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Paliaubų Derybos Korėjoje. 
Vyksta Labai Sunkiai

Bolševikai Nori Laimėti Teritorija; Siūlo 38-ja Paralele 
Kaip “Paliaubų Linijų”; JT Delegacija Nori Sustot 

Prie Esamo Fronto; Pietiniai Korėjiečiai grasi
na Trauktis Iš Derybų, Jei Bus Priimtas 

Bolševikų Pasiūlymas

Jau 14 posėdžių turėjo j Tito Teisingai 
1 delegacija su kinų ir šiau a#>• . m l 4
rinių korėjiečių delegatais AlKirtO UlOlOtOVUl
dėl karo paliaubų padary 
mo, bet derybos dar nepa
jėgė išspręsti nė vieno kiau-

Jugoslavijos diktatorius 
Tito atsiliepė j V. Molotovo 

'simo. Bolševikai Siūlo, genimus Varšuvoje ir sa-
'PT' ____ ____xi T?nei irti ^rr»z\*-»Sc? mn

BOLŠEVIKŲ ŠNIPAI TEISIAMI JAPONIJOJ

Septyniolika korėjiečių ir japonų Tokio mieste nuteisti, kaipo bolševikų šnipai. Pa
veiksle matosi teisiamieji šnipai ir jų kariški sargybiniai.
- LL±—

Karo Pavojos Didėja, Sako 
Generolas Narshall

Slaptame Liudijime Kongrese Sakė, Kad “Priešas” Visur 
Stiprinasi; Gresia Naujas Pasaulinis Karas; Saukia 

Tautą Nesulėtinti Ginklavimosi; Siūlo Saukti
{ Armiją 430,000 Vyrų

Kiek Didinti
Oro Pajėgas?

kad JT jiems užleistų teri- ^.af^ Rusijoj žmonės ma 
toriją j šiaurę nuo 38-osios Yra žudomi Sibiro ver 
paralelės ir kad paliaubos stovyklose ir daugelio 
butų sutartos palei tą nelem taut^ žmonių lavonais yra 
tąją paralelę. JT delegaci- nukloti Sibiro tirlaukiai. 
ja siūlo sustoti ten, kur da- Tito sakė, kad Rusijos 
bar eina frontas. diktatūra savo valdžią re-

Pietinės Korėjos delega- mia žudymais ir krūvos la- 
tas derybose, generolas Pa- vonų yra bolševizmo pama
lk Sum Yup, gavo įsakymą tas. Tito kalbėjo 100,000 
iš Korėjos prezidento, Syng, žmonių miniai Kozara mie- 
man Rhee, pasitraukti vi-,ste ir atvirais žodžiais nu- 
sai iš derybų, jei JT dele- piešė savo buvusį “draugą,

Galvijų Skaičius Pradeda Palys Abadano Aliejaus
Žymiai Padidėjo Savęs Bijoti Valykla Sustoja

gacija priimtų bolševikų rei 
kalavimą daryt paliaubas 
palei 38-ą paralelę. 

Bolševikai varo piktą pro

tėvą ir mokytoją”—Staliną, 
kaipo masini žmonių sker
diką. Tito įspėjo Jugoslavi
jos žmones, kad jiems gre

pagandą prieš Ameriką ir;šia didelis pavojus iš Mas- 
sako, kad Amerika nori už- kvos ir jos satelitų imperia-
tęsti Korėjos karą, bet JT 
delegacijos sąlygų jie nesu
tinka priimti ir vis tikisi be 
šūvio laimėti apie 30 mylių 
platumo ir 90 mylių ilgumo 
žemės plotą į šiaurę nuo 38 
paralelės.

Bolševikai nėra patenkin
ti, kad Amerikos lėktuvai 
ir karo laivai daužo jų susi
siekimo kelius ir sandėlius. 
Jie sako, kad tai yra sunkiai 
suderinama su karo paliau
bų “dvasia”, bet nesutinka 
sulaikyti karo veiksmų, kol 
negaus be karo daug žemės.

Aliantai yra labai atsar
gus. kad bolševikai jų ne
apgautų ir nepultų iš pasalų 
pasinaudodami derybomis, 
kad savo jėgą sustiprinti.

MASKVOJ KLBAMA
APIE KARĄ

lizmo.

Maskvos “Trud” paskel
bė įspėjimą savo skaityto
jams, kad jie neužmirštų 
karo pavojaus. Sako, Ame
rikos ir Anglijos “imperia
listai” kursto Jugoslavijos 
Tito pradėti Balkanuos Ko
rėjos karą, kaip “pietiniai 
korėjiečiai pradėjo Korėjo
je”. Girdi, Tito pulsiąs kai
mynines “liaudies demokra 
tijas”. ,

“TAIKOS SĄSKRIDIS”
RYTŲ BERLINE

Kinijoje Didėja
Partizanų Karas

15,000 kiuų nacionalistų 
kareivių, vadovaujami gen. 
Li Mi, kaujasi su komunis
tais pietinėj Kinijoj, prie 
Burmos sienos. Nacionalis
tai prieš porą metų pasitrau 
kė iš Kinijos į Burmą, kuri 
dėl savo silpnumo negalėjo 
kinų kareivių nei nuginkluo 
ti nei išvaryti iš savo'Teri- 
torijos. Dabar kinų nacio
nalistai Burmoje * gavo “iš 
kur tai” naujų ginklų ir įsi
veržė į bolševikų valdomą 
teritoriją. Kinų nacionalis
tų karo lėktuvai iš Formo
zos padeda partizanams ka
riauti.

Burma yra pripažinusi 
bolševikų režimą Kinijoj ir 
norėtų būti neutrali kinų vi
daus kare, bet neutralumui 
išlaikyti reikia jėgos, o Bur 
ma jos neturi ir dėl savo 
silpnumo yra veliama į kai
myno karą.

ANGLAI SIUNČIA
“IRANO MISIJĄ”

Dabartiniu laiku Amen- Prezidentas Truman De- Didžiausioji pasaulio alie 
koje yra daug daugiau gal- troite papasakojo, kad kar- jaus valykla Abadan mies- 
vijų, negu 1945 metais. New tais žmonės duoda save už- te, Irane, šį antradienį už- 
School for Sočiai Research baidyti ir nebežino patys, sidaro. 12,000 vietinių dar- 
pavedė dviem prafesariam ko bijoti. Wisconsin valsti- bininkų lieka be darbo. Va- 
padaryti apskaičiavimą ir jos sostinėj, Madisone, vie-'lykla užsidaro todėl, kad 
jie atrado, kad dabar galvi-nas laikraštininkas davė nebeturi kur dėti aliejaus, 
jų skaičius siekia 65,400,- žmonėms pasirašyti petici-nes dėl kilusio ginčo tarp 
000 galvų, arba 7,600,000 ją, kurioje nebuvo nieko ki- Irano ir anglų laivai neiš- 

prieš 6 to kaip tik ištraukos iš Ame gabena aliejaus į kitus kra- 
metus. Į šitą skaičių neįeina rikos “Nepriklausomybės štus, o sandėiUi'yra pefpn- 
melžiamos karvės, bet tik- Deklaracijos” ir is “Teisių dyti. Uždarius, valyklą turės 
tai mėsai auginami galvi jai. • Biliaus”. Iš 112'žmonių, ku- sustoti ir aliejaūs šulinių ga 
Todėl mėsos trukumo netu- rie buvo prašomi pasirašyti, myba, o tada apie 70,000 

111 atsisakė, bijodami, kad darbininkų liks be darbo, 
jų kas nepaskaitytų bolše- Amerikietis tarpininkas 
vikais ar kokiais nors “sub- Anglijos-Irano ginče, W.A. 
versyviais" ir kad jie dėlto Harriman, praeitą savaitę

retų būti, nors mėsos parei
kalavimas eina didyn.

Žemės ūkio departamen
tas skelbia, kad šiais me
tais Amerikoje yra 106 mi- nenustotų darbo! Preziden- išvyko į Londoną tartis su
lionai galvų kiaulių, arba 
5% daugiau kaip pernai. 
Todėl ir kiaulienos mėsos 
trukumo nebus.

NUŽUDĖ ŽMOGŽUDĮ

Oklahomos valstijos kalėji
me pereitą penktadienį bu
vo elektros kėdėj nužudytas 
Jearell Hathcox, kuris 18 
mėnesių atgtl nušovė sargą.

įspėja Sovietų Rusiją
Amerikos atstovas Jung

tinių ,T a u t ų parlamente, 
Warren AustJn, šią savaitę 
ispėjo Sovietų Rusiją, kad 
jeigu ji užpuls Jugoslaviją 
ar kurią kitą šalį Europoj, 
Amerika tuojau eis užpulta- 
jai šaliai į pagalbą. Ar Ru
sija pabos to įspėjimo? J tą 
klausimą niekas negali atsa 
kyti.

tas privedė tą pavyzdį, kaip Anglijos vyriausybe dėl il- 
įrodymą, kad McCarthy ir gai užsitęsusio aliejaus gin- 
panašių žmonių prapaganda■ čo likvidavimo.
ir prasimanymai sumaišo

Bolševikai sukviečia į 
rytinį Berlyną jaunuosius 
komunistus iš įvairių šalių į 
“taikos sąskridį”. Sako, da
lyvausią jaunieji bolševikai 
iš 70 kraštų.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Herbert Morrison 
pranešė, kad anglų vyriau
sybė nutarė pasiųsti į Iraną 
“aliejaus misiją’”, kuri ban
dys susitarti su Irano vyriau 
sybe dėl tolimesnės aliejaus 
kasyklų eksploatacijos. 

TEHERANE NERAMU

Irano valdžia sutraukė į 
Teheraną daug kareivių 

Uždraudė Bažnyčioj Bingo'su tankais, kad neleidus ko-
---------  Įmunistams kelti riaušes

Atlantic Citv miesto vai- prieš Ameriką ir Angliją, 
dvba uždraudė bažnyčioms Anglijos ir Amerikos amba- 
išnaudoti žmones “bingo” sados apstatytos policijos

ATSISAKO LIUDYT

Harry E. Winner, Malden, 
Mass.. gyventojas, kongreso

žmonių galvoseną ir padaro 
iš jų bailius, kurie ir savo 
šešėlio pradeda bijoti, kad 
tas šešėlis nebūtų “raudo
nas” ar “subversyvis”.

Prezidentas Truman kal
bėjo Detroite į 60,000 žmo
nių minią. Jis ten lankėsi 
miesto 250 metų sukaktu
vių iškilmėse.

Saukia Lenkiją 
Sukilt Prieš Maskvą

Jugoslavijos diktatorius 
Tito šaukia Lenkiją sukilti 
prieš Rusiją ir eiti neprik
lausomu keliu, kaip tą daro 
Jugoslavija. Tito sako, kad 
Molotovas kalbėdamas Var 
šuvoje ir grasin damas Jugo
slavijai norėjo užbaidyti ne 
Jugoslaviją, bet lenkus, kad 
jie nedrįstu atsimesti nuo 
Maskvos diktatūros. Bet, sa 
ko Tito, “lenkai per šimtme 
čius kovojo prieš Maskvą už 
savo laisvę ir lenkai nieka
da nemylėjo ir nemyli ru
sų, savo pavergėjų”.

TARYBA PRIEŠ RASIŲ 
KIRŠINIMĄ

New Yorke įsikūrė tary
ba, kuri kovos prieš negrų 
išjuokimą laikraščių karika
tūromis, teatruose ir kitur. 
Ta taryba sako, kad geras 
žmonių sugyvenimas reika
lauja savitarpinės pagarbos. 

Tmmana* Eikvoja Pinigus

.Taip sako ne koks repu- 
blikonas, bet senatorius iš 
Illinois, Douglas, stambus 
demokratų vadas. Jisai rei 
kalauja, kad nuo Trumano 
biudžeto butų nukirsta apie 
$5,000,000,000.

lošimais. .kordonais.

VARŠUVA TEISIA
AUKŠTUS KARIŠKIUS

PREZIDENTAS

Portugalijos prezidentu iš
rinktas gen. Francisco C. Lo
pęs, kurs balsavime neturėjo 
konkurentą. Jis laimėjo, kaip

Šį antradienį Varšuvoje 
prasidėjo keturių generolų 
ir penkių kitų aukštų kariš
kių byla. Visi jie kaltinami 

komisijai sakė. kad jis dabar norėję nuversti maskoliško 
neraudonas, bet atsisakė pa* maršalo Rokosovskio dikta-
sakyti. ar jis seniau priklau- turą ir šnipinėję anglų ir laimi visi kandidatai, kurie 
sė kompartijai ar ne. amerikiečių noudai. I neturi konkurentų

Kalbos apie paliaubas 
Korėjoj ir bolševikų nau
jas “taikus tonas” gresia

v . .. . v. . sulėtinti Amerikos ginklavi-Karo aviacijos virsmin- • Dastaujras sako kraštokai iškėlė mintį, kad Ame- imo k^rius *nero.
nkos oro pajėgos butų pa*- las G c MarehaIL j? |iudi.
dmtos ,k, 138 grupių . Vie jo ko ir uk
noje grupėje yra nuo 18 ,k. liudijim0 daljs buv0 k
75 orlaivių zmnnt jų *du-bta Gcn MarsfaaU^ako. 
mo. Dabar Amerikos oro pa kar0 jus ;
Jėgose yra 87 grupes ir ei- na maž^ b/ rieši ai 
narna prie 95 grupių. D.*- djdžj „ je^ „
nant oro pajėgas ik. 138 iet Rusija) djį
grupių reikėtų vien karo avi * j J Kongresui yra
arijai per metus išleisti 4?
bdionų dolerių Kadangi vi-
sos kanskos išlaidas numa- , • i- . . ,_ ’ ;biudžeto teks dar pndetitomos apie 70 bilionų dole- mažai bilionų, jei norime• . • 1 • •• • lliaoai UAAlUllIAe Jd I1UU1IHnų, tai karo aviacija viena •__ T\ , .. . . - . , . būti pasiruošę. I tą biudzepaimtų virs puses karo biu- * • • o * ,...\. A • • i , . tą neįeina 8 su puse bilio-dzeto. Armijos ir karo lai- T*. /. • , „ \ .. - .wno viršininkai vra linkę nai doIenų numatytl uzsie“ 
2? v a M - nilJ valstybių stiprinimui,
manyti, kad toks oro paje- .
jų didinimas parautų karo . Kras,t0 B'"1™ .s€kreb°- 
pajegų lygšviį Abatai U_
dėl pro . pajėgų dydžio jau l’asįluktl <Įar 430,000 vyrų,
eina sĮ^uddje ir'kongrese. k“n* bus "naml “ naoona- 

. - >. ,■ .. «» « — .1

Kongresas Priėmė
Kontrolės Eilių

Kongresas baigė svarsty
ti įstatymą apie ūkio kon
trolę ir priėmė geresnį įsta
tymą, negu atrodė praeitą 
savaitę. Pagal naują įstaty
mą vyriausybė gali nuvary
ti kainas atgal, bet ne dau
giau ka'p 10%. Nuvaryda
ma kainas vyriausybė turi 
atsižvelgti į padidėjusias 
gamybos išlaidas. Butų nuo
ma pratęsiama, bet namų sa 
vininkams leidžiama pakel
ti nuomas 20%) virš 1947 
metų nuomų. Įstatymas yra 
priimtas vieniems metams, 
o vyriausybė prašė jį išlei
sti dviem metams.

Kontrolės bilius, kaip jis 
priimtas, nepatenkina vy
riausybės, nes ji norėjo pla
tesnių įgaliojimų. Bet visgi 
įstatymas duoda valdžiai 
teisę kontroliuoti kainas, 
nuomas, uždarbius ir kredi
tus. ,

.. TREMIA LIETUVOS . 
GYVENTOJUS

Šią savaitę Jungtinės Tau 
tos gavo iš Europos stiprų 
protestą prieš komunistų te
rorą ir trėmimą žmonių iš 
jų gimtinių kraštų. Iš Len
kijos esą šiuo metu tremia
ma arba numatyta ištremti 
apie 50,000 žmonių. Iš Ven
grijos tremiama 70,000 žmo 
nių. Iš Pabalčio kraštų dau
giausiai tremiama žmonių 
iš Lietuvos. Tremiami “ne
ištikimi”’ žmonės, “buožių” 
likučiai ir kitokie.

Trėmimai iš Lietuvos ei-

linės gvardijos arba iš re
zervo dalinių. Karo laivy
nas ir ypač karo aviacija 
taip pat pareikalaus naujų 
vyrų ir papildomų išlaidų.

Gen. Marshall plačiai pa
sakojo apie naujausius mu
sų ginklus ir apie Korėjos 
mūšiuose gautas pamokas

dėl naujų ginklų gamybos.
Prezidentas Truman kal

bėdamas Detroite irgi ragi
no amerikiečius neatsidėti 
priešo “taikingumu” mig
dančiomis kalbomis, bet 
žiūrėti, kaip Rusija visur sti 
prinasi ir ypač kaip ji gin
kluoja savo ‘Satelitus. Tas 
reikalauja ir iš Amerikos di 
dėsnių pastangų.

Ar Jis Dar Gyvas?

“Voice of America” radi
jas pareikalavo, kad Čecho- 
slovakijos komunistų val
džia leistų Associated Press 
korespondentui W. Oatis 
tarti per radiją bent kelis 
žodžius į Ameriką, nes ame 
rikiečiai uori žinoti, ar jis 
dar gyvas. Komunistai ne
senai nuteisė jį kalėjiman, 
kaip “šnipą”, kam jis pra
nešė Amerikos spaudai, kas 
darosi čechoslovaLijoj. Kol 
kas jo kaišo dar nesigirdė
jo.

Sovietų Karininkai 
Miršta Jauni

Iš Maskvos paneša, kad 
šiemet mirė 15 aukštų Ru
sijos karininkų, o pernai mi 
rė 28 ir visi jie jauni, apie 
50 metų amžiaus. Vakaruo
se spėjama, kad Stalinas 

na jau virš dešimties metų,'vis dar tęsia savo armijos 
nuo 1940 metų, kada bol- /‘valymą” ir kad neištikimi 

Įševikai okupavo Lietuvą ir jam karininkai patylomis 
kitas baltij«»s šalis. yra šaudomi
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GEN. MacARTHURAS .klausimas susiveda prie to,
POLITIKOJE 'ar Įvairios tautybės, kurios

Praeitą savaitę gen. Mac- •ia įjungtos Į Rusijos yals- 
Arthur, atleistas Tolimųjų lybę, sugriovus bolševizmą 
Rytų karo vadas, buvo Bos-1 torė?. teisę atsiskirti nuo 
tono svečias ir jungtiniame!^05 ir sudalyti savo ne- 
valstijos seimelyje pasakė Paklausomas valstybes.
kovingą kalbą. Visa kalba 
buvo nukreipta prieš dabar
tinę administraciją ir buvo 
pasakyta dvasioje to repub
likonų partijos sparno, ku
rio priešakyje stovi senato
rius Robert Taft. Daugelis 
republikonų vadų, ypač ry
tinėse valstijose ir Naujojoj

Tikrumoje betgi klausimas 
yra kur kas platesnis 
nes kiek tautybių beatsi- 
skirtų nuo Rusijos, joje liks 
visa eilė tautybių, su kurio
mis rusų tauta turės kartu 
gyventi, o todėl turės suras
ti ir sugyvenimą.

Tautybės, kurios norės
Anglijoj, yra “intemaciona-|nuo Rusijos atsiskirti, pa
lįstai” ir kratosi izoliavimo
si politikos likučių, kurie vis 
dar reiškiasi senose izolia
vimosi politikos tvirtovė
se viduriniuose vakaruose, 
ypač apie Chicagą.

Gen. MacArthur pavadi
no “gryna nesąmone” gre
siant} Amerikai išorinį pa
vojų, nes, girdi, Amerikos 
materialinė galybė dabar 
yra labai padidėjusi.

Dėl bolševizmo generolas 
sakė, kad su juo negali būti 
jokio kompromiso. “Negali 
būti jokio kompromiso su 
ateistiškuoju komunizmu, 
nėra pusiaukelės tarp išlai
kymo laisvės ir religijos. 
Čia turi būti viskas arba 
niekas.”

Skamba labai griežtai 
bet generolas tą nekompro- 
misinį laikymąsi, rodos, tai
ko tiktai prieš “tiesioginiai 
ar netiesioginiai” gresiantį 
bolševzmo pavojų krašto vi
duje.

Generolas skundėsi dėl 
perdėtai aukštų mokesčių, 
kurie užmuša pelnus ir ne
skatina laisvos iniciatyvos.

Generolas siūlo mažinti 
užsieniams teikiamą pagal
bą, nors labdarybei kelio jis 
neužkerta.

Generolas pasigenda aiš
kios politikos. Jis klausia: 
Kur mokesčių mažinimas? 
Kur kova prieš infliaciją? 
Kokia musų užsienių politi
ka?

Generolas kritikavo jo at
leidimo motyvus ir sakė, 
kad jis buvo atleistas be 
rimtos priežasties.

Korėjos karą gen. Mac
Arthur vadina bergždžių, 
nes vyriausybė nesiryžo tą 
karą laimėti ir vedė mūšių 
laukuose “užgerinimo” po
litiką. Korėjos karas ir ten 
sudėtos aukos neišsprendė 
nieko.

Baigdamas gen. MacAr
thur siūlė Amerikai imtis 
iniciatyvos, kad pasaulis at
sisakytų visai nuo karo. 
Tikslas, be abejonės, gra 
žus, bet kaip jo pasiekti, tai 
lieka gen. MacArthuro pa
slaptis.

Po Bostono kalbos yra 
aišku, kad republikonų par
tija, ypač jos dešinysis spar
nas, susilaukė stiprios tal
kos iš iškalbingo gen. Mac
Arthuro. Ar ta talka padės 
šen. Taftui nuveikti gub. T. 
E. Dewey, šen. J. H. Duff,

jai autoriaus manymą, tu 
rėš pilniausią teisę tą pada
ryti. Bet tik tautos apsi
sprendimo, o ne “įvykusių 
faktų” keliu. Kad apsi
sprendimas atsiskirti nuo 
Rusijos butų tikrai tautos 
valios išreiškimas, autorius 
mano, kad Jungtinių Tautų 
organizacija turės tokių 
tautų balsavimą prižiūrėti, 
kad tas balsavimas butų 
tikrai laisvas ir laidojąs vi
siems tam tikros tautinės 
teritorijos gyventojams pil
niausią laisvę pasisakyti.

Bet ir tos tautybės, ku
rios nutars nuo Rusijos at
siskirti, kaip ir pati Rusija, 
vėliau turės savo sienose 
įvairias tautines mažumas 
Sunku įsivaizdinti, kad kas 
atstovautų nuomonę, jog iš 
ątsiskyrusiųjų nuo Rusijos 
tautų turės išsikraustyti vi= 
sos kitos tautinės mažumos, 
arba kad iš Rusijos butų iš- 
kraustomi tų tautybių žmo
nės, kurių tautos kamienas 
bus nutaręs atsiskirti nuo 
Rusijos. Autorius sako, kad 
Indijos pasidalijimas į dvi 
valstybes ir tautinių mažu
mų mėtymas iš vienos vals
tybės į kitą buvo liūdnas ir 
nepavykęs eksperimentas. 
Todėl sprendimo teks ieš
koti užtikrinant tautinėms 
mažumoms tam tikros tei-

APŽIŪRINĖJA DERYBŲ VIETĄ

Amerikos žurnalistai Kaesong mieste apžiūrinėja posėdžių salę, kurioje Aliantai taria
si su bolševikais dėl karo paliaubų.

Kas Savaite
Maskvos Čiučia-Liulia Bet jeigu ir butų tų “daly- 

,, . x . ix- „'vių,” tai kas iš to? Ar da-
a .s * k e & se 'ie oiius iyvavimas fcare uį Ispanijos

Dean Acheson kalbėdamas bnk prasižengi-
Detroite, sake, kad Maskva * * 6
kartais mėgsta užtraukti

nas lietuvis, latvis ar es- priklausomybė buvo jėga resą, o ne saldžiarugštį “al
tas. Griuvus bolševizmo ! pavogta. O dėl tų valsty-’ truizmą”,kuris niekam ne- 
santvarkai Baltijos šalys,biu noro ar nenoro vėliau daro nė mažiausio įspūdžio, 
savaime, be jokių plebisci- dėtis į kokią r.ors federaciją

su Rusija, AR SU KITAIS 
bus jų

tų ir be Jungtinių Tautų lai
minimo, grįš i nepriklauso- KAIMYNAIS, tai 
mą gyvenimą, nes joms ne-’ pačių reikalas

Aktualus Klausimai

Ginčą dėl Ispanijos sukė
lė ne karo dalyviai, bet Lie
tuvos vyskupai, kurie nuėjo 
į frankinę Ispaniją ieškoti 
įkvėpimo pa vergta jai Lie
tuvai. Tokią ekskursiją į 
juodašimtišką politiką mes 
smerkėme, nes lietuvių tau
tai Ispanijos brolžudiškas 
karas ir po to karo ten įsi
vyravusi fašistinė diktatū
ra nėra joks pavyzdys. Jei 
imti iš Ispanijos pavyzdį, 
tai tik pavyzdį, kaip nerei
kia tautos reikalų tvarkyti, 
o ne semtis įkvėpimo iš 
krauju permirkusios, skur
de ir parazitizme pasken
dusios falanginės vergijos.

lopšinę” dainelę “Vaka
rams” užmigdyti ir jų bud
rumui mažinti. Tokią lop
šinę Maskvos propaganda 
traukia dabar įvairiais bal
sais, bet, žinoma, ne dar
bais.

| “čiučia-liulia” chorą 
įsijungė ir Viačeslav Molo- 
tov, “antras iš eilės” Mask
vos didžiūnas. Bet jo bal
sas nuskambėjo visiškai ne
migdančiai. Jis padarė aiš
kų ir griežtą tvirtinimą, kad 
Tito vyriausybė, pabėgusi 
iš Maskvos nelaisvės, “ne
galės ilgai išsilaikyti.”

Iš to aišku, kad Maskva 
darys viską, kad “banditas” 
ir “išdavikas” Tito nuvirs
tų. O jeigu taip, tai “Va- 
karams” dar nelaikąs snau
sti, nes Balkanuose gali pa
sikartoti Korėjos įvykiai.

“Darbų Tvarka” Korėjoj
Praeitą ketvirtadienį de

rybos dėl karo paliaubų 
Korėjoj pasistūmėjo pir
myn. Ir JT delegatai įr 
bolševikai sutiko aptarti to
kius klausimus:

1. Nustatymas neutralios 
zonos tarp armijų laike pa
liaubų;

2. Kautynių sulaikymo 
sąlygos ir priežiūra, kad jos 
tikrai pasibaigtų;

3. Pasikeitimas karo be
laisviais ;

4. Pasiūlymai suintere
suotoms vyriausybėms (ma
tomai dėl vėlesnio kariuo
menės ištraukimo).

Paryžiuje “didžiųjų” de
legatai kelis mėnesius tarė
si dėl Rytų-Vakarų ministe
rių suvažiavimo, bet nepa
jėgė sutarti “darbų tvar- 
tvarką.” Paryžiaus pokal
biai nuėjo niekais. Korė
joj bolševikai pasirodė ma
žiau užsispyrę ir “darbų 
tvarka” ten sutarta.

Bet “darbų tvarka” yra 
tik įžanga į derybas. Jei 
viskas gerai klosis, jei bol
ševikai nesigriebs kokių 
nors jiems įprastų “triksų,” 
Korėjoj kautynės bus su
stabdytos. Bet dėlto nei 
Korėjos klausimas, nei #y- 
tų-Vakarų priešingumai ne
bus išspręsti.

Ir visgi iš to neseka, kad 
musų jauni vyrai Korėjoj 
žuvo be reikalo. Jie žuvo 
pastodami agresoriams ke
lią, už kolektyvinio saugu
mo reikalą. Jie sudėjo jau
nas gyvybes, kad musų ša
lis suprastų jai gresiantį pa
vojų iš Rusijos imperializ
mo. Jų gyvybės auka tik 
tame atsitikime bus berg
ždžia, jei Amerika “atleis 
pavadžius” ir, užsnudusi, 
vėl nebematys, kad iš Rytų 
ir jai ir visam laisvajam pa
sauliui gresia mirtinas pa
vojus.

—J. D.

Oro Pajėgos

Nesenai rusai Tušino ae- 
• rodrome parodė pasauliui 
1 savo naujausius karo lėk- 
Ituvus ir visus nustebino sa 
,vo karo aviacijos gerumu, 
į Tuoj po tos Stalino demon
stracijos čia pasigirdo bal-

nerolas D. D. Eisenhover, saj, Rad Amerika turi tik- 
Rinkimai dar toli, bet ru-į^0 žalininkai “dirba” iš- taj “antraeilę” karo aviaci- 

pestingi žmonės jau ru-,1slJl*5sę’ nors' s^o^enero- ja f Ypatingai griežtai išsto- 
nina^i Dar metai laiko iki'.las dar savo su- jo senatorius H. Cabot
didžiųjų partijų konvenci-, nklmoT^tatytl ^v° Lodge už greitą karo aviaci
jų, bet politinis katilas jau'turĮ- įdomu, kad gen. Ei-jos stiprinimą. Senate jis 
verda ir politiniai vėjeliai ^bo^eri} mini abejų par- pareikalavo, kad butų užsi- 
jau pradeda smarkiau pus-'t!Jų, 2mones’ n^’ sako, Ei-mota musų karo aviaciją 
ti. Busimieji kandidatai ry- senhoweno .zsiemų politi- padaryti gahnkiausią. Tam

sės ir pačioj Rusijoj ir viso
se nuo Rusijos atsiskyrusio
se valstybėse.

O kaip su Baltijos šali
mis? Autorius paliečia ir 
tų valstybių klausimą ir sa
ko:

Biskutis Politiko*

įmieii Kandidatai ry , . . .
kiuoia <ava« iėiras meta aki ka 653011 demokratiška, o reikalui senatorius siūlo ne-rgaHmy Intakų TaS i“ but« "Į-sigailėti „ei pinigų „ei pa-
1 6 1 * pubhkonams visai priimti- stangų.

'na.

Užsieniu Rėmimas
Ne taip senai Amerikoje 

jau girdėjome aštrius gin
čus dėl karo aviacijos reik-

lį ir buria politinę ateitį.
Politiniai stebėtojai jau

pradeda pranašauti, kad}
prezidentas Trumanas bus t
kandidatas. Sako, ta rodo Washingtone vėl eina gy- šmės krašto gynime. Tada 
jojo ginčas su senatorių iš « ginčai, kiek Amerika ga-'ginčas buvo išspręstas kom-
Illinois, Paul Douslas ir jop1 ir turl duoti pagalbos Va-’promisu, o užėjęs Korėjos 
sumanus pavyliojimąs repu!kani Europos valstybėms,! karas parodė, kad mūšių 
blikono gubernatoriaus iš kad jos pajėgtų sukelti di- lauke sunkiausią ir spren- 

desnes karo jėgas bendram ’džiamąją naštą vis dar ne- 
gynimuisi prieš Rusiją. ,ša pėstininkas, ke kurio au-

Minnesotos iš opozicijos į 
administracijos pusę. Min- 
nesotes gub. Youngdahl su
tiko už teisėjo vietą pasi
traukti iš politikos, o todėl i

Valstybės sekretorius sa
kė, kad Atlanto Pakto na
riams teks dar duoti per 3

Maskvinė “čiučia-liulia, 
Molotovui įsijungus į lop
šinės chorą, virto visai ne
migdančia kakafonija. “Va
karai” Molotovo grasinimus 
išgirdo ir juos suprato. Ačiū 
Viačeslavui, kuri bolševikai 
kartais vadina “kamennyj 
zad” (vyras su akmens už
pakaliu). Šį kartą tas pa
vadinimas atitiko, kaip kir
vis kotą.

Didvyri*—Išdavikas
Prancūzijos maršalas Pe

tain 1916 metais sėkmingai 
vadovavo prancūzų kovoms 
prie Verduno. Tose kovo
se prancūzai žiauriuose mū
šiuose prarado apie 600,000 
vyrų žuvusių, sužeistų ir be
laisvių. Petain’as už vado
vavimą toms kovoms buvo 
užsipelnęs didvyrio vardą.

Tas pats Petain nuo 1918 
iki 1939 metų buvo įtakin 
giausias Pracuzijos karo 
vadas ir turėjo svarbiausią 
žodį Prancūzijos ginklavi
mosi ir pasiruošimo politi
koje. Vėliau tik pasirodė, 
kad to išsidvėsusio maršalo 
žodis perdaug svėrė, nes už 
jo žodžio nebuvo smegenų.

Kai atėjo antras pasauli
nis karas ir prancūzų armi
ja buvo sumušta, maršalas 
Petain stojo Prancūzijos 
priešakyje ir bendradarbia
vo su Vokietijos diktatorių, 
kasdien mušdamasis į kru
tinę ir primindamas pran
cūzams, kad “mes sumušti.” 
Tada pasirodė, kad maršalo 
Petain’o asmenyje karingas 
Galijos gaidys išsidvėsė į 
nupešiotą viščiuką. Už ben
dradarbiavimą su priešu 
prancūzai po karo maršalą 
pakrikštijo išdaviku ir nu
teisė jį mirti. Generolas de 
Gaulle mirties bausmę jam 
pakeitė kalėjimu iki gyvos 
galvos. ‘ ,

Dabar, pagal norą, kai 
kurie jį vadina didvyriu 
(Verduno), o kiti sako, kad 
jis buvo išdavikas. Liki
mas lėmė, kad ir didvyris ir 
išdavikas nešiojo tą * patį 
vardą.

Kur Tamsta Buvai?
Pranciškonų “Darbinin

kas” pakartotinai teirauja
si, ar kas iš “Keleivio” re
dakcijos nėra “dalyvavęs” 
Ispanijos pilietiniame kare. 
Mes tokių to karo dalyvių 
nežinome, todėl negalime 
“Darbininką” painformuoti.

kos karo lėktuvai negali ka
ro nulemti.

Dabar debatai dėl oro pa 
jėgų reikšmės vėl atsinau
jina ir atrodo, jog kraštas 
turės apsispręsti stiprinti 
oro pajėgas nebe bdionais, 
bet dešimtimis bilionų.

Šauksmas stiprinti karo 
aviaciją girdisi netik Wa- 
shingtone, bet it Europoj, 
kur naujai organizuojama 
Atlanto Pakto šalių armija 
nori turėti ir savo galingą 
karo aviaciją. ,

—H. P.

PETAIN MIRĖ

tos valstijos republiko-jmetus ne mažiau kaip 25 
bilionus doleraų ir jau šiais 
metais tam reikalui1 reikia 
skirti aštuonius su puse bi
lionus dolerių.

Toki didelė suma pinigų 
kelia eibe? klausimų. Ar tai 
būtinai reikia? Ar nepilam 
į kiaurą ma»šą? Ar nevei- 
siame už savo pinigus Eu
ropoje sočia izmo? Ar gali
me pakelti tokią sunkią 
našta? Generolas MacAr
thur sako, kad mums reikia 
“altruizmo", bet su saiku, 
neskriaudžiant savęs »r ne
perdedant.

Pagalbos davimo šalinin
kai sako, kad užsienių sti-

nai paliko be stipraus vado.
Sako, kad prez. Truma

nas nieko taip nenorėtų, 
kaip susitikti “rinkiminia-Aukščiau paduoti argumen

tai gali sukelti susirūpinimo me ]aupe" su senatorių R. 
tarpe tų tautų, kūnų žymi da.|Taft> jeį senatorius t„
lis buvo išgabenta iš jų nacio-? ... ,, .
natinės teritorijos arba' turėjo re‘«lr «en- MacArthuro pa- 
bėgti į užsienius, kaip tai atsi- ga‘°*b ,
tiko Estijoj, Latvijoj ir Lietu- Abejose partijose dažna' 
voj. Bet toms trims respubli-. minimas kandidatas yra ge- 
koms aukščiau išdėstyti argu- — *
mentai visai negali būti taiko
mi. Tų valstybių priverstinas 
įjungimas į Sovietų Sąjungą, 
prieš milžinišką jų gyventojų 
daugumos norą, dar tebėra visų Į 
atmintyje ir dar ilgą laiką ne
virs faktu pridengtu istoriniu 
įsisenėjimu. Todėl, jei bolše
vizmas sugriūtų, tos trys Balti
jos valstybės betarpiai grįš į ’ 
nepriklausomą valstybinį gyve
nimą ir prieš jas gal tik vėliau 
galės iškilti klausimas apie jų 
įsijungimą laisva valia į Rusi
jos federalinę valstybę. Bet 
tai bus jų pačių problema, ku
rios sprendimas pareis nuo jų

RHEE PROTESTUOJA

šen. Henry Cabot Lodge Jr. pačių įstatymdavystės (ar, gal 
ir kitus intemacįonąlį8tus, būt, plebiscito) ir nepareikalaus 
pamatysime republikonų tarptautinės priežiūros.“
partijos konvencijoj.

NACIONALINIS 
KLAUSIMAS RUSIJOJ

“S. V.” redakcija paste
bi, kad S. Švarco išdėstytos 
mintys atitinka ir “Kovos 
Už Tautinį Išsilaisvinimą

Rusų socialdemokratų or-J Lygos” tarimui, arba turi 
g a n a s “Socialističeskij pritarimą demokratšikai nu-
Viestnik” (6-7 nr.) deda S.'sistačiusios rusų politinės
Švarco straipsnį apie “na-ina-j emigracijos.

Korėjos respublikos preziden
tas Dr. Syngman Rhee karš
tai protestuoja prieš žadamą 
naują Korėjos suskaldymą į

cionalinį klausimą Rusijoj.” j Kiek klausimas liečia 
Jis sako, tas klausimas ke-Į Baltijos šalis, autoriaus 
lia daug ginčų. Paprastai nuomonei pritars kiekvie-’ dv> akl*i uždaras dalis.

prinimas nėra “altruizmas’ 
bet būtina.- olidarumas, jei 
musų sąjungininkai bus sil
pni, tai dėlto mes nukentė- 
sime, nes ti -ėsime daugiau 
musų jauno kraujo aukoti 
rusų impertalizmui atremti.

Kiti pastebi, kad užsie
nių stiprinimas yra jau se
niau sutartas, pažadai yra 
duoti ir bendro ginklavimo
si planai i-dirbti. Jei mes 
atsimetame nuo musų paža
dų, tai ir kitos tautos gali 
nesilaikyti jų pasižadėjimų 
stiprinti savo karo pajėgas 
kiek tik jos sugeba. Prancūzijos maršalas, HenriDebatai parodys, arlai-, Philippe Petain mjri praeitą 
mės neduodantieji altrui-j savaitę sulaukęs 95 matų am- 
stai”, ar Vakarų solidarumo, žiaus. Po antrojo pasaulinio 
šalininkai, kurie į Vakarų karo jia buvo nuteistas kalėti 
Europos stiprinimą Žiuri, už bendradarbiavimą sa Hit- 
kaip į savo šalies gyv< inte- kriu.

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

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

Mr. A. Žamžickas,
26 Devonport Rd., 

London 12 W.
Priima naujus užsakymus 

ir atnaujina prenumeratą. 
Parduoda “Keleivio” visas 
knygas. “Keleivio” kaina 
Anglijoj 3 su puse dolerių.
-Keleivio"
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KAS NIEKO NEVEIKU 

JTO NIEKAS NEPEIKIA

Puslapis Trečiai

I Amerikos Lietuvių Gyvenimas !
KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Piknikų Piknikai j nori apsirinkti sau laidoji-
Ch^kmadr “T8 22Kd-|m°Klp^«> yr. koplyčia, 
vft • 16tar^e ?u" kur besą nemažai grabiukų,

įuosta piknikų tur būt kaį kurie jy jabai puikus ir
®lau' neKu bot kuri kitą brangus. Taipgi besą ce-

s o sezono sekmadienį. Ir mentiniy dėžių grabams
Pe^i i e taip, kad tą sea-jjįjj Paminklų taipgi be- 

lęni^buvo įuostas pats įvajrių jr brangių. Kai 
didysis šio sezono parengi- kurie j k ryžiaas pavidalo.
mas- Margučio • metinis; Lietuviai, matydami įvai- 
festivalis Riverv.ew Parke. ,lių pa.

pie visus tą dieną pikni-gtej)aj0 kad nėra neį kal._ 
kus negi aprašyti Bet pa-.vjy> nei avių nei kiauliU) 
žyme ina tas, kad tą dieną nej vįatų_ Del m juokauda
ma lengiami piknikai tn- mį sakė, kad tokie gyvuliai, 

jų vienuolynų naudai—ma- nors butų įr mieliausi, bet 
rijonų kazimienecių ir,jie ejna ne j n ka j. 
pranciskiecių. Kodėl šitaip o į dešras, “hotdogus,” 
pasieigta, tai niekas negali ..hamb erius” ir tt. 
išaiškint,. Nesusipratimu toj įunų kapinių stovėjo
neisaikinsi nes tokio susi-,keletas autOmobilių. 
dunmo lengva išvengti. I Dabal. aie <.Margučjo- 
žiemą, kai rengiama pra- festivali. Kaip kitajs me. 
moga salėj tai neretai pa-j^ tai ir šiemet mar. 
sitaiko, kad turi imti salę,'piečiai nesigailėjo nei 
kada ji liuosa. O rrunėtidarb(^ nei išlaidų šauniam 
vienuolynų piknikai _lvyko pĮ.jsjrengįmuk jr prisiren.
marijonų ir labdarių farmo- gė šauniai. Bet laukto pa
se. Tos farmos yra bu?“jsisekimo nesulaukė. Tai 
^?s. JL1^2vlen^ sekmadie nj,; į vyk o ne dėl rengėjų kaltės, 
Tai kodėl grūsti tris pikiu-jo ^ėl oro. Jau iš vakaro 
kus į vieną sekmadienį, jjjjo Visą naktį
Tai juk 
konkurencijos.

Tokiai vienuolyninei kon
kurencijai pasirodžius, bu
vo įdomu pamatyti, kurie

ženklas nesveikos taipgi lijo ir perkūnija buvo 
nepaprastai smarki. Išrodė, 
kad visi piknikai nueis nie
kais. Bet nors ryte dar li
jo, tai apie vidudienį ėmė 
giedrėti ir visi piknikai gaparapijonų tarpe populia 

riškiausi. Pasirodė, kad ma-j Įėjo Įvykti. Pilno pasiseki 
ri jonai. Jų ruoštas piknikas'mo niekas neturėjo.

Įsidėmėtinas Pareiškimassavoj farmoj buvo didesnis, 
negu pranciskiecių ir kazi-• • -• j... j -i a. ‘Draugo” liepos 18 d.mienecių sudėti daiktan. Daugailis at-

Visuose vienuolynų ar pa- ' į man0 koresponden.
lapijų naudai rengiamuose 
piknikuose didesniąją pub
likos dalį sudaro senieji at
eiviai. Taip buvo ir šiuo 
sykiu. Naujųjų ateivių vi
sur matėsi nedaug.

Šunų Kapinės

Marijonų farma turi vie
ną ypatingą atrakciją. Ta 
farma guli netoli šunų ka
pinių. Tai nemažai yra to
kių, kurie piknikų proga į 
marijonų farmą važiuoja 
pamatyti ir šunų kapines. 
Tokių buvo ir šiuo sykiu.

MARTI IS PERSIJOS t dai, A. Strazdai, K. Kušlys,
S. Latawiec, A. Lacaskey, 
A. Lauraitytė, P. Marozas,
L. Padleskis, A. Pilipaitie- 
nė, B. Pinčius, Paulius ir 
Margit Pinčiai, M. Pociūtė,
M. Prakapas, E. J. Pribu- 
šauskai, S. Pribušauskienė, 
J. P. Stepšiai,, A. Suszko, 
M. Užkurienė ,J. Vengrai- 
tis, John White, M. J. Že
maičiai, Žemaitienė, O. 
Žiurlytė, S. Žiurlys, S. Bau
bai, č. Ripinas, S. Rubšie- 
nė, B. Sabeckas.

Viso aukų surinkta 150 
dolerių. Visiems malo
niems aukotojams Lindeno 
ALT skyrius nuoširdžiau
siai dėkoja.

( Valdyba.
Kriaučiūną, Cooley Lake, nę ir jai ten nedraudžiama,' ----------------------------

Rugpiučio 26 d., sekma- bet ta pati M. L. ir dar apie PHILADELPHIA, PA.
dienj, Lietuvių Socialdemo- porelė abejotinų lietuviškų ---------

Paieškom Naujo “Bėrio”

Amerikietis Vincent Hillyer vedė Persijos šacho seserį ir 
paveiksle matyti, kaip jis perstato savo žmoną su dova
nomis savo tėvams Los Banos, Calif.

Naujienos is Kanados

kratų Sąjungos 116 kuopos (įsitikinimų per kun. Juro 
draugiškas išvažiavimas ir i draudimą nedalyvavo lietu- 
pietųs su programa pasjviškiausiame parengime, 
Mrs. Rinkevičienę farmoje, kurio tikslas—paremti lie- 
po medžiais. Gausime na- tuvių vargo mokyklą, 
minių sūrių, dešrų ir kitų Vienu kuo tenka džiaug- 
skanėstų. Išvažiavimas ir tis, kad yra čia nors ir se- 
pietųs įvyks Liberty Park nų, bet susipratusių lietu- 
Farm, ant Middlebelt kelio.'vių, kurie patys atskiria, 
Pradžia 1 vai. dieną. Pra-'kas Dievui ir kas ciesoriui, 
šome tikietus įsigyti iš ank-. Tačiau daug yra užguitų 
sto. Įžanga $1.50. Pelnas'senų moterėlių, kurios per 
skiriamas šelpimui tremti-Į Juro raginimus ir baimę

siliepė į mano koresponden 
ciją, kurioje buvau paminė
jęs šv. Baltramiejaus naktį. 
Dr. Daugailis padarė tokią 
pastabą: “Tos žudynės bu
vo politiniais motyvais, ano 
meto valdovų.”

Tai reiškia, kad jei Ro
mos katalikai išskerdžia ke
letą tūkstančių eretikų poli
tiniais motyvais, tai tame 
nieko baisaus. Reiškia, Ro
mos katalikų bažnyčios do
ros mokslas leidžia katali
kams žudyti ir skersti ereti
kus, jei tai bus daroma “po

nių ligonių. Tikietai gau
nami pas B. Keblaitienę, J. 
Pilką, F. Yuzėną, A. Straz
dą ir M. L Balčiūną.

Komisija.

LAWRENCE, MASS.

litiniais” motyvais. Ačiū 
Šunų kapinės nėra tikras | “Draugui” įr jo bendradar- 

pavadinimas. Angliškai jos biui Dr j Daugpiliui už ka
talikiškos doros mokslo pa
moką.

vadinasi “Animal Cemete 
ry.” Ten laidojami ne vien 
šunes, o taipgi katės, ark
liai ir kitokie keturkojai ir 
sparnuoti sutvėrimai.

Marijonų pikniko proga 
tose kapinėse buvo daug 
smalsuolių. Buvo ir tokių, 
kurie buvo atvykę apžiūrėti 
kapų. Tokie nelabai mėgs
ta smalsuolius. Mat žino,

Laisvamanis.

DETROIT, MICH.

Musų Parengimai

įsitėmytiPrašome įsitėmyti že
miau garsinamus parengi
mus rugpiučio (August) 

kad tokie visaip iš jų pasi-mėnesi. Prašome įsitėmyti 
tyčioją. Paprastai į kapi-'ir užsirašyti.
nes šunes nėra įleidžiami,! Rugpiučio 5 d., sekma- 
o “šunų kapinėse” jie turi dienį, draugiški pietus ir 
pilną laisvę. Kai kurie juo- išvažiavimas. Rengia Ži- 
kavo sakydami, kad jie čia būrelio skyrius. Pietus pas

LENGVAS BUDAS...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 86 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti palto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.

Jau apie 40 metų, kai ku
nigu persekiojami lietuviai 
suskilo į dvi parapijas: Ro
mos katalikų ir nepriklau
somą. Iš esmės jos viena 
nuo kitos nesiskiria. Kuni
gai abu Romos seminarijas 
baigę ir lygiai taip pat ap- 
kolektuoja parapijoms. Nei 
vienos nei kitos bažnyčios 
kunigai lietuvių reikalais 
neserga, o žiuri tik savų 
reikalų. Ypač pasmarkėjo 
kunigas Juras, kai tapo pra
lotu, bet . . . Dar 1949 me- 
taįg kai vietos Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius 
ruošė prakalbas, tai kun. 
Juras vos tik atvažiavu- 
siems tremtiniams F. K. ir 
B. B. uždraudė kalbėti ir 
kalbėtojus teko kviesti net 
iš Bostono. Kai tik lietuvių 
klubo salėje ruošiamos ko
kios iškilmės, kad ir su kul
tūringiausia programa, arba 
patriotiškiausiais tikslais, 
tai kunigas Juras visados 
draudžia parapijonims ten 
eiti. Jis ragina geriau imti 
rusų salę, bet jokiu budu 
ne lietuvių.

Štai atvažiavę tremtiniai 
sugalvojo, kad reikia pa
ruošti gegužinę ir gautą 
pelną pasiųsti Diepholz’o 
gimnazijos mokiniams šelp
ti. Kai tik kun. Juras su 
silaukė tos dienos, tai baž
nyčioje net tris kartus ragi
no parapijonis ten neiti, nes 
ten bus klaidinami katali- 
kai. Nieks nesupranta šios 
kun. Juro veiklos, bet visi 
žino, kad kai įvyksta komu
nistų piknikai, arba Maple 
Parke kokie parengimai, 
tai kun. Juras tuo laiku ty
li. Jis nei vieną kartą ne
draudė savo parapijonims 
ten dalyvauti, bet užtai 
draudžia dalyvauti prieško- 
munistiniuose parengimuo
se. , i

Kun. Juro giminaiti M.

lietuviams yra mirusios. 
Būdingiausia, kad Juras

įeina į Amerikos Lietuvių 
Tarybą nuo katalikų fronto. 
Ten jis save skaito ir vei
kėju ir patriotu, o tuo tarpu 
savo parapijos žmonėms 
draudžia eiti į parengimus 
vietinio ALT skyriaus, ku
rio pelnas visada persiun
čiamas centrui.

Kadangi kun. Juro veik
ia labai nesiderina su lie
tuviškų organizacių koordi
nacija, tai tektų Amerikos 
Lietuvių Tarybos centrui 
įspėti tą “bosą,” kad jis ne
trukdytų čia lietuviškoms 
organizacijoms dirbti kul
turinį ir Lietuvos vadavimo 
darbą.

Tautietis.

Štai bizniška apyskaita 
viename musų klube. Ji nė
ra iš pirštų išlaužta. Tik 
pasiskaitykite atskaitas, o 
matysite patys, kad prezi
dentas ne be reikalo bėgo.

Per pusę 1951 metų turė
jome pelno $8,878.19; ren- 
dų prikolektavom $4,583.- 
20.

Ir kitokių visokių pinigų 
gavom, bet kaip visas išlai
das padengėm už pusę me
tų, tai klubui paliko $24.57.

Kaip gi tą visą tvarką pa
vadinti? Na, žinoma, ir 
kepurės, kurios guli ant 
krėslų ir nieko nesako, net 
ir jos nebegali to visko pa
kęsti. i

Narri.-

AKRON, OHIO

Nuo Širdies Smūgio Staiga
Mirė Antanas Vaišnys

Mano sūnūs Antanas 
Vaišnys, 36 metų, gyveno 
Vancouver, B. C., apie 1,- 
000 mylių nuo East Coulee, 
Alberta, musų gyvenamos 
vietos. Per 5 paskutinius 
metus nebuvo savo tėvų ap
lankęs. šią vasarą per ato
stogas nutarė aplankyti sa
vo tėvus, brolį ir seseris. 
Birželio 30 d. su žmona 
Rose ir dukterimi Eileen, 
5 metų, automobiliu leidosi 
į tolimą ir paskutinę kelio
nę pakeliui apsistojo pas 
savo senybinius draugus, 
Coleman, Alberta, ten išbu
vo kelias valandas.

Liepos 1 d., apie 11 vai. 
vakaro, pasiekė Midland- 
vale, Alberta, kur gyvena 
jo viena sesuo, Janina 
Dunn. Iki East Coulee iš 
ten 16 mylių. Kadangi la
bai jautėsi pavargęs, nuta
rė apsistoti pas seserį Jani
ną ir kitą dieną aplankyti 
savo tėvus. Bet likimo ki
taip buvo skilta, ir savo tė
vų jau nematė. Su malo-

tuojau jį nuvežė į Drumhel- 
ler ligoninę, 1 mylią atstu. 
Ten pribuvo daktaras ir bu
vo daroma viskas, kas gali
ma gyvybę išgelbėti, bet ... 
liepos 2 d. 7:30 valandą ry
to Antanas užmigo amžinu 
miegu.

Liepos 5 d. Antanas bu
vo palaidotas Drumhelier 
kapuose. Liūdinti liko 
žmona Rose ir duktė Eileen 
5 metų. Taip pat tėvai, gy
venantieji East Coulee, Al
berta, brolis Vitas, Mid- 
landvale, Alberta, ir 5 se
serys, Marė Mikalauskienė, 
gyv. Sundre, Alberta, Jani
na Dunn, gyv. Midland- 
vale, Alberta, Stasė Belikie- 
nė ir Alesė McDonald, abi 
gyvena Vancouver, B. C., ir 
Mona Vaišnytė, gyvenanti 
Calgary, Alberta. Teta ir 
tetėnas Jankauskai gyvena 
Brooks, Alberta. Liko švo- 
geriai ir švogerkos, pusbro
liai, uošviai Dūks, gyv. 
Rosedale, Alberta. Grab- 
nešiai buvo 6 švogeriai, 4 iš 
Antano pusės ir 2 iš jo žmo
nos pusės. Į kapus palydė
jo 20 automobilių. Visiems

nia šypsena ir linksmas su-Uabai esame dėkingi už gė
riko visą Dunn šeimą. Po les, vainikus, dalyvavimą 
poros valandų linksmo pa
sikalbėjimo ir užkandžio, 
apie 1 vai. naktį nuėjo gul-
ti.

Liepos 2 d. ryte apie 6 
vai. atsikėlė ir pradėjo skų
stis, kad serga, krutinę ir 
pečius labai sopa. Toliau 
vis darėsi blogiau. Sesuo

LINDEN, N. J.

ALT Skyriaus Vajus

Lindeno ALT skyrius 
pravedė Laisvės Mobilizaci
jos Vajų Lietuvos laisvini
mo kovai paremti. Aukų 
rinkimą skyriaus išrinkti ir 
įgalioti vykdė Barbora Aš
montienė, B. Vasylionis ir 
J. Prapuolenis.

Aukojo $20 J. Prapuole
nis.

Po $5: Adomavičius, Lie
tuvių Klubas, S. čerienė 
Mulks, M. ir K. Klimai, J. 
Liudvinaitis, V. Lozoraitis, 
Stasys Meilus, Eduardas 
Patrikas, J. Plungienė, Juo
zas Stanionis.
$4 aukojo Juozas Krutulis.

$4 aukojo Juozas Krutlis.
Po $3: J. Ašmontai, Pad- 

leskų šeima ir T. Vasilio- 
nienė.

Po $2: A. Dambrauskas, 
Bundonių šeima, P. Gečis, 
C. Joffe, C. Latawiec, Maz- 
ronų šeima, Hellen Miller, 
H. Neumaiskis, A. Petraitis, 
M. Varneckas, M. žalin- 
kauskienė.

Po $1: M. Ambrozienė, 
B. Ašmontienė, K. Atutis, 
česnavičienė, Gražys, V. 
Guzevičius, B. Baublys, E 
Becker, M. Bizunienė, 
Brunnek, K. Butkus, York 
šeima, A. Yrius,

Lankėsi atostogų buvusi 
B. Yarašienė su sūnumis 
Petru ir Izidorių iš Phila- 
delphijos, viešėjo pas duk
terį kelias dienas, aplankė 
visus savo pažįstamus ir 
draugus. Kelioliką metų ji
nai seniau čia gyveno. Grįž
tant namo ištiko nelaimė, 
truko padanga ir automobi
lis atsimušė į sunkvežimį. 
Laimei, nei vieno nesužei
dė, tik nuostolių padarė 
virs $200.

Frank Puišis, 22 metų ka
reivis, sūnūs W. ir G. Pui
šių, nuskendo Washingto- 
n’e, D. C., liepos 14 d. Bu
tų buvęs paleistas iš kariuo
menės liepos 16 d. Parvež
tas į Akroną ir palaidotas 
čia liepos 19 d. Paliko di
deliame nuliudime tėvai, 
brolis ir dvi seserys.

Reiškiu didelės užuojau
tos tėvams ir giminėms.

B. Yaraiiu*.

Socialistų 20 kuopa su 
ALT Akrone renkia bend
rai didelį pikniką, įvyks 
sekmadienį, rugpiučio (Au- 
°ust) 5 d., pas N. Trampic- 
ką, 773 Bisson Avė. Kvie
čiam visus dalyvauti, įžan
gos nebus. •X • • •Komisija.

LOS ANGELES, CALIF.

PLIKĖS SUSIGADIJO

Lėktuvų nešiotojo “Boxer” 
įgulos plinkantieji ar nuplikę 
vyrai savo plikėse įrašė po 
vieną raidę, sustojo į eilę ir 
visi gali skaityti laivo vardą 
plikėse išpaišytą. . . . Laivas 
plaukioja Korėjos vandenyse.

«

nauskienė, H. Kazakevičie- 
L. dažnai lanko komunistų'nė, R. Keršis. Knizerienė, 
valdomą Maple Park svetai-'A. Kručienė, S. ir J. Straz-

ALT Piknikai ir Pietų*
ALT vietinis skyrius ren

gia pikniką ir pitus, rugpiu
čio 12 d., sekmadienį, Arro- 
yo Seco parke, N. Avė. 60, 
į rytus nuo Figueroa St. 
Pietus bus duodami 1 vai. 
Pelnas »š parengimo skiria- 

E. Kara- mas Lietuvos vadavimo rei
kalams. Visų pareiga daly
vauti. Kviečia

ALT Skyrių* L

laidotuvėse ir kitus patar
navimus liūdesio valandoje.

Antanas Vaišnys gimęs 
Škotijoj, Shotts mieste, ir 
po pirmojo pasaulinio karo 
su tėvais buvo parvykęs į 
Liatuvą. Prieš 18 metų tė
vai atsišaukė į Kanadą. 
Kovo 7 d., 1942 metais ve
dė. Iš karto gyveno Willow 
Creek, Alberta, dirbo ang
lių kasykloj. Vėliau pers - 
<ėlė gyventi į Coleman, Al
berta, ten darbavosi anglių 
kasykloj iki antrojo pasau
linio karo pabaigai. Po ka
ro persikėlė gyventi į Van
couver, B. C., ir ten dirbo 
iki mirties prie namų staty
bos. Turėjo įsigijęs gražų 
nuosavų namelį Vancouver 
mieste, kur ir manė tęsti 
savo jauną, gražų gyveni
mą. Buvo linksmo budo ir 
todėl draugų, kaip Vancou
ver, taip ir Drumhelier 
apielinkėj turėjo apsčiai. 
Bet negailestinga mirtis pa
kirto jauną gyvenimą ir 
jaunose dienose prisiėjo ap
leisti gyvųjų pasaulį.

Ilsėkis, Antanai, ramiai 
šaltojoj žemelėj, o mes liūd
ni dar likę gyventi anks
čiau ar vėliau pas tave at* 
keliausime.

Andriu* Vaiiny*.

Laika* užsisakyti “Kelei* 

kalendorių 1952 me*

tam*. Dau* informacijų ir 

skaitymų. Kaina 50 centų.

▼io

BAIGIAME IŠPARDUOTI

Keleivio” Kalendorių 1951 Metama
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 daflšs su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway South Baeton 27, Mi
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Detroito Jubilejus tuos laikus, kada darbinin
kai čia buvo neorganizuoti 
ir kaip sunkiai teko kovoti 

. ~ į už teisę jungtis į savo uni-
Detroitas yra “tipingai”. gadina savo veido naujais jas. Paskui, kada unijos

amei ikoniskas miestas. Čia \ ištininkais, o kada nors įsikūrė ir iškovojo iš darb-
5< nuošimčiai gyventojų j senieji vištir.inkai čia turės Javių pripažinimą, reikėjo
yra svetur gimę ateiviai ar- išnykti. ... nemažai vargo padėti iki
ba sveturgimių \aikai. Čia Detroitas \ra įvairių tau-pačjOgg unijose įsivyravo 
žmonės kalba visomis Ba- tybių mišinys. Čia daug švarios vadovybės, be rake- 
belio bokšto kalbomis. Pa- prancūzų iš Kanados, len- tierių ir visokių “neaiškių 

jciame Detroito miesto vidų- kų, italų ir kitokių tauty- raįvalų” bandymo darbi
oje yra “nepriklausomas” bių. Per pirmąjį ir antrąjį „inkų judėjimą paversti į 
Hamtramck miestas, kuris pasaulinį karą čia stipriai nesąžiningų “vadų” užuo- 
yra apgyventas daugiausiai išaugo negrų gyventojų i vėją. Šiandien Detroitas 
lenkų. Sakoma, kad čia skaičius iš pietinių valstijų. U2ima gal pirmą vietą savo 
lenkų, kaip \ arsuvoje. Tar- j^^ią ;kurį prancuzai darbininkų organizuotumu 
pe p ainų tautų čia yra ir 1701 metaįg Miesto įkūrė- ir jų išsikovotomis pavyzdin 
lietuvių gal kokie astuoni buVQ prancuzų armįjos gomis kolektyvinėmis dar
ysiančiai. Sakau, gal, nes karininkas> Antoine de laioo sutartimis.

| mūsiškių niekas runtai ne-|Mothe Cadillac, kuris iš Detroitas yra vienas iš di- 
Prancuzijos 'karaliaus sau- džiausiu Amerikos uostų,! 
lės” Liudviko keturiolikto nors jis ir nėra prie juros, 
gavo " pavelijimą apgyven-Jei kada nors bus iškastas 
dinti Detroit upės pakraštį. Šv. Lauryno kanalas, tada 
Prancuzų-anglų koloniali- Detroitas pasidarys vande
niame kare anglai 1760 me- nynų uostu, bet šiandien, 
tais atėmė Detroitą iš Pran- jis yra tik Didžiųjų Ežerų 
cuzų ir anglai čia išsilaikė labai judrus uostas, iš kurio • 
iki 1796 metą, kada jie ati- ir į kurį laivai be pertrūkio; 
davė miestą Amerikai. Nuo gabena visokias gerybes iš 
tada Detroitas ir pradėjo visų Didžiųjų Ežerų uostų ir 
augti, o pirm to jis buvo tik didmiesčių.
kariškas fortas ir mažas Daug ką galima butų kal- 
kaimelis. bėti apie Detroit miestą, bet

Šiais jubilėjiniais metais pasitenkinsiu tk pridėjęs, 
Detroitas per visą vasarą kad musų didmiestis dabar 
rengia daug iškilmių, kon- žada jau turėti pastovų sim- 
certų, įvairių tautybių pa- foninį orkestrą. Toks čia 
radų, parodų ir kitokių pa- jau seniau buvo, bet bankru 
rengimų miesto sukakčiai tavo. Dvejų milionų miestui 
atžymėtu Miesto parkas tai ne kas, bet jei žmonės 
Belle Isle (saloje) veik kas-muzikos nemėgsta, tai kaip 
dien mato Įvairiausius pa-'orkestras gali išsilaikyti? 

.. . vežimų, o dabar gamina rengimuSt eisenas ir kito- Miesto sukaktuvėms grupė
daug svieto jo pažiūrėt. _get Amerika juk fry ->3U ir kovos vežimus įvai- kias pram02as miesto gim- į privačių piliečių sutarė žūt
Gazietos rašo kad suvazia- kontras. JIaike. cia ga]j_ riausiais pavadinimais. iamečiui atžymėti. Iškil- būt orkestrą išlaikyti. Tas
a....... .... a-------—I - ■- ... rodo, kad Detroitas dar ne-

skaitė ir nesuskaitė. Čia 
yra 7,000 ir naujai atvyku
sių ateivių, įvairių tautybių 
DP.

Šiemet Detroitas mini 
savo įkurtuvių 250 metų su
kaktuves. Įkurtas prancū
zų, paskui patekęs į anglų 
valdžią. Detroitas dabar yra 
“darbščiausias” Amerikos 
miestas, automobliių sosti
nė, demokratijos arsenalas 
Du miiionai gyventojų Dėt 
roito didmiestyje gamina 
visokias gerybes, bet svar
biausias musų miesto pro- 

—Gut mornink, Maike! Rodos, užkimo visi radiju- dūktas yra amerikoniškos
Ar matei generolą Makar- šai. Taigi aš norėjau tavęs civilizacijos pažiba—auto-
turą pereitą savaitę Bosto- paklausti, ar tu nežinai, mobilis. Čia Ford'o, Chry-
ne? kas su tuo himnu atsitiko,' sler, General Motors ir ki

—Nemačiau. kodėl radijušninkai daugiau tos milžiniškos dirbtuvės
—O aš mačiau. Nore- jo nebetransliuoja? pagamina per metus milio-

jau ir pasisveikinti, ale po- —Matyt, tas himnas kai nūs įvairiausių motorinių 
licija neleido. Buvo labai kam nepatiko, tėve. vežimų, o

ALIEJAUS KRAŠTO PRINCESĖ

Irano valdovo sesuo padarė nepaprastą dalyką, ji ištekėjo 
už “paprasto” amerikiečio. V. L. Hillyer, ir dabar su vyru 
atvažiavo į Los Banos, Calif. čia ramiau, kaip neramia
me Irane. ’>

JUOKAI

\o daugiau kaip milionas ma kaP^d jr giedoti kas Detroitas yra išaugęs per žada tęstis net iki me-
žmonių. Na, pasakyk, kaip ,ik kam patjnka paskutiniuosius 50 metų. L
tie repui tenai gaicjO visus —visai taip, tėve. amžiau:* pradžioje jis Detroitas yra darbininkų
suskaityti? Kas valdžiai nepatinka, turėjo 285,000 gyventojų, mįestas. Senieji to miesto
“Tokių minių niekas ne- tam radjj0 bangos būna už- vadinari jau buvo didmies- gyVentojai dar atsimena

skaito, tėve; tiktai spren- (Įarvt0? Tėvas turbut dar ^s- Bet dabar jis turi du J_____________________ ______________________
džiama, kad. apytikriai Sa* nebusi užmiršęs, kaip anais mDionu gyventojų, reiškia į
Įėjo tiek būti. __ 'metais kunigas Coughlinas Pei metų gyventojų mie- f-! C H O f* I sl Q

—Kai as, vaike, žiurėjau j uvo pradėjęS kritikuoti ste Paaugo virš 1,700,000 1 1 & 11 O į, U 1 l tt O
į tas minias, tai išrodė, kad vajd2ią per radiją. Bet ?alvų. Tai nepaprastas mie- ___________
Amerika daugiau myli £e*,stajga jo balsas nutilo, taip išaugimas. Gyventojų Automobilių pramonėsĮ Nemažą reikšmę trans-
nerolus, negu prezidentus. --j-- - -- • • ......................
Juk Trumano niekas ne
kviečia ir tokių iškilmių 
jam nerengia, o Makarturo 
žmonės laukia kaip kokio 
Dievo.

—Ne visus generolus
žmonės taip dievina, tėve.
MacArthuras yra nepapras
tas generolas. Jis yra Ame
rikos didvyris. Juk tėvas 
turbut atsimeni, kaip per 
pereitą karą klastingi japo
nai iš pasalų užpuolė ir su
naikino Amerikos karo lai
vyną Havajų salose. Po to 
jie užėmė beveik visas svar
besnes salas Pacifiko van
denyne. Išrodė, kad Ame
rika bus jau paklupdyta.
Bet MacArthuras paklupdė 
japonus. Jis juos sumušė 
ii užvaldė visą Japoniją.
Jis tačiau mokėjo taip iš
mintingai tą kraštą pertvar
kyti, kad japonai pradėjo 
jį gerbti kaip tikrą savo ge- 
radėją. Tokių vadų Ame
rika šiandien daugiau netu
ri. Dėlto Amerikos žmonės 
ir gerbia savo didvyrį.

—Bei pasakyk, kodėl da
bar negirdėt giedant Mak
arturo himną? Kai jis su- 
r rįžo iš Japonijos ir pasakė 
kongrese prakalbą, tai jo 
garbei buvo sudėtas labai 
; ražus himnas. Pirmą ne 
dėldienį jis buvo giedamas 
per visus Amerikos radio 
steišinus. Net pamokslai bu. 
buvo atidėti į šalį, mišparų —Okei, Maike,
nesigirdėjo, bet visi garbi- niekad nemeluosi, tai ant 
no generolą: “Makartur, Kalėdų nupirksiu tau kokį 
Makartur, tu niekad nemir- nors prezentą. 
si; širdyse musų gyvensi 
amžinai! . . .” Išrodė, Mai-

mažai turi ką daryti, kad 
susilygintų su kitais Ameri
kos didmiesčiais.

D. J-as

per metus gabenama virš 
600,000,000 tonų visokių 
sunknmų.

Fati jauniausioji trans
porto šaka yra oro keliais,

grybai, be plano, be skonioiper metu5 nugabena JltenTifcOOto
ir dabar dar mieste pilna no<; vietom i kita virš 8 bili- * met ,• lou-zvm-u ir ziirUiie os vietos į Kitą vira o uin t prekių. Transporto lėklaužymų ir didelis butų tru- onų tonų visokių sunkumų!.. * labai ile-as ke
kūmas. Bet visgi dabar jau Reįgkia 7.5 < viso transpor-1 P g
miestas bent daugiau nebe-įt0 yra atliekama sunkveži-
--------------------------------- miais. ! Kaip matome, svarbiau-

Bet tas nereiškia, kad šioji transporto dalis atlie- 
gelžkelių svarba yra suma- karna sunkvežimiais, kurių 
žėjusi. Visai ne. Gelžkeliai Amerikos keliuose dabar bė 
per metus nugabena apie gioja 8,600,000. Kadangi 
pusantro biliono visokių sun tie trokai nugabena per me- 
umų ir n ; ;abena daug to- tus 8 su puse bilionus tonų 

liau negu trokai. Apie 3 bi- sunkumų, tai vidutiniai vie- 
ionus tonų visokių prekių nas trokas per metus nuga- 
rokai gabena miestų ribo- bena apie tūkstantį tonų vi- 
e. iš stočių į sandėlius, į šokių sunkumų. Sako, kad 

krautuves, ii dirbtuvės į dir- daug trokų keliuose yra pa- 
btuvę ir panašiai. Tolima- senusių, apie 30% jų yra 
me transporte ir dabar dar virš 10 metų amžiaus ir kas- 
vyrauja gelžkeliai. met reikia padirbti ne ma-

Didelį transporto darbą žiau kaip 800,000 naujų 
atlieka ir įvairios dūdos, ar trokų, kad pasenusius pa- 
“paiplainės”. Jomis gabena- keisti.
mas aliejus, natūralinį ga- Transportas yra svarbus
zas, o paskutiniu laiku ir jr karo jej
akmeminės anglis. Taip, an ^ngportag kada susitrukdo 
ghs dabar gabenamos du- bet kokioj tuoj ukiš-
domis, kaip gazolinas. Tai kas gyvenimas susi-
raroma tuo budu: anglys su jaufcja jr pradeda uždusti.
malamos, prie JU P™318®* Tą esame patyrę laike gele-

_ ma vandens ir toki auglį- yiąnVAii.. urbiu lendu1905 metais iš Vokietijos į 1—j.- ziuKenų streiKo, aroa Kana

buvo tylomis nutildyti. simus lUKSiancių, o auganti Ras daugiau visokių prekių 
Kas tai buvo tie kra- Pramonė visiems parūpino gabena—laivai ar gelžke- 

tai? ' darbo įr šio.kią tokią pašto- iiaį, ar gai sunkvežimiai?
—Tai buvo žmonės, tėve, Dėl staigaus miesto au- Pasirodo, kad daugiausiai 

daugiausia inžinieriai, tech- gimo kai kurios miesto da- prekių ir unkumų gabena 
nikos žinovai, kurie siūlė išaugo paskubomis, kaip sunkvežimiai (trokai), jie
pašalinti iš valdžios partijų 
politikierius, o krašto vado
vybę pavesti darbo eksper
tams, kurie rūpintųsi šalies 
gerove, o ne savo partijų 
politika. Tai buvo Roose- 
velto laikais, kai Ameriko
je buvo didelė depresija ir 
miiionai žmonių negalėjo 
darbo gauti. Bet Washing- 
tono politikieriams tas pla
nas nepatiko, ir technokra
tai buvo nutildyti taip gud
riai, kad visuomenė ir šian
dien nežino, kas su jais at
sitiko. Taigi negalima sa
kyti, tėve, kad Amerikoje 
per radiją galima kalbėti 
ir dainuoti kas tik kam pa
rinka. Valdžią girti, mo
kesčius mokėti ir poterius 
kalbėti yra pilna laisvė vi
siems. Tokios laisvės ne
varžo nei viena valdžia.
Bet jeigu pradėsi kalbėti ai 
dainuoti kas valdžiai nepa
tinka, tai jau bus kitas daly
kas.

—Kaip išrodo, Maike, tai 
tu čia nesiektai nušnekėjai.

—Aš visada gerai nukal-

PUIKU”

Tarp Moterų

. Petronėlė susitiko savo
Dėkingas Mėsininkas , kaimynę Uršulę ir pradėjo

Vienas mėsininkas kartąri3* ismetinėti: 
susitarė su gydytoju sumo-' —Tu kasdien eini mels- 
kėti 50 dolerių už žmonos bet laužai devintą pri- 
išgydymą. Žmona betgi ne/sakymą, lendi prie mano 
išgijo, o mėsininkas dakta- vyro, kaip tau ne sarmata? 
rui sumokėjo visą šimtinę.1 —O tu prisakymų neži- 
Mėsininko draugas klausia nai,—atsikirto Uršulė,—de- 
jį: , , vintas prisakymas sako ne-

—KodėL tu moki tam geisk moters artimo tavo, 
daktarui daugiau negu bu- 0 apie vyrus nė žodžio! 
vai susitaręs, juk jis tavo

—Buvom susitarę išgydy- \nauji LIETUVIŲ 
mo kainą, bet daktaras pa- TRANSPORTAI
darė daugiau, negu susita
rėm, todėl jam UŽ tai pri- Liepos 30 d. laivu “General 
klauso atlyginimas. Blatchford” j New Ortėans at

vyko šie lietuviai iš Europos:

Vincas Biknaitis. Alfonsas 
Dargis. Antanas Doreika. Ma
rijono Gragaliunas. Kostas Ilja- 
sevičius, Aleksandras Juozapa
vičius. Ona Juzėnaitė, ' Ona 
Krompolcienė. Simonas Mankus 
Juozas Pragulbickis. Elzė Sa- 
lienė, Juozas Vailionis. Mykolas 
Vaitkus. Marija Vyšniauskas. 
Mishalina Zabarskis.

GULBĖ. LYDEKA IR VĖŽYS

Studento Kerštas

Studentas mokėsi į advo 
katus, bet neišlaikė egzami
nų. Iš piktumo jis tarė:

—Už tai nukentės tūks
tančiai žmonių!

—Kaip tai?—paklausė jo 
draugas.

—Nugi mokysiuos į dak- 
larus!

Kareivio Pasiteisinimas

Kareivis saugojo kanuo- 
lių batareją bestovėdamas 
sušalo ir nuėjo į artimiau
sią karčiamą pasišildyti. 
Ten jį užpuolė seržantas ir 
sako jam:

—Kaip tu drįsai apleisti 
avo postą?

—Drįsau todėl, kad vie
nas vagis armotų pavogti 
negali, o jeigu ateitų dau
giau vagių, tai ką aš vienas 
kareivis jiem padarysiu?

, m BZ.J. k.ošė’, vra gabenama du- gustoja sunkvežimių judėji-
iJ kes- Dabar'i savo gimtąjį -kai[ skyst^ k^'mas. Transporto sulaikymas

miestelį. Natzungen, grįžo Dirbtuves, . unos gauna to- tUQj jššauj^ja nedarbą, mies- 
John Dierkes ir padovanojo . jas susky<:intas anglis jas ]jeka neaprupinti mais-

______________________ miestukui sporto galeriją. Už išdžiovina ir maltas anglis dirbtuvės žaliavomis, o
tai jį Natzungen vokiečiai pa- vartoja krosnims kūrenti. nebegauna prekių ga-

Laikaa užsisakyti “Kelei- sitiko, kaip geradarį ir did- Įvairiomis dūdomis Amen- benb |ajvaįs j kitas šalis ar 
ke, kad visa Amerika gie- vio” kalendorių 1952 me- vyrį, o jo garbei suruoštame koje gabenama per metus j kitus šalies uostus.

PALIAUBŲ DERYBOS

Korėjoj, Kaesong mieste, ei
na derybos dėl karo paliaubą. 
Bolševikai siūlo paliaubas 
daryti palei 38-tą paralelę, o 
Atlantai siūlo pagal fronto li
niją, kaip matyti žemėlapyje.

Ka- santaikos talkoj nėra.
Iš darbo niekas gero vaisiaus

neišvvs.
Ir darbas pats—kančia tikra. 

Štai kartą gulbė, lydeka, vė
žys

Su kroviniu vežimą vežti ry
žos trise.

Bežiūrint įsikinkė jie drauge; 
Iš kailio neriasi, vežimas gi—

nė krust.
Tas krovinys nebuvo, rodos, 

jiems sunkus:
Bet gulbė pasikėlė skrist pa- 

debesin.
Vėžys nuvėžlino atgal, o lydeka 

pasuko vandenin.
Ar kaltas kas iš jų. ar ne— 

nespręsinae nūnai.
Tačiau vežimas šiandien te

bėra tenai.
J. Krilovas.

PADUOKIT SENĄJĮ 
ADRESĄ

d a. Ale ant rytojaus jau tams. Daug informacijų ir 
niekas to himno negirdėjo, skaitymų. Kaina 50 centų.

baliuje ir pats geradaris šo- virš 700,000,000 t°nM 
ka- kių sunkumų. K. E.

Musų skaitytojai pra 
šomi:

Keičiant adresą neuž
mirškite tuojau pranešti 
naująjį adresą ir pažymė
ti buvusi, senąjį.
Didesniųjų miestų gyvei 

to.iai visokiuose susiraši
nėjimuose būtinai trfsa- 
vo adresuose žymėti zo
nos numerį.

Pabodami tų dalykų 
palengvinsite mums dar
bą ir greičiau gausite 
laikraštį. . .......... ..........
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Polemika
KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penktas

PASTABOS

Aprašinėdamas š. m. lie
pos mėnesio 18 d. New Yor
ke ivykusj lietuvių kunigų 
seimą dienraštis “Draugas” 
paduoda be kita ko ir tokių 
žinių įjungt Amer. Valst. 
yra apie 120 lietuviškų pa
rapijų, 350 kunigų vietinių 
lietuvių ir 158 kunigai lie
tuviai tremtiniai. Tik tre
čia dalis (apie 50) tremti
nių kunigų dirba lietuviško
se parapijose, o 100* tremti
nių

ir Kritika
dėlto, kad mažlietuvininkai 
protestantai, katalikų baž
nyčios požiūriu, eretikai. 
Jų atstovas VLIK’e tikriau
siai butų protestantas. Jis 
ne visada pritartų krikde
mams. Krikdemų fanatikų 
nuomone, Lietuva turi būti 
šventa, katalikišką, klerika- 
liška. Jie įsikando nerimtą 
atsakymą buk mažlietuvi
ninkai nėra sudarę partijos. 
Šiuo svarbiu Lietuvos lais
vinimo momentu jie rodo 
nedidelę politinę išmintį.

lietuvių kunigų turi Jie, lyg tyčiodamiesi iš pat- 
dirbti kitų tautų parapijose, ’riotiniai nusistačiusių gru- 
Kiek yra parapijonų tose {pių, nuolatos kartoja, esą

GRĄŽINO matymą

gečių metų mergaitė Mary Martha Steinmetz iš Erie, Pa„ 
atgavo dalinai regėjimą dėka’tam, kad čia matomas vy
ras, Joseph F. Mealey. iš Darby, Pa„ jai padovanojo savo 
akies plėvelę, kuri buvo perkelta j mergaitės akį. J. F. 
Mealey akis pradėjo gesti ir jis visvien nebebūtų jąja 
matęs. I

kas nepanorėtų keršyti. Kadan
gi “Keleivis” ragino atitraukti 
čia musų tautiečius, tai manau 
paskelbsite šitą mano nusiskun
dimą.

K. M.
Waterbury, Conn.

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

120 parapijose, gaila, nepa- 
duota.

Iš to matome, kad į po
mirtinį išganymą musų tau
tiečius veda ne mažas bū
rys—400 ganytojų. Jie ren- mų atstovus, 
ka kas sekmadienį aukas 
savo pragyvenimui ir saugo 
ganomuosius, kad neišklys- 
tų iš bažnyčios, kad neužsi
krėstų laisvamanybe ir so
cializmu. Tie 400 ganytojų 
prižiūri veiklą katalikiškų 
organizacijų ir vadovauja 
katalikiškai akcijai. Jie pa
laiko krikdemų partiją, ku
ria katalikišką kuiturą, pla
tina katalikišką spaudą.
Savaime suprantama, kad 
esant tokiam dideliam skai
čiui laisvų nuo fizinio dar
bo darbininkų, turi būti ir 
šiokie tokie vaisiai.

jeigu įsileisti mažlietuvinin- 
kų atstovą, tai reikia tada 
įsileisti ir žemaičių ir aukš
taičių ir dzūkų ir vilniečių 
ir visų valsšių, o gal ir kai-

Red. Pastaba:
Musų skaitytojos “nusiskun

dimą” dedame, nes jis rašytas 
su širdgėla. Bet norime paste
bėti, jog žinios apie paskaitos 
“dvasią” gautos iš trečiųjų ran
kų, o todėl gal kiek perdėtos ar 
netiksliai atpasakotos.

Europoj bus 400,000 
Amerikos Kareivių
Generolas Marshall, gy

nimo sekretorius, sakė kon
grese, kad Amerika kitais 
metais turės Europoje 400 
tūkstančių karių. Ten bus 
tik šešios kovos divizijos,

I VISUOTINAS TVANAS

Ar galėjo būti totas tvanas, kad 
šių apsemtų vis* žemės rutulį ? U kurLabai populiari ir naudinga

dienų klausimams suprasti knygutė. I ėmėsi tiek vandens? Kur tas
Kaina ................................................ 5*c duo yra dabar? Ir kaip Nojus

surankioti viso pasaulio
DEL LAISVOS LIETUVOS

Kas Mums Rašoma

LSDP Užsienių Organizacijos raš
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. ■ 26c 

TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

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 
ii kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos atejtis gali būti ? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų. 

Atsiminimai ir Mintys,

Toliau nurodoma, kad 
lietuviai kunigai yra suda
rę savo, tai yra, kunigų 
draugiją, vadinamą Kunigų 
Vienybė, ir leidžia laikraš
tį “Lux Christi” (Kristaus 
šviesa). Kunigų Vienybei
priklauso 230 kunigų. Rei 
kia manyti, kad iš likusių 
170 lietuvių kunigų, dirban 
čių lietuviškose parapijose 
dalis yra jau nutolusi nuo
lietuvių katalikų. Jie dau- “ 
giau ar mažiau nutautėję ir 
veda parapijonis nulietuvė- 
jimo keliu, panašiai kaip 
pagarsėjęs spaudoje Cleve 
lando klebonas kun. Vilku- 
taitis.

Galimas daiktas, kad ne 
vienas mažlietuvininkas nu
sivylė lietuvybe dėl VLIK’o 
užsispyrimo neskaityti maž
lietuvių atskiru politiniu 
vienetu. Nebuvimas VLIK’e 
d a žosios Lietuvos atstovo 

sunkina kovą dėl sujungimo 
tos šalies su Lietuva. Bet 
musų krikdemų tai nei kiek 
nejaudina. Jiems svarbu 
yatiems sudaryti tariamą 
ekzilinę vyriausybę, o juo 
abiau paimti vadovavimą 

išlaisvintos Lietuvos ant ry
tojaus kai bus bolševikai iš
varyti.

Kam Kiršinti?

‘Vilnyje” skyriuje ‘Ap-

šakoti apie senuosius lietuvius, kaip senato ir patvirtinta,
kad jie nieko neverti, be širdies, bet prie tų divizijų bus tiek izedentai

Į be jausmo ir be mokslo ir dar papildomų ir pagelbinių da- Dr^Juzys Grinius*
--*■ v._- ------- “------------ - ---- ------- i Tai yra stora) 300 puslapių knyga,

kurioje buvęs Lietuvos prezidentasnet blogiau mumis
Aš negirdėjau

nupiese 
pati tos kai

lių, kad susidarys 400,000 
vyrų. Kiekvieuoj kovos di- rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, 

apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių 
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny- 

visi lietuviai turėtų perskaityti.
žvalga" cituojamas posmelis iš *»• mana.u- kad *?. u«nies vizijoj yra apie 19,000 vyrų,
J. Vėgelio straipsnio, tilpusio U5n?. nfr j' ° ?. aar^c,au Pa bet divizijos užnugaryje tu- __ ris] lietuvi—i turėtų perskaityti. 
-Drauge. ’ ir daroma išvada. toks kirsmimas nau buti 40 000 vyrų pa- E- ............................... «zoo
kad. gird,, kažkoks Lietuvos ka- ---------- '

. L .... , • : arba vieniems kitųrys ir politinių bei ekonominių
mokslų vyras laikąs juokingu 
kad Australijos valdžios insti
tucijos susideda iš: (1) parla
mento, (2) senato ir (3) vy
riausybės, ir, kad virš visų šių 
institucijų stovįs vyriausias 
teismas; kad vyriausias teis
mas turįs teisę panaikinti vy
riausybės išleistus įstatymus.

čia “Vilnis”, kaip ir papras- 
Nedidelė krikdemų poli- ta’> nepilno teksto nori pada-

senuosius, 
žeminimas

yra labai skaudus ir nereikalin- . . ...
gas dalykas. Mes čia jau taria- reiškia apie pusę miliono vy 
mės nieko bendra nebeturėti su rU- Musų kariuomenės skai- 
tokiais išdidžiais žmonėmis. Pra čius Europoje nuolat didina 
sau mano vardo neskelbti, kad mas.

gelbiniuose daliniuose, to
dėl šešios “kovos divizijos”

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

SENSĄS ir NONSENSAS
Rašo Prof. ALIJOŠIUS SKURLUPADSKIS

MIRAŽAS: a—mirage; sl— SALIUNAS: a—saloon; sl—
inė išmintis ir sugebėjimas ryti patinkamą išvadą. Aš apgaulingas akyse reiškinys, smuklė. Kai kas dar sako, kad 

. f k -a dėl tAvv irgi skaičiau J. Vegelio rašinį šio naujo gryno lietuviško žo- tai tokia vieta kur žmogus kad 
organizuoti KO ą aei te y-j^ *erai atsimenu kad jam ne džio reikšmę pavaizduosime to- ir trumpai pabuvęs patampa 

New meiliu, protingu ir turtingu.
SKRYNINGAS: a—screen-

ing; sl—sijoti rėčiu. Kas ne- 
pralenda pro skryningo skylu
tes tam ateina juodos dienos. 

SNOBAS: a—dabita. Kiti sa-

nės išlaisvinimo. tas atrodg juokinga, kad Au- kiu atsitikimu: Kartą
Tai liiirliia ir i m lipnos stralijos valdžios aparatas yra Yorke vienas vyras ėjo iš pas-

mėn. 5 d. "Draugas,” kuris den“k™ti4kas- bet vy- to vienos merginos, kurios vi-i
įsidėjo paimtą iš “Tėviškės riausi<įo ,teism0 
Žiburių” straipsnį “Atviros «

Įėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva- 

Kaina ................................ tae
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina .................................... lOe
SOCIALIZMO TEORUA 

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

formos, ir kodėl turės ka
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c
NIHIUSTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nešne
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 26s
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 .... 61-26 
KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbint
inas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias šiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. 61.ŠŠ
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos, čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir asi* 

Kaina ....................................

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 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaina tik ...................................... 16c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Tovmsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina 26c
ŽEMAITES RAŠTAI

Ar žinote, kad žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi,

STADIJA- v <stade- «1—rai Ky/eno ukyje ir augino va.kus kaip o 1 ALUJ A. g staae, si rai tūkstančiai ir miiionai kitų moterų.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas

61J6nų.
SAPNININKAS 

Didysis Lietuviškas Sapnininkas
su Salemono galva. Išaiškinti visokis 
sapnai visokiais atsitikimais. Virė 
300 puslapių knyga. Kaina .. fl.OO
JUOZAS STALINAS 

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis Įgijo valdžią ir pašalino 
vusius
Kaina.

» valdžią ir pasalino savo ne
draugus. Labai įdomi knygų

KODĖL AŠ NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, ko«M jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ke
rių nesumuš joks jėzuitas...........2*S
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kali**, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 poni.
Kaina tik ....................................Jl-SO
TAVO KELIAS I
SOCIALIZMĄ,

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

KAIP SENOVfiS ŽMONES 
PERSISTATYDAVO ŽEME?

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOI^EVIZMAS 

Pagal K. Kautsky naujesniomis

merginos
vyriausias re- sas stuomuo ir liemuo atrodė 
a diktatūros tiesiog žavėjantys. Vyras ap- 

diktaturos šąli- sisprendė—kas bus kas nebus—
, ninku užtarytojas ir prieš juos su ja susipažinti ir pasivijęs:ko pasipūtęs kaip kalakutas, 

lykas eina apie VLIK ^nukreiptų įstatymų panaikinto- pats nežinodamas kažką tarė.
Ir “Tėviškės Žiburiai ir )as gtai kas jam atrodė juokin- Bet kai moteriškė atsuko savo 

Draugas” randa, kad ten g-a! veidą, pasirodė tikra ragana,
viskas puikiausioje tvarko- Toliau. Toje pat “Vilnyje”
je, kad ten pakankamai yra įdėtas D-to straipsnis: Kas

Kovos Dešimtmetis.” Da-

dos stovis. Sakysim, kas nors
MfKk'lTAę- a mnsniiitn- <?1 apsisprendė vesti, bet kol už- kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet MU&K11AD. a-- mosquno, Sl __ ...... — Žemaite nastehėio dauv dalvku. ku-

-toks balvonas kuris čiulpia sakai neatlikti, tai šliubo ne-

Katalikų organizuotumas 
turėtų būti paskatinimu ki 
toms, nekonfesinėms lietu
vių draugijoms gyviau veik 
ti musų bendroumenėje.

•
Jau kelinti metai eina 

ginčas krikščionių demo
kratų su visomis kitomis 
lietuvių partijomis, ar įsi
leisti Mažosios Lietuvos lie
tuvių atstovą į VLIK’ą (Vy
riausią Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą), ar ne. Krik-

gaus.
STATUSAS: a-—status; sl—

_Packard-ipadėtis- Bet ^ei vartoti aviš
ką žodį be lietuviškos priesa
gos, tai dar gali reikšti statų 
kalną.

o jie, panašiai kaip klebo-senųjų jr naujųjų lietuvių plunksnomis prie kepurių, bet SUGESTI JONUOTI: a_sus
nas parapi joje, pats viską ateivių, tai kam ji pasitamau-šiandien kontrastui galima pa- ^est; sl—patarti arba siu y i. 
spręs. Taip pat ir amžin- ja? Gal ne kapitalistams, o tik'sakyti, kad pakardas beveik pa- profesorius
atilsi musu vadas kvietė vi- “proletarui” Stalinui? Argi rei-'našus į Fordo pusbrolį. (tijonuoja visiems atminti

kia dar aiškinti, kokį tikslą tu-i PIŽAMOS: a—pajamas; sl—
~ “Vilnis”, kad prie kiekvie- naktinukai. Bet šitas —

sprendėjų (atstovų) yra, tik rasistinių puolimų tikrieji kai- žmogaus kraują; kai kas jį va- 
truksta darbininkų, patarė-" 
jų. Tramdydami politinę 
kūrybą krikdemai nori, kad 
kiti pagal jų muziką šoktų,

tininkai? Teigimas, kad kapita- dina uodu. 
listams reikalinga nesantaika | PAKARDAS: 

i tarpe darbininkų—gali būti tie- toks automobilis 
sa. Bet čia tuoj kyla klausimas: je tiko tik raiteliam su 

Vilnis” sėja nesantaiką gančiais pentinais ir

a- ----------,
kuris senovė- j * 

žvil- 
povo "

atilsį musų vadas kvietė vi 
sus demokratijos ir plačių 
masių gynėjus: tik pritar- 
kit man tik dirbkit, tada nos Pr°£°s (labai dažnai ir be grvnai lietuviškas žodis greitai
turėsit ramybe, aš viską B-i**®’? ,kaiP beišmanydama šie pataps obzoletė. ypač Ameriko 

* Vio Vii*«ir*fi cAnnsiciiic —a._ i__ —
spręsiu

ri naujas

suges- 
atmintinai iš

mokti čia surašytus naujus 
grynus lietuviškus žodžius, tai 
be vargo išskaitysite kad ir di
pukų laiškus.

pines naujuosius.
Dabar “Tėviškės Žibu- Ne taip senai skaitėme 

riai” ir “Draugas” eina am
žinatilsį vado keliu ir jie 
sako, ne sprendėjų, bet dar-

, kia kiršinti senuosius ateivius je Mat čia iau retas kas var TREMTIS: Tokia vieta į ku
rią žmogus išvežamas be bilie
to.

TURNYRAS: a — tourna-
sl—sąskrydis varžybų 

tikslu, šio žodžio reikšmę gali-
demai griežtai priešingi jo bininkų reikia. Išvada; tik 
įsileidimui, nors jie galvoja,! laisvinkite Lietuvą, o kai 
kad butų ne pro šalį prijun- bus ji laisva, tai mes patys 
gus prie Lietuvos ne tik be jūsų valdysime ir sprę- 
Klaipėdos kraštą, bet ir vi- sime, kas žmonėms reika- 
są sritį iki Karaliaučiaus. linga.

Krikdemai nenori atstovo —!*•

toja naktinukus, o vasaros me- 
Vil- tu lauke nesimato nei dieninu- 

nyje” užrašą: “Dipukas išžagi- ky Dažnas išsireiškia. kad 
no mergaitę . Ką gi čia bendra IAdomo ir Ievos drabužiai yra ment; 
su sensacija turi “dipukas”?Jpatys patogiausi
Juk visų tarpe yra visokių. Iš-1 PRODUKU0TI; a-produce; ma taip pa vaizduotiKartą vie-
krypėlių yra senųjų ir naujųjų—gaminti. Šis naujas grv- na labai žymi panelė pasiskelbė, 
tarpe, jų yra baltųjų ir juo
dųjų tarpe, čia aiškiai sėjama 
neapykanta. Tuo tarpu galvo- 
jantieji ir padorus žmonės vi
sur stengiasi palaikyti gyvą ge
ro tarpusavio žmonių sugyveni
mo idėja. “Vilnies” kurstytojai 
prie tokių žmonių betgi nepri
klauso.

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- 

paveik- 
nas Že

maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina .................................. 60c
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kn 
ga, su ištarimų nurodymais.

KUO, J *

sios rašytojos parašu, taipgi ( 
šiai vaikų prieglaudų, kuris

Si
nai lietuviškas žodis turi plačią j^d ji tekės už to vyro, kuris iš i SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
apimtį, nes jis reiškia 
ir gyvą gamybą.

PUNKTUALIAI: 
ally; sl—nevėluotrc

negyvą nustatytos vietos 
čiausiai atbėgs, 

a—punetu- vyrų susibūrė į turnyrą, bėgo 
Šis žodis.kuris mokėjo, vieni griu

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
■ klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 

Apie šimtas i vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina .................................. 10c

pas ją grei-1

taikomas visiems tinginiams be dami apsidaužė nosis, kiti ke-

Chicago. III.
A. Dom. Kis.

skirtumo.
RECIDIY1STAS

įst; gi—prasikaltėlis, bet toks.

liūs. bet greičiausias ir giliukin- 
a—recidiv- pjausiąs la/.mėjo turnyrą.

USA (ištark: jų-es-ei): a— 
slkuris ir paleistas iš daboklės United States (of) America; 

nėra laisvas nuo velnio pagun.- —Amerika.

žiniomis
knygutė.

tuo klausimu papildyta 
Kaina............................... 20s

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ............... 28e
“Keleivi*,” 636 Broadvray, 

So. Boston 27. Ma**.

Remkit biznierių*, kūne 
skelbiasi “Keleivyje.”

Angliškai - Lietuviskas Žodynas dos. UŽFIKSUOTI: a—fix: sl—
Dar Dėl Kiršinimų

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’/i formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
< Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boston 27. Mass.

Gerbiamojo redakcija! Nors 
nemalonu, bet aš kaip sena lai
kraščio skaitytoja noriu ir savo 
ir kitų Waterburio moterų var
du pasiskųsti dėl musų “dipu
kų”. Jie jau perdaug pradėjo 
mus užsipulti, čia pas mus kal
bėjo naujakurių .prakalbose jų 
pakviestas profesorius Pakštas, 
rodos iš Pittsburgho. Jis yra 
mokytojas kokioj tai mokykloj.

Susitikau vieną “dipuką” ir 
jis papasakojo, kad tame susi 
rinkime kalbėtojas pasakęs “ka
dangi mes čia vieni”, tai galime jo bėkite, nes 
atvirai pakalbėti ir pradėjo pa- turi cizor ką.

RESTAURIOTI: a—restore: įsidėti galvon. Bet amerikie- 
sl—atsinaujinti. Aiškiau sa- £jaj lietuviai fiksina namus.
kant. jei vakar buvai pobūvyje baldus ir kas tik sugenda. Tik 
ir šiandien negali susikalbėti su reikia prašyti sufiksyti, o ne 
savo pačia, tai eik kur vakar užfiksuoti ir ne pafiksyti. 
buvęs atsinaujinti.

RESTORANAS: a—restau- VEGETUOTI: a—vegetate: 
rant; sl—valgykla, čia galima sl—skurdžiai gyventi. Kiti dar 
pirkti dr butebroto ir sandvičių, sako augti kaip žrmis prie ke-

REVENDIKUOTI: p—reven- lio. 
diųuer; sl—atgal atsiimti. Bet čia bus žodyno pabaiga, 
tokių progų šiandien pasauly Nors profesorius yra labai kuk
mažai beliko. 

REŽIMAS: a ir p—regime;
lūs. bet visgi norisi priminti, 
kad kitiems už žodynus skaity

si—valdžia. Bet jeigu kas rašo tojai moka grynais pinigais, o 
tą žodį su dengtąja “ė,” tai nuo aš nieko neimu ir dar primoku 

gal užpakalyje redakcijai kad talpina—tik mo
kykitės.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ 
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Ma**.
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Siuvamoji Mašina
Siuvamoji mašina dabar:pilyje ir Podolske nė vieno 

yra kiekvienuose namuose cento. Negana to, kada 
ir pasidarė taip pat Įprastas bolševikai po antro pasau- 
dalykas, kaip ir baldai. Sa-'linio karo užėmė minę Vo- 
koma, kad Amerikoj siuva- kietiją, jie rado vieną Sin-
mųjų mašinų yra daugiau, 
kaip telefonų. Ir kiekviena

gėrio kompanijos dirbtuvę 
Wittenberge, kur per metus

moteris dabar moka siuva-,buvo pagaminama 200,000
mą mašiną paleisti Į darbą. j siuvamų mašinų. Visą tą

t> . • • . . .'didžiulę dirbtuvę rusai iš-Bet jeigu pažiūrėsime ji , • •• vi jJ .. , . , „ ‘įgabeno i Rusiją, nepalikda-siuvamą masina kiek aty-|fc . . ■ ?,• ,,v. 7 . 7. . , < mi ne vieno ratelio!dziau, tai pamatysime, kad

KANDIDATĖS I “MISS AMERICA

Mary Godwia Dari* Kiną
Dvi gražuolės. Mary Godwyn (kairėj) ir Dori' King. yra 
pirmosios kandidatės nacionalinėse varžytynėse dėl “Miss 
America” titulo Atlantic City, N. J.

ji sako, kad pirmą kartą 
apsidžiaugė, jog yra virš 40 
metų amžiaus. Mat, tokių 
moterų afrikiečiai nepagei
daują.

SEIMININKĖMS

tai yra labai paini ir sudė- Taip bolševikai “naciona-
tinga mašina. Kiek joje vi- iizavo” Singerio kompani 
šokių dalių dalelių, visokių i ją iš antro karto ir, jei šian- 
ralelių, koks painus jos me-'clien Rusijoj via kiek dau- 
chanizmas, o ypač paini pa-Į giau siuvamų mašinų, tai 
ti svarbiausioji jos dalis,’rusai gali dėkoti ne “tėvui 
kuri siūles daro. Tiesa, jei i Stalinui,” bet Singerio kom- 
mašina sugenda, tai niekas panijai, kurią Stalinas ap
jos namuose netaiso, bet vogė. ,
paskambina agentui ir tas Isaak Merrit Singer buvo 
reikalą sutvarko. Bet jei i labai Įdomus žmogus. Jis 
reikėtų siuvamąjį mašiną'buvo išradėjas tik “iš bė- 
pačiam taisyti, tai pasirody-Įdos,” o pats skaitė, kad jo 
tų, kad tai visai nelengvas' pašaukimas yra buti akto- 
darbas. riu. Bet iš aktoriavimo jis

Siuvamai mašinai šiais; negalėjo pragyventi, todėl
metais sueina 100 metų. 
Tiesa, ji buvo išrasta prieš 
1851 metus, bet tiktai prieš 
šimtą metų ji buvo pakan
kamai ištobulinta ir pradė
jo masiniai platintis. Siu
vamos mašinos išradėjų bu
vo daug. Čia Amerikoje 
plačiai via žinoma Singerio 
kompanijos siuvamosios 
mašinos ir kaip tik ta kom
panija prieš 100 metų pra
dėjo savo darbą.

Singerio kompanijos Įkū
rėjas buvo Isaak Merrit 
Singer, vokiečių ateivių 
vaikas, gimęs 1811 metais 
Pittstovvn. N. Y., miestely
je. I. M. Singer siuvamos

turėjo imtis praktiškesnio 
darbo ir, turėdamas “gerus 
nagus,” padarė keletą išra
dimų. Tarp kitų savo išra
dimų jis patobulino siuva
mąją mašiną ir, sudaręs 
kompaniją, pradėjo ją ga
minti ir sumaniai platinti.

Dabar Singerio kompani
ja yra iabai garbinga Įstai 
ga. pavyzdys kapitalistinio 
rimtumo, pelningumo, pa
garbumo ir visų kitų biznie
riškų dorybių. Tos kompa
nijos bosai dabar labai ne
noriai prisimena kompani
jos kūrėją, kuris nepasižy
mėjo nei didelėmis dorybė 
mis, nei kapitalistiniu rim-

Liaudies Daina
Tūkstantis žingsnelių nuo mano namelių, 
Negaliu nueiti pas savo mergelę.
Ramta-drilia-dralia, ramta-drilia-dralia, 
Negaliu nueiti pas savo mergelę.
Per kiemelĮ ėjau ant pirštų galelių,
Kad neprižadinčiau mergelės tėveliu.
Dureles pravėriau, kepurėlę kėliau:
—Labs vakars, mergele, pas tave atėjau.

Suskaityk, mergele, kiek aguonoj giudų, 
Niekur nėra tokių, kaip mudu abudu.
Suskaityk, mergele, kiek mėnesy dienų, 
Niekur nėra tokios, kaip tiktai tu viena.

—Mėnesy dienelių trisdešimt ir viena, 
Daug yra bernelių, ne tiktai tu vienas.
Senojo tėvelio yra pasakyta,
Jog berniukų meilė su nuodais maišyta.

Senosios močiutės yra pasakyta,
Jog mergaičių meilė su medum maišyta.

mašinos neišrado, jis ją tik tumu. Užtenka paminėti
pagerino ir jo Įkurtoji kom
panija pirmoji paleido Į pa
sauli praktišką siuvamą ma
šiną, kuri negesdavo ir kuri

kad I. M. Singer turėjo ke
lias legališkas ir nelegališ- 
kas žmonas ir paliko žino
mų vaikų ne mažiau, kaip

pradėjo platintis po visą 24! Daugumos tų vaikų jis 
kraštą ir po viso pasaulio susilaukė su nelegališkomis 
tolimiausius užkampius.

Šiandien, po 100 metų,
Singerio kompanija yra ke
lių šimtų milionų vertės biz
nis. Kompanijos skyriai 
yra išsimėtę po visą pasau
li. Tos kompanijos dirb-

zmonomis. Vien tas rodo, 
kad su I. M. Singerio dory
bėmis reikalas buvo ne
koks. Būdamas 19 metų 
Singeris vedė 15 metų mer
gaitę ir ją po kelių metų 
pametė su dviem vaikais, o

tuvės gamina mašinas Ang-pats vėliau, neatsiskyrę 
Ii joj, Vokietijoj, Prancuzi- (nuo pirmos žmonos, susidė
jo j ir kituose kraštuose, jo su antrąja ir su ja, be tei- 
Vienas iš didžiausių Singe- sėjo ar bažnyčios palaimi- 
rio kompanijos skyrių buvo nimo, susilaukė 10 vaikų. 
Rusijoj. To skyriaus vertė Kitos dvi moterys jam pa
siekė 150,000,000 dolerių, gimdė dar šešius vaikus, o 
Bolševikai tą kompaniją kada jis vėliau vedė vieną 
nusavino ir jos savininkai prancūzę, jis ir iš jos susi- 
negavo už savo turtą Petrą- laukė šešių vaikų. Singe- 

GRAžIAI MOTERIAI VISKAS TINKA

New Yorko madą išgalvoto ja Irene siūlo šitokią mažą 
skrybėlaitę su taškuotu vualiu. Skrybėlaitė iš stambią

lią, o vualis smėlio spalvos. *

riui mirus dėl jo didelio pa
likimo ėjo ilga byla tarp le- 
gališkų ir “nelegališkų” Įpė
dinių. . . .

I. M. Singer neišrado siu
vamos mašinos, bet, kaip 
sakyta, pagerino ir “palei
do Į žmones.” Siuvamos 
mašinos istorija siekia daug 
toliau negu Singerio kom
panija. Sakoma, kad pir
moji siuvama mašina bu- 
busi išrasta Anglijoj 1790 
metais, jos išradėjas buvo 
Thomas Saint. o vėliau bu
vo daug mašinų išrasta, bet 
jos visos buvo arba su dide
liais tiukumais, arba jų iš
radėjai neturėjo biznieriš
kos gyslelės ir nesugebėjo 
ją paleisti Į apyvartą.

Prieš siuvamą mašiną 
prieš 100 metų ėjo didelė 
kova. Žmonės sakė, kad ta 
mašina “atims darbą” tūk
stančiams žmonių, kad ji 
išmes Į gatvę visus siuvė
jus. Dėl siuvamos mašinos 
yra kilę net kruvinų riau
šių. Pirmoji gerai dirbanti 
siuvamoji mašina buvo iš
rasta prancūzo B. Thimmo 
nier. Armijos kontrakto- 
riai užsakė pas Thimmonier 
80 jo mašinų ir pradėjo su 
jomis siūti kariuomenei uni
formas. Paryžiaus miesto 
siuvėjai pajuto pavojų iš tų 
mašinų, susibaudę, susirin
ko prie tos nepaprastos 
dirbtuvės ir ją išdaužė Į ši 
pulius, nepalikdami nė vie 
nos sveikos mašinos. Thim
monier buvo sužeistas ir pa 
liko elgeta, bet jis dar po 
tos katastrofos 16 metų ge
rino savo mašiną, iki atėjo 
mirtis.

Jeigu liko nuo pietų įvai
rios mėsos ir daržovių, ne
meskite jų lauk. Taupi šei
mininkė iš jų pagamina 
priešpiečiams puikias rusiš
kas salotes. Tikrom rusiš
kom salotėm reikalinga ly
gių dalių viščiuko, kumpio 
ir liežuvio, bet vietoj šių 
mėsų galima imti bet kokių 
mėsų likučius. Pirmiausiai 
mėsos likučius susmulkinkit 
ir sumaišykit su tomeičių 
gabaliukais ir daržovių li
kučiais. Po to paruoškite 
“dressing” iš šių dalykų:
Puodelis majonezo 

i!4 puodelio “chili sauce”
2 šaukštai smulkiai supiaustyto 

| žaliojo pipiro
į 1/2 šaukščiuko tarkuoto svogūno
1 šaukštas supiaustyto mari- 

, nuoto agurkėlio (sweet pic-
kle)

Į l/i kietai virto kiaušinio
Visus šiuos dalykus gerai 

sumaišykit ir sudekit Į juos 
mėsos likučius, sumaišytus 
su daržovėm ir tomeitėm. 
Dėl skonio galima užbarsty
ti druskos, pipirų ar papri
kos.

Kitas geras priešpiečiams 
valgis yra špinatų kotletai 
(fried spinach balls). Rei
kia paimti:
2 puodukai virtų supiaustytų 

špinatų
2 šaukštai ištirpinto margarino 
2 kiaušiniai
1 puodelis duonos džiūvėsių

(breadcrumbs)
2 šaukštai tarkuoto *svoguno 
2 šaukštai tarkuoto sūrio 
Vį puodelio vandens 

, žiupsnelis visokių prieskonių
į Sumaišyti vieną kiaušinį 
įsu špinatais, duonos džiūvė
siais, margarinu, suriu, svo-

Nesenai .-Irs. Rebeka. gunais jr prieskoniais. Gau- 
Hourwich Reyher, autorė ta tešlą palaikyti kambario 
žinomos knygos ‘Zulu Wo- temperatūroje apie 15 mi- 
man,” sugrįžo iš Afrikos, nučių. Po to iš jos padary- 
kur ji praleido du su puse ti mažus kepaliukus. Iš
metu, stebėdama afrikiečių maigyti likusį kiaušini su 
gyvenimą ir papročius. Be- vandeniu, kepaliukus pavo- 
važinėdama po Afriką, ji iįoti Į džiūvėsius, pamirky- 
turėjo daug progos kalbėtis ti į kiaušinį ir vėl Į džiuvė-

lingas, kaip jis buvo ir prieš 
100 metų.

Pabėgo Žmonos

Šuva Ieško Teisybės
LIUDAS DOVYDĖNAS •* i.

Nusibodo šuniui gulėti Ir išėjo šuva su pelėda 
prie tvarto būdoje, tai jis teisybės ieškoti, 
nutarė išeiti pasaulin ir tei-; Atėjo vakaras, sutemo, 
sybę surasti. Senai šuva tai šuva ir sako: 
ieškojo teisybės po diendar-Į —Pelėda, aš jau nieko 
žį, po kiemą, net po šiaudų nematau, galim, mes teisy- 
prėslu buvo palindęs, bet
teisybės nerado. “Pasauly
je turi buti teisybė, tik aš 
jos nerandu čionai,” kalbė
jo sau šuva.

Ir išbėgo į laukus pla
čiuosius, ilgai šen ir ten lak
stė, bet teisybės nerado.

Tada pasuko į mišką.
Randa šuva miške seną vil
ką, jauną kiškiuką beėdan- 
tį, ir sako vilkui: “Duok ir 
man užkąsti kokią kulšelę, 
esu alkanas, kaip lazda.”

—Pasitrauk, nes užpykęs 
ir tave suėsiu!—atsakė vil
kas, treškindamas kiškiuko 
kaulus.

bę sutikti, bet nepastebė- 
sim ir mes prasilenksim.

—Aš gerai matau, mano 
geriausias metas—naktis.

Šuva leidosi ir naktį tei
sybės ieškoti. Bet nesutiko, 
nesurado teisybės iki vėlyvo 
ryto.

—Užteks, aš jau nebema
tau, nes išaušo diena,—tarė 
pelėda.

—Bet diena mano geriau
sias metas, eikim, keliau
kim, gal jau visai nebetoli 
teisybė.

Kelias dienas ir kelias 
naktis ieškojo, keliavo šuva 

—Nėra teisybės šiame su pelėda, ir abu labai pa-
šviesiame pasaulyje,—du- var£°-
lindamas tolyn kalbėjo šu- ~. nauda nekokia, juk
va,—bet aš ją turiu surasti! dienai netinki, o aš nak- 

Keliauja šuva pievomis ir čiai, todėl nesistebėkim, jei 
laukais, keliauja dieną ir mu<^u nerandam teisybės, — 

aiškino šuva.

su Įvairių padėčių ir ginu sius. Kepti riebaluose ant

Rankinių siuvėjų baimė, 
kad siuvamoji mašina pada
rys juos bedarbiais, pasiro
dė niekuo nepagrįsta. Jei 
mašina atėmė darbą kam 
nors, tai ji juk ir davė dar
bo galybei žmonių, o šian
dien siuvėjų amatas yra

nių negrais. Ją domino po- nekarštos ugnies (375 laip- 
igąraijps klausimas^ Afri
koje kai kur poligamija 
(daugpatystei yra įstaty
mais leidžiama, ir žmonos 
yra perkamos už pinigus 
kaip kokie daiktai. Kiek
vienas vyras. <urs turi pini
gų, gali prisipirkti žmonų 
kiek tik širdis geidžia. Kuo 
daugiau žmonų jis turi, tuo 
jis skaitosi turtingesnis ir 
jaučiasi išdidesnis. Tačiau 
afrikietės moterys, nors iš 
•mažens auklėjamos daug
patystei, tokia šeimos for
ma nėra patenkintos, nei ja 
didžiuojasi. Mrs. Reyher 
sako, kad moterys jaučiasi 
vienišos, nepatenkintos ir 
nelaimingos. Kartais ir vy
rams gausybė žmonų sukę 
lia daug rūpesčio. “Anglų 
Kamerūne,” >asakoja Mrs.
Reyher, “aš turėjau progos 
kalbėti su vienu kunigaikš
čiu, kurs vaido 20,000 čia
buvių ir turi 104 žmonas.
Kai aš atvykau, jis buvo 
labai blogoj nuotaikoj, nes 
54 jo žmonos buvo ką tik 
pabėgusios.” Vėliau jai te
ko pasikalbėti su pabėgė
lėm žmonom ir išgirsti 
“graudžias istorijas apie jų 
nusiminimą, vienatvę, pavy
dą ir kančias.” Mrs. Rey
her nuomone, poligamija 
yra žiaurus dalykas mote
rims. Bestebėdama afrikie

snių) kol paruduos.

Musų tėvų krašto Lietu* 
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki. 
tautieti, tad jos darbus!

KARALIENĖ

šita mergaitė, G e o r g e n t 
Lumsden iš Gresham, Ore., 
laimėjo roliukų lenktynes 
Clevelande ir gavo roliukų 
“karalienės” titulą. Vartėsi 
750 geriausią viso krašto rie- 

| dančią pačiužą lenktyniuotąjątaip pat garbingas ir reika* čių šeimyninius santykius,

naktį, o teisybės kaip ne
randa, taip neranda. Sutin
ka šuva katiną, lauko pa
ežiais iš medžioklės grįž
tantį.

—Katine, padėk man tei
sybę surasti, aš jos labai 
ieškau,—maldauja šuva ka
tiną.

—O kas tai per paukštis 
ar žvėris toji teisybė?—pa
klausė katinas.

Ir nutarė abu skirtis.
Šuva žinojo, kad jam vie

nam sunku bus teisybės ieš
koti, tai jis nudžiugo suti
kęs barsiuką ir tuoj paklau
sė:

—Ar nori teisybę suras
ti?

—Kas per klausimas, 
tamsta šunie, senai geidžiu 
teisybe gulti,. teisybe kelti,

-Tai tu, gyvulį neraliuo- bet vis nežinau, kur jinai.
tes. dar nežinai? Kaip tu 
gali po saule valkiotis, neži
nodamas, kas yra teisybė!

—O man ir be teisybės 
gerai,—kalbėjo žiovauda
mas katinas.—Nusibodo na
muose iš puodynių pieną 
lakti, tai, sakau, eisiu žvė
rienos pasigraibyti. Sugrai
biau. Ir kokios dar čia tei
sybės.

Tai tu taip manai pa
saulyje gyventi, tau teisybė 
nebūtina, palaidas gabale! 
—užpuolė šuva katiną, o 
katinas suprato, kad tai ma
ži juokai—pastrykt į medį. 
Ir spiovė nuo šakos šuniui 
i barzdą.

Paširdo, palojo šuva ir 
nuėjo toliau.

Tankumyne, ant senos 
eglės šakos šuva pamatė pe
lėdą, plačiomis akimis

Ir sutarė abu eiti teisvbės
ieškoti.

Ėjo abu miškais, pievo
mis, pakrūmėmis, bet visur 
tik neteisybė, visi vieni ki
tus skriaudžia, apgaudinė
ja, žudo.

—Nėra teisybės, šunie!
—Nėra teisybės, barsiuk.
Taip tarė abu, stovėdami 

ant upelio kranto ir vande
nyje regėdami save suvar
gusius, apšiurusius.

—Ne ten mes ieškom, ji
nai gyvena pirkiose, trobo
se,—tarė šuva.

—Ne, ten teisybės nėra, 
jinai giliai pasislėpusi, jinai 
tuno žemėje,—atsakė bar
siukas.

Ir ėmėsi barsiukas kastis 
į žemę. Šuniui ta barsiuko 
kasamoji ola buvo perma- 
ža, todėl jis pasiliko sėdėti

spoksančią Į dievai žino ką. ^uke, laukdamas, kada jo
bičiulis suras teisybę žemės 
gilumoje. Bet barsiukas il
gai kasėsi žemėje, o šuva 
sumetė, kad su barsiuku ne
bėra bendro darbo.

Keliauja šuva vienas, 
dairosi, klausinėja, bet tei
sybės kaip nėr, taip nėr.

Užkopė šuva ant kalno ir 
pamatė erelį.

—Ei, tu, padangių pauk
šti, ar neregėjai teisybės?

—Mačiau, regėjau, ji gy
vena su žvaigždėmis,—atsa
kė erelis ir pakilo už debe
sų.

—Ei, tu, paukšti, pasa
kyk, kaip ji atrodo?—visu 
balsu klausė šuva.

—Reikia savo akimis ma
tyti, reikia savo akimis re
gėti,—klykė iš už debesų 
padangių galybė—erelis.

Nutarė grįžti šuva nusi
minęs, nes teisybės nerado.

Keliauja siaurais take
liais namo, suvargęs, alka
nas. Ir sutinka seną sker
džių, su banda besivarantį 
Į lapuotą mišką.

—Sakyk, senas žmogau,

Pelėda, ar tu girdi, 
šaukė šuva nuo samanų.

—Aš mąstau, bet gir
džiu,—atsakė pelėda.

—Ką tu mąstai, gudrybės 
paukšti,—vėl klausia šuva, 
atsisėdęs ant samanų, galvą 
iškėlęs Į pelėdą. ,

—Aš galvoju, kas bus, 
kai diena baigsis?

—Bus naktis, gerbiamoji 
pelėda.

—0 kas bus po nakties?
—Bus vėl šviesi diena,— 

atsakė šuva, koja kasyda
mas šoną.

—Tai tau, šuneli, gerai, 
tu viską žinai,—atsiduso 
pelėda.—Kad aš taip viską 
žinočiau, tai man netektų 
taip vis mąstyti ir mąstyti.

Nudžiugo šuva radęs to
kį protingą paukštį ir pa
prašė pelėdą padėti teisybę 
surasti.

—Vienas jokiu budu ne
galiu, nors ieškau jau daug, 
daug dienų.

—Geras sumanymas, nes 
ir aš teisybės nerandu. At
sirado piktoji kiaunė ir ten 
užėmė mano pastogę. No- —kodėl aš nerandu teisy- 
rėjo ir mane pačią papiau- kės?—paklausė šuva. 
ti. j (Nnkelta į 7-ą puslapį)

e
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Iš Plataus Pasaulio
Ginklai Užsieniams Filipinų Protestas

Amerika jau yra pasiun-j Filipinų vyriausybė žada 
tusi 1,600 laivų, 'prikrautų'kreiptis j tarptauainį teismą 
visokiausių ginklų Vakarų'Hąągoj ir ten reikalauti, 
Europos valstybėms apgin-jkąd Filipinams butų prįpa- 
kluoti ir gen. Eisenhowerjžintos reparacijos iš Japoni- 
vedamai armijai sustiprin- jos už padarytus per karą 
ti. Taip pranešė kongresui nuostolius. Filipinai prote- 
krašto gynimo sekretorius, stuoja prieš Japonijai sura-
gen. G. C. Marshall. šytą taikos sutarties projek

tą.
Cecilijoje Neramu

Čechoslovakijos urano ka 
syklose, kurios dirba rusų 
priežiūroje ir Rusijos rinkai 
(atominėms dirbtuvėms) 
kilo darbininkų riaušes dėl,nam žmogui per metus įvai- 
nepakenčiamų darbo sąly-jriose šalyse siekia: Ameri- 
gų ir išnaudojimo. Riaušių’koje—$1,440; Kanadoje
centras buvo Jachimowo—$900; Šveicarijoj—$850

“Vidutinės Pajamos’

Jungtinių Tautų statisti
kos biuras skelbia, kad vi
dutinės pajamos kiekvie-

KELEIVIS, SO. BOSTON

BVSO PIKTAS GAISRAS

Ant Pulaskio vieškelio prie Baltimorės. Md.. susidūrė 
busas su sunkvežimiu. Tuoj kilo smarkus gaisras, bet 
42 buso keleiviai spėjo išsigelbėti.

mą siekti mokslo, kaip jau- LIETUVIAI SKAUTAI į i —Tai yra teisybė. Ir vy- 
nesnieji, tik ką iš vidurinių • PASAULIO JAMBOJlEE^turio čiurlės, ir saulės spin-
mokyklų išėję studentai. 

Visi mokyklų viršininkai,
• dūliai, ir oras, ir lietus. Ir

Penkiolika lietuvių skau.- tai visiems vienodai, ir tai 
vertindami veteranus stu-,tų iš vienintelės lietuviškos yra teisybė,—kalbėjo senas 
dentus, sako, kad jie mokė-1gimnazijos Diepholz’e Vo-' skerdžius.
si sų didesniu rimtumu ir j kietijoj, lydimi trijų delega-! Bet šuva nebesurado žo- 
pasiryžimu, kaip jaunesnie- tų, liepos 28 d., pasinaudo- džių atsakui, nes jisai vis 

darni BALF’o suteikta ma-'dar nežniojo, kas, kur yra 
šina ir benzinu, išvyko Au-įtoji teisybė.

ji studentai. Be to, vetera
nai ir į mokytojus padąrė 
geros įtakos. Būdami dau
giau subrendę, kaip kiti 
studentai, jie reikalavo ir iš 
mokytojų geresnio darbo, 
daugiau rūpestingumo ir 
geresnio pasiruošimo dėsty
ti dalykus.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

kasyklos.

Japonai Belaisviai

Japonijos vyriausybė sa
kosi turinti žinių, kad 234 
tūkstančių japonų belais
vių Rusijoj išmirė nuo bado 
ir ligų. Japonija prašo JT 
organizacija padėti išgelbė
ti 77,000 dar gyvus belais
vius Sibire ir padėti išaiškin 
ti, kas atsitiko su 29,000 be
laisvių, apie kuriuos nėra 
jokios žinios.

Švedijoj—$820; Anglijoj 
—$?75; Rusijoj—$310
Bulgarijoj—$100 ir Azijos 
kraštuose—$50.

Sueco Kanalas

JT organizacijos saugu
mo taryba pradėjo svarstyti 
Izraelio skundą prieš Egip
tą dėl nepraleidimo per Su
eco kanalą laivų j Izraelio 
uostus. Izraelis sako, kad 
tai yra “karo veiksmai”, 
o Egiptas aiškina, kad ne
rimą kelia žydų nesutiki
mas leisti grįžti į Palestiną 
700,000 arabų pabėgėlių

Budapešto Valymas

Vengrijos bolševikų vy
riausybė tęsią sostinės Bu
dapešto valymą nuo “nepa 
geidaujamų elementų”. Kas 
savaitė iš miesto išvežama 
apie 3,000 žmonių ir jau 
esą iš viso išvežtų virš 40 
000 žmonių. “Nepageidau
jamieji” vežami į Rusiją į 
prievartos darbus.

Švediją ..Neišduoda

Švedų vyriausybė atsisa
kė išduoti rusams tris ten 
atbėgusius lietuvius, kurie 
užpraeitą savaitę pabėgo 
nuo mažo rusų laivo laivu- 
ku į Švediją. Rusija tuoj 
pareikalavo juos išduoti, 
kaipo jos “piliečius”, bet 
nieko nepešė.

Stalinas ir Žydai

Vokiečių prof. G. Ritter 
išleistoj knygoj apie Hitle
rio “pasikalbėjimus prie 
stalo” (Tischgespraeche) 
užtinkame įdomų Hitlerio 
pasisakymą dėl žydų ir dėl 
Stalino jam duoto pažado 
susitvarkyti su žydais ir So
vietų Rusijoj. *;

i .
Hitleris nekentė žydų ir 

savo pašnekesiuose jis ža
dėjo išgriauti kiekvieną 
miestą, kuris neišvarys žy
dų iš savo sienų, o apie Sta
lino pažadą jis sakė:

“Stalinas, pasikalbėjime 
su Ribbentropu, nedarė pa
slapties iš to, kad jis laukia 
to momento, kada Sovietų 
Sąjunga turės pakankamai 
inteligentų ir galės pašalinti 
žydus iš vadovaujamų vie
tų, kuriose dabar jis skaito

1

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Panašiai ir Pas Mus Tūlas Klemensas Vydžius

T. . x.. . , ! atkalbinėjo jaunimą, kad
Kaip tik pernai buvo gau-|aįke ka]b neit į 

ta žinia, kad birželio pra-]ir geriau butų> jdgu ejtų 
džioje, 19o0 metais, Chica- į namus nes d;a gjrdj „įe_ 
goję mirė buvęs Lietuvos ko nebus vkn0 g 
respublikos prezidentas Dr.jj kad nedrunl.
K. Grimus, Urugvajaus lie- st ramvbė, ir neagituotlJ

Jonas ir Vincas Adomavičius 
iš Vievio vals., Tarkų apskr., 
Vievininkų km.

Kazimieras Andruškevičius iš 
ččžikų km., Ūdrijos vals., Aly
taus apskr., ar jo šeima.

Jonas Bočiulis (Bačiulis) ir 
jo dvi seserys, iš Sterkonių 
vienkiemio, Kupreliškių par., 
Biržų apskr.

Antanas, Juozapas ir Liudvi
kas Bručinskis iš šėrikų km.,

strijos link, kur rugpiučio 
3-14 dienomis, Strobl vieto
vėje, prie Bad Ischl, 30 my
lių nuo Salzburgo, įvyks 
visų pasaulyje esančių lai
svų tautų skautų sąskridis, 
vadinamas Jamhoree. Iki 
Jamboree pradžios musų 
skautai, netoli nuo Austri
jos sienos, prie Bad Rei- 
chenhall turės, patyrusių va 
dovy vedamą paruošiamą
ją stovyklą.

Džiugu, kad Lietuvos 
Skautų Brolijos suorgani
zuotasis Jamboree Fondas 
su centru Bostone išpildė 
savo pasiryžimą ir surinko 
virš $1,000, kas ir įgalino 
lietuviškam reprezentaci
niam vienetui dalyvaut 
taip daug reikšmės visai lie-

Noriu Nuorouot Namą
Jei kas žino išiiuomuojamą nam* 

vienai šeimynai Larp Worcesterio ir 
Whitinsville malonėkite man praneš
tu busiu labai dėkingas. (30)

S. Korolkevich,
C/o V. Cardone,
Nasonville, K. 1.

Vieningas Pasaulis
Prašalins Karus

Taip sako ir rašo žurnalas "Lie
tuvių Naujienos.” Kaina $2.00 me
tams. (39)

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th St., Philadelphia 6. Fa.

LAWRENC1EČ1Ų ŽINIAI
Pranešu, kad Lawrenciuje parsi

duoda baldai (forničiai) ir kad kartu 
galima gauti butų, 3 kambarius ir 
virtuvę. Kam reikia, ateikit pasikal
bėti pas J. Yerą: 132)

33 Brook St., Lawrence, Mass. 
(Žemutinis aukštas)

PAIEŠKOJIMAI
Adelė Povilaitytė-Tiškienė, Juozo

;dar būtina juos laikyti.” 
Kada Stalino draugystė

su Hitleriu klestėjo ir žydė
jo, sucementuota lenkų 
kraujų, Stalinas neabejoja
mai galėjo žadėti Ribben- 
tropui pašalinti žydų įtaką 
Rusijoj. Bet kad Stalinas 
dabar, lyg pagal tą paža
dą savo sėbrui Hitleriui, žy
dus tikrai šalina iš vadovau
jamų vietų, tai jau yra ne
be Hitlerio pasakojimas, 
bet gyvenimo tikrenybė. 
Rusijoj žydai šalinami iš 
įtakingesnių vietų kaipo 
“kosmopolitai,” o visų įta
kingesnių žydų surusinti 
slapiyardžiai dabar su pa
sigerėjimu nuplėšiami ir 
Rusijos žmonėms parodo
ma, kad žydai tik pavardes 
yra surusinę, o patys liko 
“kosmopolitai.”

tuviai socialistai, valstiečiai 
liaudininkai ir jiems prita
riantieji tuojau įsteigė Uru
gvajaus lietuvių komitetą, 
kad suruošus to demokrato 
ir lietuvių gerbiamo asmens 
paminėjimą. Buvo šauktas 
susirinkimas į kurį buvo 
kviesti visų vietos organi
zacijų atstovai (išskyrus 
komunistus) be skirtumo 
pažiūrų, o jų tarpe ir kata
likų, bet pastarieji savo at
stovo į susirinkimą neat
siuntė.

Buvo kreiptasi į Kultūros 
Draugijos valdybą dėl pa
talpų, bet tos draugijos ka
talikiška valdyba komiteto 
prašymo nepatenkino ir sa
lės nedavė, o ant greitųjų 
gauti kitas patalpas pami
nėjimui buvo neįmanoma.

Praėjus metams laiko, 
viršminėtas komitetas vėl 
kreipėsi į Kultūros Draugi
jos vadovybę dėl patalpų ir 
šį kartą ta draugija patal
pas davė ir paminėjimas 
įvyko. Bet nežiūrint, kad 
Kultūros Draugija paminė
jimo dieną pati laikė bufe
tą ir pasiėmė visas tos die
nos pajamas ir pelną apie 
300 pezetų, tos draugijos 
nariai ir bendrai katalikai 
su smetonininkais ne tik 
nepritarė minėjimui ir ne
padėjo jo rengėjams, bet, 
priešingai, jį visokiais bu
dais trukdė ir atvirai boi 
kotavo.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Raakaininkaa Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniai* laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vttyg. flknB dJanomb buvo paaklidum žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas uj
imą jo ristą, kai g*M Jį mMY

Brošiūra didelio formato, našiai* viršeliais, 82 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama “Ke- 
teirio" knygyne:

LAISVA IR $1,(MM,000

KELEIVIS

jaunimo, pastarąjį iškeikė.
Gi kailį išvertęs amžinas 
Kultūros Draugijos pirmi
ninkas J. Jazauskas, ne
turėdamas ką daug rengė
jams primesti, skundėsi, ko
dėl jis nebuvo pakviestas 
kalbėti. Rengėjai betgi to
kio minkštakaulio kalbėto
jo nepanorėjo kviesti, nes 
tai žmogus, kuris moka 
linkčioti ir tūpčioti apie 
kunigus, apie rašytoją K.
Čibirą ir kitus Urugvajaus 
lietuvių vienybės griovikus.

Taigi ne tik Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Ka 
nądoje ir kitose lietuvių ko
lonijose, bet ir pas mus 
Urugvajuje dar yra tokii, 
“demokratų” su nesenai čia 
atvykusiais kunigais prieš
akyje, kurie savaip supran
ta tautišką vienybę.

M. Krasinskas.

Veteranų Švietimas
Per 7 metus po to, kaip 

buvo išleistas karo veteranų 
švietimo įstatymas, keli mi
lionai jaunų žmonių pasi
naudojo teise mokytis įvai
riausiose mokyklose ir jas 
arba baigė ar dar baigia.

Pagal tą įstatymą vyriau
sybė turėjo apmokėti už ka- liepti j: 
ro veteranų mokslą ir turė
jo duoti jiems išlaikymą 
mokslą einant. Tam reika
lui vyriausybė iki šiolei jau 
išleido 14 bilionų dolerių.
Tai labai daug pinigų, bet 
tie pinigai gerai yra išleisti, 
gerai investuoti,” sakytų 

biznieriai. <
Pokariniais metais 2,300,- 

000 karo veteranų su val
džios pagalba lankė univer
sitetus ir kolegijas, o 3,430,- 
000 karo veteranų lankė 
įvairias technikos mokyk
las. Iš viso vienokio ar ki
tokio švietimo pagalba bu
vo duota 8,170,000 jaunų 
žmonių. Liepos 25 d. pa 
sibaigė laikas įsirašyti į mo
kyklas pagal Įstatymą vete
ranams šelpti ir visa ta di
džiulė veteranų švietimo 
programa eina prie galo.

Tarpe 8 milionų jaunų 
žmonių, kurie mokėsi su 
valdžios parama, buvo to
kių, kurie nieko neišmoko 
ir nieko nepasinaudojo iš 
mokyklų. Bet tokių skaičius 
nėra didelis, didžiulė dau
guma veteranų, kurie siekė

Šilalės vals., Tauragės apskr. tuvių tautai duodančioj Kdį’ (SS^gyvenuJ^Bostone1 
Gert r mia Gedgaudaitė (God- > Jamboree. Tenka pastebėti, lBro®*line> malonės atsiliepti šiuo

gowd), duktė Stanislovo Ged- kad didelė materialinė įr,f”“:
gaodo is Rygos. „ moralinė parama virš minė-

Jeluveckt gnzęs is Amen-
kos drauge su Zofija sabunaite- • n t
Mitountuvn,. iš Užunlię (bov. P-. žadeikio, mm. S Lozo- 
Aleksandrovska Sloboda) kra., la.lc10’ mm. S. Girdvainio,
Jonas vals., Kauno apskr. j mm. B. K. Balučio, Dr-. F.

Anelė Kačka-Juškevičiutė iš Meierio ir k. Dauk ąųkų bu- 
Krekenavos par., Panevėžio ap.’vo surinkta iŠ skautų bičiu- 

Vladas Kazlauskas, sunus lių Amerikos lietuvių tarpe.

Antanas Jankauskas, 
5907 Hegerman St., 
Philadelphia 24, Pa.

prieš 
ar 

šiuo ad- 
(32)

APSIVEDIMAI
Vienam nuobodu gyventi. Turiu 

biznį ir namus, reikalinga moteris. 
Rašykit: (32)

George,
11059 Dodge, Van Dyke, Mich.

Ieškau apsivedimui lietuvaitės
Edvardo Kazlausko ir Emilčjos Savo aukomis neatsiliko ir *”erynos> aP,e. 35 amžiau*... .. , , . . i . Prašau parašyti man laišką. Jeigu
Kuprytes-Kaszlauskienes, prašo pg Amerikoje gyvenantieji vienas kitam patiksim, aš duosiu per 
gimines atsiliepti. J—aukos plaukė iš Australi- Uišk* žinoti- j. P„

62 Lafayette St., Paterson, N. J.

Paieškau susipažinimui draugo, 
tarp 35 ir 50 metų amžiaus. Gali 
but ir našlys ar divorsuotas, su vie
nu ar dviem vaikais—nedaro skirtu
mo. Bet turi but rimtas ir pasitu
rintis. Kitokie nerašykit. Aš esu 
jauna našlė, myliu vaikus įr teisingą 
gyvenimą. (31)

Marija Petkus,
6933 South Racine Avė., 

Chicago 36, Ilk

CHICAGO, ILL. 
Svarbios Paskaitos iš 

Šventojo Raito
Būna kiekvieną nedėldienį nuo 10 

vai. ryto, 5324 So. Halsted St. Yra 
aiškinama tikroji Tiesa iš šv. Rašto. 
Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri 

—Kokios teisybės?—nu- k* ti!5. iš sPau^o? aiškinantiJ pasaulini perversmų laiką, ir kas
įvyks trumpoje ateityje’ Knygeli 
145 pusi ŠTAI JŪSŲ KARALIUS, 
kurią galima gauti ir per paštą ui 
40 centų, rašant: V Klovas, 3444 So.

Palkauskas. gimines Maniai j Venecuelos, Kanados, 
Gedgaudaite.-Snusdranenei, k,- A lijos ir kt 
lūšiai ts Sedos, Mažeikiu apskr. °

Prialgauskas, giminės Mari-, šioje pasaulinėje Jambo- 
jai Gedgaudaitei-Sausdravienei, ,ee dalyvaus ir 650 Ameri- 
kilusiai iš Sedos, Mažeimų ap. |jiOg gkautų, kurįė taip pat

Broncslovas Rabašauskas nakeliui i Aimtriin Up. iš Siesiku km.. Ukmergės ap. d *«ė
Juozas Radeckis nuo Skriau- P. T? a* 1SVyK0 1S Aizy- 

džių, Mariampolės apskr. 10 1 Neapolj.
L. K.Jurgis šipaila ir Salomėja ši- 

pailytė iš Viltrakių km., žvirg
ždaičių vai., Saldų apskr.

Leopoldas Stangenbergas ir 
sesuo Emilija Stangenbergaitė 
iš Mariampolės.

Svaravisius (Švaravičiai), gi-! 
minės Marijos Gedgaudaitės- stebo skerdžius.
“MtSių^kr1"108’ * -T0ki°S ^ybės, -
^tondras Tumosas iš Ba- matyčiau, paliesčiau. Tai- LlJu^a^ ’£S^e8’aSlankyti 
brų km.. Veisėjų vals., Seinų a. S1’ vadinasi, teisybės. BetĮvįs^. įžanga nemokama, kolektų 

Tamošius Vabuolas iš Veisė- niekur nėra, skundėsi

ŠUVA IEŠKO TEISYBĖS

i (Atkelta iš šešto puslapio)
T T 1 • i • — O

(31)

ST,

jų par., Seinų apskr.
Vaikėnas, iš Pažemiškių km.,

Dūkšto vals., Švenčionėlių ap. 
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi-

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

šuva.
Senelis tylėjo. Iškratęs 

pypkę į seną, suskeldėjusį 
nykšties nagą, iš lėto ėmėsi 
kalbėti:

—Girdi, gieda padangėje 
vyturys. Girdi?

—Girdžiu,—atsakė šuva.

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAI

Mrs. Dorothy S. Howard ga
vo pilniausią laisvę, diveraą, 
ir magaryčioms virš miliono 
dolerių pinigų iš savo buvusio 
vyro, turtuolio C. E. Honard,
Los Angeles teisme. Ta 44 mokslo, dėjo i t| reikalą vi- 
metų ponia turi pagrindo są širdį ir pastaugia ir pa- 
šypsotis. rodė daug didesnį paairyži-

Gaunam daug paklausimų, 
kiek reikia mokėti už paieškoji
mus. Taigi pranešam, kad už 
giminių paieškojimus, jeigu jie 
neilgesni kaip 25 žodžiai, skai 
tom po 75 centds. Jeigu paieš 
koj imas ilgesnis kaip 25 žo
džiai, tai tada skaitom po 3 cen 
tus nuo kiekvieno žodžio.

Norint kad paieškojimas tilp
tų daugiau kaip vieną sykį, už 
kiekvieną sekantį sykį reikia 
primokėti po 50 centų.

Tokia pat kaina ir smulkiems 
biznio skelbimams, kaip farmų 
ar namų pirkimas, visokie par
davimai ir tt.

Užmokestį geriausia prisiųsti 
kartu su skelbimu ar paieškoji
mu. Saugiausia būdas pinigams 
siųsti yra pašto money orderiai

Jeigu kam paštas toli, tai pi
nigus galima siųsti ir popieri- 
nias doleriais.

Kas siunčia pašto ženkleliais, 
prašome nesiųsti brangesnių 
ženklelių kaip 10 centų, ir pra
šome nesiųsti Air Mail štampų.

Kanados pašto ženkleliai i 
mums visai negalioja.

Administracija

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

kad Ajarų Šaknis turi šių mineralų: 
Sulphur, Phosphorus, ir Potasium, 
ir šitie mineralai yra mums visiems 
reikalingi. Gali darytis Ajarų ar
batos Ir gerti, bet yra gerai ir 
šiaipr Ajaro šmotą kramtyti ir tas 

. i seiles nuryti. Ajarų Šaknis $2.50—Ar lietus lyja, ar saule svaras. Mažiau perkant, 6 uncijos 
šviečia? «už ,,0°-I ALEXANDER’S CO. 

—atsakė šuva. ' sjf

—Visi girdim, 
puoji orą?

—Kvėpuoju.

Ar kvė-

—Taip, ir lyja, ir šviečia,'

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRI $2,540,000.00.
Savo nAriams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5J)00JX).
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Sualvlepijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo leimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į C-entrą adre-

LITHUAN1AN ALUANCE OF AMERICA 
M7 W. MNh Si, Nuw Yarfc 1. N. Y.

t
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SLA APSKRIČIO 
METINIS PIKNIKAS

APIPLĖŠĖ BANK*

Pereito penktadienio ry- 
SLA antras apskritis ran- tą Somervillėj buvo užpul- 

gia savo metinį pikniką š.m. \as ir apiplėštas bankas Da- 
rugpiučio (August) 26 d., vis aikštėje. Plėšikai pabė- 
sekmadianį, Haverhill Lietu go su $30,895.
vių Piliečių Klubo parke, Užpuolikų buvo trys: du 
Montvale St. Bradford, mie įėjo į vidų, trečias sėdėjo 
8telyje. Prasidės 12 vai. ir automobilyje su užvestu mo 
tęsis iki vėlaus vakaro. toru. Ką vidun įėjo, turėjo 

Pikniko komisija suside- policininkų kepures, kelines, 
da iš Jaruševičių, Pesliko, ir marškinius, tačiau veidus 
Paulausko ir Kapecko. Ji turėjo uždengtus kaukėmis, 
praneša, kad pikniko, vieta Vienas jų buvo giukluotas: 
yra labai graži, 0 piknike nedideliu kulkosvaidžiu, an 
bus marga programa, bus tras revolveriu. Banke buvo 
geras orkestras, užkandžių, keturi tarnautojai ir du ko- 
gėrimų ir kitokių malonu- stumieriai. Plėšikai liepė vi- 
mų. Rengėjai kviečia Susi- siems pakelti aukštyn ran- 
vienijimo narius ir visus be- kas ir nesijudinti iš vietų, 
tuvius dalyvauti šiame meti Vienas stovėjo atkišęs gin-

GENEROLAS MACARTHUR BOSTONE

Pacifiko karo vadą Bostonan buvo pakvitusi Massachusetts val
stijos legislatura. Šitoj nuotraukoj matosi, kaip tūkstantinė minia 
sveikina ji važiuojant per miestą.

L1ETUV1Ų MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariškos Radio

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. ii stoties WTA0, 
740 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

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

KAMBARYS SU PEČIUM IR 
VONIA

Išnuomojamas kambarys-bu- 
tas su pečiumi ir vonia, vienam 
ar dviems asmenims. Dėl sąly
gų teirautis nuo 5 iki 7 vai. 
vakaro, 592 E. 6th St., trečias 
aukštas, So. Boston, Mass. (31)

DR. D. PILKA
Ofluo Vi

Mirė Antanas Pilipaitis PIKTOS POLITIKIERIŲ ELEKTRA PABRANGS 
PIOVYNĖS

Praeitą savaitę, liepos 
klą, o kitas surinko pinigus 25 d. mirė senas South Bo

aaa 9 M 1 
> Ir ma T M •
548 BROADWAY

BO. BOSTON.
Telefoną*: SOUth

KVIEČIAME I
BALTUOSIUS KALNUS I
Kviečiame visus savo drau- i 

gus, pažįstamus ir bendrai vi-i 
sus lietuvius atvažiuoti į gra-! 
žiąją kalnuotąją New Hamp- 
shire valstiją, kurios gamta 
mažai kuo skiriasi nuo mus 
Lietuvos. Manau, kad bus vie
nintelė lietuvių atostogų vieta 
visoje Naujoje Anglijoje, čia 
galėsite ramiai pakvėpuoti tyru 
kalnų oru.

Reikia važiuoti route (keliu) 
No. 3 iki pat musų vietos, ku
rios vardas yra RED TOP 
CAMPS, Thornton, N. H., apie 
135 mylios nuo Bostono.

Kviečia visus (30)
Albinas ir Ona Neyierai.

A. J. NAMAKSY
UAL BSTATE B INSUBANCB |

409 W. Broadvray
BOUTB BOSTON. KAM
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 87 OBIOLB STBBBT 

Wwt Bozbary, Maro.
Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto 
485 COLUMBIA ROAD

arti Upham’s Corner 
DORCHESTER, MAS*.

Bostono Edisono kompa
nija sakosi prašysianti val
džios, kad leistų jai pakel- 

, <ti elektros kainą. Per dešim
G rovė kapinė- Tarp gen®1;iimo .Ma^sa" tį paskutinių metų viskas

Teisininkai svaidosi “Kyši
ninkais“ ir "Melagiais”

niame piknike.
KELRODIS: Važiuoti iki ir tada abudu pabėgo.

Bradford, Mass. centro ar
“Common”, skersai upę nuo tie patys banditai, ........ " r~~—..... ------------ --------
Haverhill, o nuo ten imti 1950 metu sausio 17 pagro- se. Velionis paliko nuliudi- c Ubet.ts Pra ' loro ir Woi _ labai pabrango, sako šita

> iš Brink’o me žmoną Magdalena ir i:«steno prokuroro Cenadel- kompanija. bet elektros kai 
los užvirė atkakli kova. Pir- - - ■

! stono gyventojas Antanas1 
Policija spėja, kad tai bus Pilipaitis, palaidotas liepos 

kurie 28 d. Cedai

Salem St. ir važiuoti pusę bė virš miliono 
mylios iki Mantvale St., pa- įstaigos, 
skui ta gatve iki pikniko vie 
tos pro lietuviškas kapines.

S. C. Budvitis
2-o apskr. vice-pirmininkas

Kelia Sau Algas

cukteri. na ne tiktai nepakilo, bet
Velionis Antanas iš Lie- fas!5 -vra ^kratų politi- huvo dal. sumažinta. Nžra 

tuvos paėjo iš Židikų vals. kierms, o arrasis republi- aįejon{s kart valdžia jos 
Margininkų kaimo, gyveno j v „i i prašymą patenkins.
So. Bostone, Mercer st.

Kazys Kučinskas Užsimušo gas po $750
--------  jie gaudavo

Pereitą šeštadienį South bar gaus

Musų valstijos seimelio 
nariai nutarė pakelti sau al- ly kyšininkavimu. Teisėjas;

lavoninę. Rytojaus dieną jį mėnesius per metus, ir tai 
tenai atpažino sūnūs. Paaiš- tik po 2 ar 3 valandas į die tame posėdyje Būdyti. žinąs gyvačių ir viena įkan-

bostonietis nuva- 
Huntington žuvauti, 

nekando, tai

kėjo, kad užsimušė Kazys n ą, taip kad kasdien gali Baudžia Namų Savininkus Tuornet demokratų di- Jarn i koją Jisai nusiri- 
Kučinskas, 62 metų am-, būti savo privatiniuose biz- - įdžiuma seimelyje nriėmė t0 nuo kalno it žuvauti jau
žiaus lietuvis, gyvenęs So. niuose ar ofisuose. ROxbuno teismas nubau-
Bostone, 322 Dorchester St. ---------- ------- ——

pneme
rezoliuciją, apkaltinant Ce-

adresu.
Valdžios daktaras nusta

tė, kad Kučinskas buvo 
“laikinai pamišęs ir papildė
saužudystę”. nužudytas miške Leo Mon

Rado Nužudytą Žmogų

de tūlą Mrs. Ruby SloO pa- nade„a kaį ir !
bauda, kad n iškraustė sa-Jreil(al kad jfeai rezi 
vo nuomininko baldus , san k;taip busi
deli. Mat nuomininkas jai 1Netoli Andoverio rastas neužmokėjo nuomos, užra- me"ta& ‘ 0 v^e^os-

nebebandė.

Kaip Suprasti Civiles 
Apsaugos Ženklus

Paskutinėmis dienomis nužudytas plėšimo tikslu 
Bostone ir jo priemiesčiuo
se prie stulpų kalamos len
tos su įvairiais numeriais, —
pavyzdžiui, “CD 501”, “CD šiuo metu
628” ir taip toliau. Kanadą

Tai yra civiles apsaugos gražus

kino butą ir išvažiavo ato- Negana to, prokuroras 
fret, insiurans kompanijos stogų. Teismas Įsakė atsta- Kelly paskyrė komisiją, kad 
kolektorius. Kiek žinoma, tyti atgal baldus ir maga- ištirtų Woscesteriškio nro-l 
jis turėjo prie savęs 5300, i jyčioms uždėjo pabaudą. kuroro “graffcą”
taigi išrodo, kad jis buvo

Skautų Garbes Rėmėjas

pro- 
ir pareigų

į nepildymą.
Republikonai tuomet pa-

‘darė įnešimą, kad butų pa-
Ekskursija į Kanadą Įskirta komisija ir paties Kel 

iauilv darbams stirti. SvarstantKazys Vileišis, kuri 
ne kaitą buvo parėmęs Bo-i:^'“^^ ^

didžiausias 
publikonas

ekskursijai
yra įsiregistravęs ^'da;-“;-uk;-'“,0'^a”

- n • • -iri uia' b.. ♦ Ur^.sr J. J1 tų reikalams. Skautai savo _ nrnv„.,t, k»iiv “m-afženklai .r juos reikia būti- Bostono apielinkių lietuvių da,.iui R vi,ejHuj Su-?°. ^roku‘o ąJif nertam 
,nai, suprasti, M_ gali,butų -virs oO asmenų. , teikė Bf)s.ono skauto Vie-te™;,A.-*“” 

garbės

riukšmas. Re- 
!*utnam išvadi-

eks-kad jais reikės vaduotis gel Užsiregistravusius crs- tininkiio 
bėjant savo gyvybę. Ypač kursijai į Kanadą prašome yarfja J 
svarbu tuos numerius sup- iki š. m. rugpiučio 10 die-
rasti tiems, kurie važinėja nos įmokėti už kelionę po ____
automobiliais arba trokais. $20 už asmenį. Pinigus ga- 

Kaip žinoma, Amerikoje Įima siųsti paštu arba pri- 
visi didieji automobilių ke- statyti asmeniškai šiuo ad- 
bai yra numeruoti. Į Bosto- resu: adv. A. Juknevičius, 
ną ateina 16 tokių vieškelių. 545 E. Broadway. So. Bo

ston 27, Mass.
Ekskursija įvyks š. m. 

i-ugsėjo 1, 2 ir 3 d. Išvykimo

Jie žinomi kaip “Routel”, 
“Route 3”, “Route 128'’ ir 
tt.. Jeigu kiltų karas ir prie
šo lėktuvai pradėtų bombar vieta bus paskelbta spaudo- 
duoti miestą, visi tie nume- je vėliau, 
ruoti vieškeliai privatiniams Alb. Valkavičius
automobiliams bei trokams --------------------------
butų uždaryti, nes jie butų Gaisras Kalėjime
reikalingi armijai ir civili- --------
nei apsaugai. Charlestown’o kalėjime

Bet kad piliečiai galėtų pereitą savaitę buvo kilęs 
iš miesto pabėgti savais ve- gaisras, bet gaisrininkai už- 
žimais. jiems bus nurodomi gesino jį į pusę valandos.
kiti keliai, pažymėti tokiais --------------------------
numeriais, kaip “CD 501”,; SPORTAS
“CD 628” ir k. ---------

Tie keliai išvedami lygia- Bostono Lietuvių Sporto 
grečiai su reguliariniais ke- Klubo dabartinis adresas 
Hais, tik prie jų pridedama yra: Albinas Valkavičius 
“500”. Pavyzdžiui, jeigu 265 Gold St So. Boston 27. 
lenta rodo numeri “CD501” Mass. Pakartotinai prašom 
tai reiškia, kad tas kelias ei- Amerikoje ir Kanadoje 
na paraleliai su “Route 1”; esančius lietuvių sporto vie- 
o jeigu ant lentos yra užra- netus užmegsti su mumis ry 
syta “CD 628”, tai kelias ei- sius: bent prisiunčia! savo 
na ta pačia kryptimi, kaip adresus.
“Route 128”. . I Alb. Valkavičius

’—“melagiu' 
rėmėjo Baisuojan- demokratu di

džiuma republikonų įne
šimą atmetė.L. K.

ELEGANTIŠKA SUKNELĖ Lawrence Paminėjo Wm. 
Vaitkuno M’rtį

Liepos 2:’, d. suėjo lygiai 
penki metai kaip mirė Wil 
liam Vaitkų as, jo giminės 
ir artimieji draugai su liude 
siu paminėjo jį, jaunose die 
nose pasitraukusį iš gyvųjų 
tarpo.

Velionis William Vaitku- 
nas mirė r 46 metais vos 
sulaukęs 37 metų amžiaus. 
Jo ’ki šiai dienai liūdi ir liu 
dės motina, sesuo Mrs. S. 
Amshy, švogeris ir giminės.

Atrodo, kad šita aktorė, No- 
reen Michaels, vėdinasi šal
tame vandeny. Bet taip nė
ra. Ji vaidina filmoje, o tas 
šaltas “vandenkritis” yra tik 

(“scenerija.” kuri nevėdina. 
Aktorė dirba veik 100 laips
niu šilumoje.

RADIO PROGRAMA

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,
168 F St., South Boston, Mass.

FOURTH ST. JUNK YARD 
171 W. Fourth St.

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

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

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

LIETUVIS PERKA DŽIONKĄ
Juozas Sinkevičius

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

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.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosuMo. 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.

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

1— Falcons Orkesta.
2— Dainos
3— Magdutės pasaka
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WHEE, Lithuanian 
Program, 35 Court St., Bos-

Kivirčai Audėjų Unijoje

Fall River audėjų unijoj, 
kuri turi apie 10,000 narių,' 
prasidėjo pikta šmeižtų ko
va prieš unijos pirmininką 
Emilį Rivesą. kaip rodos, tą 
purviną kovą veda komuni
stai, nes Ri . es yra skaito- ton, Mass.. o biznio reika 
mas socialistu. Unija todėl lais rašykit ofiso adresu: 

Vasaros popiečiui tokią puoš- paskelbė rezoliuciją ir smer 502 E. Broadvay, So. Bos
nių suknelę siūlo madų išgal- kia šmeižikus, kurių tikslas ton 27, Mass. 
votoja Alice Alden. esąs “valdyti arba griauti”. Steponas Minkus.

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

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TcL SO 8-4149
Turim visokią vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metą.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad tarimo mo

šą krautuvėj visokią mašiną iš
randa vojimui. kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitą. Taipgi tarime vi
sokią pentą, varnišių, sienoms po
pierių, piumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

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

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvray
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo ZA noo 7-8
534 BR0ADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Trs at SL, Kimšai 

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 8-2871 

arba: S0 6-204W
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikriaiaą

Jei Reikia, Duoda Penciltiaa
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boetoa 
Pristato toniką, vyną ir

kios rūšies alų baliams, 
vėms į namui ir aaba. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone : SO 8-3141 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ AI

Saugi priežiūra,
826 BROADVVAY,

S0. BOSTON, KABA 
Tok sostą




