir Lygybę

Marijonų dienraštis 
Draugas” liepos 10 die

nos laidoje išpyškino ilgą 
editorialą, peikdamas 
“Naujienas,” kam jos įdėjo 
tą Dr. Griniaus atsiminimų 
dalį, kur kritikuojami krik
demai ir paliečiamas Vati
kanas. Kam, girdi, tokiu 
laiku, kada rupi palaikyti 
vienybė, išeinama šu ginčy
tinais klausimais.

Na, o visai nesenai prieš 
tai, būtent birželio 30 die
nos laidoje marijonų savai- 
tinukas “Laivas” turėjo il
gą raštą pavadinimu “Tei
singumas.” Tame straips
nyje kaip sykis kritikuoja
mas Dr. Grinius ir apskritai 
pasauliečiai. Girdi, Dr. 
Grinius ir visi pasauliečiai 
kri t i k u o j ą krikščionišką 
mokslą, kurio nežiną. Da
roma pasauliečiams labai 
stambių priekaištų.

Katalikų vadų manymu 
išeina taip: jei “Naujienos” 
ir apskritai pasauliečiai iš
eina su katalikams nepagei
daujamais raštais, tai nege
rai, o jei tą daro katalikai, 
tai gerai. Svarbu nors 
trumpai pažvelgti į tai, ko 
verti pasauliečiams daromi 
priekaištai Chicagos mari
jonų “Laive.”

Taigi to laikraščio straip
snyje “Teisingumas” be ki
to ko rašoma:

“Pasaulietiškas teisingu
mas palyginus jį su Bažny- 

' čios skelbiamu teisingumu 
yra smulkus dalykas.

“Žemiškasis teisingumas, 
nors ir palankiausia jį ver
tinant, turi tik labai ribotas 
galimybes. ... Jis yra var
gingas ir silpnas.”

(Nukelta į 7 pusi.)

brooklynas minės 
DARIŲ IR GIRĖNĄ

Liepos 20 d., 8 vai. vaka
re, L. P. Klubo svetainėje 
Brooklyne įvyksta Dariaus- 
Girėno skridimo minėjimas, 

tymo bendrovė su šėrų pa- Kalbės J. Valaitis. Meninę
grindų, vienas šėras 50 do- programą išpildys J. Vede- 
lerių. Buvo išrinkta valdy- gys ir V. A. Bekeris. Visi 
ba ir visos kitos komisijos, kviečiami.

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 daVs su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadiray Soath Boaton 27, Maaa.
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Puslapis Ketvirtas KEIJJVIS, SO. BOSTON

'aslkalbčjlmas 
Maikio su Tėvu

Jdytos, bet mokslininkai ir 
fvairųs išradėjai vis dar ne* 
nurimsta ir dieną naktį gal* 

‘ vas suka, kad išradus dar 
.ką nors naudingesnio. O 
{paskutiniuoju laiku, kai ku- 
Įrie išradėjai pradėjo galvas 

Tai buvo dar prieš pir- laukė, kada aptems saulė, sukti, kaip butų galima pri-

Kai Žeme Velniai 
Važinėjo

mąjį pasaulinį karą. Nore pradės žaibuoti žaibai ir
tada dar visai mažas buvau, 
bet gerai atsimenu, kai kar
tą musų valsčiaus dvarpo
niai paskelbė, kad per mie- 

jstelį važiuos mašina be ar
klių. Nors tam niekas ne
norėjo tikėti, bet mašinos 
laukė, kaip kokio stebuklo.

Numatytos dienos rytą 
, žmonės rinkosi į miestelį, 
kaip į didžiausią šventę. 
Apie vidurdienį iš valsčiaus 
raštinės pranešė, kad maši
na per gretimą miestelį jau 
pravažiavusi ir greitai bu
sianti čia. Tada visi susi
spietė į vieną gatvę, per ku
rią ta mašina turėjo prava
žiuoti. O kadangi visi no
rėjo mašiną geriau pama
tyti, tai kiekvienas grūdosi 
į priekį. Tokiu budu žmo
nių eilė nusitiesė per visą 
miestelį, kuris turi apie vie
ną kilometrą ilgio. Taip, 
vieni drebėdami, kiti špo
sus krėsdami, laukė pasiro

trankyti perkūnai. Bet nie
ko panašaus nesulaukęs iš
lindo ir apsidairęs pamatė, 
kad velnias jau buvo nuva
žiavęs taip toli, kad vos ga
lėjo užmatyti. Greitai nu
bėgo į šalia esantį beržy
nėlį, kur ilsėjosi kiti darbi
ninkai, bet jų ten nerado, 
nes ir jie tą patĮ velnią pa
matę išbėgiojo į kaimo lau
kus.

Neilgai trukus po to, į ki
tą kaimą atėjo šlubas žmo
gelis ir atsinešė nemenką 
dėžę, kurios viršuje buvo 
pritvirtinta didelė triuba, o 
šone—maža rankenėlė. Įė
jęs į pirmąjį kiemą ranki- 
nėlę pasuko ir iš triubos 
pradėjo veržtis graži muzi
ka ir dainos garsai. Taip 
grieždamas ir dainuodamas 
jis ėjo per visus kiemus. 
Pradžioje žmogelis buvo la-

taisyti žmogui sparnus, su 
kuriais jis galėtų, be moto
ro pagalbos, skraidyti kartu 
su paukščiais. Ir reikia ti- 
kėtis, kad kurį nors saulėtą 
rytą mus pasveikins ir šis 
išradimas. O tada, išaušus 
musų tėvynėje naujam lais
vės rytui, į savo namučius 
skrisime jau su paukščių 
sparnais.

J. Rainis.

PADĖKA
Malonus draugai ir bi

čiuliai ! Žmogaus gyveni
me esti momentų, kurių ir 
gabiausia plunksna negali 
aprašyti, nes nėra dar tokių 
žodžių sukurta, kad pilnai 
išreikšti pergyvenimus bei 
pergyventus jausmus. Ne
lemtos mano ilgos ir sun

Nr. 29, Liepos 18, 1951

KARO VADAS PAFRONTfiJ

Generolas M. B. Ridgway fotografuojasi pafrontėj po to, 
kai JT karo pajėgų delegacija pakito helikopteriu į orą 
pasimatyti su bolševikų karo vadais paliaubų reikalu.

kios ligos laikas man buvo
—s— panašus momentas. Bet pobai linksmas, nes paskui j} 

sekė būrys jaunimo ir vai
kų, o kiekviename kieme

Cholera ar Čuma?
išgulėtų 15 mėnesių—aš vėl 
su jumis drauge prie bend
ro darbo.—Alou, Maike! . .. kad tai nieko neiškadija; dant tos stebuklingos maši-

. —Kodėl tėvas taip už- gal dabar bus kiek nobaž- nos. o visos valsčiaus da- . , . , , . , . m , . ... - . .
dusęs? , nesni. Tas pats Jonikas, vatkėlės susigrūdo i bažny-'Y1*“ P? kėlėt, kape,- TadMotuz^suprast, ,r

—Buvau Čikagoj, vaike, gavęs lupti, pasikvietė du čios šventorių ir vienos už kų, km kiam.mų ar tomų, jautri, matenalę .r moralę
tai dabar skubinu pas tave. kunigu pas save j auzą. Vė- kitas gamiau kalbėdamos °. dar k,t,~vedes’ > ka.mka- “L .?a”T?L;.V,‘

—O ką tėvas darei Chi- liau gal ir prie parapijos priėjo išvados, kad be ark-rn^ P»v aisinu. Bet laimm- 
cagoj? prisirašys. lįų važiuojančių mašinų nė- šai z™°.Sells pereJ°

—Tenai buvo didelė za- —Kaip matau, tėvas tų ra įr būti negali. O jeigu pusę kaim.°- Įžengus { ant-
vieruka, Maike. Prie “Vii- riaušių visgi nesupratai. tokia pasirodys, tai bus ne pus5’ ->ar? kell3 pastojo 

redakcijos žmonės su- -Nu, o kaip tu jas su- kas kiu, kaip pragaro vėl, bu^ ^vatkehų ir keletas

gavo kokių nore dovanų.

mes tokių pat vyrų, kurie parei
kalavo paleisti iš dėžės vel- 

Neilgai trukus pasigirdo • nią ir pačiam prapulti iš 
vo lupt, o kai Pruseika at- kvos propagandą. Tėvas ži- skai dus švilpuko balsas ii kaimo.
ėjo jį patiešyt. tai ir jam nai. kad Korėjoj Stalinas pasirodė juoda masina, 
užkure pirtį. Ar tu da ne-išprovokavo kruviną karą ieni sučiaupę lupas stovė- 
girdėjai apie tai? prieš Ameriką. Bet Ame- j° kaip suakmenėję, kiti iš

sirėmė su komunistais. Jos pranti? 
redaktoriaus Joniko langai —Aš jas suprantu kaip
buvo išdaužyti, Jonikas ga- žmonių protestą prieš Mas-

r.iai su savo žabangais.

siems kartu, o ypač komite
tui, kuris tiek daug dirbo ir 
rūpinosi, tarti paprastą, bet 
nuoširdžiai draugišką lie
tuvišką AČIŪ.

Jūsų,
V. Genrickas.

Kai kurie lietuviai, dargi Rytprūsiuose, o vėliau— 
save vadiną pažangiais,i “Wehrwolf e.” prie Winicos. 
kartais sako, jog musų tau- Ukrainoje. Tada Hitleris buvo 
tai butų butę geriau, jei visoj savo stiprybėj -ir sva- 
vokiečiai butų likę Lietuvo- JO^°’ kad P°kari° Europai tu- 
je, vietoj bolševikiškos Oku-Į“ . yd0'autl «erman?
Daciios šitokios kalhos Sovietų Sąjungoj su Jos 180pacijos. SltOKlOS Kalbos miKonų gyventojų turėjo būti 
apie tai, kas genau, pn- susiipnįnta medicinine ir sani- 
mena diskusijas klausimu, tarine priežiūra, kad tuo budu 
kas “geriau,” čuma ar cho- mažėtų ar bent ne taip spar- 
lera? Kaip galima rinktis čiai augtų jos gyventojų skai- 
tarp dvejų nuodų rūšių, čius. . . . Berlynas turėjo būti 
arba tarp dvejų tautos nai- padarytas viso pasaulio sostine 
kinimo būdų, tai yra stačiai ir pavadintas “Germanijos”
nesuprantama. * !vardu- “Visų £ermanM tautų

i ir giminių reichas” turėjo eiti 
Turint reikalą su hitleriz- nuo taures iškyšulio iki Alpių, 

mu ar stalinizmu biauriau- Juodąją jurą ir Prancu-
sias ir sunkiausias jungas zi^os vakarines pakrantes. Po- 
yra tas, kuris «uo metu sė- kar?° y°kietiJ°J tur«° butl P»- 
di ant sprando ir naikina T1' val-
tautą, bet tai nereiškia, kad « 
jeigu vieną jungą pakeisi

PASIŽYMĖJĘ
DP STUDENTAINore žmogelis aiškino ir 

Įtikinėjo, kad jis turįs ne 
velnią, bet naują ir plačiai 
pasaulyje paplitusį muzikos Atvykę į Ameriką DP 
instrumentų, bet nei vieno ™ok^eiviai . ^*>ina savo 

ir pasislėpė už trobesių. Oįiš būrio įtikinti neįstengė.!jĮ1*ok«ięimU su®e Jlmats

P-lė Mara Ingelevičiutė 
Vokietijoje Kempteno Lie-

sigandę užsidengė akis, o 
dar kiti—vietoje neišsilaikė

—Girdėjau, tėve. rikos’ komunistai niekad ši-
—Nu, tai gerai ir sakyt, tos Stalino provokacijos ne- 

kad girdėjai. Buvo regli pasmerkė. Priešingai, jie 
vaina, Maike. Beveik per visą laiką teisino Korėjos! 
dvi dienas ir naktis tęsėsi respublikos užpuolikus, o i akmeninės šv entoriaus tvo- 
šturmas. Taigi, gavau iš smerkė Ameriką, kuri už- ,og tr iš baimės diebėdamos 
Chicagos spešel-delivery pultąjį kraštą gina. Nega-{nepakėlė net galvų. , Tik

visos davatkėlės sugulė už Davatkėlės su kirvukais ir 
kočėlais puolė prie dėžės, o 
vyrai—prie šlubojo žmoge
lio. Ir per keletą minučių

paviestką, kad tenai raida- na to, Maskvos pamokyti mašinai nuvažiavus vėl visi dėžė pavirto į smulkius ši
atgijo ir klupsčiomis šliau
žiodami apžiūrinėjo pasili-

vei reikalingas generolas, komunistai dabar sušaukė 
Nu, jeigu taip, sakau, tai Chicagoj vadinamą “taikos1, _
reikia lėkti. Įsikabinau ra- kongresą,” kad dar garsiau kusias vėžes, v ieni mata- 
plonui į uodegą ir nuskri- iškoliot Ameriką, kad darįvo jų plotį, kiti skaičiavo 
dau. Į karščiau pasveikinti Stali- įspaustus ženklus, o dar ki-

—Jeigu taip, tai tėvas ną. Amerikos žmonės tylė- 
galėtum paaiškinti, kaip tos jo ir žiurėjo, kas per vieni 
riaušės išrodė. 'tie “kongreso” delegatai,

—Ar tu, Maike, tą bata- kas juos globoja ir vaišina, 
liją vadini riaušėmis? Ir kai pamatė, kad vilnie-

—O kaip tėvas vadini? čiai kviečia juos į savo pa- 
—Aš sakau kad tai buvo stogę, jie pareiškė savo pro- 

vaina, bet komunistai sako, testą—protestą prieš Mask

vezes

ves propagandą 
—Na, tai kaip tu, vaike,

rokuoji, ar negerai, kad 
Pruseika gavo guzą?

—Nelengva tokį klausi
mą išspręsti, tėve. Tiesa, 
kultūringi žmonės smurtui 
nepritaria. Bet komunistai 
yra smurto garbintojai. 
Lenkijos komunistai žudo 
lenkus nekomunistus; bul
garai komunistai naikina 
bulgarus, kurie nepritaria 
ių režimui; negeresni ir 
Amerikos komunistai. Jei
gu jie butų tokie galingi, 
kaip jie yra silpni, jie šau
dytų Amerikos nekomunis
tus, taip kaip dabar Korė
jos komunistai šaudo korė

kad tai buvo programas.
—Turbut pogromas, ne

pi ogramas.
—Ar tai ne vistiek?
—Ne, tėve, ne vistiek.
—Well, aš tau pasakysiu,

Maike, kaip tas prasidėjo.
Čikagoj buvo komunistų su
šauktas pakajaus skodas.
Jie sako, kongresas. Taigi 
į tą jų kongresą privažiavo 
daug nvgerių. “Vilnies” 
redaktorius parsivežė du.ai
tris nigerius pas save ant 
nakvynės. Čia aš turiu pa
aiškinti vieną navatną daik
tą apie Joniką. Jis yra di- 
feb's nigerių frentas, ale 
gyvent tarp jų nenori. Jis 
t’ ri auzą tarp baltų žmonių, 
o baltieji nigerių nemyli, 'jiečius nekomunistus. Todėl 
Taigi, kai jie pamatė, kad (komunistai neturėtų per

ti—uostė kuom tos 
dvokė. Kai kurie įtikinė
jo, kad vėžės tikrai dvokė 
degančia pragaro smala. O 
ant šventoriaus gulėjusios 
davatkėlės dar tvirtino, kad 
jas pasiekęs ir degančios 
sieros kvapas. Davatkėlių 
tarpe atsirado ir tokių, ku
rios tvirtino, kad tikrai ma
čiusios, kai mašinoje sėdė
ję ponaičiai buvo iškišę 
raudonus liežuvius, o po jų 
tarpe sėdėjusios panelės 
skrybėle buvo ne moters 
galva, bet kažkokio kelnv 
gabalas.

Seni žmonės sakė, to pat 
valsčiai® viename kaime, 
darbininkai statė gyvenamą 
namą. Kadangi dienos bu
vo saulėtos ir labai karštos, 
‘odei jie dirbo nuo tamsor 
iki tamsos, bet turėjo ilges
nį pietų poilsį. Vienas, ne
įpratęs to darbo, darbinin
kas nesuspėjo kartu su ki
tais dirbti. Bet norėdamas 
gauti vienodą atlyginimą, 
jis dirbo ir pietų pertrauko-j aigi, Kai jie pamate, Kau g uihuiusum hcvuichj pci-r . 1 . .

iv tarpe Jonikas kelia nige- daug skųstis, kad Chicagoje j mis. Vieną dieną, ant vieš
namis balių, tuoj prasidėjo jiems teko paragauti savų kelio, jis pamatė jauną po- 
Jermas. Pakilo didžiausis'vaistų. Jeigu Rusijoj kas naiti, kuris apžergęs kaž- 
riksmas, pradėjo poškėti sušauktų tokį “taikos kon- kokį nepaprastą ir labai
tengų stiklai ir prieš Jonikų gresą” prieš Stalino dikta 
rūtą žmonės iškėlė Ameri- turą, jo dalyviai gautų ne 
ko’ flagę. Sako, čia turi guzų., bet švino, 
būt Amerika, o ne Sovietų —Taip ir aš sakau, Mai-
Frsiia. Komunistų gazie- ke. Nieko neiškadija, kad

blizganti daiktą su kojomis

pulius. o per žmogelio ki
šenes — sunkėsi sudaužytų 
kiaušinių skysčiai.

Apie visus šiuos velnių 
pasirodymus, viena už kitą 
gražiau nudailintos kalbos 
taip greitai sklido, kad per 
visai trumpą laiką jos pa
siekė ne tik visus musų val
sčiaus žmones, bet ir greti
mų valsčių tolimiausius už
kampius. O kai keletas ku
nigų iš sakyklų žmones pa
ragino daugiau melstis ir 
Dievo prašyti, kad atitolin
tų baisųjį velnių antplūdi, 
tai vakarais moterys bijojo 
išeiti oran. o vaikai—priar
tėti prie langų.

Tai buvo taip nesenai 
kad visi pusamžiai žmonės 
kai ką dar atsimena.

O ką matome šiandien? 
Automobiliai, dviračiai ir 
patefonai. į kuriuos ano 
meto žmonės bijojo net pa
žiūrėti, šiandien visame pa 
šaulyje jau yra taip papli
tę, kad jais naudojasi net 
ir maži vaikai. O žemę 
orą, vandenynus ir jų dug
ną raižo tokios galingos ir 
įvairios mašinos, kurias jau 
mirę ano meto žmonės pa
matę bėgtų į miškus, slėp
tųsi į namų rašius ir šauktų, 
kad žemėje visas pragaras 
apsigyveno.

To dar negana. Šiandien 
pasaulio technika taip

tuvių Gimnazijoje baigė 6 
klases; 1949 metais ji su 
savo tėvais atvyko į Ame
riką ir įstojo į Brooklyn’o, 
N. Y., high school. Dabar 
ji tą mokyklą baigė su pa
sižymėjimu, gaudama dip
lomą “eum magna Įaudė” 
ir išlaikė egzaminus į gar
siąją New Yorko Hunter’s 
College, kur studijuos ma
tematiką ir gamtos moks
lus.

Algis Matulionis 1949 m. 
baigė Vokietijoje Watten- 
stedto Lietuvių Gimnazijos 
6 klases ir tais pat metais 
atvyko į Ameriką Čia jis 
įstojo Providence mieste į 
Hope High School, kurią 
dabar pabaigė labai gerai ir 
užtai priimtas kartu į Hon- 
or Society of State of R. I. 
Baigęs tą mokyklą jis išlai
kė egzaminus į garsųj’ 
Brown University Provi
dence mieste ir universite
tas jam paskyrę ketveriems 
metams stipendiją studijuo
ti aukštuosius technikos 
mokslus. Koresp.

PAVOGĖ POVANDENINĮ 
TELEGRAFO KABELĮ

me kitu, tai jau bus “ge- Kas buvo numatyta padaryti
nau." Visai ne. Jei vienas su Lietuva kitais okupuotais 
jungas bus pakeistas kitu,!krašt^is’.Jau buvo pasj-
tada tas kitas jungas bus ^aryti- 3 a d a s lš “Mein
sunkus ir taip jau nepake-iK‘mp' Sugermaninimo pla- 
.. , . . . . , ,~,nai buvo atsidėjus ir labai
liams, kaip ir pirmasis. __ ____•• 5, . . slaptai ruošiami Germanuos
lietuvių tautai tikrai nebūtų Iinst,;tute Jie ^^3 brua.
didelio skirtumo, jei vieto- žais jau buvo žinomi iš seniau, 
je Stalino Hitleris butų li- Juos pakankamai buvo išryški- 
kęs Europos valdovu.

ELTA šiomis dienomis pa- 
siuntinėjo spaudai praneši
mą apie vokiečių mokslinin-

nęs ir prieš kiek laiko miręs 
vokiečių nacionalų vadas Hug- 
genbergas. taip pat padėjęs 
ruošti Hitleriui kelią į valdžią, 
buvęs Ufos. Kruppo ir ScherI

ko Ritterio knygą, iŠ kurios!leidyklos direktorius ir turėjęs 
matome, kad Lietuvai, nei,su Girnomis ir spauda nema- 
autonominei, nei nepriklau- žesn? fal’4 ftegu vėliau Goebel

Iš Hong Kongo praneša, 
kad ten vagys pavogė tris 
su puse mylias povandeni
nio telegrafo kabelio (lai
do), kuris priklausė danų 
telefonų kompanijai. Pa
vogtas kabelis, kuris eina iš 

maskatavo ir dideliu grei-{smarkiai žengia pirmyn, Hong Kong į Amoy salą. 
čiu artėjo prie statomo na- kad nauji. įvairus ir vienas Vagystė buvo.atlikta, kada 

už kitą naudingesni išradi-telegrafas nedirbo. Danųmo. Pamanęs, kad tikrai
___ ____ atvažiuoja velnias, nusigan-mai mus sveikina veik kas kompanija žada duoti 5,000

tos dabar rašo, kad tai bu- kumščios garbintojai gavoįdo. ir nukritęs nuo namo rytą. Ir n•>rs atrodo, kad Hong Kongo dolerių dova- 
vo u-puolimas ant nigerių, po guzą. Gal bus dabar sienos pasislėpė po rąstų tais išradimais jau visos gy- nų už nurodymą, kas atliko 

*’- — - «--x----- -• krūva. Ten lindėdamas venimo srity* pilnai užpil-tą nepaprastą vagystę.Ale aš mislinu, nobažnesni.

somai, nei kokiai nors ki
tokiai, vokiškuose planuose 
visiškai nebuvo vietos. Lie
tuvių tautai prie Hitlerio 
butų buvę lemta išnykti, iš
tirpti vokiškoj juroj. Štai 
tas pranešimas:

Instituto Nacių Laikams Tir
ti rūpesčiu Atheneum leidykla 
Bonoje išleido istoriko prof. G. 
Ritterio dokumentinį veikalą, 
pavadintą “Hitlerio Stalo Po
kalbiai su Artimaisiais 1941-42 
Metans.” Tuos pokalbius už- 
stenografavo Dr. H. Pickersas. 
Pokalbiai vykdavo su Hitlerio 
patikimaisiais 26 žmonėmis 
fuehrerio būstinėje, kurios sie
nos buvo apkabinėtos Goetzo 
von Berlichingen ir Her.nricho 
I paveikslais. Tarp patikimųjų 
buvo Bormanas, Keitelis. Jod- 
lis, spaudos šefas Dietrichas, 
adjutantai, esesininkai sargy
biniai <ir tikrintojai, ryšininkai, 
etc. Hitleris j juos žiurėjo 
kaip į savo šeimą, kuriai jis 
nebijojo atskleisti ir busimo
sios nacių valstybės planų, nors 
ikai kurie iš dalyvių tuos pokal- 
(bius laikydavo 'sau bausme.

sas. Jau 1915 metais jis drau
ge su adm. Tirpitzu vadinamos 
“tėvynės partijos” vardu buvo 
įteikęs vokiečių užsienių minis
terijai memorandumą, kuriame 
reikalavo ne mažiau ir ne dau
giau kaip liniją nuo Duenkir- 
cheno iki Marselio vakaruose, 
o rytuose nuo Odesos iki Rygos 
paskelbti vokiečių kolonizacine 
erdve. Tikrieji nacių planai— 
kolonizuoti Pabaltijo valstybių 
erdvę savo kariams ir baro
nams—išryškėja tam tikra da
limi ne tik iš su Molotovu pa
sirašyto "Pabaltijo dalybų” ak
to ir visos nacių vestosios ant
rojo karo metu politikos, bet 
taip pat iš Kleisto, Goebbelso 
adjutanto v. Oveno atsiminimu 
ir minimosios knygos. Ten ne
priklausomai ar net autonomi
nei Lietuvai vietos nebuvo nu
matyta.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va vra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir anka
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuviu 

Iki 1942 metų birželio 16 d. jie 'Tarybai, 1739 Sn. Halsted 
vykdavo vadinamam “Wolf- gt. Chicago. Tll., ar vietos 

Įschanze,” netoli Rastenburgo, ALT skyriui. ’

t
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Priešas Rusija Ar 
Bolševizmas?

Nesenai valstybės sekre- voti ir neieškoti išeities iš 
torius, Dean Acheson, liu- karo, o po karo tie planai 
dydamas atstovų rūmų už
sienių reikalų komisijo, sa
kė, kad Amerikai teksią su-

buvo numesti į šalį. .
Kai kurie žmonės sako,

kad panaši klaida yra da-
laikyti Rusijos imperialisti- romą dabar, kai Rusijai
nį plėtimąsi. Jis sakė:

“Aišku yra, kad tas plėti
mosi ir konsolidacijos proce
sas, dėka kuriam Rusija per 
pastaruosius 500 metų išau
go iš Maskvos kunigaikštys
tės iki plačios imperijos tu
rės būti sulaikytas.”

grasinama jos “500 metų 
plėtimąsi” sulaikyti, o bol
ševizmas stengiamasi per
statyti, kaipo Rusijos im
perializmo įrankis užka
riauti naujas teritorijas ir 
pavergti naujas tautas.

'Keleivio’ Knygosiš jos įrankį savo įtakai pa-( 
šaulyje plėsti!

Kas gi čia dabar yra 
“įrankis” ir kas toji piktoji 
jėga, kuri savo įtaką pasau
lyje plečia? Kai į Lietuvą 
1940 metais atėjo bolševiz
mas, jis atėjo rusų tankais 
ir rusų kariuomenės jėga 
pasirėmęs. Lietuviams tai 
buvo grįžimas rusiškos oku
pacijos, tik šimteriopai 
žiauresnės, negu caristinė 
okupacija. Rusas ir bolše
vikas pavergtoms tautoms 
yra tas pats, nes okupantiš- 
kieji bolševikai yra rusai 
arba rusams visai ištikimi 
kitų tautų žmonės. Kai 
Maskva užkorė lenkams sa
vo maršalą Rokosovskį, tai 
buvo rusų skirtas, rusams 
visą amžių tarnavęs ir ru
siškos orientacijos žmogus. 
Lenkų tautai jis yra rusiš
kos vergijos atstovas Varšu
voje, nors jis ir kalba len
kiškai. Bolševizmas visai 
atvirai dabar kelia į padan
ges rusų tautą, kaipo prana
šiausią ir geniališkiausią..

Ginčai dėl klausimo, kas 
yra priešas, Rusija ar bol- 

audrą. Tuoj pasigirdo bai- ševizmas, yra neužbaigiami 
sai, kad musų priešas esąs ir Pa^s klausimas neatsako- 
bolševikiškas režimas, o ne mas- Reikalas yra tas, kad 
Rusija ir rusų tauta. Kiti režimo nuo tautos negalima 
sako, kad nepadarykime atskirti. Hitlerinio režimo 
klaidą, kokią padarėme an- negalima buvo atskirti nuo 
trojo karo metu, kada vo- vokiečių tautos, o bolševiz- 
kiečiams buvo mestas reika- mo negalima atskirti nuo 
lavimas “besąlyginiai pasi- rusų tautos. Pavyzdžiui,
duoti” ir tuo buvo sustip- Jejsu caristinė Rusija butų Morgenthau planas poka- 
rintas vokiečių priešinimą- užkariavusi Balkanus, V en- ^ne- Vokietijai “tvarkyti” 
sis. CnoSl°Vakįj-ą,FLen- Parodė tuščias žestas, be

Amerikos kongresas ne- „ s ..r0.‘ jokios politinės reikšmės, SUtrlmpivimu
miiermos nongiesas ne pOje ylgą Kimją Azijoj, į>pf «nlanaą” hnvo ža- SP?RLMPIN1MV 

priešas Va ne lių S -Ru®ija ^UtU, Alingas propagandai, nes da-
* Xve c"*įrankį stip-

tatura. Valstybės sekreto- - JV telkiamos kariškos irinti vokieči|i karingumą, 
riaus posakis aūie rusu im- but|i telkiamos kan. os panašiai ir šiandien yra su 
naus posakis apie rusų im , . Q n^kas bol- R T - norima bolše-
penalistinj plėtimąsi lyg ir. ■ tenkintasi kūrės Rusija. Jei nonma bolse-

Tik tiek pasakė valstybės 
sekretorius ir tuoj sukėlė

BOLŠEVIKŲ PALIAUBŲ DELEGATAI

• .'.■.•miSV. .■••.■.•..-.•.v.',vįi
Bolševikų (kinų ir korėjiečių) delegatai Kaesong paliaubų 
derybose, nutraukti prie derybų namo Kaesong miseet.

SENSAS ir NONSENSAS
Raišo Prof. ALIJOŠIUS SKURLUPADSKIS

Naujų Grynų Lietuviškų 
Žodžių Žodynėlis

lordas nesusiteptų, tai abu mė
sos gabalo šonu pridengdavo 
duonos riekėm. Patariu buter-

angliškai; g—graikiškai; 1—lietuviš- brotą panaikinti, nes o'.a gauna*
p—prancūziškai; si—senoviškai §i tik duonos su sviestu; kas ki- 

lietuviskai; t—tarptautiškai; v—vo- a , ... ....
kiškai. ta sandvičius—tarp riekučių ra-

Be atskirų žodžių apibudinimo dar sįte mėsos gabalą ir dar kai ko. 
duodama nurodymai kokiose aplinky- .
bėse tie žodžiai tinka ar netinka var- (t>US daugiau)
toti.

vizmo Įtaką rusų tautoje su-!SKe,e ( ‘priešo vietą „e sav0 ver^k -socializmą-’
Rusijos režimą, bet rusų R :• ęieno^e ir nesiverž- P 1 ’ j U pagrindinis 
tradięinį imperializmą, ku- ,r Aziją, propagandos reikalas va-

no oletimosi iran is yra irRežimas, nežiūrint viso jo, tautos „ ne to režim0 
baisumo ir šlykštumo, butą įtaką tautoje stiprinti
paliktas ramybėje ir pne? grasjnant J11Sų istorinį im
li niekas nesuuostų kanau- L^,,.
ti. Kai šiandien rusiskas į.oRia „k Ko va - 
tradicinis imperializmas ir anda įut gcriausia> jei 
bolsevikiskas slvkstus rezi- 5U Maskva jėgas

1CL4Q metais Amerikoj 
buvo pagarsėjęs “Morgen
thau planas,” kuris buk tai 
buvęs aptartas ir “didžių-'bolševikiškas šlykštus rėži 
jų” pasitarime Quebec’e. į maS! susiporavo ir siekia pa
karo Vokietija bus suskaldy-!sauii0 viešpatavimo, tai ri
ta į eilę atskirų valstybių,'giems aišku, kad bus neiš- 
visa eilė jos įmonių su-Įvengiams reikalas ir tą re- 
naikinta, o jos ūkiškasis gy
venimas bus stengiamasi

DEMOKRATINIO I VISUOTINAS TVANAS
SOCIALIZMO PRADAI Ar galėjo būti toks tvanas, kad 

Labai populiari ir naudinga šių' aptemtų visų žemės nitai) ? Ii kar 
dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens ? Kur tas van-
Kaina .............................................. 50c duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga*

Įėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, • teperskaito

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijos raš

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..26c
TIKRA TEISYBt APIE
SOVIETŲ RUSU 4

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie tffrbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kui Lietuvos atejtii gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvos prizedentas

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

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių 
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny-

Bvisi lietuviai turėtų perskaityti, 
ina ......................................... $2.00

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

knygelę 
nas’"

ipi
Ar Buvo Visuotinai Tva- 

Kaina ............................... Me

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, "atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios

KURGI VISA TAI NYKSTAT
Kur nyksta visi tie lobiai, kurias* 

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ................................... lOe
SOCIALIZMO TEORIJA 

šia veikalas trumpais ir aiškiais
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bo
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina Ms 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nssua- 
kiai scenoj perstatomas veikslas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 2Se 

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Kataliką 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... |1JŠ 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiay- 
cias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. |1JŠ
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yna 
sudėtos įvairios lietuviškos damas 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di-

ABDIKUOTI: a—abdicate; si 
—pasitraukti iš valdžios. Gaila AUKOS LIETUVOS 
kad šis gražus žodis neiėjo i RAUDONAJAM KRYŽIUI • KUNIGŲ CELIBATAS
lietuviu vokabuEariją kiek ank-

knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kam* tik ........................ .. .......... 16c

ši knygelė parodo, kodėl Romos
sčiau; jis senai buvo labai rei- Per Dr. B. Matulionį au- 5?? tepatystė^uS
kalingas ypač čia Amerikoje. Rojo Bostono lietuviai: Ele- jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
Budavo vos spėjo porelė apsi- ne Briedienė—$3; po $2— “’S-tKrtKS,J* *255
vesti tuojau kas nors įsiperša E]ena Valteiytė, Joana Ul-

,-ti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų j tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Tovnsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina ........................................... 25c

įnamiu (burdingierium). Ne- iena Gražina y, ; An_ 
trukus įnamis naujose paiaipo- . ... „ S J
se apsipranta, bet po trumpo £na? LJPa’ 
laiko šeimininkas, žiūrėk, susi-i^’ Sus>'į, Va.tkev,cius

mažmenas i lagaminą Jadvyga Skudzmskiene; | LEMAITĖS BARTAI. ,aejęs mažmenas j —........--
banchti. Bet Amerikos \3.1* kraustosi lnukan. Kaimvnai ts- Liudviks Eidukiene—SI. j Ar žinote, kad žemaite buvo vie-
stybės departamentas darl^a sakydavo : Burdingierius— rrnr-L tnnrt įiotuvio* o v žinote,™ kad^ji'buvo* paprasta' kai- 
negyvena karo nuotaika, o jn, šeimininkas—out. O butu . Biocktono lietuviai auko- mo moteris m»žai mokslo išėjusi,

............................ , . . r todėl ir jo propaganda turi^te^ pasakyt: ^imininkJ J<» P° ^Stasė Laurinai-Į
zimą ir rusiško impenahz- ng yaryti Rylį Urp 'abdikavo.
mo pasimojimus sudrausti. gų tautog if Maskvos dikta-1 AKTUALUS: a—actual; si

Šeimininkas J?* 'tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
. tienė ir Jurgis Laurinaitis; į O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
. Filomena Vasiliauskienė-! gį‘aSSSafteSS?

“suagrarinti.” Tą planą 
valstybės departamente buk 
tai paruošęs Harry Drexler, 
kuris vėliau buvo įtartas
buvęs Rusijos agentas ir da- įįkįįj- n"ė'ra' Amerik^'prie- jo7,''Ba“ltijos' kraštui, Su^.<iar <žr bokalas-> jrifienė/Broniui Simanavi-
',nėjęs ornunis ų šnipų,^a,p jau faktas mijoj ir visur, kur rusiškas! AVTOBANAS: v — auto- čius ir Antanas Avižinis. 
kOTjeriui . am rsuiįy^ kad kad bolševikų dik- bolševizmas šeimininkauja, bahn; si—busų stotis. Tai to-j ....
informacijas stipriausią ramstį tu-!propa^nda prieš rusišką kia ista'«a kur Balima d'en? ir p Pel, Ju'žf.etv‘C— a“k°M
departamento (Taip liūdi- teutoj 0 ne , p'ėriaiizmą ir jo “įrankį” įr "jekas "epą- Provtdence Iietuvta,: po $2
J0 Pats W- Chambers.) pavergtose tautose, o todėl, bolševizmą gali būti visai.kUus ko tu c,a ‘auk,‘ Fenas VaU^ SI-

“Morgenthau planas” tik-,susirėmus su bolševizmu, sėkminga. Ji žadina žmo-| BALERINA : t—mergina ar, t ^tanhilri ’• Ci
rai pasitarnavo Rusijai, o-teks susiremti ir su rusų nių pasipriešinimą bolševi-jauna moteris turinti lanksčias ' Rir/niks./
ne Amerikai. Dabar po tautos visa kariška galybe, kiškiems okupantams. Opo- ir gražias kojas. 7virpvičin<
karo matome, kad iš to| Rusų demokratinė opozi-jzicija bolševizmui yra stip-i BEKONAS: a—bacon; si—ta __ P

$3.
Providence lietuviai au

kojo: Ambraziejus Gumau-

" turos, bet kelti opoziciją einamasis arba tikras. Dėl ais-
Faktas yra, kad rusų tau-.prieš rusų imperializmą ru- ^umo Kakma pasakyti, kad jei-

toj yra opozicija bolševikiš- pavergtuose kraštuose. f®? tikras kad kojos atlaikys __________________
kam režimui. Ta opozicija Lenkijoj, Vengrijoj, Kini-^ld!ntą gal‘ ™a“ktl iskas—S3; po SI—Bartuse

Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje 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
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že-

delio formato, 223 puslapių knyi 
kurioje yra daug visokių eilių ir da*-
■ų. Kaina .............................. |1JŠ
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
Salemono galva. Išaiškinti visokiasu

sapnai visokiais atsitikimais. Virė 
300 puslapių knyga. Kaina .. fl.M
JUOZAS STALINAS 

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
pasidarė Rusijos diktatorium. “f* 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo ba

mbai įdomi knyga.vusius draugus. Lab

‘plano” nieko neliko ir Vo- cija, kiek ji yra atstovauja- 
kietija yra net ginkluojama, ma užsieniuose politinių 
jos pramonė atkuriama,'emigrantų, dėl valstybės 
kad ji galėtų sustiprinti sekretoriaus Acheson pasi- 
“Vakarų” koaliciją prieš sakymo išėjo viešumon su 
Rusiją. Vadinasi, buvo skel- protestu. Rusų demokratai 
biami “planai,” kurie ska- sako, kad bolševizmas pa
tino vokiečius griežtai ko- jungė rusų tautą ir padarė 

JAUNIEJI SKAUTAI RUOŠIASI

Kačinskas, Jonas Beinoris,rinama nacionaliniais lais-,kiau,ės kun0 da,is’ kurlą seno"į,ri 
ves obalsiais.

miais.
I BIKERIS: a—bickerj'sl—vi- Vaitekūnas, A. Ji 

O jeigu prieis prie karo, 'sada norįs su kuo nors peštis, čius, Kazys Čiočys, 
tai tame kare ir bolševiz-į kaip. pav.. dauguma lietuviškų ~ ’’
mas ir rusiškas istorinis im-'redaktorių, 
perializmas bus lygiai ap-
iamdyti. Apie Rusijos su-' sijk|a, alaus už kis
naikinimą ar jos padalijimą >centus
i kelias valstybes niekas,! BOKSAS: a—boxing: t-

|vėje lietuviai vadindavo laši- Vladas Šateikis, Jonas Ven
ckus, Juozas

Pačeliunas,

Kairys, B. 
Jurgele vi- 

Juozas
Bronius

sa garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina .................................. 50c
ANGL1ŠKAI-LIETUVI8KAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
, ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 

Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 

Anta- j įmokti, tai geriausiai jiems pasi-

KODĖL Afi NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jie 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesamus joks jėzuitas. .... Me 
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos nrnjš- 
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 puaL
Kaina tik ..................................11-AO
TAVO KELIAS {
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas.......... Me.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mu
ksiąs, arba Kaip Atsirado Kalbos.’* 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... lOe
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Austrijos skautai sustoję į eilę S rankų į rankas “gabe
na” medžius savo didžiuliam laužui laike visos Austrijos 
skautų sąskrydžio.

— ... , .tarnaus pariųsdamas žodyną. Tai
naVICIUS, Povilas Kirlys, I kišeninio dydžio, 400 puslapių kuy-

BOKALAS: p-bocal; Helen Avižinis, Bertha Sa- «• ” •”»
viekas, Marion Cyronak,
Vito Kapiskas, Joseph Wai- 
tonis, Maiy Waitonis ir Jo-

SOCIALIZNAS IR RELIGIJA 
l.abai įdomi knygutė šituo svarbiu

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardui i • • . *1*1 i o. v aliuvi vciuc, vcim v aruu*

tur būt, rimtai negalvoja, toks žaidimas kur du vyrai už ?eph GumaskasI po 50c—>««• K>>n»............................, i»r
Bet taip pat nėra abejonės, pinigus kumščiomis daužo vie- T------1— ■
kad nuo rusiškos imperijos nas kito nosį. Dabar laikrašti-
po karo atsimes visa eilė joje boksu priimta vadinti ir
‘pakraščių.” Atsimes tos Špygomis apsimainymą be už 

‘autos, kurios Rusijos bolše- mokesčio, 
vikiškai imperijai smunkant! BUHALTERIS: v—bucbhal 
nežiopsos, bet ryžtingai ter; si—knygvedis. dis pakei- 
sieks savo nepriklausomy- timas padarytas po to kai Lie- 
bės. Mažiau ryžtingos tau- tuv°je kilo garsioji lašinių by- 
‘os bus įviliotos į rusišką,^’ mat lasin’Ų įkaitos tiek 
“federaciją,” kokią planuo-,susimai^ kad ne v!enarn įnyg.* 
ja rusiškos demokratijosl^L  ̂

trupės.
Įsu vandeniu.

BUTERBROTAS: v—butter-
_________________________ tbrot; si—(Iri riekutės sviestuo-

tos duonos. Anglai šį skanėsį 
Pavergęs Lietuvą priešas vadina sand^ich. Angliškas pa-

K.

Leveckas ir Algis Matulo-; 
nis. Viso surinkta $63. Pi
nigai pasiųsti per Šveicari-i 
jos banką, Schueizerischer 
Bankverein, Zueriche.

Dr. B. Matulionis.
I

Siūlo Gerinti Sezoninių
Darbininkų Padėtį:

Prezidentas Trumanas pa
sirašė įstatymą, pagal kurį 
numatoma rekrutuoti Mek
sikoje sezoninius darbinin
kus žemės ukiui, bet kartu 
prezidentas reikalauja, kad

nesigaili nieko jai naikinti?uri,Pawea^!k<’nSrcsas
aes loroo ' . u . apie sezoninių darbininkų

4r Tu lietuvi nacrailSai viena savo suaugusio amžiaus , 1 . . .__ir, iu, uevuvi, pagailėsi . būvio pagerinimą didesne-
aukos ir neparemsi ALT kazyrių ir neturėjo laiko nueiti faimose, kurios samdo 

, , . nnvai<rvti Tada Urnai išgal- svetimtaučius darbininkus
pykdomo Vajaus jai išlais- yojo atne;.ti jam prie Meksikos ir juos labai iš-

i vinti? pat kazyrių >talo, o kad pirštų naudoja.

SOCIALDEMOKRATU A 
BOLŠEVIZMAS 

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

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugeli iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .............. 28e
“Keleivis,” 636 Broadvray,

So. Boston 27, Mat*.

Remlcit biznierius, kūno 
skelbiasi “Keleivyje.”

MIS 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 Ea»t Broadway, South Boston 27, Mass.

i
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Apie Žmonių Subrendimą
Atrodo, keista yra klaus- atsirasti manymas, kad jis 

ti suaugusi žmogų, ar jis yra kuo tai nusikaltęs, ne
subrendęs. Tačiau moder- geras, jei tokie klausimai 
nioji psichologija (mokslas jam kyla ir jis ieško atsaky- 
apie žmogaus dvasini gyve- mo. Laikui bėgant, jei 
nimą, jausmus ir jų pasi- toks vaikas nesuranda pa
reiškimus) tokiame kiausi- galbos iš mokytojų ar šiaip 
me neranda nieko keisto, protingų suaugusių, pas jį 
Žmogus gali būti fiziniai išsivysto nepagristas kaltės 
pilnai išsivystęs ir suaugęs, jausmas, kurs jam nuodija 
tačiau tai negarantuoja, visą gyvenimą. Jei tėvai 
kad jis yra dvasiniai su- perdaug vaiką lepina, pa- 
brendęs. Psichologai sako, tenkina kiekvieną jo norą. 
kad daugelis žmonių, ūži- kai šis ima bliauti, tai labai 
mančių aukštas vietas biz- galimas daiktas, jog toks 
nyje ar pilietiniam gyveni- vaikas išauga i tironą, kurs 
me, nėra pilnai dvasiniai su nieku nesiskaito, nemo- 
subrendę, ir savo veikla pri- ka prie kitų taikintis. Daž- 
daro daug žalos. Dvasinis nai sutinkame žmonių, ku- 
subrendimas nieko bendro 4 ie net 50-60 metų sulaukę 
neturi su silpnaprotiškumu' nemoka kitaip savo norų 
arba idiotizmu. Žmogus' pareikšti, kaip rėkaudami 
gali būti gabus, net talen- ant kaimynų, ant žmonos, 

daužydami kumščia į stalą 
ir pan. Neteisinga butų sa
kyti, kad tokie žmonės yra 
blogo charakterio. Jie yra 
tik dvasiniai nesubrendę, 
kurie kvailom priemonėm, 
prilygstančiom vaiko bliovi
mui, temoka Įgyvendinti sa
vo norus. Todėl tėvų par
eiga yra sudaryti vaikui 
sveiką aplinką. H. A. Over- 
street sako, kad:

tingas, turėti svarbias par
eigas ir tačiau savo charak
teriu būti nesubrendęs. 
Dvasinis nesubrendimas rei
škiasi charakterio ydomis, 
kuris kartais ne tiek kenkia 
pačiam nesubrendėliui, kiek 
gadina gyvenimą jo arti
miesiem.

Amerikietis H. A. Over- 
street yra parašęs plačiai 
skaitomą knygą “The Ma- 
ture Mind,” kurioje jis sa
ko, kad blogų žmonių nėra 
—yra tik dvasiniai nesu
brendę žmonės, kurie ne
moka savo problemų spręsti 
suaugusio žmogaus protu, 
kurie nesugeba nugalėti gy
venimo sunkumų kitaip, 
kaip žalingomis visuomenei 
priemonėmis — vagystėm, 
žudymu ir kitokiais krimi
nalais. Todėl su visokios 
rūšies nusikaltėliais pirmo
je eilėje turi turėti reikalo 
daktarai-psichologai. Į žmo
gaus dvasinį brandumą la
bai didelės Įtakos turi ap
linka, kurioje jis auga, ir

i.

IEŠKO DINGUSIO BERNIUKO

Mrs. Paaylle Adaire Mills ii Lee Angeles skambina po
licijai ir teiraujasi žinię apie jos jau viri savaitės laiko 
dingusį 14 metę sunę. kurio paveikslą matote Minėj.

dėl jos kovoti, jei mato, 
kad kam nors yra daroma 
skriauda. Jos populiaru
mas žmonėse ir pažinimas 
krašto reikalų daug prisidės 
prie to, kad butų pasiekti 
CCF tikslai, paskelbti pas
kutinėje partijos programo
je (platformoje), kaip an
tai ištyrimas korupcijos ir 
antidemokratinių metodų,

Karalius Kofetua
JULIUS ZEYER

kuriais Duplessis adminis
tracija Quebec’o provinci
joj bando užsmaugti darbi
ninkų judėjimą, pertvarky
mas policijos, suteikimas 
areštuotiems žmonėms ne
mokamų advokatų patari
mų, jeigu jie neturi lėšų pa
tys juos pasisamdyti, atsky-

neprašė tėvų leisti jį į pa- venti be visuomenės, kad su r^mas nepilnamečių nusikal-
šaulį, ir nežino, ką su savo ja yra surištas tradiciniais, nuo užkietėjusių kri-
gvvenimu daryti.

2. Kol žmogus nesupran
ta, kad jis gyvena visuome
nėje ir turi joje tam tikrą

Vaikas nuo pat gimi

socialiniais ir kitokiais pa- niinalistų ir kt. 
veldėjimo ryšiais.

5. žmogaus kalba taip 
pat parodo jo dvasinio 
brandumo laipsnį. Mikėio-

Šuo Turtuolis
paskirtį, jis nėra pasiekęs Orandumo laipsnį. Mikšio- Maskvos radijas pranešė, 
protinio brandumo. ijimai, stenėjimai, vaikiški kad New Yorke gyvena šu-

3. Dvasiniam žmogaus?^***?**" yra - ženklas, niu kas Toby, kuriam mirš- 
brandumui didelės įtakos ka^ pasiektas dvasinas tanti turtuolė paliko 75 mi- 

subrendimas. , lionus dolerių. Tas šuniu-
CKerstreet’o nuomone kas gyvena visai poniškai,

malių lytimų^santykių labai) ^ik Pilnai dvasiniai subren- jam tarnauja 45 tarnai ir 6
- _• ---------- i i dę žmonės gali padaryti advokatai, šuniukas mie-

musų gyvenimą laimingu, ga aukso lovoje, o jo namas 
Į todėl reikia imti dėmesin yra moderniškas, pastatytas 

durno žymių yra tai, kad visus mokslo laimėjimus, geriausiojo šalies architek-
žmogus neskaito savęs cen- kurie atskleidžia žmogaus to.
tru, apie kurį viskas sukasi, dvasinio gyvenimo paslap- Taip pranešė Maskvos ra- 
bet žino, kad jis yra dalelė tis ir padeda padaryti ji dijas ir pridėjo: “Tas vaiz-

atsiliepia į žmogaus būdą. 
4. Viena iš dvasinio bran-

visumos, kad jis negali gy-į sveiku ir brandžiu.

mo tun jaustis saugus ir 
jausti, kad jo gimimas bu
vo tėvų laukiamas.

2. Vaikas turi jaustis 
svarbiu šeimos nariu, o ne 
kliūtis tėvų gyvenime.

3. Tėvai turi į vaiką žiū
rėti kaip į atskirą žmogiu
ką su savitu vidaus gyveni
mu, norais ir pasauliu. Bet 
negalima visus vaiko norus 
tenkint arba, priešingai, ne
kreipti į juos dėmesio.

4. Be to, vaikas turi būti 
fiziniai sveikai auginamas.

Jei vaikas auga sveikoje

Užmigo žemė. Tik dangaus 
Negęsta akys sidabrinės,
Ir sparnas miego malonaus 
Nemigdo tik jaunos krutinės.

Neužmigdys naktis žvaigždės, 
Nenuramins širdis troškimų: 
Dvasia ko ieško, kas atspės. 
Kad skęsta ji tarp atminimų!

Aušra saulėtekio nušvis,
Ir užsimerks nakties šviesybės; 
Neras tik atilsio širdis:
Viltis nežvelgs į jos gilybes!

MAIRONIS.

vaikystes pergyvenimai. Ne- aplinkoje, vaikystėje neturi
tikęs auklėjimas gali atsi
liepti ų žmogaus gyvenimą 
visam laikui. Pavyzdžiui, 
jei tėvai neaiškina vaikui

dvasinių sukrėtimų, tai jis 
išsivysto į normaliai subren
dusį žmogų. Pagal Over- 
street’ą dvasiniai subrendęs Žymi Socialiste

jam rupimų klausimų (ypač žmogus skiriasi nuo nesu- 
tas svarbu lvtinio brendimo brendėlio šiais bruožais:

das duoda mums gerą su
pratimą apie amerikonišką 
gyvenimo būdą!”

Prieš tai tas pats Mask
vos radijas pasakojo apie 
New Yorko gatves ir sakė:

“New Yorko gatvės yra 
pilnos darbininkų vaikų, 
nudriskusių, išblyškusiais 

j veidais ir sudžiuvusių. Tie 
vaikai stovi ilgiausias va
landas prie brangių viešbu
čių ir restoranų durų ir el
getauja. Tie vaikai dažnai 
pasirodo ir Penktojoj Ave
niu ieškodami išmatose ką 
nors pavalgyti. . . .”

Turtingas Toby ir išbadė
ję vaikai—toks, pagal Mas
kvos radiją, yra Amerikos 
gyvenimas. Bet kur yra tas 
“Toby” su 75,000,000 dole
rių?

Kaip tik New Yorko 
spauda paskelbė tą Mask
vos radijo pranešimą, dau
gelis newyorkiečių pradėjo 
ieškoti to turtingojo šuniu
ko. Ieškojo žurnalistai, 
kad galėtų jį aprašyti. les

inėtu), draudžia jam
Quebec’o socialistų orga-ikad įstatymai butų pakeisti kojo raketieriai, kad galėtų zrrv r__________ ________ , ■tam 1. Nesubrendėlis neturi(CCF Coopera-į moterų naudai. jį “kidnapinti” ir gauti iš-

tikru? klausimus iš viso kel- atsakomybės jausmo. Jis 
ti, tai pas jautrų vaiką gali sako, kad nenorėjo gimti,

FLORIDOS GRAŽUOLĖS

Dvi jaunos mergaitės, Donna Hutchinson ir Kathy Dar
ija, ant aukšto kelmo susėdusios rodo savo gražumą fo
tografijos aparatui Cyyrssu Garden pajūryje, Floridoje.

tive Commonwealth Feder- Politinė Mrs. C&sgrain pirkimą; ieškojo advokatai 
ation) savo pirmininke iš- veikla nesiribojo kova dėlka^ galėtų prisikabinti prie 
sirinko Mrs. Therese Cas-(teisinės moterų lygybės, šuniuko turto; ieškojo “Lai- 
grain. Tai yra pirmas kar- Domėjimasis viešuoju gyve- svės” redaktoriai, kad ga- 
tas, kad Kanados politinia- nimu ir aktingas jame da- ^tų paskelbti saviems tik- 
me gyvenime moteris už- lyvavimas Radare ją plačiai riems bolševikams, koks 
imtų tokią vietą. Mrs. Cas-žinoma dai nininkų tarpe, supuvęs yra kapitalistinės 
grain buvo išrinkta pirmi-;Smulkiais ir svarbiais reika- Amerikos gyvenimas. Bet 
ninke jai esant Europoje lais jie kreipiasi į Mrs. Cas- k?I kas turtingojo šuniuko

grain tai prašydami patari- niekas nesurado. Toby pa- 
mo, tai tarpininkavimo, sislėpė, kaip į vandenį. Kai 
Pa v., jeigu pardavėjos užkas spėja, kad jis išvažiavo 

eiti šias svarbias pareigas ji savo stalų neturi kėdžių, 1 Maskvą į “taikos kongre- 
atsiuntė telegrama iš Eu- kad galėtų pertraukos me- są” su visais savo tarnais ir 

tu arba nesant kientų pail- visais šešiais advokatais.

Frankfurte, kur ji dalyvavo 
tarptautiniame 'socialistų 
kongrese. Savo sutikimą

.ropos. ,I
Mrs. Casgrain įstojo į so

cialistų partiją prieš keturis 
Įmetus. Anksčiau ji pri
klausė liberalams. Nuo se
no veikusi politinėje dirvo
je, po paskutiniojo karo ji 
ypatingą dėmesį skyrė ko
mitetui ištekėjusių moterų 
teisėm ginti. Pagal Que- 
bec’o įstatymus, ištekėjusi 
moteris yra “globojama” 
vyro, kitaip sakant, yra pri
lyginta nepilnamečiams ir 
negalintiems savimi rūpin
tis. Ištekėjusi moteris ne
gali tvarkyti savo turto sa
vo nuožiūra, pasirašinėti 
kontraktų arba skolintis pi
nigų be vyro sutikimo. Mi
nėtas komitetas rūpinasi,

sėti, jos skambina poniai 
Casgrain, ji pakalbės su ve
dėju ir pardavėjos gaus kė
des. Jei kurio fabriko dar
bininkės streikuoja, pike
tuojančių moterų eilėse tuo
jau pasirodo Mrs. Casgrain. 
Ji pasiteirauja streiko prie
žasčių, aprašo streiką laik
raščiuose, atkreipia į darbi
ninkų reikalavimus visuo
menės dėmesį. ’

Mrs. Ca 'grain yra gera 
kalbėtoja, laisvai vartoja 
anglų ir prancūzų kalbas, ir 
moka sujungti miklų protą 
su švelniom manerom ir pa
trauklia laikysena. Jai nie
kuomet netiukita drąsos 
pasakyti savo nuomonę ir

DETROITO GRAŽUOLĖ

Detroito miestas minės savo 
250 metų sukaktuves ir mi
nėjimo iškilmėms išrinko iš 
350 gražuolių pačią gražiau
sią, Miss Pauline Gugelyk, 
kaipo Detroito “grožio kara
lienę.”

(Tęsinys)
“Tu elgeta?” sušuko ka

ralius nustebęs. “Taip,” at
sakė tyliai moteris ir, įsmei
gusi akis į tolį, pradėjo lė
tai žingsniuoti vieškeliu, 
kurs raitėsi apie ežerą ir ve
dė į tamsius, neperžengia
mus miškus. Valandėlę ka
ralius Kofetua stovėjo lyg 
žado nustojęs. Paskui susi
griebė, pridėjo prie lupų 
pirštą, liepdamas savo rai
teliams tylėti, ir pamojo 
sekti paskui moteriškę. 
Mergina ėjo nepailsdama, 
diena iš dienos, nuo ryto li
gi vakaro, o jos akys sva
jingai žiurėjo į nepažįsta
mą ir niekad nepasiekiamą 
tolį, visai nejausdamos, kad 
jaunas gražus karalaitis su 
buriu raitelių seka ją iš pas
kos. Bekeliaudami jie pa
siekė gilius Alpių slėnius, 
kuriais teka žalios upės, 
traukė per kalnus, ant kurių 
viršūnių ilsėjosi debesys, jo
jo palei uolas, nuo kurių 
šniokštė kriokliai ir paga
liau atvyko į mirusį miestą, 
kur nuverstos nuo kolonų 
pelenuose gulėjo liūdnos 
dievų statulos ir iki pinijų 
miško tiesėsi griuvėsiai.

Iš vienos milžiniškos uo
los gabalo buvo iškaltas 
antkapis, po kuriuo ilsėjosi 
bejėgiai pelenai kadaise vi
sagalinčio gotų karaliaus, 
Kofetuos prosenio. Dabar 
Kofetua antrą kartą pastojo 
elgetai kelią ir tarė: “Aš 
taip pat esu karalius. Ties 
jura stūkso mano neprieina
ma pilis. Tu elgetauji vieš
keliais, ir tavo baltos kaip 
dramblio kaulo kojos yra 
basos ir kruvinos nuo ilgu 
kelionių. Pasodinsiu tave į 
sostą, vainiku apvainikuo
siu tavo galvą. Busi mano 
žmona ir karalienė beribių 
viešpatijų. Ar sutinki?”

“Kodėl turėčiau eiti su 
tavimi?” paklausė paslap
tingoji moteris, įrėmusi akis 
į tolį. “Mano viešpatija 
yra begalybė, o begalybė 
yra didesnė už tavo karali
ją.” Karalius Kofetua nu
leido galvą ir atsakė: “Argi 
neliūdna tau amžinai ke
liauti? Pailsėsi mano soste 
ir prie mano šalies pasieksi 
tos klaidžios kelionės galą. 
Paliausi ilgėtis, ir tavo akys 
nebežiūrės į nepasiekiamą 
tolį.” “Tu taip manai?” 
paklausė moteris, ir jos 
akys pasidarė dar svajin- 
gesnės. Karalius Kofetua 
puolė prieš ją ant kelių. 
“Tu esi mano ilgesys! Ne
leisk man mirti iš skausmo! 
Nejau tu manęs neapken
ti?” “Dėl ko turėčiau tavęs 
nekęsti? Tu man nieko 
blogo nepadarei,” atsakė 
moteris. “Tai buki mano 
žmona.” Moteriškė nieko 
neatsakė, bet jos veidas ap
siblausė. Pagaliau ji tarė: 
“Nemyliu tavęs, karaliau. 
Tavo meilė pranyks be at
garsio, kaip sapnas.” Gra
žiojo jaunikaičio veidu rie
dėjo ašaros, bet jis nuslopi
no raudą ir atsakė: “Mano 
meilė, nors ir negaus atgar
sio, nepranyks. Meilė gai 
vinasi tuo, ką duoda, o ne 
tuo, ką gauna. Buki ma
no!” Ji nuleido galvą ir 
pagaliau pratarė: “Sutinku, 
nes nenoriu, kad ilgiau ken
tėtum.” Apsvaigęs nuo lai
mės karalius be žodžių pri
glaudė ją prie savo kruti
nės. Ir vėl prasidėjo kelio
nė. Daugel miestų jie ma
tė, daugel pilių bokštų ir 
tvirtovių, kol Kofetua prijo

jo savo gimtąją šalį. Iškil
mingas buvo įvažiavimas į 
miestą, ir niekas nesistebė
jo, kad karalius vedė elge
tą, nes ji buvo gražesnė už 
visas mergaites, kurios iki 
šiol buvo gimusios.

Visų veidai švietė džiaug
smu, visi miesto varpai 
skambino, skelbdami apie 
karaliaus sugrįžimą su žmo
na, tik vienas žmogus vaik
ščiojo tylus ir nubudęs. 
Tai buvo karalius Kofetua. 
Niekas jo tylaus liūdesio 
nematė, išskyrus seną auk
lėtoją, kuriam karalius kal
bėjo: “Kaip aš galiu būti 
laimnigas, jei josios siela 
klaidžioja nežinomose toly
bėse? Atidavė man savo 
saldų kūną, davė man savo 
užuojautą, bet nedavė mei
lės. Laikau ją glėbyje, ta
čiau mano ilgesys nenuri
mo. Mano žmona, nors 
prie mano šalies ilsisi, visai 
man yra tolima.” “Pats sa
ve be priežasties kankini,” 
atsakė jam auklėtojas. “Ta
vo žmona myli tave, tikėk.” 
Bet karalius liūdnai papur
tė galvą. “Eik su manimi,” 
tarė jis, “ir pamatysi. Jos 
akys niekad neatsispindėjo 
manosiose, nors beviltiškai 
ilgėdamasis ieškojau jų 
žvilgsnio. Eik ir pamaty
si!”

Ir sušaukė karalius- visą 
dvarą karalienei pagerbti. 
Atvedė jis savo žmoną į 
gintaro salę, pasodino si
dabro soste ir atsiklaupė 
ties basomis elgetos kojo
mis, baltomis kaip dramblio 
kaulas. Ties tomis kojomis 
padėjo savo deimantų vai
niką ir skausmo pilnu vei
du pasižiurėjo į žmoną, 
maldaudamas jos žvilgsnio. 
Bet karalienės akys žiurėjo 
kažkur tolyn tolyn, ten kur 
pro atdarus pilies langus 
matėsi jura, tolumoj jung
damasi su dangum. Kara
lius Kofetua, bežiūrėdamas 
į žmoną, vis labiau balo, 
konvulsingai gniaužė ran
kas ir šnabždėjo: “Manoji 
meilė auga todėl, kad ati
duodu visą širdį. Ji auga ir 
naikina mane taip. kaip ug
nis naikina lempoj alyvą.”

Tuo tarpu karalienei visi 
atidavinėjo pagarbą: žmo
nės, paukščiai, žvėrys ir gy
vuliai. Lenkėsi jai ir dan
gus, ir žemė, ir vanduo, ir 
ugnis. Bet karalienė, nors 
šypsojos, tačiau žiurėjo i 
tolį. Jos akys buvo įbestos 
kažkur, kur nesiekė joks 
žmogaus žvilgsnis. Kara
lius Kofetua apkabino jos 
kojas ir pabučiavo. O ta
me pabučiavime buvo su
kaupta visa jo meilės jėga, 
visa jo sielos ugnis, jo šir
dies įkarštis ir paskutinė jo 
gyvybės kibirkštis. Ilgesys 
jį buvo tiek palaužęs, kad 
dabar su paskutiniu pabu
čiavimu atidavė savo gyvy
bę ir kaip pakirstas nukri
to žemėn. Išblyškęs kara
lienės veidas staiga parau
do ir iš jos akių išriedėjo 
karti ašara. Nejudėdama ji 
sėdėjo sidabro soste, tary
tum statula, ir tyliai dejavo, 
bet jos akys, nors aptrauk
tos ašarų, bet vis žiurėjo į 
tolį, į beribę, nes kitaip žiū
rėti joms nebuvo lemta.... 

(Pabaiga)

“Kelei

vio” kalendorių 1952 me

tanas. Daug informacijų ir 

skaitymų. Kaina 50 centų.
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IS Plataus Pasaulio į
“Bastilijos Diena”

Liepos 14 d. visa Prancū
zija labai iškilmingai minė-

Sveciai Čechijoj
40 švedų darbininkų uni

jų narių lankėsi čechoslo- 
vakijoj susipažinti su tos

1789 metais sukilusi žmonių 
minia užėmė Paryžiaus tvir
tovę, vadinamą Bastilija. 
Tai buvo Didžiosios Pran
cūzų Revoliucijos pradžia. 
Šiais metais prancūzų vy
riausybė tautinės šventės 
proga i-uošė daug kariškų 
paradų.

mais.” Grįžę į Švediją tie 
unijistai sako, kad jie Če
kijoj buvo traktuojami, 
kaip “šnipai” ir juos sekio
jo visą laiką policininkai, o 
pramonės svečiams visai 
neteko pamatyti. Jie buvo 
penimi “statistika” ir pasi
gyrimais.

Kašmiro Klausima*

Jungtinių Tautų organi-
Tito Baukstosi

Jugoslavijos diktatorius
zacijos tarpininkas, ameri- Tit0 vienoje ka,boje praei. 
kietis Dr. Firauk Graham, savaitę sakė, kad Jugo
atvyko į Pakistaną iš Indi
jos tartis su Pakistano vy
riausybe dėl taikaus Kaš
miro provincijos priklauso
mybės išsprendimo. Jau 
kelinti metai Kašmiro klau
simas kelia nesantaiką tarp 
Indijos ir Pakistano. 

Anglija-Egiptas

slavija yra laiminga ištru
kusi iš “rusiškos okupaci
jos.” Bet Tito mano, jog 
Rusija pradės naują kruvi
ną avantiūrą kur nors ki
tur, jei Korėjos karas nu
rims. Jugoslavija bijo, kad 
rusai naują “žygį” pradės 
Balkanuose.

JT KARO VADAI KORĖJOJ

JT karo pajėgą vyriausias vadas Korėjoj, gen. Matthew B. Ridgway (antras iš kairės), tariasi su fronto vadais dėl 
prasidedančią paliaubą darybą. Su joo nutraukti (iš kairės į dešinę) gen. J. A. Van Fleet, admirolas C. T. Jvy, 
gen. L. C. Craigie ir admirolas A. A. Burke.

Noriu Nuomuot Namą
' Jei kas žino isnuomuojamą namą 
, vienai šeimynai tarp Worcesterio ir 
Whitinsvilte malonėkite man praneš
ti, bosiu labai dėkingas. (30)

S. Korolkevieh,
C/o V. Cardone, 
Nasonville, R. I.

Kalif or ni j os Lietuviai!
Kas turite išnuomavimui 

kambarį arba žinote namus 
pardavimui, prašau rašyti 
tokiu adresu: J. Paskoris, 
2820 James St., Melrose 
Park, Baltimore 30, M d. 
Aš noriu persikelti į Kali
forniją gyventi.
Pardavimui Restoranas su

Baru
Pilnai įrengtas baras su restora

nu ir laisniu galima nupirkti su ma
žu įnešimu, pinigų daug nereikia. 
Savininkas dėl senatvės išeina į po
ilsį. Kreiptis: (30)

Juozas Lugauskas,
426 So. 5th St.,

Brooklyn 11, N. Y.

Reikalinga Vedusi Pora
Reikalinga pora vedusių žmonių 

dirbti už baro ir virtuvėj, todėl turi 
mokėt valgyt gaminit ir biznį vesti. 
Butas ir valgis ant vietos, alga mė
nesinė. Kreiptis šiuo adresu: (30)

Juozas Lugauskas,
426 So. 5th St.,

Brooklyn 11, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI

Anglijos vyriausybė pa
siuntė 4 karo laivus į Rau
donąją jurą, kur praeitą sa
vaitę vienas Egipto karo 
laivas sulaikė anglų preky
bos laivą ir jį išlaikė “areš
tavęs” 24 valandas. Ang
lai sako, kad tokie šposai 
ateityje nebebus pakenčia
mi ir tuo pasirūpins anglų 
karo laivai.

“Satelitinė” Bažnyčia

Iš Vatikano praneša, jog 
ten laukiama, kad Maskva 
greitu laiku suorganizuos 
“satelitinę,” visiškai nuo 
bolševikų priklausomą baž
nyčią, kuri atsimesianti nuo 
Romos ir vadinsis “lotynų 
apeigų stačiatikių bažny
čia.” Rusijos pavyzdžiu to
kia bažnyčia busianti tik 
priedas prie bolševikų poli
tinės policijos.

Schachtas “Patarinėja”

Vokiečių finansininkas, 
buvęs Hitlerio “finansų 
burtininkas” H j a 1 m a r 
Schacht, vokiečių vadina
mas karo kriminalistu, da
bar pakviestas į Indoneziją 
susipažinti su tos respubli
kos finansais ir ukišku gy
venimu ir patiekti planą, 
kaip sutvarkyti tos valsty
bės finansus.

Gvatemalos Riaušės

Gvatemalos respublikoj 
praeitos savaitės gale vyko 
“antikomunistinės” riaušės 
prie vieno vienuolyno. Po-

tą žodį ir nusprendė. Prieš tai 
irgi ne ką galima butų sakyti, 
jei rašytojai atvirai butų pasi
aiškinę, kad V. Krėvės veikalas 
netinka premijai todėl, kad vys
kupas jį nepagyrė. Bet kam iš
sisukinėti ?

Nesenai rašytojas Ramonas 
gavo premiją už tai, kad savo
romane “Krvžiai” išniekino li-

« I

Reikia Garantijų

Paieškau brolio Stanislovo Sarpa- 
liaus, gimusio Bardauskų kaime, 
Vilkaviškio apskrity; Amerikon jis 

j atvyko 1904 metais. Jis pats, arba 
!jo šeima, arba kas apie jį žino, ma- 
llonės atsiliepti šiuo adresu:
' Motiejus Sarpaiius,
I 107 Lyon Street,
Į Paterson, N. J.

Aš, Karalis Šnaideris iš Naumies-katalikiškų tautų tarpe de* čio, Sakių apskričio, paieškau savo 
rinasi su Kristaus mokslu Prasau atsiliepti šiuo ad-

1 teisingumu? •
Amerikos lietuviai! Pasi

stenkime iki liepos 31 d. suda
ryti darbo ir buto garantijas 
šiems lietuviams, dar likusiems 
Europoje:

Juozas Bagdonas, gimęs 1920
beralus. Gavo premiją už už-;metais . Adr.: Schursta 15, 
sakytą ir pagal “liniją” parašv- ĮSchwab-Gmund. Germany, 
tą veikalą. bet ir tada premijos
skyrimas buvo suktais aiškini- 

pateisinamas. Argi He

Hanau, R. Kochstr., Reg 
ger, Germany.

Mykolas Sliesoratitis, gimęs! 
1920 m. Adr.: Hemmingen. 
Regierungslager, BĮ. 1, Zim. > 
204, Germany.

Jonas Endriukaitis, gim. 1904

La-

PHILADELPHIA, PA.

Klubinės Bėdos

mais pateisinamas. Argi 
tuviški kuniginiai žmonės ne-

Tesu: (36)
K. Šnaideris,

C/o G. Budria,
North Portal, Sask., Canada

Paieškau Oną Račiūnaitę, mano 
senų laikų draugę, iš Lietuvos pa
eina iš Prankabudžio kaimo, Nau
miesčio parapijoj, o aš, Margareta 
Cikytė, po vyru Martišienė, paeinu 
iš Veršių kaimo, Šakių apskr. Ji 
pati ar kas ją žino malonėkit para
šyti šiuo adresu: (30)

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

Musų klubuose įvairus 
m. (German Ethnic), žmona veikėjai kad bėga tai bėga!
Lydia, gim. 1906 m., vaikai Ed- štai viename klube pabėgo
mundas. gim. 1939 m., Elena, kasierius ir sekretoriai, štai 
ginu 1942 m .r Gilbertas gim. kitame k|ube į dj k.

Ger tonų susinnkimą norėjo pa
bėgti ir klubo prezidentas,

Bronė Stankevičius, gimusi b.et šerai kad. P38 direkto-
1924 m., ir v&čkai Stefa, gim. i*ius buvo sveiko senso pa-

Juozas Dailevičius. gim. 1909 1946 m jr Leonas gim j 951 sakyti tam “veikėjui,” kad
m. Adr.: Hersbruck. Regie- m Adr.:Ingolstadt, Elbrecht eitų į narių susirinkimą,
rungslager A.. Germany. Kaserne BĮ. D, Germany. kur jisai liko ir išrinktas

Erna Jakunaitis., gim. 1920 prezidentu, ir bėgtų iš te- 
m„ ir vaikai Teodoras, gimęs nai.
1942 m. ir Gabrielė, gim. 1949 Qt, įeięu tie — ką tilc

Julius Biiskis, gim. 1321 m., 
žmona Ona. gim. 1920 m., vai
kai Verneris, gim. 1943 m. ir 
Valteris, gimęs 1945 m. Ad-. . į begali ar nebedrįsta pasirodyti

licija Šaudė į žmonių minią tokie, kokie jie yra ir turi dang-,Tesas: Hersbruck, Regierungs 
ir virš 100 žmonių esą SU- stytis “nešališkumo” plunksno- teger A Ambergerstr., Ger- 
žeistų. Užmuštų skaičius mis?
neskelbiamas. Riaušės ki-! 
lo dėl pašalinimo vienos: 
prieglaudos vedėjo. Po 2 
dienų riaušės aprimo.

KOVELIS. 
New York, N. Y.

! many.

KAS MUMS RAŠOMA

1943 m. 
brecht Kaseme 
many.

BĮ. d..

Paieškau Marės Railienės ir jos 
dukters Agotos Railaitės, kilusių iš 
žetonių kaimo, Pagirių valsčiaus, 
Ukmergrs apskričio, Kauno guberni- 

Kas apie jas žino, prašau tuo- 
(30)

J. A. Shunskis,

jos.
jau man pranešti.

Jonas Velička, gim. 1909 m 
Adr.: Hersbruck, Regierungs- ’ 

Pas mus Gary, Ind., penki lager A.. Germany.
vaikėzai užpuolė gatvėje 62 J uozas Gencevičius, gim. 1924

Grįžta Senovės Laikai?

mandrųs
metų vyrą, George Ikovich, ir metais. 

. Ijį akmenimis taip sumušė, kad
čiui butų visai tvarkoje. Bet jį reikėjo vežti į ligoninę. Ten 

tokio atviro daktarai atrado, kad jam kojųDėl p. L. Kn. Barnių
{rašytojų “jury

“Keleivis” nesenai vadino p. „^^„^10 nedarė, o premi- 
L. Kn., “Darbininko bendra- jos paskyrimą pagrindė nešir- 
darbį, pranciškonų vaiku. Skai- dingaig samprotavimais, už ką 
čiau ir aš p. Kn. piktus? žodžius Rytojas Dovydėnas tuos pre- 
prieš “Keleivi” ir rašytoją Do- myos skyrgju9 ir barė. Rašv- 
vvdėną. Man puolė į akį, kad «jury” pasirodė esą nešir- 
p. L. Kn. visiškai neatsako į djngj žmonės, bet p. L. Kn. ne- kad ir visai neprasikaltusius 
rašytojo Dovydėno iškeltą kai- n- žodžio tam neširdingu- žmones akmenimis daužo. Gal

kaulai sudaužyti.
Senovės laikais pas žydus

buvo paprotys, kad tam tikros m 
rūšies prasikaltėlius išvesdavo 
už miesto ir akmenimis užmuš
davo. Bet dabar atsitinka taip,

Adr.: Dutzenteich. Kascmer B,, berneliai galėtų surast, k tą 
b/Nueraberg. Germany. | Povilas Partaukas. gim/1895 Ameriką ta. Jie Vrt, pabeg-

Juozas Akudavt&us, ganęs m Adr : Ingolstadt Elbrecht tų, bet dabar nėra kurbeg- 
1923 m. Adr.: Dutzenteich,.Kaserne Dp Camp R, c Ger ti. Kibą j Etiopiją bėgti?
k /Miiomhnrry ( .PmiJinv __b/Nuemberg. Germany, many.

Kazys Vimišys gim. 1926 Albertas Pijus. gim. 1910 m. 
Adr.: SchM*ach, Regie-1(Gcnnan Eth„jc) žmona ,

Narys.

rungslager I.. Germany. ‘delegan. gim. 1911 m., ir vai- Išvaro 2 Vengrų Diplomates
Antanas Ga.čionis, gim 1916 kai Leonas> gim im m LoręJ -----------

m. Adr.. Sc wa » Regie'jta, gim. 1940 m.. Ona. gimusi Valstybės departamentas 
^ngsager, Ttrm ny «1943 m., Morta. gim. 1946 m.'pranešė Vengrijos vyriausy-

tinimą, kad literatūros premija mui pater-sinti jis koliojasi ir j vaikėzams atrodo, kad senas m. Adr.: Ditlingen/Donau. 7- * ' - ' * , ’l ^ei» kafl Ji tuoj pat atšauktų
šiais metais buvo duodama ne o tei įrodo, kad jis yra žmogus tai jau nebererkalmgas 1 Regierungslager. Germanv. C.L" |1S Amerikos du savo diplo-
uz genausią. bet 
miausia” veikalą.

199 'E. Maine St., Amsterdaro, N. Y.

CHICAGO, ILL. 
Svarbios Paskaitos iš 

Šventojo Rašto
Bona kiekvienų nedėldienį noo 10 

▼aL ryto, 5324 So. Halsted St. Yra 
aiškinama tikroji Tiesa iš Šv. Rašto. 
Taipgi, galėsit įsigyti knygele, kuri 

’oe, aiškirėjusi iš spaudoe, tirianti

kurią galima gauti ir per paštą už 
40 centų, rašant: V Klovas, 3444 So. 
Lituanica Ave^ Chicago 8, III.

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

AJARŲ ŠAKNIS

fangen, Germany.
Ignas Pijus, gim. 1905 m. matus, kaipo nepageidaujašioje žemėje, bet visgi 62 metų Jonas Jagm nas, gim. 1910.

, Rašytojas V. Krėvė, be abe-'žmogus dar gali dirbti, tei kam'm. Adr.: Amberg. Leo-Jf^^ Vthmcb'žmo^'MaZ'?’^ ,asmeniJ;
Jeigu rašytojai butą Turte penkiej^“ ’i^T" ! VarVnT

bę. kad jie duoda premiją už« J# v<Južpuolė i. Ge™an5' - .. ... ....'Man,a. gim. 1934 m. ,r Kaz,-1 »kunoj, ankšti vengrų
tokį veikalą, kuris, tegu ir nėra vysk- raao skis neimu, j .
pats geriausias, bet laikosi Va- kate knt.kavęs išeidama, 
tikano linijos ėr nesukelia vys- bažnyc-.os “tiesą mokslo.

neteisus.

Vaikėzams, kurie
vieną senyvą žmogų ir 

nuakmeniavo” tai gal atro- 
Ka-{ao sportas, bet šiaip žmogui

iš jį

aukšti
Juozas Palionis gim. 1^6 gim 1939 m Adr”'; ambasados pareigonai.

m. Adr.: (13a) Amberg. Leo-{schnelldorf. Postort 60. Kreis

Ajarų Šaknis gelbsti 
nuo vidurių nemalimo, 
gerai veikia ant skil
vio, pydo 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 tari šių mineralų: 
Sulphur, Phosphorus, ir Potasium, 
ir šitie mineralai yra mums visiems 
reikalingi. Gali darytis Ajarų ar
batos ir gerti, bet yra gerai ir 
šiaip Ajaro šmotą kramtyti ir tas 

T. {Seiles nuryti. Ajarų šaknis $2.50 
Jie Išvaras. Mažiau perkant, 6 uncijos

manonn.^^a- d gJ ^sakė savo žo-ikyla klausimas, kas dėl tokio
kupų nepasitenkinimo, tai pa-^np p-- žvėriškumo 5r beširdis.
skyrimas premijos p. Vaičiūtei-'dį, tai rašytojų “jury” pagal

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kwkwo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatoriam

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

PaskatiBiBis laikais plinta Baudai, kad Staliną pra
dėjo ėsti t«ys. BMs dienomis tavo pasklidusi finte, 
tad jis jan aebefyvaa. Dabar kyla klausimas, kas ui
tas jo vietą, kai fftthit ji norimi?

Broiiura didelio formate, fraiteia virleltete, 82 pus
lapiai grynų tektų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke- 
tehrio” knyiyne:

* KELEIVIS _
TT,

jaunųjų žvėriškumo dr beširdis 
kūmo yra kaltas? Tėvai ar mo
kykla? Aš sakyčiau, kad dau
giau kaltės tenka mokyklai, nes 
vaikai mokykloje visą laiką

pold Kaseme. EI. A, Zim. 62. peucy,fangent Germany.
Germany.

Jonas Latkauskas, gim. 1919
m. (German Ethnic), žmona 
Lidija, gim. 1918 m., ir vaikai 
Alfredas, gim. 1940 m. ir Bri- 
gyta, gim. 1947 m. Adresas:

KorespondenciįoS

“išprašomi” todėl, kad Ven-iož $10°- 
grija išvarė du amerikiečius' ALEXANDER’S CO. 
diplomatus. 414 W. Broad»ay 

South Boston 27, .Mass.

mokytojų priežiūroje esti. tuo|jjanau. Rathenau 25, Germany, 
tarpu kai namuose daugelyje Adolfas Petraitis, gdm. 1898 
šeimų tėvad dirba ir vaikus pa- m, ŽTnona Marta. gim. 1907 m. 
lieka be priežiūros, arba palie
ka gatvei vaikus “auklėti.” At
rodo, kad mokytojai nemoka 
vaikų mokyti, jei tokie dalykai 
gali atsitikti.

T. TIESA.
Gary, Ind.

KAS GIRDĖT CHICAGOJ

(Atkelta iš 3 pusi.)
Dar rašoma, kad tarptau

tiniuose santykiuose valsty
bių atstovai “betkokį tei-

Adr.: Hanau. R. Kochstr., Reg.
Lager. Germany.

Melita Mulerienė, gim. 1910 
m. (German Ethnic), duktė, .
Katarina. gim. 1944 m. Adr.: smgumą deda ) sali ir ziur. 
Hanau, R. Kochstr., 16 L., Ger-

NAUJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

Liepos 11 d. laivu "general1 
Sturgis” į New Yorką atvyko 
šie lietuviai:

Berta Barkauskas, Balys čy- 
gas, Antanina Jankauskas, My
kolas Luneckas. Mykolas Ody-

tik jėgos dėsnių.
Istorija ir gyvenimas duo

da gausių įrodymų, kad bū
na visai atbulai. Ką rodo 
Kristaus byla? Ar vyriau- 

gim. 1950 m r Gediminas, gi- gjejj kunigai su Sinedrijos 
męs 1951 m. Adr.: Hanau, R.
Kochstr. 16a. Germany.

Ona Ranrtnąitienė gim. 1909 pilota5? Ar Romof
m. (Garmau • . na. e. ir j ntojj inkvizicija derina-
sūnūs Emamiuas. gim. 1940 . jį i , o *
m. Adr.: Hanau. R. Kochstr.. « su„,K"StaUS mO*S'U;.. Ar

many.
Antanas fekanavičius, gim. 

1921 m., žmona Magdelena. gi
musi 1932 m., ir vaikai Karolis.

nariais parodė didesnį tei
singumą, negu pagonas, ag-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS 12,500,000.00.
Savo nariams ligoie pcialpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $6,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa aąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prtralyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas rištinę kuopų arba į Centrą adro-

niec, Vytautas Sušinskas, Jonas'Reg. Lager. Germany. katalikiškų tautų baudžiava
Toleikėa, Eduardas Veingertne-I Meta Ramonaitė, gim. 1933 derinasi su evangelijos skel- 
ris ir Petronėlė žeimls. 1m. (German Ethnic). Adresas: biamais idealais? Ar karai

LITHUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA 
>07 W. S0& - įtari YuA 1, N. Y.
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TAKSŲ KOLEKTORIUS 
TRAUKIAMAS TEISMAN

BOSTONAS LAUKIA
GEN. MacARTHURO

LIETUVIŲ MELODIJOS VALANDOS
Milžiniškas

Prezidentas Trumanas Liepos 25 d. generolas 
prieš porą savaičių suspen- MacArthur atvyks į Bosto- 
davo musų valstijos mokės- ną, kur jis kalbės seimelio 
čių inspektorių (taksų ko- jungtame posėdyje. Taip 
lektorių) Denis W. Dela- pranešė šį pirmadienį sei- 
ney, o šį pirmadienį prezi- mėlio komitetas generolui 
dentas jį pašalino iš vietos MacArfhurui pasitikti. Ge- 
ir jo bylą perdavė justicijos nerolas atvyks į South Sta- 
departamentui imtis “ati- tion 3 vai. po pietų ir kal- 
tinkamų žygių.” Justicijos bės seimelyje 9 yal. vakare, 
departamentas sako, kad Jo kalba tęsis 45 minutes.
Massachusetts mokesčių in- ----------------------------------
spektoriaus reikalas yra ty- Bareikių Sūnūs Ruošiasi

n
SEKMADIENI, LIEPOS==JULY, 22,1951

rinėjamas kriminalinio sky
riaus ir tik vėliau paaiškės, 
kokių žygių bus imamasi

Laivyno Aviacijai - ant --
Musų skaitytojų J. Ba- 

prieš tą pašalintą aukštą reikių sūnūs, 19 metų am- 
valdininką. žiaus Robertas, šiomis die-

Prieš suspendavimą Bos- nomis baigė Pensacolos 
tono taksų kolektorius pra- (Florodioj) laivyno mo- 
šė, kad jis butų atleistas iš kyklą aviatoriams ruošti ir1 
pareigų. Už kokius prasi- dabar mokinasi skraidyt U. 
kaitimus mokesčių inspek- S. Navai Auxiliary Air Sta- 
torius atleistas greitu laiku tion skraidykloj, taip pat 
paaiškės. Floridoj.

--------------------------------- Užbaigęs skraidymo kur-
P. RUPLĖNAS GRĮŽO są ir išlaikęs kvotimus, ji-

IŠ KORĖJOS FRONTO sai gaus laivyno aviatoriaus 
ženklą (aukso sparnus) ir

Brockton Fair Grounds Brockton, Mass.
gros Al Stevens Radio Orkestrą

IŠ RADIO PIKNIKO

Lietuvių Radio Korpora-

AUKOS BIRŽELIO
DIENŲ MINĖJIME

Musų laikraščio skaityto- bus priskirtas prie laivyno CU°5 piknike praeitą sek- Amerikos Lietuvių Tary- 
jų D. Ruplėnų sūnūs Petras aviacijos. ” madienį Maynarde, Vose’s bos skyrius mums dabar
prieš porą savaičių grįžo iš Jo tėvai vra ‘‘Keleivio” Pond, dalyvavo didelis bu- pridavė sąrašą aukotojų, 
Korėjos ' fronto, kuriame skaitytojai ir gyvena Bosto- žmonių iš labai plačių kurie birželio 16 d. Muni- 
jam teko kautis ištisus me- no priemiesty, Mattapane. Bostono apielinkiu. Pikni- cipal svetainėj aukojo Lie
tus laiko pavojingoj vietoj. Jų Robertas yra baigęs buvo išdalinta dovanų, tuvos laisvinimo reikalui. 
Petras Ruplėnas yra karo Hyde Parko vidurinę mo- kurias gavo: [Aukojo:
aviacijos fotografas, jis kyklą (high school) ir lan- w 1- ^2 
skraido virš priešo teritori- kė Suffolko Universitetą. So- Bostono: 
jos ir fotografuoja priešo ----------------------------------
pozicijas, miestus, susisieki- u ALT Skyriau* Posėdžio 
mo kelius, o paskui, pagal

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

Parduodamas Namas
šešių kambarių namas. 3 viršuje 

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

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

Telefonas: EL 4-8047.

Ar Žinot Kur Ką Gantil

Biznio reikalais kreipkitės: 
409 W. Broadway. So. Boston 

6513, Paula Bernotas j Po $10—Juozas Arlaus- Arba telefonu°kit: SO 8-0520 
•kas, A. Chaplikas ii eJoricio i

2. 2565, Lou Bellanti iš Jankauskas.
Roslindale; , Po $5—Dr. P. Kaladė,

3. 2990, H. Hanna iš Šimėnas, S. Lūšys, P. Vait
kevičius ir E. C.rr - j. - v ,, , Maynard;Trečiadieni, liepos 11 d.,| 4. 8293.A> Joan Romajo fotografijas, karo avia

cija pasirenka vietas, kurias k p. Draugijos name posė- T, ‘
bombarduojama. Petras ru- džiavo ALt Bostono sky- n°?ky r ° S™/ i 
pienas ir antrame pasauli- rius. pirmįninkas p. A. B°St°n 1
niame kare kariavo aviaci- chanlika* npo-alėin dalv- SLOres 1S Kexeie’ioi fotografu vnapnicas negalėjo daly- 6 3278-A, N. Hanscom
joj iotograiu. vautl> posėdžiui vadovavo -- HnH(.on .

Drg. Ruplėnai gyvena vice-pirm. adv. A. Juknevi- ? 4525^ Frank Matie-
427 6th St., So. Bostone. čius. junas iš Cambridge;

KVIEČIAME Į 
BALTUOSIUS KALNUS
Kviečiame visus savo drau

gus. pažįstamus ir bendrai vi-

FOURTH ST. JUNK YARD 
171 W. Fourth St.

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

Perkam taipgi žalvarį, varį, 
šviną rinkos kainomis. Gele-

Mes pranešam, kad
sų krautuvėj visokių
randavojimui, kaip tai Floor 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turimo vi
sokių pentų, varnišių, siei 
pierių, plumbing, elektros 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitfe

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

628 E. Broadvay, . So. Ba
Tel. SO 8-4148

B. J. Vasiliauskas aukojo sus lietuvius atvažiuoti i gra- žies kainos pagal kokybę: 75c,
$3.

Po $2—K. Kalinauskas, 
Vembrė, Januškis, A. Ivaš
ka, J. Januškevičius, Morta

i..žiąją kalnuotąją New Hamp- 
shire valstiją, kurtos gamta 
mažai kuo skiriasi nuo mus 
Lietuvos. Manau, kad bus vie-

$1.00, $1.25.
Telefonuokit: SO 8-9117. 
Popiet trokas paims. (31)

--------------------------------- I. Posėdyįe buvo. iškIa“s>? 8. 4025-A, Dannv R

Linkėjimai u Frankfurto MržcHn^Mnnta’di,™ iš fo'idence, R. I.
_______ birelio liūdnųjų dienų mi- Mįss Lithuania of N E

Iš Frankfurte įvykusio ne?mą So. Bostono Mumci- kontestą šiemet laimėjo
Socialistų Internacionalo S,Veta'neJe- Nutarta p.a’ Jane Noviek (Navickaitė) 
ovumiistų lutei navioiirtiu dėkoti meno pfOgiamOS 1S- 
kongreso gavome širdingų pildytojams, dainininkams 
sveikinimų. Po sveikini- Dr j Antanėliui ir R. Juš- 
mais pasirase draugai: J. kai aktoriui H Ka4inskui 
Skorubskas, Lietuvos soc- ir muzikui j Kačinskui už 
laldemokratų atstovas kon- puikią meninę programą. 
grėsė; Klara Kalnins. Bru-Aukų minėjime surinkta
?r° ^a n.lPs’.^* bsen\aldsir $184. Naujas kasininkas J. .. . . . , ,
V. Bastijanis nuo Latvijos Kasmauskaį pai„fOrmavo n'ke’ kune P'rk° ,r parda' 
socialdemokratų; Johannes ie kasos dėtį Nutarta
Mikhelson, nuo Estijos so- vjsus kasoje esamus jni. 
cialdemokratų, Topalovic- pasilikus apie 20 dole- 
jugoslavų socialistų ir kt. asi ti ALT centrui į

Socialistų tarptautinis miest„ k D61
kongresas vyko Frankfurte, ■ Bostono kvota dal. neiš_
Vokietijoj, nuo birželio 27.pj,dyta ir buv0 pasitarta,
iki liepos 3. Apie jį jau kajp gaijma ją sukelti, ar 
buvo Keleivyje plačiau bent bandyti sukelti_ 
lasyta. , Posėdyje buvo pakeltas

klausimas dėl Lietuvių Me

lš Maynard, Mass. Jai bu
vo Įteikta majoro John B. 
Hynes dovana, graži taurė.

Liet. Radio Korp. nuošir
džiai dėkoja visiem dalyva- 
vusiem piknike. Taipgi dė
koja visiem kurie dirbo pik-

vinėjo tikėtus, ir visiem ku 
rie prisidėjo bet kokiu bu 
du padaryt šį parengimą 
pasekmingu.

Steponas ir Valentina 
Minkai

Butėnienė, V? Jankus,'Pe-|“ntėlž Jfetuvil) ato?toay vi'u 
linkaitis A Matioška A ‘v,soje Naujoje Anglijoje. Čia 
Šmaižys,* Blumas, Ig. K*, K^* ™miai pakvžpuoti ,yra 

N. ir J. P. Markelionis.
Po $1—Paliulis, Galinis,

Norkunienė, Vainauskas,
Balčiūnienė, A. Laurinaitis,
A. Bartašiunas, B. Virbic
kas, Gedvilienė, Lukošiū
nas, W. Gedwil, Kubilius,
Bajerčius. P. Razvadaus- 
kas, Vilaišis, Čiapulis, Bu
činskas, šlikas, Rei Paul,
V. Petukajskas, Dalange- 
vičienė, Charles Brach, P.
Ausiejus. M. Pečiulis, A.
Eimatutis.

Aukų rinkėjai surinko:
Levickytė ir Naginionis—
$21.13; Lazdenis ir Mono- 
maitis—$52.66; Mickunas

kalnų oru.
Reikia važiuoti route (keliu)

No. 3 ik: pat musų vietos, ku
rios vardas yra RED TOP 
CAMPS, Thornton, N. H., apie 
135 mylios nuo Bostono.

Kviečia visus (30)
Albinas ir Ona Nevierai.

LIETUVIS PERKA DŽIONKĄ 
Juozas Sinkevičius

Praneškit jam kų turit. Jis nu
pirks ir pasiims kada tik jums pa
rankiau, popiet ar vakare. Telefo
nuokit: SO 8-8343. (36)

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nno 9 ryto iki 12

447 Bro»dway
SO. BOSTON, MASS.

NELEGALIŠKI lodijos Valandos nesilaiky-
VAIKŲ ISUNINIMAI m0 J|jetuviško soIidaramo <r

, garsinimo bolševikiškų pa 
Is Lynno praneša, kad rpncFinl„ vfai posėdžio da.

BOSTONO SKAUTŲ
VIETININKIJOJE

Liepos 8 d. skautininkui 
Vladui Petukauskui išvykus 
gyventi į Clevelandą, Bos
tono Skautų vietininkijos 
vietininko pareigas laikinai 
eina paskautininkas Liudas 
J. Končius (328 E St., So. 
Boston) 27, Mass.). Visais

NAMAS PARDAVIMUI
Mūrinis 6 šeimynų namas 

South Bostone, 293-5 West 3rd 
St. Gerai įrengti pečiai:, baltos 
sinkos ir maudynės. Geras pir
kinys. Vienas butas bus tuš
čias pirkėjui. Savininką gali
ma matyti nuo 5 iki 8 vai. va
karo. (39)

George Lekas,
ir Žilinskas—$16.71; Ra-!168 F SL’Boston’Mass-

niulis ir Ki iulis—$46.66.
Viso $1><4.16.
Aukotoianis tariame šir

dingą ačiū.

ALT Bostono Skyrius.

. - . rengimų
ten tam tikra grupe žmonių , jai sutikOj kad lietuviš.
vertėsi beibių prekyba ir kai jstaigai nedera garsinti ____ ____________ _____
norintiems žmonėms parų- Lietuvos priešų ir Amerikos Bostono skautus liečiančiais 
pindavo vaikų Įsumnimui. išdavikų parengimus, bet reikalais prašome į ji kreip- 
Sako, apie 20 vaiku nelega- kokių nons žygiy dė, t0 „e. Us
liskai jsuninta. Valstijos nutarta imtis, kol paaiškės —---------------------------------------
prokuroras dėl to beibių daugjau davinių apie L. M. PARDUODA NAMUS 
biznio pradėjo platų tyn- v »»
T1P11TY151 it* rv i • — Bostone 2 soimu, perai įrenjr-nejimą ir . ako, Kan mažiau Sekantis posėdis bus sau- ti. parankioj vietoj. $5,500. 
šiai vienas daktaras esąs kiamas maniučio mėnesio Cit? Po,nt'( 3 šeimų.. * v : lugpiuciu menesiu 5 kamb. su visais patogumais,
įtrauktas i tą biznp Vaikų , k d b tariamasi dėl
“nardavėiai” paimdavo iš ?. e’ K Qa DUS ^n"mabl nel So. Bostone. Broadvay. 1 šeimos paraavejai paimdavo iš žiemos seZono darbo.
‘‘nelegališkai gimdančių
mergaičių vaikus ir juos _______________________ ’
atiduodavo už atlyginimą

RADIO PROGRAMA

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

1— Muzika.
2— Bostono lietuvių skau

tai ir skautės.

A. J. NAMAKSY
KKAL ESTATE « INSUBANCB

409 W. Broadsray
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 87 OBIOLB STBBBT 

Wmt Rotbary, Mam
Tel. PArkwsy 7-0402-M.

VAISTAS “AZIVA”
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
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (51-1)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Mass.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietn^ls Gydytojas Ir
Vartoja včliauaioa konstrukieijoa 

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 aoa 7-*
534 BROADNAT.

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
lt Tn~l St, ItaM MUta,

Kaiaberyo 206___
BOSTON. TeL LA 3-2271

arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikriniai 

Jei Reikia, Duoda Pe
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kaad 
Šventadieniais uždaryto.

BORIS BEVERAGE COt

Po pi'pramos prašome11 kamb. modemiškai įrenirti. tinka v - a • 4
daktarui ar kitam profesionalui, parašyti laiškelį HT atVlFUtę 
‘'Kį,e.ury. 3 k.n.b„|i stotį WHEE, Uthuanian
centrinis šildymas ir visi kiti pato- Program, 35 CoUlt St, BOS- 

n, prraziai atnaujinti, $7,400. • ° ## . • . • ' i •• n :gumai, Kražiai aunaujinui, ♦«i ~ __ e
norintiems vaikus įsunmti. Musų valstijos aukščiau- Dorchestery. Ashmont, 2 šeimų ton, Mass., o biznio reiKa 

Spauda kalba apie tą biz- šio teismo teisėjas J. Arthur '"nlug'kitų?1n4a"m^'parduoda ir «- lais rašykit ofiso adresu:
nį, kaip apie “beibių far- Baker, 72 metų amžiaus, šį lengvomis sąlygomis P»sko- 502 E. Broadway, So. Bos-
mą,” kur mergaitės vykdą- antradienį atrastas negyvas _ Antanas jahmMa* ton 27, Mass.
vo gimdyti. savo mašinoje. 545 Brondway. So. Boston. 

Tek SO 8-0604 Steponą* Minkus.

DR. D. PILKA
,. Ofiso Valandos: ana IMS 

IrmTMI

846 BROADWAY 
•O. BOSTON. MASS. 

TaMooas: SOUth Boston 18M

Tel. AV 2-4028

Dr. John Repshi*
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

irao 10 iki 12 ryto 

496 COLUMBIA ROAD
arti Upham's Camer 

OORCHKSTKR. MAM.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

220 E Street, South 
Pristato toniką, vyną lr

etos rūšies alų baliams, 
ėms į namus ir aslas. (-)
Savininkas:

JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

arba namuose, 1660 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8-
2414.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

* TeL SO 8-4149
Turim visokią vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
ėia jau 20 metų.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ AI

)

ėia pat tr |

Saugi priežbua,
226 BROADWAT.

SO. BO8TON, 
TaL SOatk

t




