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Jau Du Metai Korėjoj Eina 
Rytų-Vakarų Karas

Visa* Kraštas Prisimena Nepaskelbto ir Neužbaigiamo 
Karo Pradžią; “Policijos Akcija” Pareikalavo Daug 

Aukų; Paliaubų Derybos Išsigimė j Neužbai
giamą Plepalynę; Korėja Parodė Gresiant j 

Pavojų iš Maskvos

šj trečiadienį sueina ly- Karo Pramone 
giai du metai, kaip prasidė
jo Korėjos karas. 1950 me-(
tų birželio 25 d. šiaurinės' Jei plieno pramonės strei- 
Korejos bolševikų armija iš kas tęsis ilgesnĮ laiką> lai 
pasalų užpuolė pietinės Ko- apie rugpiučio mėnesį visa 
rėjos respubliką, peržengė Amerikos karo pramonė; 
38-ąją paialėlę ir greit pra- sustos. Sustos visa, nuo ka-; 
dėjo artintis prie Korėjos ro lėktuvų iki atominių 
sostinės Seoulo. bombų gaminimo. Dabar

Dm dienas \ėliau prezi- karo prarnonė dirba iš at- 
dentas Trumanas davė įsa- sargai sukrauto plieno san- į 

Amerikos karo avia- dėlių, bet kai kurių plieno’ 
cijai 11 laivynui skubėti į rušių jau trūksta ir viena 
pagalbą užpultai Korėjai, pO kįtaj Įvairios plieną per- 
o bnzelio 30 d. buvo įsaky- dirbančios dirbtuvės užsi- 
ta ir Amerikos armijai pa- daro
dėti ginti Korėją.

Greit Visai Sustos

ŠEŠIOLIKOS COLI V KANL’OLl

Didžioji 16 coliu kanuolė iš karo didlaivio “Iowa“ šauna 
Korėjos pakraštyje į bolševikus ties šiaurinės Korėjos 
miestu Chongjin.

Sako, Berlynas Yra 
“Šnipų Perykla

Sovietų Rusija iškėlė kal
tinimą prieš Ameriką, Ang-» 
nią ir Prancūziją, kad tos 
valstybes padariusios iš va-į 
karinės Berlyno miestp da
lies “šnipų peiyklą,” kur 
šnipinėjimas visokių sovie- 
ti?nų ir liaudiškai demokra
tiškų paslapčių eina dieną 
ir naktį. Panašius kaltini
mus kelia ir rusiški lėlės ly
tiniame Berlyne, kur yra 
lytinės Vokietijos vyriausy- 

jbė.

Rusija tokius kaltinimus 
kelia todėl, kad’ ji norėtų 
\ akarų valstybes visai iš
daryti iš Berlyno ir nori 
; Įkalbėti kam tai, kad Vaka 
rų valstybės Berlyne elgia- 

isi neleistinai.

Anglija Žada 
Trauktis iš Egipto

j Vyriausybė, plieno kom- 
Amerikos kongresas pre- panijos ir unija veda pasi- 

zidento įsakymui vienu bai- tarimus dėl atnaujinimo
su pritarė. Už Amerikos da
lyvavimą Korėjos gynime 
balsavo ir senatorius Taft, 
kuris dabar dažnai kalba,

L’rvorejos karas yra 
mano karas”.
i... j nau

plieno gamybos karo pra
monei, bet aiškinimasis dar 
nėra baigtas, kokios dirb
tuvės ar dirbtuvių skyriai 

eisti į darbą. O tuo 
tarpu plieno trukumas ir 

pa- visoj gamyboj pradeda

Trr kine -a * vs vuc
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Naujas Rasų Ambasadorius 
Didina Šnipinėjimo Pavojų

G. N. Zarubin Buvo Ambasadorių Kanadoje, Šnipai Ten 
Veikė; Jit Buvo Londone ir Ten Priviso Šnipų; Ar 

Ambasadorius Yra Šnipų Viršininkas, Klausia
Amerikiečiai; Šnipų Pavojus Yra Didelis

Bolševikams Rodo 
Stalino Pavyzdį

Kanados Prancūzai Marinų Korpusas
Turėjo Kongresą Turės 400,000 Vyrų Anglijos vyriausybė pra

--------  --------- įnešė VVashingtonui, kad
Kanados prancūzai laikė Kongresas priėmė bilių, dėl pasunkėjusios ekonomi 

savo kongresą, kuris užsi- pagal kurį marinų korpu- nės padėties Anglija ture 
tęsė vieną savaitę laiko, sas žymiai padidinamas irĮsianti trauktis iš Vidurinių 
Tame kongrese buvo atsto- jame galės būti iki 400,000 į jų Rytų, kaip ji 1946 me- 
vaujama ne tiktai Quebec vyrų. Šiuo tarpu marinų tais pasitraukė iš Graikijos, 
provincija, kur prancūzų korpuse yra apie 250,000 į palikdama Graikijos ap*

Už Korėjos gynimą pa-'visoj gamyboj pradeda kalba yra vyraujanti, bet ir vyrų. išaugą Washingtono vyriau-
sisakė greit ir Jungtinių reikštis labai skaudžiai ir prancūziškos kolonijos iš Kartu nutarta, kad mari-įsybės rankose.
Tautų organizacija, bet iš gresia suparaližuoti visą į angliškai kalbančių Kana-nų korpuso atstovas gali ,. , . .
karto karas nesisekė. Bol-ūkį. ‘dos provincijų. dalyvauti jungtinių štabų . •• .f į
ševikai buvo gerai pasiruo-į ------ ;— -----------— į Kongrese Quebec mieste posėdžiuose tais atsitiki- pa^mpj^ą s maz
šę puolimui ir tik sutraukus Pasaulinis TrUStOS paaiškėjo, kad 662,000 mais, kada xo įlipai eigojimus pa au
dideles jėgas bolševikai bu 
vo * nuvaryti iki Mandžuri- 
jos sienų, bet tada į karą 
įsitraukė komunistinė Kini
ja ir po kurio laiko karo 
frontas stabilizavosi netoli 
38-osios paralelės.

Valdo Aliejų
Senatorius T. C. Hen- 

nings iš Missouri sako, kad
Federal Trade Commission 
įteikusi prez. Trumanui iš
samų, 900 puslapių raportą 

milžinišką tarptautinįIJC41JICA Vt” A A 1 • 1 J1 Izuvin tTnl/S
bų derybos, kurios ir 
nėra nutrukusios, nors
ties susitarti nedaug tėra. A .. i iv r

Tz • i -ii to pranešimo neskelbęs, betKorėjos karas užklupo J , .. , ..
Amerika staiga ir nepasi
ruošus. Jis parodė, kad £ieso 
Rusija nevengia mesti į ka
rą savo pajungtus kraštus

svarstomieji
prancūziškai kalbančių klausimai paliečia marinų 
žmonių gyvena į vakarus korpusą. Tbkiame atsitiki- 
nuo Quebec provincijos, me marinų korpuso atsto- 
Daugiausiai prancūzų kai- vas turi teisę balsuoti jung- 
bos žmonių yra Ontario tinių štabų posėdyje, 
provincijoj—425,000: ten

Nuo 1951 metų liepos 10
dienos Korėjoj eina paliau- . 1 . , ,, • , •dabar kuris valdo viso lai-

vįj svojo pasaulio aliejų ir nu- 
’ stato jo kainas. Prezidentas 

ešimo
sutinkąs jį parodyti kon- 

tyrinėtojams su sąly
ga, kad jis nepateks viešu
mon.

Pagal senatoriaus aiški-

jie turi šešius prancūziškus 
laikraščius, turi radio sto
tis Timmins ir Sudbury 
miestuose ir turi savo mo
kyklas.

Prerijų provincijose pran 
euzų kalbos žmonių esą: 
Manitoboj—52,000, Šaskat- 
chevvan—52,000,
—48,000, British Columbia' 
—45,000.

SAKO, ANGLIJA
JUROSE PLĖŠIKAUJA

vo
lyje kalbama dar neoficia- 
liškai. Anglija dar aiški
nasi su Washingtonu, ko
kiu budu atsakomybę už 
Viduriniųjų Rylų apsaugą 

• nuo galimo msiško impe
rializmo puolimo perkelti 
nuo Anglijos ant Amerikos 
pečių.

Korėjos paliaubų dery
bose Aiiantų delegacijos 
viršininkas gen. Harrison 
davė bolševikams pavyzdį 
iš jų pačių vado Stalino pa
žiūrų į belaisvių grąžinimą. 
Stalinas nėra priešingas sa
vanoriškam belaisvių grą
žinimui, kada tas jam atro
do naudinga. 1943 metais 
Stalinas siūlė prie Stalingra
do apsuptiems vokiečiams, 
kad jie, pasidavę į nelaisvę, 
galės pasirinkti ar grįžti į 
Vokietiją ar Važiuoti kur 
kitur. Panašų pasirinkimą 
Sovietai siūlė ir Budapešte 
apsuptiems priešo kariams.

Jei Stalinas galėjo pripa
žinti laisvanorišką belai
svių grąžinimą, tai kodėl 
Korėjos bolševikai negali 
to principo pripažinti? Juk 
Stalinas yra viso pasaulio 
bolševikų “tėvas, draugas 
ir mokytojas”. Korėjos bol
ševikai nežinojo ką atsaky
ti ir kitame posėdy, kai bus 
gavę iš Maskvos paaiškini
mą, pasisakys dėl to sun
kaus dalyko.

Sako, Taftiniai
Vogė Delegatus

J Washingtoną atvyksta 
naujas nišų ambasadorius 
G. N. Zarubin, kuris buvo 
ambasadorių Kanadoje, ka
da ten paaiškėjo didžiulis 
rusų šnipų tinklas, kuris 
teikė žinias apie Kanados 
visokiausias paslaptis Mas
kvai. Tas buvo daroma ’ 
karo metu, kada Rusija bu
vo Kanados sąjungininkas, 
bet tas “sąjungininkas” be
gėdiškai knisosi po Kana
dos paslaptis. Šnipų virši
ninkas buvo Zarubin, kuris, 
“kaipo diplomatas,” sako, 
pats nestovėjęs šnipinėji
mo tinklo priešakyje.

Iš Kanados Zambin bu- 
perkeltas į Londoną ir

ten dabar iškilo didelis šni
pinėjimo skandalas. Pa
gautas Anglijos užsienių 
reikalų ministerijos valdi
ninkas, radio operatorius, 
kuris perduodavo slapčiau
sias žinias Sovietų ambasa
dos valdininkui, Zarubino 
bendradarbiui.

Dabar Zarubin atvyksta į 
Washingtoną ir atsiveža 
“gerą garsą,” kaipo šnipų 
vaisintojas.

Amerikos saugumo įstai
gos rengiasi padidinti bud
rumą apsaugoje prieš šni
pus.

vo

Anglų teismas sulaikė ,.. _ „
. i Adeno uoste vieną laivą su J rumonūS A eremiU

Irano aliejumi, kol tarptau
tinis teismas pasisakys dėl 

Albertoj j Anglijos-Irano aliejaus gin-

Jokio Kandidato
Prezidentas Truman šiuo

ir gali Azijoj sukelti milio
nus karių prieš laisvąjį pa
sauli. Tuo žvilgsniu Korė- „ •- , .. T. i i j
jos karas buvo labai rimU.’^n,es.lsval^tL U sak°-kadi
įspėjimas visiems iaisvie- )u? ,C1JOS aPal me.n as. “i Maskvos “Pravda” Pfa-'viiMiat -vpdi-
šiems kraštams ir privertė'ko^asa? .tun. 5,u!.,™p,n.tl neša apie tūlą bolševiku di- NUMLS®

1 ir imtis žygiu, kad sąmok- 1 ™ , r- a. 2 *
slo” kaltininkai butų trau- dz,un«’ Tu!os mlest0 staty’ 
kiami atsakomybėn.

visus kraštus, kurie brangi
na savo laisvę, paskubomis 
ginkluotis.

Korėjos kare Amerika 
jau turėjo 108,000 vyrų žu
vusių, sužeistų ir patekusių 
į nelaisvę.
INDIJA SUTIKTŲ

BŪTI TARPININKU

Indijos ministeriu pirmi
ninkas J. Nehru sako, kart 
Indija norėtų pagreitinti 
Korėjos karo paliaubų pa
sirašymą ir dės pastangas, 
kart butų prieita visiems 
priimtinas susitarimas. Tam 
tikromis sąlygomis Indija 
gal būt ir pasiimtų tarpi
ninkavimo darbo karo pa
liauboms sudaryti, bet pir
ma Indija norėtų išsiaiškin
ti su Kinija ir Amerika dėl 
galimo tarpininkavimo są
lygą-

nimą, tarptautinis trustas 
yra sąmokslas vartotojų ki- Bolševikų Didžiūnas 

Turėjęs 0 Pačias

co. Dėl to laivo sulaikymo lalpU dar nėra nusistatęs, 
Iranas iškėlė kaltinimą Į kurj kandidatą jis rems į 
prieš Angliją, kad ji jurose ‘ prezjdento vietą nuo demo- 
piėšikaujanti. Irano spau- kratų partijos. Taip prane
rta daug rašo apie angliškų!^ prezidento sekretorius J. 
“piratų” žygį. įįhort

PEIKIA CHAMBERS
KNYGĄ “WITNESS*

Pennsylvanijos aukščiau
siojo teismo teisėjas Micha- 
el A. Musmanno, kalbėda-

bos skyriaus viršininką, in
žinierių Stachno, kuris tu
rėjęs devynias pačias ir jas 
skirstęs į “oficiališkas”, į 
“neoficiališkas” ir “pusiau-i 
oficiališkas”. Tas bolševi-j 
kų ponas turįs daug vaikui 
ir negalėdavęs atsiminti jų 
vardus ir gimimo laiką, tomas veteranų suvažiavime, 

labai griežtai pasmerkė da-įdel turėjo savo vaikų karto- 
bar jau spėjusią pagarsėti teką ir vedė visą “meilės 
Whittaker Chambers kny-i buhalteriją.”
gą “Witness,” kurioje W. “Pravda” piktinasi, kad 
Chambers daro išpažintį, bolševikų didžiūnas elgęsis 
pasakoja, kaip jis tarnavo lyg koks feodalinis didžpo-į 
bolševikų šnipų tinkle, ran- nis, kurio pažiūros į mote- : 
kiojo žinias iš įvairių vai- rį esančios visiškai “gyvu-
džios pareigūnų ir jas per- 
davinėjo Rusijai. W. Cham
bers ypač plačiai sustoja 
ties jo ginču su Alger Hiss, 
kuris, pagal W. Chambers 
liudijimą nuteistas kalėti 5;o 
metus.

liškos”. Bet per eilę metų 
tas didžponis vadovavo mie 
sto statybai ir jo niekas ne
užkabino, nes jis buvo bol
ševikų aukštas pareigūnas, 

ne eilinis Stalino paval
dinys.

Baltijos juroje, kryžių pažy
mėtoj vietoj, rusu karo lėk
tuvai numušė neaptfnkluotą 
švedą lėktuvą, koris ieškojo 
vieno dingusio lėktuvo. Yra 
įtarimo, kad ir ų pirmaii 
dingusį «'edu lėktuvą bolše
vikai nušovė Baltiją juroje.

L6KTVVĄ Prezidentas Truman to
dėl neremia nė vieno kan
didato. kad nori palikti de
mokratų partijos konvenci 
jai visišką laisvę pasirink- 

jti geriausią ir visai partijai 
priimtiną kandidatą. Viso 
kie spėliojimai, kad prezi 
dentas remias tą ar kitą 

j kandidatą neturi jokio pa 
gi indo, sako pranešimas.

BRAZILIJOJ PABĖGO 
TRYS ŠIMTAI KALINIŲ

Generolas D. D. Eisen- 
bower, kalbėdamas Dalias, 
Texas, mieste, šaukė repu- 
blikonus patiems pirma tu
rėti švarias rankas, nes tik 
švarus žmonės gali sudalyti 
švarią šalies administraci
ją ir sujungti visą tautą. 
Generolas iškėlė kaltinimą 
prieš republikonų partijos 
vadovybę Texas valstijoj, 
kad ji pavogė iš Texas gy
ventojų ne raguotus galvi
jus, bet žmonių pagrindines 
teises pasirinkti tokius de
legatus, kokius jie nori. Tie 
vadai išdavę republikonų 
partijos principus. Genero
las tikisi, kad partijos kon
vencija pripažins daugu
mos rinktuosius delegatus, 
o ne taftinius mažumos de
legatus. ,

Bet senatoriaus Tafto ša

AMERIKA PIRKS 
LĖKTUVUS EUROPOJE

Amerikos vyriausybė yra 
nutarusi duoti užsakymus 
Europos kraštų aviacijos 
pramonei, kur bus dirbami 
lėktuvai Europos ginkluo
toms pajėgoms. Užsaky
mai pramonei duodami vie
toje tiesioginės ekonominės 
paramos Vakarų Europos 
kraštams.

ANGLIAKASIAI SIŪLO 
$10,000,000 PASKOLĄ

Angliakasių unijos vadas 
John Lewis pasiūlė plieno 
pramonės darbininkų uni
jai paskolinti iš mainerių 
iždo 10,000,000 dolerių 
plieno streikui tęsti ir lai
mėti. Plieno darbininkų

300 kalinių Brazilijoj pa
bėgo iš vieno kalėjimo sa
loje, netoli nuo Sao Paulo 
miesto. Kaliniai užmušė 17 
kalėjimo sargų ir stipriai 
apsiginklavę kovėsi su poli
cija. 200 kalinių buvo greit 
pagauti, o kiti pabėgo ir

Išyra gaudomi. Iš viso 
kalėjime laikoma 400 
niu.

lininkai, atrodo, nelabai unija dar nepasisakė dėl 
skubės pripažinti Texas ir tos paskolos užtraukimo ar 
Louisianos valstijų ginčija- ne.
mus delegatus gen. Eisen- ---------------- —- ------
boweriui. Taftiniai turi sa- Valstybės Sekretorius 
vo rankose partijos aparatą į Matys Ambasadorių
ir todėl tikisi šeimininkauti: --------
konvencijoj. ' Valstybės sekretorius D.

_________________ ’Acheson šią savaitę pasi
matys su Amerikos amba-Autominiai Užsakymai

Darė 27,000,000 Dolerių sadoriu Maskvoje, George
_____ ; F. Kennan. Ambasadorius

Naujosios Anglijos įvai- ir valstybės sekretorius sū
rios pramonės įmonės gavo sitiks Londone. Ambasa- 
iš Atominės Energijos Ko-jdorius žodžiu išduos rapor- 

tame misijos užsakymų už 27 mi- tą sekretoriui apie Ameri
kai!- lionus dolerių. Užsakymus kos ir Sovietų Rusijos da

ngavo apie 50 įmonių. partinius santykius.
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Tito ir Stalino Ginčas
Keturi metai praėjo, kaip Rusijos revoliucijos įssigi- 

Maskvos diktatorius Stali- mimą. imperializmą ir pa
nas nutraukė ryšius su Ju-”1 našius dalykus: (2) esą Ju
goslavijos diktatorių Tito. goslavijos komunistų parti- 
Per tuos keturius metus Ju- ja yra tvarkoma nedemo- 

Įgoslavija “persiorientavo” kratiškai, partijos tarimai
i Vakarus, gavo nemažai neskelbiami viešai, visa po- 
pagalbos iš Amerikos, Ang- litika vedama “liaudies 
lijos ir Prancūzijos, pakeitė fronto” priedanga, klasių 
žymiai savo ūkio politiką I kovos dvasia Jugoslavijoj
ii šiek tiek pakeitė savo vi- esanti išsidėvėjusi ir tt.; 
daus politiką. Visos Mas- (3) Jugoslavijos užsienių 
kvos pastangos—sabotažu, reikalų ministerijoj, girdi,
propaganda ir ūkiška blo
kada—nugriauti Tito dik
tatūrą Jugoslavijoj nuėjo 
niekais. Jugoslavijos dik
tatūra išsilaikė. Ji ne tik

žiūrėtų, kaip į bolševikiškos 
partijos' skyrių. Vienu žo
džiu, mes norėtume, kad jau 
dabar butų atsižvelgiama i 
faktą, gad Jugoslavija vėliau 
bus prijungta prie Sovietų 
Sąjungos . .

Kol Kardelis nebuvo nu
klydęs, jis aiškiai sakė, kad 
Jugoslavija turės būti 
įjungta į Rusiją, kaip buvo 
įjungtos nelaimįngos Balti
jos respublikos.

Kitas labai įdomus daly
kas rusų kaltinime Jugosla
vijos komvadams yra dėl 

An»lijo< šnipas Vele- bolševizmo laimėjimo. Ru- 
ir Jugosiavijos komu- atvlrai ^ko’ kad be

sėdi 
bit
nistai to šnipe nenori paša 
linti.

Po to

vizmo laimėjimas yra rusų 
durtuvų padaras. Jugosla
vijos bolševikų vadai mėg
davo girtis, kad tai “jie” 
karą laimėjo, vokiečius iš
vijo ir įvedė bolševikišką 
tvarką. Rusai sako, kad

Jugoslavijos vadai, 
išsilaikė, bet vis dar sakosi! balandžio 13 d. aiškinasi ir 
esant bolševikiška diktatu- bažijasi, kad jie nesą nu- 
ra, tikroji Markso-Lenino krypę nuo teisingosios lini- 
mokslo vykdytoja. jos ir gale siūlo, kad So- . _ .

... .... vietų Rusijos kompartijosoėra- . jugoslavų!
Tarptautinėj politikoj Ju- komileto atstovas ar!bol£€vlkai laimėjo, bet rusų

atvyktų į Jugosla- durtuvas juos pastatė į jų
centro 
atstovaigoslavijos pabėgimas ar iš

varymas iš Maskvos bolše- 
vikiškos bažnyčios ištiki- ,atimus 
muju skaičiaus buvo pirma-, * Q m 
eihs įvykis. Tai buvo pir- 
moji rimta erezija bolševiz- c 
mo eilėse. Rimta todėl,'..' 
kad paremta 400,000 dur- f 
turų. Rimta todėl, kad ji 
nebuvo sulikviduota viešų- 

teismų “išpažintimis” ir

vietoje išsiaiškinti ne-

Pasakyk, Maike, kodėl kia amžina ubagystė? Ko- 
Stalinas jau nebeprisiunčia dėl Amerikoj visko pilna? kuiįpka f makaulę, bet ke-
caugiau senvicių savo ka- Teisybė, mėsa čia brangi ir 
marotams Amerikoje? alus nepigus, ale kai žmo-

—Man čia nelabai aiškus nės daug uždirba, tai vis- p gįnkiams 
klausimas, tėve. Iš kur gi tiek gali nusipirkti ko tik baj gautj.‘ 
tėvas žinai, kad seniau jis nori, ba visko yra plenti. Tiesa titizmo 
tų “senvičių” Amerikon at- —Rusijos žmonės skurs-
siųsdavo? ta dėlto, tėve, kad jie atsi-

-Tą žino visi, Maike. likę nuo progreso.
Juk kitaip Bimbos vaiskas —Maike, tu čia turi mis- 
čia negi butų galėjęs gy- teiką. Jie vargsta dėlto, 
venti. Aišku, kad Maskva
Šere bimbukus savo senvi- 
čiais.

—O kas tėvui sakė, kad 
dabar Maskvos karvutėj padeda,
jiems užtruko? —Dievas,

—Apie tai, Maike, rašo nepadeda.

turius metus išsilaikė ir su- 
,rado kelią Į Vakarų pasau

li- ūkio nairal-

teiką. Jie vargsi 
kad perdaug nusiprograsa- 
vo. Bažnyčias uždarinėje, 
kunigus išvaikė, nu, tai va- 
iuk to Dievas jiems ii- ne

sukeltos 
viltys neišsipildė. Dauge
lis žmonių Vakaruose lau
kė, kad “titligė” pasirodys 
labai užkrečiama liga. Ji, 
be abejonės, yra užkrečia-

gegužės 4 d. So 
Rusijos kompartijos i 

i pasiaiškinimus atsa-į 
ko ir dar griežčiau iškelia 
Įvairius Jugoslavijos kom
partijos vadų prasižengi
mus. išvelka viešumon jų 
kadaise pasakytus nedrau
giškus žodžius Rusijos ad
resu ir sako. kad jokių at- 
sto.ų įusai Į Jugoslaviją 
nesiūs, bet perduos savo 
nusiskundimus Kominfor- 
mui, devynių komunistiniu 
.partijų sprendimui.

Rusai taip ir padarė. Sa
vo skundą perdavė rusų lė

k.

lėms. “Kominformui,” ku-
bet Maskva greit iš-;1’10 vlso- partijos

tėve,

BOLŠEVIKŲ ŽIAURUMŲ ĮRODYMAI

Iškrausčius bolševikus belaisvius iš vienos stovyklos Koje 
saloje, joje atrasta užkastų 16 šviežių lavonų. Bolševikai 
belaisviai prieš apleisdami stovyklą išžudė savo nelaimės 
draugus, kurie pasireiškė, kaipo antibolševikai. Paveiksle 
matosi, kaip atkasamas vienas nelaimingo belaisvio lavo- • 
nas. «

paties Bimbos gazieta. Jos 
pirmas puslapis veikte ver
kia, kad reikia aukų. Ir ne 
bile kiek, ale 10 tūkstančių 
dolerių. Reiškia, jau nebe
turi iš ko gyventi, jeigu rei
kia tiek daug almužnos.

—Tas tiesa, tėve. Ko
munistų laikraštis negali iš
siversti be aukų. Bet tai 
nėra jokia naujiena. Au
kas komunistai rinkdavo 
savo laikraščiams ir seniau, 
o dabar jų reikia dar dau
giau, nes žmonės atsisako 
tuos laikraščius skaityti.

—Tai tu rokuoji kad se
niau Maskva jų nepašmė- 
ruodavo?

—Gal ir “pašmeruoda- 
vo.” bet aš negaliu to tvir
tinti. tėve, nes aš savo aki
mis to nemačiau. Gal tei
singiau butų pasakius, kad 
Amerikos komunistai “pa- 
šmeravo” Maskvą. Manau, 
kad ir tėvas atsimeni, kaip 
jie čia rinkdavo Sovietų 
Rusijai senas drapanas, 
avalynę ir kitokius dalykus, 
o Maskvos komisarams ir 
sviesto nusiųsdavo.

—Dac rait, Maike; ir aš 
pats paaukavau senas pan
iekas, kaip Stalinas pripa
žino Lietuvai nepriklauso
mybę. Sovietų žmonės ta
da mirė nuo.bado. Sako
ma, kad išmirė apie 10 mi
lionų.

—Taigi, ar galima tikėti, 
tėve, kad išalkusi ir apdris
kusi bolševikų Rusija butų 
galėjusi duoti kokių “sen
vičių” savo vienminčiams 
Amerikoje, kurie čia valgo 
steikus, ruko cigarus ir au
tomobiliais važinėjasi?

—Jes, Maike, išrodo, kad 
ubagas ne ką tegali duoti 
iš tuščios tarbos. Ale pasa
kyk mai:, kodėl Rusijoj to-

iš anksto
Įio-o-i jugoslavų partiją pasmerkė 
pasi-!11* savo posėdyje pakartojo 
kraš- V1SUS Maskvos kaltinimus 

tuose be gailesčio naikina.: F1’10* Jugoslavijos komu- 
niekam Neužsikrėtė titlige nė Kini- ni5tu?- Jugoslavai atsisakė 

'ja, kaip kai kurie Vakarų Kominformo posėdyje da-* i----- .. „ cjar prįe§ pOsė_

ma,
moko nuo 

•tis ir visokius titizmo 
! reiškimus pavergtuose

♦ . .. lirrrvc

vietą. Jugoslavijos bolše
vikų laimėjimas, nišai sa
ko, galėjo įvykti todėl, kad
“. . . po to. kai vokiečių pa
rašiutininkai sunaikino jugo
slavų partizanų generalini 
štabą ir kai Jugoslavijos 
liaudies išsilaisvinimas per
gyveno didelę krizę. Sovietų 
armija atėjo Jugoslavijos 
tautoms i pagalbą, sulaužė 
vokiečių okupacinės armijos 
pasipriešinimą, išvadavo Bel
gradą ir tuo budu sudarė są
lygas, kuriose Jugoslavijos 
komunistų partija galėjo pa
imti valdžios vairą. Nelai
mei Sovietų armija negalėjo 
panašią pagalbą suteikti ita
lų ir prancūzų komunistų 
partijoms. Jei draugai Tito 
ir Kardelis atsižvelgtų i tą 
faktą, jie su savo laimėji
mais ne taip garsiai girtųsi.

MARGUMYNAI
Kur Giliausia Jura

Giliausia vieta jurose vis
kviečių pradalge jis sakosi 
atradęs peliukių takus il
tie takai pilni kviečių var
pų. Varpos nuplautos nuo 

1 - šiaudo prie pat varpos apa- 
kl 33 čios. Padarius patikrini

mą, kiek peliukės varpų nu-

dar ieškoma. Kai vienas 
ieškotojas atranda “ 
giliausią” vietą, tai 
tuoj ima ieškoti dar giles-
nes ir, pakol visas jurų dug- ka j pasirodė, ka<f *kiek- 
nas nėra ištirtas, negalima vienas enktas šiaudas bu. 
kalbėti apie pačią giliausią
viėtą jurose. Galima kal
bėti tik apie pačią giliau
sią žinomą vietą.

penktas 
vo be varpos.

I Gal ne visur peliukės su
dorota penktą dalį der
liaus. Bet jei ir ne penktą, 

anglų vandenynų tai visgi nuostoliai yra di-Dabar _
tyrinėtojų laivas “Challen- džiausi, 
ger” praneša susekęs jurų

Jes, Maike, Amerikai pasaulio politikai' laukė *r lygauti, ne
padeda. Argi žmonės ga-'tikėjosi. Bet visgi Jugosla- (,Į “brolišk ,'s partijos” bu-

čia taip gražiai ir — -
gy\eilti, jeigu dangus kog imperijos šone yra 

jų r.ecagaslovytą. i dėlė žaizda ir tik vėliau su- *
_ Tėvas klysti. Ka Ame- žinosime, kiek nagų kram- Kominformas savo tari-

•ika šiandien turi tai ne iš'tymo ir šalviž trinkimo ji mą paskelbė viešai ir tarp 
dangaus malonės. Tai žmo- tikėlė Maskvoje. Tik v ė- Rusijos i: -Jugoslavijos atsi
gaus proto ir sunkaus dar-
oo laimėjimai, tėve. Iš pra

lėtų
čiai

taip gražiai ir so-i vij0~ padaryta skylė njsiš- vo Juos pasmerkusios ir to-
di_ dėl posėdis virto komedija.

gilumą 35,640 pėdų. Ta gi-į 
liausią vieta jurose yra va-į 
kariniame Pacifike, netoli: *
Guam salos. | Ką daryti su

Iki šiol giliausia žinoma nnomis demonstracijomis? 
vieta jurose buvo prie Fili- Prancūzų policija sakosi 
pinų, taip vadinama John-'radusi atsakymą Į tą klau- 
son Deep, 34,440 pėdų, o 'simą. Kai bolševikai ar ki- 
kiek seniau giliausia vieta tokie penktakojai darys ne- 

patys jugoslavai, Į valdžią buvo skaitoma Ramapo pavelytą demonstraciją, po- 
ikopti negali. 'gelmė tarp Japonijos ir Iwo^icija aplaistys demonstran-

Šitais žodžiais Maskva .Jima salos, kur giluma šie- tus mėlynais dažais, kurių 
34,038 pėdų.

bet butų kuklesni ir santū
resni.”

“Nelaimei” sako Maskva, 
kad rusų armija negalėjo 
savo durtuvais Įkelti komu
nistų i valdžią Paryžiuje ir 
Romoje. Patys jie, kaip ir

Draudžiamos
Demonstracijos

draudžia-

džios ir čia buvo sunkus gy
venimas, Pirmutiniai balt- 
veidžiai čia vos tik galėda- 
. o pasigaminti maisto savo 
•yvybei palaikyti. Nors 
jie melsdavosi, bet neturė
jo mašinų, neturėjo trąšų 
.r žemė buvo neišdirbta; be 
.o, juos nuolatos užpuldinė
davo indijonai, sudeginda
vo jų sodybas, viską išvog
davo. Bet kai ateiviai pa
sigamino gerų mašinų, iš
moko daryti trąšas, šian
dien jie pasigamina visko

liau sužinosime, kiek Jugo- vėrė praraja. Erezija išėjo 
slavijos atsimetimas pakei- viešumon. Rusai tikėjosi, 
Itė Rusijos agresingąją po- kad Jugosiavijos partija iš- 
litiką ir privertė ją būti at- šluos lauk nępaklusnius va- 
sargesnę. J dus ir pastatys partijos

* priešakyje ištikimus stali-
Skaitant po keturių metų niečius. Ji apsiriko. Ere- 

Stalino ir Tito ginčo doku- tikai išlaikė partijos vado- 
mentus krenta i akis to gin-Įvybę ir dar šiandien tebe-
čo menkumas. Atrodę, kad 
mažas kupstas bus nuvertęs 
dideli vežimą.

1948 metais kovo 18 d. 
Maskva staiga atšaukė iš 
Jugoslavijos visus savo ka
riškus “patarėjus.” Seka
mą dieną Maskva atšaukė

daugiau, negu jiems pa- ir visVs ukio
reikia. Farmervs Atšaukimo priežastis buvotiems

šiandien išsimaitina ne tik
tai pats, bet pagamina mai
sto keturiems žmonėms 
mieste ir vienam užsieny.

—Ar tai ne dangaus ma-Į 
lonė, vaike?

—Ne, tėve, traktorius 
laukams arti ne iš dangaus 
atgabentas. Gazolinas tam 
traktorius varyti irgi ne iš 
dangaus. Visa tai buvo iš
rasta ir pagaminta tokių iš
radėjų, kaip Fultonas, Har- 
rimanas, Edisonas, kurie ne 
rožančių kalbėjo, bet ieško
jo būdų gyvenimui page 
rinti.

—Maike, aš nenoriu per
daug su tavim sporyt, ba 
išrodo, kad tu vistiek dau
giau žinai.

“Keleivyje” naudinga vr* 
daryti viliokių* biznio •ke* 
bimO* ir pajieiltojimu*

paduodama ta, kad kariški 
patarėjai Jugoslavijoj yra 
niekinami, pajuokiami, o 
ūkiški specialistai negauna 
visų informacijų, kokių jie tuose 

{prašo.
Jugoslavijos vyriausybė 

•tuoj pat (kovo 20 d.) pa- 
1 siuntė pasiaiškinimą ir sa
ko, kad kariškų ir ūkiškų 
ekspertų atšaukimas pada
lytas be jokio rimto pagrin
do.

1948 m. kovo 27 d. So- 
vietų Rusijos komunistų 
partijos centralinis komite
tas plačiau išdėstė, kodėl 
kariški ir ūkiški ekspertai 
atšaukti ir ta proga prieš 
jugoslavus iškėlė eilę “kal
tinimų”: (1) esą jugoslavų 
komunistų vadai leidžia 
gandus apie Rusijos šovi
nizmą, apie Rusijos norą iš
naudoti kitus kraštus, apie

skelbia visam pasauliui,'kia
kad Sovietų armijos durtu
vas yra pagrindinis sovie
tiško “socializmo” skleidė
jas pasaulyje.

Vėliausias Triksas

sėdi soste.
*

Rusų bolševikų kaltini
muose jug Javams yra tik
rų deimančiukų. Pavyz
džiui, jie sako, kad jugosla
vų vadai serga “išdidumu” 
ir “puikybe.” kad jie nemo
ka “priim:; kritiką” bolše
vikiškoj dvasioj, bet aiški
nasi. išsisukinėja, atsikalbi- ro. °; 
nė ja. o :;;rėtų prisipažinti 
prie klaidų ir jų gailėtis.

Rusų kai: nimų dokumen- 
yra ir labai įdomios 

medžiagf kurią, tur būt, 
visi satelitai skaitė, kaip 
savo tolimesnio likimo aiš
kinimą. Pavyzdžiui, So
vietų Rusijos kompartijos 
c. k. pac da Jugoslavijos 
užsienių kalų ministerio 
Kardelio l’.«45 metais bir
želio 5 d. areikštą nuomo
nę apie Jugoslavijos ateitį. 
Kardelis sakė Maskvos am
basadoriui:

. . . mes r ,rėtume. kad So
vietu Sa i!?/a i mus žiūrėtų 
ne kaipc atstovus svetimos 
valstybės. kuri savo proble
mas riša h priklausomai, bet 
kaip j atstr\-us busimos So
vietų Respublikos, o į Jugo
slavijos k> munistų partiją

Jugoslavijos žinių agen
tūra šiomis dienomis pra
nešė, kad Maskva sugalvo
jusi naujausią triksą Jugo
slavijai pakenkti. Esą ru
sų agentai leidžia paskalas, 
n.ad Jugoslavija ir Rusija 
esančios susitarusios “Va
karus” apgauti. Tito, girdi, 
.ik dėl svieto akių persime
tęs i Vakarų pusę, kad ga
lėtų suvaidinti penktosios 
Kolonos vaidmenį busima
me kare.

Jugoslavijos agentūra nu
kąri Maskva šitam 

tvirtinimui ir “Įrodymų’ 
patiekia, o Maskvos diplo
matai staiga pasidarę labai 
“malonus” Jugosiavijos di
plomatams, rodą jiems 
draugiškumą, ypač kai Va
karų diplomatai stebi. . . .

Įtarimų senai buvo gir
dėti, kad Tito ir Stalinas 
sutarę suvaidinti erezijos, 
skilimo ir nesantaikos ko
mediją.

Tokie Įtarimai kai kam 
gali atrodyti labai rimti. 
Bet bolševizmo bažnyčia, 
kaip ir kiekviena kita baž
nyčia, erezijomis žaisti ne
gali.

—J. D.

i

Laukų Peliukė

lauku

negalima numazgoti. Pas
kui užteks “dažytus” žmo
nes surankioti, nuvilkti i 
teismą, nuteisti, padėti į

Mažos laukų peliukes r kalėjimą, o kai jie atsėdės 
.skaitomos didžiausiu javųĮbausmę tįda įšplausti ir 
naikintoju Kanadoje. Kai paleisti namo.
kuriose vietose mažos pelės 
suėda tokias gausybes kvie
čių, kad jos padaro labai 
daug milionų dolerių nuos
tolių.

Mokslininkai laukų pe
liukę vadina “didžiausiu 
javų naikintoju.” Ji ma
ža, bet ji veisiasi labai greit 
ir mėgsta gardžiai pavalgy
ti, tai sunaikina aibes glu
dų.

Kalėjimas Už Ką?

Iš Čechoslovakijos mies
to Bratislava praneša, kad 
ten viena knygyno vedėja 
išstatė lange keturias rusiš
kas knygas, kurių antgal- 
viai buvo tokie: “Mes Nori
me Gyventi,” kita “Toli 
nuo Maskvos,” trečia “Dan
goraižių Šešėlyje” ir ketvir- 

Svetima Vėliava.” 
šnipas praėjo 

'pro knygyną, perskaitė lan- 
iš eilės sudėtu knygų

Dabar peliukės daro di-:ta “Po 
delius nuostolius Kanados: Valdžios 
vakarinėse platybėse, kur, 
kviečių laukai tęsiasi mylių ge
mylias. Pelėm ‘ ten tikras‘antgalvius, suprato vedėjos 
rojus. Vienas Saskatchew- norus ir ją areštavo, 
an didelės farmos vedėjas
sako, kad jis patyrinėjęs, Pakalbinkime kaimynus ir 
kiek pelės sunaikina javų. draugu* užsisakvti “Kelei- 
Po kiekviena nupiautų ▼».“ Kaina metam* $3.

LENGVAS BUDAS . . .
JSIUOKTJ ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS ,u paaiškinimu, 
kaip yra tariamos Įvairiose konsrtukci in*<p andiš 
kos raidės: su žodžių linksniute. sn gramatika >r 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus kraii 
tuvėn. pas siuvėja, pas daktara. restnrnnan Jr •»

KAINA 35 
ženkleliais.

CENT A L kurtuos galima .A I f.;

Jeigu jūsų kaimynas dar ne
skaito “Keleivio.” paskolinkit 
jam savąjį keletą kartų, o pas
kui pasiulykit jam užsirašyti.

KELEIVIS
636 Ea«t Broadvray So. Boston 27. M
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KAS NIEKO NEVEIKU

JTO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuviu Gyvenimas KA* SKAITO, EA|O |

VAS DUONOS NEPRAŠO |

LZ Z^l • 1- . • • KAI GELŽKEL1AI SUSTREIKUOJA labai patogioj ir puikioj 117 - •Kas Girdėt Chicagoje Worceiterio Naujienos
Apie Šį ir Apie Tą kaip Lietuvoj. Tai kaip ga-

T. . ... , . . ‘Ii tikėtis, kad čia alus butųKaip praėjus, rudenj ank-, iai tok kai Lietuvoj? 

utį avj prasidėjo speigai, jtsti čia
tai panašiai ši 
anksti prasidėjo 
Praėjusios žiemos pradžio
je turėjome rekordini snie
go gausumą. Iki .šiol re
kordinio lietaus dar neturė
jome. ištikus smarkiam 
lietui, daug namų, ypač Rivervie-W Palke
pietinėje dalyje, susilaukia ____.____

rūsiuose vandens. Šiemetį p<> JuItino 
iki šiol tos bėdos namų sa
vininkai ir jų nuomininkai Susirinkę pas Justiną is- 
mažai teturėjo. girdome jo toki raportą:

_ :  —Jus be abejonės visi ži-
Illinais valstybėje derlius note, kad “Draugas” ir 

labai geras. Chicagos apy- “Naujienos” neretai sukry- 
linkėse kas tik ką nors pa- žiuoja savo idėjinius kar- 
sėjo ar pasodino ant savo dus. Tame nieko baisaus, 
sklypų turi gerą derlių. II-Tai natūralūs reiškinys, 
linois valstybė yra pagal- Tos idėjinės kautynės visa- 
sėjusi savo pyčėmis. Buvo dą yra Įdomios, bet pasta- 
laukta gausaus pyčių der- tuoju laiku Įvykusios netie- 
liaus, bet pasirodė kitaip, šiai ir mus paliečia. Yra 
Pyčių derlius visai menkas, va kaip: “Draugas’ birže- 
Yra tekių, kurie “žino,” ko- lio 11 d. užpuolė “Naujie- 
dėl taip atsitiko. Girdi, dėl nas ’ spaudos etikos kiau
to, kad Nevados valstybėje sime. “Draugas” prikai- 
taip daug sykių buvo sprog- siojo “Naujienoms nusi- 
dinarr.os atominės bombos! kaitimą spaudos etikos rei-

_ ;__  kale ginčuose dėl kan. Ka-
Chicagos miesto vyriau- počiaus sumanytos pamink- 

sybė nuolat primena gvven- linės padėkos šventovės, 
tojams, kad ant savo skly- Kaip visada, tai ir šiuo sy- 
pų naikintų piktžoles, kurių kiu “Naujienos’ tinkamai 
dulkės rudeni sukelia dau- atsikirto. Tas viskas tvar- 
geliui labai nemalonią šien- koj. Bet ar jus matote, 
ligę. Kas to Įsakymo ne- kaip tas etikos klausimas 
vykdo, tai tą atlieka mies- liečia, ir mus? 
to darbininkai, o sklyptf sa- Baiso paprašė draugas 
vininkai gauna bilas už at- Karolis ir sakė: 
liktą darbą. Tie, kurie ru- —Etikos klausimas mus 
deni serga šienlige, dabar netiesiai liečia dėl to, kad
labai suinteresuoti šiuo marijonai yra parodę, ko-
miesto patvarkymu. ido- kios etikos jie laikosi. At-
mauja, ar tų piktžolių nai-įsiminkime marijonų disku- 

palengvins jiems sijas su musų Justu. Mari-,

pavalau įęOnjčĮ-u 
kaitros.

geriausios rusies ameri- 
vynuogių nei ge

riausi vyndariai nepaga- 
mins prancūziško šampano.

Didžioji vasąros pramo-! 
ga—“Margučio piknikas— j 
šiemet Įvyks liepos 20 d.

Pastogės

Pereitą savaitę staiga sustreikavo Long lsland gelžkelio 
linijos tarnautojai. 300,000 žmonių paliko be susisiekimo 
priemonių. Paveiksle matytis, kaip kompanijos atstovas 
aiškina reporteriams “susidariusią padėtį."

Paveikslo apačioje matosi vienas keleivis, kuris skaito 
pranešimą publikai- kad traukinių judėjimas sustojo. 
Keleivis, armijos seržantas, be džiaugsmo sužinojo, kad 
jam teks pėsčiam ar kaip kitaip keliauti namo. Streikas 
Long lsland gelžkelio linijoj pasibaigė greit.

tucmeniškas parengimas 
pyko ir vieta mažai žino
ma, o vistiek skaitlingas 
būrys dalyvių atvyko ir vi
si smagiai laiką praleido.

Šios pramogos surengime 
daugiausiai pasidarbavo M. 
i vareckas, jam pagelbėjo 

, L Stundžia. Svečius vaiši
no ir visakuo aptarnavo M. 
Siakionis, M. Steponavičie
nė, Stakionienė, Grašienė, 

A aliulionienė, A. Cilcius ir
lu bus Peslikas.

Žinios Žinelės

Liepos prat žioje i 
ir Sandaros seimus Cleve
land, Ohio, vyksta sekan
tys vietos veikėjai: Anta
nas Kriaučialis, Juozas 
Krasinkas, Vytautas Mačys 
ir Ona Zinkiutė-Morey.

Sandaros 16 kuopos 
rengtam koncerte

su mokesčių Įstatymais. 
Reikalas atsidūrė “grand- 
džiurėj” ir šiomis dienomis 
prieš p. J. Leonaitę iškel
tas kaltinimas, kad ji ke
liems mokesčių mokėto
jams nurašiusi perdėtas iš
laidas gydymuisi ir labda
rybės reikalams. Sako, kad 
devyni mokesčių mokėtojai 
parodę gydymosi ir labda-

o
jie turėję teįsę parodyti ne 
daugiau, kaip $3,065.95. 
Tokiu budu iždas neteko 
mokesčių nuo $6,384 paja
mų.

Kaltinimas keliamas to- 
t j dėl, kad taksų patarėjas tu- 
* rėjo žinoti, kiek kostume- 

riąi turi teisės nurašyti iš
laidų gydymuisi ir labdary
bei. Kokia bausmė už tą 
gresia, sunku pasakyti. Ty
rinėjant p. J. Leonąitė pa

šu
10 dieną kanadieči”* >?bfe lŽlaid« S9-349:1S- 
iistams, p. E. Kardelienei ir 
R. Smilgevičiui, pajamų 

čia daly Lufėta $1,034.89 ii išmokė- 
5 ta $822.41.

i Žymėtina, kad 
vavo gražus būrys musų Į 
naujakurių nevien iš Law- 
rcnce o, bet ir iš Lovvellio.'
0 kur jie dalyvauja, tai jau 
buk tikras, kad girdėsi ža- 
vėjančių liaudies dainelių, 
kurios yra malonu išgirsti 
kiekvienam. Pagirtina, kad 
musų naujakuriai, pavyz
dingai Įsikūrę, vis dažniau 
pasirodo visuomeniškose 
sueigose ir savo dainelėmis 
mums primena senoj tėviš
kėj ru* iapiutės, šienapiutės laisvinimo reikalas visiškai

Amerikos Lietuvių Mote 
rų Piliečių Klubo suruoš
tam piknike birželio 8 d. 
Babrausko pavilione daly
vavo tūkstantinė publika

vis vardan tos Lietuvos iš-
dygo naujos patijukės sky- ' kad“ii bbnkas ,'>Pliūs, voldemarininku LAS. J , Ji b ankas pi.laikydamasidė laikydamasi kostumerių 

jai duotų davinių.
Nemalonumo turi ne tik 

p. J. Leonąitė, bet ir. tie 
devyni mokesčių mokėto- 

AukŠtąsias mokyklas, kaip pai, kuriems teko aiškintis 
Clark Universitetą ir kitas dėl jų išlaidų ir, tur būt, 
baigė šie lietuviai: Donald tenka sumokėti mokesčius 
Kamendulis, Rięhard Že- su pabauda.
maitis, Richard Wackell' P-lės Leonaitės teismas 

Bar- vyks kada nors vėliau, o 
šiuo tarpu ji uždėjo 1,000 

—dolerių kauciją ir vra lais- 
Mirė vietos žymus kriau- va.

Krsp.

Vadinasi,
skaidosi.

tautininkai jau 
Tačiau Lietuvos

n naktigonių jaunystės lai- tlems ponams nerupi, 
kus.

R< porteris.

iVaikio ir Tėvo Kraičiui
Musų skaitytojai, atsinaujin- .

darni prenumeratas, prisiuntė I (VaŠkeleviČiukas), A. 
Maiklui su Tėvu dovanų. Pri-InataVlČius ir kiti. 
siuntė: —;—

kinimas r „ .
šienligės laikotarpi praleis- jonai visaip išpravardžiavo • veno romiečiai—jau vengia direktorių pritarimu ir pa- 
ti. Visiškam ligos panai- Justą, išvadino ji bedieviu, paroduoti savo romanizmą. stangomis Įvyko tėvams pa-vf.‘2’ 
kinimui reikia, kad visoje sąmoningu tiesos neapken- Laisvamanis
valstybėje piktžolės butų tėju ir tt. Ir po to viso jie 
naikinamos. 'dabar išeina mokyti spau-|

_ :__ dos etikos “Naujienas.” Čia
Chicaga yra rėpublikonų marijonams pritinka pri- A

kun- minti, kad jie savo artimo2"*1 sugyvena su A.
Abi i akyje mato krislą, o savo 1'!' JOS -1 tu. 

kitai akyje nei balkio nemato
Draugas Tarnas čia dar 

pridūrė:
—Aš visada seku “Drau-

ir demokratų partijų 
vencijų išvakarėse, 
konvencijos viena po 
Įvyks tose pat^ patalpose—
International Amphithea- 
tre. Rėpublikonų konven
cija prasidės liepos 7 d., o go” ir “Naujienų ’ imtyne 
demokratų pagal numatytą Kiekvieną syki pasirodo, 
tvarką prasidės liepos 21 d. kad “Draugas tada laimi
Ta tvarka pasikeis, jei re- 
publikonai savo konvenci
jos nesuspės baigti per. d vi 
savaites. Pagal susitarimą 
tokiame atsitikime demo-

tiek, kiek Don Kichotas lai
mėjo kovoje su vėjiniais 
malūnais. Taip buvo ir 
spaudos etikos klausime. 

Po to dar daug kalbėjo-

AKRON, OHIO

LSS 20 kuopa labai
L. Ta- 

Bendrai lai
ko susirinkimus, bendrai 
rengia parengimus ir tą da- 

H'o jau per kelius metus.
Pereitą vasarą bendrai tu
rėjo du piknikus, pasekmės mįnjįkas' 
buvo geros. Šiais metais 
vasario 6 d. bendrai pami-

kratai lauks iki republiko- me apie kan. Kapočiaus su- 
nai savo darbus pabaigs. , manytą paminklinę švento-

—:— vę. Pasirodė, kad tos baž-
Apie lietuvišką alų vis nvčios proiektus yra gavę 

dar daug kalbama. Be ki- daugelis tokių, kurie šeriai 
to ko sakoma, kad visgi ne- yra nutraukę ryšius su baž- 
sąs lygiai toks, kaip Lietu- nyčia. Tur būt norėta pri- 
voj. Nei bekono lygiai to- sivilioti tuos “atskalūnus” 
kio čia nepagaminsi, kaip todėl projekte nekalbama, 
Lietuvoje. Nei miežiai, nei kad tai bus Romos katali- 
vanduo čia nėra visai tokie, kų šventovė. Tai ko prigy-

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais. tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviš
kosios bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Ame- 
rjkose—5.50, Kanadoje—5 dol. Už lakraštį galima mokėti 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

Naujai atvykę “Nepriklausomą Lietuvą” gauna bargan 
ligi jie gauna darbo ir užsidirba.

ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva,” 7722 George 
St^ Ville Lasalle, Montreal, P. Q-, Canada.

T. Kotvoll, iš Toronto, Cana
da. S3.50.

Po S2—F. Bushman, So. Ash- 
burnhac, Mass., M. Kleinas,
Chicago. III.. M. Mender, Swari ras 
Lake. N. Y., ir Dumša. Dor
chester. Mass.

Po $1.50—N. Venkus, Elm- 
hurst. N. Y„ ir F. Mituza, 
Hartford. Conn.

Po $1—P. Adomaitis. Barra, 
Mass.. J. Puskunigis. Cleveland,

J. Dargis. Dearborn. 
Mich.. J. Lukošius, Philadel- 
phia. Pa..

čius Jonas Šiugždinis, 59 
metų amžiaus. Tai buvo
ramaus budo žmogus ir ge- yjępjyos GE5fEIĮALINIO 

lietuvis. Paliko nuliu- KONSULATO" NEW YORKEPaliko
dime žmoną, dukterį ir su-Į
nų, baigusi Bostone Arts -----
mokyklą. Palaidotas bir- Eduardas Augaitis iš Kelmi- 
želio 13 d. Notre Dame ka- nių-Padgelumbiškio km., Ka
puose. riampolės apskr.

paieškomi asmenys

Pa
I gerbti šaunus pobūvis, ku
kis taip visiems patiko, kad
iant vietos nutai.a ir ateity būry. Mass., Paul Gakus, Phi- 
Itokius pobūvius rengti. Sve-ladelphia. Pa.. J. Burba, Chi 

"ia‘ čių prisirinko daugiau ne- cago. III.. C. Lake, So. Boston- 
gū buvo tikėtasi, nes pro- Mass.. ir I. Jankauskas. Montc- 
gramai Įpusėjus dar porą video. Uruguay.
stalų reikėjo paruošti, kad Po 50c—Joe Varnoskas, Es- 
visus dalyvius priimti ir Panaf]a- Canada 
tinkamai pavaišinti.

Programą vedė klubo pir- 
Jonas Urbonas.

__ .___ Į Jurgis Bakšys.
• r» l - ' Antanas čepkauskas ir Ste- Šiomis dienomis Petras n- fanjja Cepkauskaitė.Lllkowska

Zabele Miliauskai minėjo •• Aikščių ar Mileikių km., če- 
Kuizinas, Chica- 41 metų vedybinio gyveni- kUkės vals, Kauno apskr

go. III.. J. Stasiulis. W. Rox-

Mrs. H. Katin, 
W. Lynn. Mass, J. Žilinskas. 
\Veehauken. N. J.. S. Eismon- 
tas. Lewiston. Me.. A. Swekos-

, ,kv. Detroit, Mich.. D. Sirvid.
Baigiant užkandžiauti bu- Port chester, N. Y.. J. Buch- 
\o iššaukti atsistoti bei tar- nes. Chicago. III., Mrs. Anna

uenuiai uu piMnnus, 
liepos (July) 6 d. ir rug- 
piučio (August) 3 d., pas 
draugus Trumpiekus sode, 
773 Bisson Avė., Akrone. 
Tikimės daug svečių iš 
Clevelando ir iš kitų mies
tų.

Kad Taryba ir,socialistai 
gražiai sugyvena, tai aš iš

seniausias tėvukas L Juškėnas. Chicago. III., 
A. Tatafunas. iau-: Konecky. Scottville. Mich..

P. Urban. Providence, R. I.

vietos
Slauta, i a ia ru nas, jau
r.uolis Slauta, A. Palskis, J. 
Vaskelionis, J. Kieva, J. 
Volungus, T. Skusevičius. 
V. Vidunas, J. Stundžia ir 
A. Večkys.

Musų dainininkas Kazvs • 
Volungus, M. Pauliukaičiui 

, akompanuojant, padainavo 
liaudies dai-to visai nesistebiu, nes pi ie smagiu

LSS 20 kuopos priklauso nejįy 
geriausi Akrono veikėjai, o 
Tarybą sudaro Akrono

mo sukakti, 
tė suruošė 
parę.

Sūnus ir dūk-į Kostas Ivanauskas is Liepe-
vals.,tėvams supnze liuonių km., Stakliškių 

Alytaus apskr.
Benediktas Izdonavičius iš 

Antanas Zinkus ir Žmo- Plikšalo km.. Laukuvos vals., 
na iš New Haven, Conn., Taura»ės apskr. 
atostogauja Worcesteryje
pas -pp. D. Mažeikus.

J. Krasinskas.

Nemalonumas dėl
Taksų Blankų Pildymo

l Antanina Juškevičiutė-Kač- 
ka iš Krekenavos par., Panevė-f *
žio apskr.

i Jonas Kukta iš Godonių km., 
Ukpergės apskr.

Katrė Macijauskaitė ir vyras 
Juozas, kurio pavąrdė nežino-

. „ mą, kilę iš Trakėnų dvaro, Kal- 
riietuvio i e- varijos vals.f Mariampolės ap. 

Joze-| Aleksandras Matuiza.
“Amerikos

daktorė ir leidėja p. , Aiessanaras
fina Leonąitė per eilę metui jonas Mikaila iš Pakruovų 
savo ofise užpildydavo mo- km.. Stakliškių vals.. Alytaus 
kesčių mokėjimų blankas apskr.

Į žmonėms. Prieš taksų mo-' Rozalija Venckutė Palauskie-
Visiems parėmusiems laikraš

ti tariame nuoširdų ačiū.
Laikraščio Administracija.

ne iš Viekšnių parap. 
' Aleksas Staliuiionis

Vaišėms užkandžius pa-
. j •- gamino: Ona Večkienė ’ 

rinktiniai žmones, draugijų gronė Juškienė, Tanilė Mi-,
atstovai. Kadangi sevįčienė ir Marijona Ret-I
mu laiku Lietuvos laisvini-1 - -- - *
mo reikalas labai svarbus, 
tai Taryba ir socialistai dir
ba bendrai petys Į petį Lie
tuvos laisvinimo reikalui ir 
panaudoja visas galimybes, 
kad butų galima sukelti 
daugiau aukų.

V. T. Neverauskas. ,

rukevičienė. Prie stalų pa
tarnavo: Stasė Vidunienė, 
Amilia Stundžiutė ir Elz
bieta Stravinskienė. Gas-i 
padoriai—Vidunas ir Stun
džia. Orkestrą—J. Skruo- 
džio.

SLA Gegužinė Pavyko

Birželio 15 d. SLA 41 
įvažiavimą, 

. nso Pesli-
Vytauto kos vasarinėj -^dyboj, prie 

Viduno sumanymu, klubo ežero, tarp ošiančiu 
-

LAWRENCE, MASS.
—- ---- kuopa turėjo

Įspūdingai Pagerbs Tėvus įRuris .yyko Atfongo 
Birželio 14 d.

pušų.

(’bz

JUOZAS MIKALIl NAS 
Mirė 1952 m. Birž. 12 d.

Velionis buvo kilęs iš 
Namikių kaimo. Taujėnų 
valsčiaus. Ukmergės ap
skričio. Amerikon atvyko 
1907 metais ir gyveno pas 
mane. 24 Hudson Terrace. 
Bridgewater. N. J. Mirė 
šių metų 9 birželio, o pa
laidotas 14 birželio šv. 
Mykolo kapinėse, Passaic, 
N. J- Prigulėjo Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 3- 
čiai kuopai, Cliffside. Dė
koju kuopai ir atskiriems 
asmenims už gražias gėles 
ir palydėjimą velionies j 
kapus.

Tebūna tau. Juozai, len 
gva Amerikos žemelė!

Su nuliūdimų pasilieku
Nellė Puzin.

kėjimo laiką jos ofisą lan
kydavo daugelis žmonių,1 -Aleksas statumoms is
tekdavo net pasirūpinti pa- kra:
ge binmkais, kad visus ap- ,, . • --
silankanous aptarnavus. kjninkų km Stakli5kil? vals>>

Taksu blanku pildymas Alytaus apskr.
I Jonas ir \ aclas \adeika įsIi betgi net a tiktai papi a>tas . .1 , T.. •{. . Meskuciu km.. Nedzingės par.formalumas. Uzpildvdamas . ... ............ .... . ..... , 1 f. Jonas Valavičius is Leipalin-

blanką nevisada gali t ašy- ^j0 geinų apskr., sūnūs Juozo 
ti, ką kostumei is sako, įr Viktorijos Geguiiutės Vala- 
bet turi jam ir patarti, kaip vičių.
blanką pildyti, turi nuro-j Feliksas Vičiulis iš Salantu 
dyti, kad valdžios nevalia vals.. Kretingos apskr., Jakš- 
apgavdinėti. Todėl taksų taičių kaimo.
,blanku pildvtojus ir vadi-i Ieškomieji arba apie juos ži- 
' narna “tax consultant.” nantieji maloniai prašomi atsi- 
I ' ... kept’ į:

Jei mokesčiu inspekcija I
pastebi, kad kurio nors £<«*»>?<? General of Lithuania 

užpil-

Liepe-
vals..

41 West $2nd Street 
New York 24. N. Y.

“taksu konsultanto” 
dytos blankos parodo išpu
stas skaitlines, daromas pa
tikrinimas. Taip atsitiko 
su p. J. Leonaitės išpildy
tais taksais. Valdininkai 
juos atsidėję patikrino irt 
tarėsi suradę prasilenkimų raščihi kainuoja po $

t 7 f1 ' ’ i .. 1 i •, 1 . . ‘ U »

/.aiuiinuKn

Neužmirškit, kad “Keleivio” 

prenumerata Amerikoje yra tik 
$3 metams, kuomet kiti savait-

% i l i j i t T X t į• «
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Vandenų Sūrumas
Paprastai vanduo eže- ir keletas kitokių druskų, 

ruošė ir upėse yra nesūrūs,1 Yra vandenų, kūnų su 
nors visai be druskos jis rūmas yra nepaprastas. Vi- 
visgi nėra. Tiktai ką tik iš- si esame girdėję apie Ne- 
kritęs iš debesų vanduo, ar
ba išgarintas vanduo, yra 
visai be druskos, o šiaip 
jau vanduo ir ežeruose ir 
upėse turi šiek tiek drus
kos. Jurose vanduo yra 
tiek sūrūs, kad jis jau ne
betinka žmonių vartojimui ir 
žmonės jurose, neturėdami 
gerti vandens, gali numirti 
iš troškulio vandenų platy
bėse.

Vandens sūrumas jurose 
vidutiniškai reiškia “35 nuo 
1,000.” Tai reiškia, kad 
tūkstantyje svarų vandens 
yra 35 svarai druskos. Bet 
jurų vandenų sūrumas nėra 
vienodas. Yra sūresnių ir 
gėlesnių vandenų ir jurose.
Kur vanduo smarkiai ga
ruoja, ten jis bus sūresnis, 
o kur mažai vandens išga
ruoja, arba kur j juras įte
ka didelės upės, ten van
duo yra ne toks sūrūs. Pa
ti sūriausioji jura yra Rau
donoji, kurios sūrumas vir
šija 40 nuo 1,00, o šiau
rės Lediniuotojo vandeny
no vanduo turi surumo tik
tai 30 nuo tūkstančio. Ne
toli ekvatoriaus yra jurų 
vietų, kur vanduo yra ne
suras, nes ten iškrenta la
bai daug lietaus, o kitose 
šiltose vietose jurose, kur 
pučia nuolatiniai vėjai, 
vanduo yra labai sūrūs, nes 
vėjai ir karštis daug van
dens išgarina.

gyvąją Jurą Palestinoje, 
arba apie Amerikos Salt 
Lake. Negyvoji Jura yra 
labai sūrūs ežeras, bet ne 
pats sūriausias. Turkijoj 
yra ežeras Van, kurio van
dens sūrumas siekia 330 
nuo .1,000, arba beveik treč
dalis! Negyvosios Juros 
sūrumas yra 250 nuo 1,000 
ir Salt Lake vanduo turi 
220 nuo 1,000.

Tokiuose sūriuose vande
nyse žmonėms nėra reikalo 
mokėti plaukti, nes ten ir 
norėdamas nenuskęsi. Žmo
gus tokiame sūriame van
denyje pluduriuoja, kaip 
skiedra normaliame vande
nyje.

Labai surius 
garinama norint 
vandens draską, 
draską. Pavyzdžiui, Ne
gyvoji Jura (sūrumas 250 
nuo 1,000) yra juk veik 
gryna draska, ketvirtadalis 
tos visos juros yra įvairios 
draskos. Tas druskas iš
imti yra didžiulė pramonė. 
Izraelio respublika jau turi 
išvysčiusi nemažą pramonę, 
kurios žaliava yra Negyvo
sios Juros vandenys ir jų 
draskos.

Prutenis.

Mažiausiai sūri yra lietu
vių dainų apdainuojama 
Baltijos jura. Jos sūrumas 
nesiekia nė 12 nuo 1,000. 
Mat, į tą jurą įteka daug 
upių (Neva, Dauguva, Ne
munas, Visla, Odra ir k.). 
Į ją sukrenta daug lietaus 
ir sniego, o vandens išgara
vimas yra menkas, gi Balti
jos susisiekimas su plačio
siomis juromis yra siauras 
ir jos vanduo negali susi- 
mašyti su plačiųjų jurų 
vandenimis. Juodosios Ma
rios Rusijos pietuose taip 
pat mažai tesusisiekia su 
plačiosiomis juromis, bet 
ten daugiau vandens išga
ruoja, todėl jos vandenų 
guramas siekia 17 nuo

vandenis 
išimti iš 
Ir ne tik

Taftas Kritikuoja 
Gen. Eisenhoįverį

PASITRAUKĖ

Harold I. Sayntoo

■ i ri«rI ’site į dešinę į 28 kelią, tada1 A. Matuliai, Mrs. b Svilia-IS I aver J? tOS Lietu VOS iki rat0 (circle) 18 i Lake- nas su sunumi, G. Morkai, 
° ville ir pro Town Hali M. Klimas, V. Kulparičiai,

Stotyje Telefoną*, Valio!

Šiaulių mieste susikerta

Senatorius R. A. Taft, 
kalbėdamas per televiziją 
ir radio, griežtai kritikavo 
gen. Eisenhowerio politi
nius pasisakymus. ’ Senato
rius sako, kad generolas 
“svyruoja,” neturi aiškaus 
nusistatymo, duoda paža
dus ir nuo jų tuoj atsimeta. 
Jis sako, kad generolas J 
vengia kritikuoti adminis
tracijos užsienių 
vengia įvardyti 
Marshall. kuris dėl Kinijos 
praradimo esąs labiausiai 
kaltas, žadąs mokesčius 
mažinti, bet tą pažadą ap
stato visokiomis sąlygomis, 
žada atiduoti valstijoms 
aliejų po jura, bet nuo to

politiką,
generolą

1,000. Viduržemių juros pažado jau bando atsimes- 
surumas siekia 37 nuo
1,000.

ti.
Senatorius Taft iškilmin- 

van- gaj pažadėjo, kad jį išrin-
.................... kus prezidentu, jis suma-

Bet jei išgarinsime f £jng mokesčius 15G ir tas 
pažadas esąs besąlyginis. 
Senatorius sakosi turis 603 
delegatus konvencijoj.

Vidutiniškai jurų 
vidutiniškai siekia “35 nuo 
1,000
1,000 švara jurų vandens, 
tai negausime 35 svarus 
draskos. Gausime tiktai 
apie 27 svaras draskos, nes 
jurose su vandeniu maišosi 
ne tiktai paprasta draska, 
bet ir kitokios draskos ar

Laikas užsisakyti “Kelei

mineralai. Į “35 nuo 1,000“ vl° 
Įeina ir paprastoji draska tams.

” kalendorių 1952 me- 
Kaina 50 centų.

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, Mass.

knptu nuo bolševikiškos Ii (apie 4 mylios nuo rato> P* Shalinskai (Shalins), H. 
pi‘(V -• a L . ' važiuokite Precinct Street Hill’ai, B. Rabunai, Mrs.
niA. kad kas nevogtų vai- iRj stovyklog vartų> Rur ga. Budraitis, Mrs. Radius, C.

savo mašiną ir Strenvich, J. Petrauskai, 
uz kelių minučių busite p-lė J. Savage, Mrs. J. 
musų globoje. Mack, Mrs. M. Thomas ir

Be kife ko, štai musų sto- pp. W. Budde’ai. 
vykios pašto adresas: Troop Malonios vaišės užsitęsė

t SlHUllU rnivovt j ui • • i- ihi stovy tuos v
kelios gelžkelio linijos, to- J \ ; r^(.\lsl 11 ų lėsite palikti sj
dėl ten yra didelė gelžkelio d‘en;‘ (“e- fa, Koresnon-
stotis. Yra ir prekine sto
tis. Bet toje stotyje nebu- 

jvo telefono! Per kelis me-

espon
nipai. Jie ne tik 

_ laso i laikraščius, bet ir į 
Per kelis me- ^-( policijų. Laikras- 

tus stotis gyveno be telefo- ko. espondenci-
„0, iki atsirado “socialisti- a"klna «* ZVa1’
nės lenktynės ir stotis įsi- ...
vedė telefoną. Lietuvos 1()kių korespondentų sm- 

“Tie- l?e reikia daug. Todėl 
dabar Lietuvojebolševikų dienraštis 

sa” apie šitą nepaprastą pa 
žangą Stalino karalystėj si
ta!p'raŠ0: numatoma , a, uosti

! ‘“Tiesos* redakcijoje gaota- Bolševikiškoj tvarkoj spau 
da via policinio aparato 
dalis, kad iš žmonių dau-

kursai 
paruošti.

52, Loon Pond Camp, Boy 
Scouts of America, Middle- 
boro, Mass.

Nuoširdžiai lauksime jū
sų musų lietuviškoje skau- 

į engiami kiškoje stovykloje.
Stovyklos Štabas.

iki vėlyvos valandos.
Koresp.

Volga ir Donas
Dvi didžiosios Sovietų 

Rusijos upės, Volga ir Do-

me laiške buvo nurodyta, kad 
Šiaulių geležinkelio prekių sto
ties darbuotojai įsijungė į so- 
cialistines lenktynes dėl g,eite- SĮdUjnakaito spaudus, 
snio valstybinio plano įvykdy
mo, dėl vagonų apyvartos pa- Gerbiamieji Skautu
greitinimo ir pasiekė neblogus 
rezultatus. Tačiau kolektyvo 
darbą apsunkina telefoninio ry
šio nebuvimas tarp prekių 
ties ir miesto organizacijų.
Šiaulių srities ryšių valdyba 
.bei Lietuvos geležinkelių val
dyba šiam svarbiam klausimui 
neskiria reikiamo dėmesio.

korespondentams
Korespondentu _________________ ,

numatoma paruošti 3,600? na?Jal
oi snan- Kantui OS z kastuoju kanalu. Naujasis

--------  i Rusijos kanalas yra 61 my-
Užbaigė Mokslo Metus į lios ilgumo. Palyginimui

, paduosime kitų didžiųjų 
lietuvių ses-į^Qn!llll ;i<niwia. panamos—Montrealio

įs-

H. Grobam Morison 

Generalinis prokuroras J. P. 
McGranery paskelbė, kad 
trys aukšti justicijos depar
tamento pareigūnai pasitrau
kė iš savo vietos. Du pasi
traukusieji čia matytis, vir
šuj gen. prokuroro padėjėjas 
H. I. Baynton, kuris tvarkė 
priešų svetimšalių turtą šia
me krašte, o apačioje gen. 
prokuroro padėjėjas H. G. 
Morrison. kuris tvarkė anti- 
trustų skyrių departamente. 
Trečias pasitraukęs pareigū
nas vra Wm. A. Underhill.

ivionueauo kanalų ilgumą: Panamo
tadienme mokykla, vado- 7 „ Suezo_i04
vumum-j onpi'onnffn mnkv. r J,. ... ,įse mylių, Kiel įo—61 

Naujasis Rusijos kanalas
vaujama energingo moky- u • ral.

Alisausko, birželio 14. Naujasis Rusijos Ranalas
metus, ro buvo įdarytas ^Uis metais

su savo gegU2ėS 31 d. Rusijos spau
<mli -Y kanalo atidarymą auk

mažuolė o° lskllm,n«° p"sedzl° ! A'ština, kaipo didžiausią pa- 
giazioje y. parapijos salę. Isiekimą. Tai ir yra neina-

Tėvai Kičini i ai' t0J° Allsausko> niciuuai. d baigė moksio
egzaminų mokiniai

Bostono lietuviai skautai ir mokvtnmi^ ^nsirin- ,----------- , - tėvais n mokytojais susinn ,da kanalo atidarymą auk-ią vasarą sudarė sau 
mybę stovyklauti
amerikiečių stovyklavietėje, Įdomią ir turiningą kal-!^ nartoirtmoc Kanalas
(Loon Pond Camiri netoli u-_ zas pasiekimas. Kanalas

uždarą Kaspijos
“Lietuvos geležinkelių 

ba, atsakydama į ‘Tiesos
klausimą, praneša, kad Šiaulių menančio, miško. Stovvk- pn iškilmingo nosėdžio“el“ la "?k'' tval koma ir.vado- be\,dm kfUTS:
Stotyje įrengtas telefonas." ,'auJama uen tlk metus platinu vargo mo-

1 ?kaulM vadovų, nuo birželio kykios ženkliukai paremti
Gali atrodyti keista, kad 28 d. iki liepos 5 d. musų mokyklas vakarų Vo-

gelžkelio stotis buvo be te-' Maloniai kviečiame visus įdėti joje. Ženkliukų par- ^aip kurių žemės pavirs u 
lefono (ar tik ne rasai išra- mums prijaučiančius atsi- duota už $6.25... _, . - - v
do telefoną?). Bet dar lankyti pas mus Į stovyklos Pasibaigus kavutei sekė pedas virs JU™ 'anden:> Pa’
keisčiau, kad bolševikai, užbaigtuves šeštadienį, lie-išokiai. Birželio 14 d. atsi- V1 n„„n kanalai tu
įvedę į prekių stotį telefo- pos 4 d. (nuo 2 vai. po pie- menant> šokiai nederėjo,rfe didelės reft^iės Rtši-
ną, garsina tą įvykį, kaip tų >, ir pabendrauti su mu-jeisti !rts dideles reikšmes Kusi
socialistinio lenktyniavimo mis tos gražios gamtos prie
pažangą.

Tai gali atrodyti
mena,” bet iš tokių nevaly- musų lietuvišką kryžių,

jglobstyje. Apžiūrėsite mu- 
“smulk- su ištaisytą stovyklavietę,

Prancūzų Bolševikai 
“Aiškina Linijų"

yra pa
statyta galinga elektrainė, 
kuii galės gaminti 160,000 
kilovatų elektros energijos. 
Kanalas jungia dvi upes, 

ą žemė 
vienoje vietoje iškyla 133

ijos transportui, palengvins 
gelžkelių darbą ir atpigins 

i prekių gabenimą. Be to, di- 
Jau ir vidurvasaris, o dieji vandens rezervuarai, 

Montrealyje, kaip ir visoje milžiniški dirbtiniai ežerai,

Didėja Nedarbas

-u smutkeliu,tų smulkmenų susideda juk koplytėlę 
visas sovietiškų žmonių gy
venimas. O štai ir kitas pa- paragausite musų pačių pa- 
pavyzdys: • j gamintų valgių: pasiklau

sysite musų dainų bei pok-

propagandinę Įį‘-jrnrlplp ;

Važiuok į Šiaulius visomis jėgomis
Bolševikų spauda Lietu- sten??imės, kad jus

T> . r ., voje praneša, kad ligi šiol tarl)e Pabirtumėte
Prancūzu bolševiku va-D j A & x nia noniete., t • ‘ i ik- b • Radviliškio miesto gyvento-. 1 p'’i’ieLv-das Praion paskelbė “savi- . . , - , % ' o-----i.i..

kritika.“ kurioje nurodo, “V
komunistų mokedavo Radvl

Kanadoje, nedarbas nema
žėja. Jau bedarbių §kai=

viršija 250,000 žmo- mus, kada nors 1,000,000 
mų per visą Kanadą. hektarų žemės bus drėkina- 

rezervuarų

duos vandens žemei drė
kinti ir, pagal rusų praneši-

Montrealyje šiomis die- ma rezervuarų vandeniu, 
nomis vėl paleido iš darbo Bet tai bus ateityje, kada 

darbininkų Canada bus bus baigtas kasti didy- 
Car. Co., C anada Packers, gjs rezervuaras prie Volgos. 
Ltd. ir kitos kompanijos, j'

Paleistųjų tarpe yra ne- Didžiojo Volgos Dono 
maža lietuviu naujuju at- kanalo kasimą Rusijoj atli- 
eivių ‘ i ko POLITINĖ POLICIJA!

Naujų imigrantų, dau- Dai bui vadovavo Glavvod- 
giausia vokiečiu ir italu, stroj, vidaus reikalų mini- 
atvyksta vis nemažai. Ka?, sterijos, politinės policijos 
nada šiais metais yra nu- įstaiga. Tos įstaigos priesa- 
mačiusi ju įsileisti iki 150,- kyje stovi čekistas inžinie- 
000 ‘ rius S. J. Žūk. Tas “žūk”
Tautininkai “Demokratai” pasižymėjo jau kasant Bal

tijos ir Baltosios jurų kana-
Jau antri metai Montrea-Ją, prje kurio kasimo šim- 

Kelionė autobusu, lio tautininkai užperka mi-jtai tūkstančių žmonių žuvo 
ir atgal, $2.18. šias už savo vado A. Sme-ihuo bado, šalčio ir sunkaus

Vykstant mašina, dar pa- tonos vėlę. darbo. Kiek žmonių pagul-
prasčiau. Laikykitės 138 Kad jie pasižymėtų ko- dė savo kaulus kasant Vol-
keliu (Mattapan) iki 106 kia nors kitokia veikla ne- gOS jr pono kanalą sužino-
kelio, kuriuo sukitės į kai- teko Montrealyje girdėti. sįme kada nors vėliau. Ka
re ir važiuokite iki pasuk- Jie šiuo metu sakosi esą fįa buvo kasamas “Bielo-

demokratai, norį ir Lietuvą morskij” kanalas, politinės
matyti demokratinę, bet policijos priešakyje stovėjo
kaip suderinti jų žodžius su pagarsėjęs sadistas Jagoda,
darbais? Perka mišias už buris už “pasižymėjimą”
diktatoriaus vėlę, garbina kanalą kasant buvo apdo-
jo valdymo metodus, o sa- vanotas ordinais, o vėliau
kosi esą demokratai. Stalinas ji nužudė už rašy-

Butų daug garbingiau, tojo M. Gorkio “nunuodiji- 
įeigu atvirai prisipažintų ma”. Dabar čekistas Beria

tu. Mes
musu 
malu’- 6llę

Stovykla pasiekiama Al- 
meida Bus Line iš 80 Park 

prancūzų Komumsių;,^' - Tačiau džl ne“no. Spuare Bostone. Autobu- 
partija padariusi daug klai-; riežasči šj tvark ,sas vyksta į Lakeville. Pa
dų. J. perdaug kreipus. ir J darbinin- prašykite, kad sustotų pne
aemes, . “socialistinę pro- Rai beį tarnautojai> Rad ne.

t . liktų be šviesos, turi mesti, . A ... D .
tai- darbą, sugaišti dieną ir net '‘e'tute e'tl Paėmėt Stree 

dvi, važiuoti } Šiaulių
mokėti už elektrą,—rašė sa-'

kad

“socialistinę pro
pagandą,” o dabar svar
biausias reikalas yra 
kos gelbėjimas.” Tam 
svarbiausiam reikalui Fra-

1

jon siūlo mobilizuoti “visus 
prancūzus be skirtumo pa
žiūra. tikybos ar socialinės 
padėties.”

Ilguose išvedžiojimuose 
bolševikų vadas bando iš
aiškinti, kodėl paskutinieji 
bolševikų skelbti streikai 
nepasisekė ir “revoliucinės 
savikritikos” keliu bando į 
“taikos gelbėjimą” traukti 
be skirtumo visus, kurie tik 
Prancūzijos ginklavimosi 
pastangoms gali vienu ar 
kilu budu pakenkti.

Tik paskelbus Frajon’ui 
savo kritiką, jau sekamą 
dieną pasipylė bolševikų 
spaudoje Įvairių vadų ir 
pusvaožių pasiaiškinimai, 
kaip jie suklydę ir nesupra
tę padėties, kaip jie nutrau
kę ryšius su masėmis. Pir
moji padarė išpažintį par
tijos sergančio ar atsargoje 
Rusijoj laikomo vado Mau- 
rice Thorez žmona, parla
mento narė.

,Town Hali, o 
tovvklos tik

nuo ten iki 
10 minučių

- an-iJau tolo pamatysite kel- 
( įrodžius—Loon Pond Camp

vartų pasiteiraukite 
i Troop 52 stovykla-

'Prievo laiške 
tojai.

Lietuvos energijos valdy-!vietę?
ba, atsakydama į šį laišką? "......
praneša, kad radviliškiečių 
pageidavimas patenkintas. 
Radviliškyje atidaryta spe
ciali kasa.

“Tiesos” skaitv-ij kelio

•ten

Laikraštinė popiera vėl pa
brango $10 ant tono. Nesenai 
dar “Keleivis” mokėdavo $42 
už toną. o šiandien jau tenka 
mokėti $125.50. Bet “Keleivio” 
prenumerata kol kas dar ta pa
ti. Daugelis musų draugų ra
gina pakelti ją. nes “Keleivis 
yra pigiausias laikraštis.

Šnipai Korespondentai

Lietuvoje išeina 87 rajo
niniai laikraščiai, kiekvie
name rajone po. vieną. Tai 
savaitinukai. Jų turinys 
tas pats, jie liaupsina “ge
nialųjį vadą,” aiškina par
tijos išmintį, keikia “impe
rialistus. ’ Tų “masinio 
vartojimo” laikraščiu turi
nys toks pat, ar tai butu jie 
leidžiami prie Vladivosto
ko, ar prie Nemuno, tiktai 
Lietuvoje jie prirašomi lie
tuviškai.

Laikraščiai betgi skiriasi 
šiuo tuo, būtent korespon
dencijomis. ’ Kiekvienas ap- 
tai nauja tam tikrą sritį vie
tinėmis žiniomis. Kiekvie
nas turi savo koresponden
tų tinklą. Tie koresponden
tai yra iš “bolševikišlco ak
tyvo,” patikimi partiniai ir 
čekistiniai žmonės. Jų par
eiga yra žiūrėti, ’kad kol- 

(chozai, valdžios įstaigos, ar 
atskiri pareigūnai ‘ nenu-

TA1KOSI?

na
m<>

tokiais, kokiais yra.
Pagins

PAGERBĖ VAIGINIUS

Jack Grant Wilson ir jo žmo 
loanne. išeidami iš teis- 
salės. kur jie buvo ap

klausinėjami dėl divorso. su
sitiko fotografus. Tie norė
jo, kad tuodu besiskirią žmo
nės pasibučiuotų. Vyras pra
šymą pildo, bet žmona skep
tiškai šypsosi, nes tai tik už- 
>ak'(as hiiėkis. ...

su tuo pat čekistu Žuku ka
sa kanalus vergų rankomis.

Rusijos diktatūra vra pa- 
simojusi atlikti visokių di-

--------  dėlių darbų. Ir atlieka jų
BELLEROSE, L. I., N. nemažai. Bet kokia kaina 

Y.—Birželio 14 d. čia buvo už tai mokama? Kodėl to- 
pagerbti pp. Wm. Vaiginiai kie darbai negalima butų 
jų 35 metų vedybinio gyve- atlikti be vergų darbo? 
nimo sukaktuvių proga. “Dideli darbai” padaryti 
Malonias šeimyniškas vai- vergų rankomis, yra didelė 
šes suruošė duktė ir žentas geda, o ne pasididžiavimo 
C. O. Klimai savo namuo-, verti.
se, Centerport’e Sukaktu-Į
vininkai susilaukė daug šit-1-----
dingų linkėjimų n gražių 
dovanų.

Vaišėse dalyvavo: Mrs.
J. Adams, pp. J. Gaigalai,

P. 2.

Pakalbink biznieriua pa
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie
tuvių.

s
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Moterų Skyrius

Kas Už ir Kas Prieš?
Vatikano laikraštis “L’Os- kėjo 20 metų amžiaus, tai 

servatore Romano’’ apkalti- susilaukusi 40 metų ji turė- 
no Jungtinių Tautų organi- tų turėti gal net 20 vaikų, 
zaciją, kad ji pritaria gim- Kiekvienas, kurs turi men- 
dymų kontrolei ekonomi- kiaušių supratimų apie mo-' 
niai atsilikusiuose kraštuo- tinystę, lengvai Įsivaizduos, 
se. Vatikano organas pa- kad 20 vaikų motina, su
vadino tai neleistina ir “ei- laukusi 40 metų, bus vaiks-i 
niška politika.” Tame pa- ėiojantis lavonas. Daktarai; 
čiame laikraštyje buvo pa- jau senai yra pastebėję.! 
sakyta, kad Romos katali- kad kuo gausingesnės šei- 
kai ir “visi tie, kuriem prie mos. tuo paskutinieji vai- 
širdies yra dvasinių verty- kai yra silpnesni, nes jie i 
bių saugojimas ir kurie jau- negauna pakankamai mais- 
čia pagarbų gyvybei," ture- to iš nusilpusio moters or
tų protestuoti prieš gimdy- ganizmo. Olandija, kuri 
mų kontrolę. ‘nuo 19 amžiaus praktikavo

Ginčas dėl gimdymu kon- g™<lymų kontrolę parodė
trolės vra jau labai 'senas. k.'«em?. ketams. kad u- 
v; , •* , *1 , nnt tokia kontrolę gvvento-kieKviename krašte, kur . . * r, l„n». nlė4« prieauglis nesumazeja,.

KELEIVIS, SO. BOSTON

TAI VIS JO vaikučiai: kad tokia šeima il-l 
gai negyvuos, nes jei žmo- 
nai-tarnaitei atsiras vyras, 
kurs pasiūlys 60 dolerių i 
savaitę, tai ji paliks savo 
vyi-ą ir nueis su

‘darbdaviu.’’ Dauguma. ..... . .
•vyrų uždirba tarp 40-69 do-nama <heju (Japoniškai taip pat pakenktų moters 
Į lėliu Į savaitę tai kaip ga-iSaishu)’ Gyventojų joje garbei. Įdomu, kad Cheju 
i Įima iš viso kalbėti apie tai nedaT h' nuo neatmena- salos moterys nardo vande- 
kad vyras mokėtu žmonai my la!Ky salos moterys uz- ny be jokių specialių rūbų. 
“pėdę.” * Be to, juk vyrui CiIrba duoną ir užlaiko vy-Į Galvas jos susiriša 
krenta atsakomybė už šei
mą, už jos išlaikymų, ir 
žmona turėtų suprasti tai, 
o ne
už darbų
moterys namuose djiug dir . . i,- - , Tr j
ba, bet šiais laikais kai vra l”'ldabctl- Cheju salos mo-Jini klepsi. Kaaangi motč-
tiek daug visokių išradimų, l“1}?. -VTa ',uik«s. na,a‘ ir 
kurie palengvina šeiminin- uzclll ,’a Pagyvenimui duo- 
kės darbų, moterys negalė- ną’ TdarMs.' jurosdug- 
tų perdaug skųstis ir šaky- j* ren J°s 2veJ°Ja Jur2°- 
ti, kad jos sunkiau dirba už e
vyrus.

Aš manau, kad ir pačių

I Ten, Kur Vyrai Nedirba
Prie pietinės Korėjos, grižta prie savo kasdieninio

„ maždaug šimto mvLiu ats- užsiėmimo nardyti vande- nau.ru j-j i- , * i-i • i. - . •tume, vra didele sala. vadi- nvje. Ilgiau būti namuose

rank-,-------- F
[šluosčių kaip “turbanu” ir 

maud\ mosi
ius, o šie sėdi namuose, da 

j boja vaikus ir žaidžia sau- neria Į vandeni 
lutėje šachmatais. Tai vy- kostiume. Rankoje turi ne

rys nardo beveik kasdien, 
tai jos turi labai stiprius 
plaučius ir stiprų kūnų. Gy
vena jos neilgai, 

visokias sraiges (sea iki 55 metų. Bet
Ishells), vėžiukus ir kt. Kar- nuo nardymo, nes Azijoje 
tais jos išbūna po vandeniu visur žmogaus amžius daug

maždaug 
tai nėra

tik gimdymų kontrolės 
klausimas buvo viešai iškel- motinos buvo jaunes-! 

ir sveikesnės, kad vai-x ivo . . • .i
Kaip taisyklė. Ro-kal stlPre?al va.kų mir-

kad
tas, atsirasdavo balsų prieš nes

mos kataViku bažnyčia* vfea- tinBumas labį ™™žė}0
1 Tie patys Romos katali
kai. kurie stovi už 
mų kontrolę, savo

da buvo prieš gimdymų 
kontrolę ir tų savo nuomo
nę vra ne karta pareiškusi. ... .. , . „
Kokie motvvai verčia kata- X1S ® .° P anuoja ne pa 
likti bažnyčia smerkti gim- «al bažnyčios liepimą,

gim (ly
sei mas

bet
To-

ir
dymu kontrole, sunku paša- Pa^at.saT*. i-man\mą. 
kvti, nes sveikas protas į,• dėl šiandien Europoje

”—~ Amerikoje sunku supagarba gyvybei, kaip tik -vl,ac AmenKoje sumtu 
įtovi už tokia kontrolę. tokl.« ka“>'>?» seiseimų, 

12-15 vaikų, 
kunigam iš sa

pnes gim-

i
kontrolę. , . x

Bet bažnyčia niekad nesirė- * U11 , 
mė mokslu ir sveiku protu,!, enpa \!a. 
o pasenusiom doktrinom, i kJ'kI« P''«intis 
kurios dažnai neišlaiko nei d-™ų konuol«’ "es Jle ne?

v,Piko, nei paties;P?®!08 ..nel ,valk? netun- 
gyvenimo statomu veiknln. Gaila tik, kad jų oaisaS tu 
virnų.

pi V L V 7 rvi

mu reikalą- . . , ......
.....Atrodo, kad bažny-I" Įtakos .r uz bažnyčios n-
čiai moteris yra patelė, kuri
sujungta su vyru 
moterystės ryšiai 
vienais metais turi pagim
dyti po vaiką ir tęsti tą tol,jmiS1^’ 
kol jos organizmas visai iš-į 
seks ir neteks gyvybės. Ar 
tie vaikai gyvens, ar badu .. x. XT 
mirs, Vatikanui dėl to gal- .N.°3°
va neskauda. , , . x . - . . r,

Paimkime. pavyzdžiui, delegatai tizpro estavo. Ra
ini,iją. žmonių mirtingu-
mas ten yra be galo didelis.

Antai, kai Jungtinių 
‘šventais TautM organizacijos sveika- 
’’ kiek- tos komisija Ženevoje prie-

Per 50 metu daktaravimo Dr. George C. kin_ \ parodytas 
vilyčių) padėjo ateiti Į ši pasauli 4.000 vaiku, kada jis 
surengė “savo beibėms“ parę, tai prisirinko didelis būrys 
žmonių, tame tarpe daug jau suaugusių. tė'U. motinų, 
ir visai mažiukų vaikučių. Nekasdieninė parė \>ko Bay 
Shore, N. V., kur daktaras praktikavo ir žmonių giminę 
padėjo dauginti.

VAKARO GIESMĖ
Jau pakalnėn saulė nusirito. . . .
Rimsta, kas kovojo, verkė, gynės. . . .
Sveikas, slenksti poilsio pelnyto.
Sveikos, sveikos, liepsnos vakarinės!
Tylios erdvės niaukias, gęsta, smilksta...........
Į lizdus vėlyvos kregždės skrenda—
Ir širdis jau ryto pasiilgsta,
Kibirkšties stebuklo pasigenda. . . .
Kaip altorių, smilkalu aptraukta.
Kloja žemė savo tamsų plotą—
Daug ko, alkstant dieną, nesulaukta,
Daug ko, vargstant, prarasta, nustota. . . .
Ten, kur slinko gelsvos, rausvos burės.
Lieka aukso vien siaurutė juosta—
Atsivers nakties žvaigždėtos durvs.—
Greit, laiveli, rasi tylų uostą.

J. BALTRUŠAITIS.

Kodėl Vyrai Bėga?
“Keleivio” Nr. 23, Mote- 

įų Skyriuje, Mrs. Pakark- 
lienė iškėlė Įdomų klausi
mą. kodėl vyrai bėga nuo

me nutarimų sudaryti ko 
kuri tyrinėtų atski

ruose kraštuose sveikatos ir 
gyventojų daugėjimo klau
simus (toki nutarimą pasiu- 

atsto-
vas), tai katalikiškų kraštų žmonų. Į tų klausimų ji

užmirštas" ir tokia komi
sija nesudaryta. Dar dau
giau gaila, kad gimdymųDėka to, kad vaikai, ypač 

dar nesulaukę vienų metų 
amžiaus, miršta kaip mu
sės, Indija nesuspėjo pripil
dyti visos žemės. Epidemi- 1IS’ x .
jos, ligos ir badas kiekvie- ° ne m0'el-vs;.1 v>-
nais metais išnaikina tuks- !a™s. k?t?1>k« kumgams
tančius suaugusių ir vaikų, ,k?lbetl. k«".t™l?-J«k
l-.et vis dėlto jos gyventojų 1«lmd-''tl Jlems vlav,e" ne 
skaičius siekia 357 milionų.-tenka- 
Jei Indijai suteikti pakan- 

maisto,

gaila, kad 
kontrofės klausimu, kuris yian 
pirmoje eilėje liečia mote- 

rupinasi vyrai,daugiau

Trijų Vaikų Motina.
karnai maisto, tai po 100 
metų Indijos žmonės tiek 
prisidaugintų, kad užpildy
tų visą Aziją, Australiją,' 
Europą, Afriką ir abi Ame-j 
rikas. Indijai žmonių dau
gėjimas yra nelaimė, savo
tiška “Dievo rykštė,” ir pa
skutiniu metu šviesesni in
dai rimtai susirūpino, kad 
reikia pas juos Įvesti gim
dymų kontrolę. Panaši pa
dėtis yra Japonijoj. 88 mi
lionų tauta gyvena mažose 
salikėse, kurių visų plotas 
yra mažesnis už musų Ka
liforniją. Japonija niekad 
negalėjo išmaitinti savo 
žmonių, todėl visą laikų 
priversta puldinėti kaimy
nus. Ir šiandien Japonijoj 
tūkstančiai vaikų įniršta 
nesulaukę vienerių metų 
amžiaus, ir tai yra greičiau 
laimė neeu nelaimė.

Laikantis popiežiaus ir 
bažnyčios Įstatymų, kiek
viena ištekėjusi moteris 
kasmet turėtų pagimdyti po 
vaikų, jeigu ji nesigriebs 
jokių atsargumo priemonių. 
Taigi, jeigu mergina ište-

SPORTO RŪBAI

Vasaros sportiniai rūbai gali 
atrodyti šitaip: balta medvil
nės nertinė bliuskelė. dvira 
tininkų kelnės, maža kepurv* 
t ė ir graži mergytė.

moterų tarpe atsirastų ne- "tflkl.0 mlnuci«- Xuo .
daug tokių, kurios už savo !a!kl! mottl-vs (čia jos to ir gyvenimo sąlygų,
darbą namuose reikalautu“1?’ 'ad>namos> naicl? Ju' Šiuo metu tam vyrų ro- 

~ .... bU_ juje vyksta pagrindiniai su
krėtimai, kurie nei vyram, 
nei moterim nepatinka, 

produktų, tai tuomet tuos Mat, Korėjos karas palietė 
produktus renka vaikai, o,ir šią salą, ir nusistovėju- 
moterys eina Į laukus so- sius papročius nori pakeisti 

ajo-u nega- dinti bulvių. Vyrų šioje naujais, paimtais iš “ci’ili- 
Čia ir pra !sal°Je visuomet buvo ma- zuoto pasaulio.” Į sala at-

sideda šeimoje nesutikimai. žak »' “““T atlieka vi‘ bėS° labai dauS pabėgėlių 
sus darbus, kuriuos musų iš pietinės ir šiaurinės Kc- 
pasauly atlieka vyrai. rėjos. Praeitais metais sa-

Tarp moterų eina varžy-Joje buvo apie 1,000,000 
tynės. Kiekviena stengiasi [gyventojų. Tokio skaičiaus 

' būti geru naru. nes tai yra žmonių sala niekad nežino-
vedybas moterys paprastai difie,lė ?al bė'. Be “• ",ote’ M Kartu su pabėgėliais 
nieko nereikalauja, tik nu-Ts: k™ gerai nardo, leng-atsirado visokios šaipos ir 
vesti jas prie altoriaus. Gi 8?h '^™kti vyrą, nes kitokios organizacijos, alsi-

kiekvienas vyras sutinka rado ir Jungtinės Tautos su 
eiti už moters, kuri gali ji skambiomis deklaracijo- 
išmaitinti. Bet daug Cheju mis, kad vyrai ir moterys 
salos moterų lieka netekė- yra lygus. Iš pradžių Che- 
jusios ir gyvena kaijf mu- ju salos moterims tas buvo 
siškiai viengungiai. Bi- neįkandama, bet su laiku 
džiausiąs moters pasidi- pradeda priprasti prie nau- 

kai žmonos perdaug iš jy^iavimas-yra išlaikyti sa- jos minties, kad ir vyrams 
pinigų reikalauja. 1,0

darbą namuose reikalautu .* ,. ‘ ?
atlyginimo/ Juk pagaliau ‘'°J a>,va"uf me!us- Ka. bu
jos dirba ne vien vyrai, bet|na p0!gn,s lr Yanrtu<? ls-, 
ir pačios sau ir savo vai- met:; ? kran!« <,au« Julospačios
kam. Bet aš žinau daug 
moterų, kurios • reikalauja 
visokių jirašmatnybių, ku
rių vyrai iš savo 
Ii joms suteikti. Čia ir pra 
sid<
Aš manau, kad mergina 
prieš ištekėdama žino. kiek 
jos busimas vyras uždirba, 
taigi, ko jis gali ir ko ne
gali jai pirkti. Bet prieš

po vedybų prasideda reika
lavimai, kurie dažną vyrų 
išveda iš kantrybės. Tuo- 

[met jie susipakuoja ir sako 
(savo žmonelei “goodbye.” 
Aš tuo nenoriu pasakyti, 
kad vyrai bėga tik tuomet,

nantis. Ge darnieji, prie 
kokios kategorijos galima 
priskirti t<ė!a šeimyną, kur 
moteris ja. !asi kaip tar-

trumpesnis dėl blogo mais-

v: vo \-yra. Vyrai namuose reikia duoti
A’l 1 • 1 "T • • •

Kiekvienas bėgimas turi sa nieko nedirba. Jeigu jie irgi nustebę
dirbti, 
žiuri i

Vyrai
naujų

vo priežastį ir sunku butu !'a!luo^ kiemą tai pamatę gyvenimą ir daug kas iš jų 
nustatyti taisyklę, kodėl vy- kaimynai apkalbės moterį, nepatenkinti, kad reikia ei-

kad ji blogai vyrą 
kanti.

Nėščios moterys 
juroj iki paskutinio

darbininkus, pas mokytus ir maždaug iki kelių savaičių da ir sunkų darbą. 
* yi* nemokytus, o HolhAvoodo Trieš gydymą. Vaikui gi- Taip po musų 

eV žvaigždės tai mainikauja P° t! ijų
.J Vlel?.ata"Ja! vyrais, kaip Lietuvoj čigo------------------

naitė ir a už atlygini 
mų. Juk mes sakome 
šeima.

davė mums keletą vyrų ir 
moterų nuomonių. Bet Mrs. 
Pakarklienė atvertė tik vie
ną medalio pusę, tai yra, 
kad vyrai bėga nuo žmonų.

atrodo, kad ne vien 
vyrai bėga. bet ir moterys 
bėga nuo vyrų. Kodėl taip 
atsitinka, sunku butų pasa
kyti, bet aš manau, kad 
daugumoje bėgimai Įvyksta 
itodėl, kad žmonės vaikosi 
[tos nepagaunamos “mel
dės.” Kai tik isimyli, tai ir 
lekia tuojau paskui išrink- 
Itąji ar išrinktąją. O jeigu 
[širdis plati, tai tų išrinktųjų 
atsiranda gana daug, ir vy
rui tenka bėgioti nuo vie
nos moters prie kitos, o mo
teriai—nuo vieno vyro prie 
kito. Bet grįžkim prie rei
kalo ir pažiūrėkim, kaip 
ten su tais bėgimais yra.

Man atrodo, kad arklys 
nebėga nuo žalių avižų. 
Taigi, jeigu vyras iš pri
gimties nėra bėgiotojas 
paskui kiekvieną sijonėlį, 
tai jis tik tuomet palieka 
žmoną, kai savo gyvenimu 
su ja visai nusivilia. O nu
sivilti tenka gana dažnai. 
Moterims apginti, p. Pa
karklienė pasakė, kad mo
teris dilba namuose sunkius 
darbus ir todėl nenuostabu, 
kad ji būna pavargusi, pik
ta ir nervinga. Girdi, jeigu 
vyras samdytų tarnaitę, tai 
turėtų mokėti už tą patį 
darbą 35-40 dolerių Į savai-! 

Įtę. Toks moters pateisini-' 
mas dėl jos piktumo ar ner
vingumo man atrodo keis-i 
tas ir tiesiog moterį žemi-

/lUVVbU U.

rai bėga. Faktas yra.
apie

kad ;ai yra viena 
siela d vie; „ose kūnuose,
kad kas y?, vyro, ta 
ir moters, šeimoje 
tokioj.
meilė) neššra skirtumo,!

kad
'vyrai bėga nuo žmonų, 
žmonos nuo vyrų, ir tas ma
tosi pas turtuolius ir pas

užlai- ti iš namų ir susilvginti su 
moterimis. Daugelis jų vi- 

nardo siškai nesužavėti “lvnybe.” 
laiko, kuri tarp visokių teisių ža-

kas yra vy: 
Kiekviena- 
abiejų laku. 
moję Įvest; 
naitės” sa ••.kius,

ir kas moters t 
arbuojasi' dėl |>as , . 
Jeigu jau se.-.^^
aono li

tai
‘tar-
esu

IEVA l’\ULĖKIUTĖ

letuvaitė 
b u.v u s i

I’agarsėįu'.i 
Paulėkiutė.
Sears, vėliau Mrs. Rockefel- 
ler, nutraukta Nevecku far- 
moje prie l.<WeH. Ind. Šita 
musų tautietė pagarsėjo sa
vo vedybomis, o dabar garsi
nasi "neaiškintais santy
kiais“ su savft milionieriu vy
ru. W. R«»rkef«ller per savo 
advokatą paskelbė, kad jis 
sudaręs vieno miliono dolerių 
fondą savo sy
bar yra trįj„

nai arkliais. Tas rodo, kad 
vedusius trūksta atsa- 

jausmo, pas jau- 
P ' 'trūksta rimto 1-

ruošimo vedyboms ir svar
biausia, pas vyrus ir mote
ris trūksta noro viens kitą 
•suprasti ir viens prie kito 
[derintis. Kur yra kantry
bė, supratimas ir viens kito 
atjautimas ten bėgti nei vy
rui nei moteriai nere

P.
Providencc

K. (Vyras). 
, R. I.

TAI BENT TĖVAS!

Šio mėnesio 16 dieną 
Saudi-Arabijos sultonas su
silaukė 64 vaiko. Jis yra 
75 metų amžiaus ir pagal 
arabų paprotį turi daug 
jaunų žmonų. Kuri žmona 
vaiko susilaukė, kol kas ne
žinoma. Ar gausios šeimos 
tėvas džiaugiasi nauju įpė
diniu, sunku pasakyti. Grei
čiau kad ne. . . .

Už keliu savaičių parduo
tuvėse žada pasirodyti spe
cialus popieris langams va
lyti. Fabrikantai sako, kad 
su tuo popierių galima bus 
daug greičiau ir gražiau 
nuvalyti langus ir bet koki 
stiklą. Popieris yra mels
vos spalvos ir labai stiprus. 
Vienas keturkampis gaba- 

kuriM da- las, apie 10 colių ilgumo ir 
metų apžiaus. platumo, nuvalo 4 langus.

dienu motina

MISS

Indijos gražuolė Indrani Rah- 
man. 21 metų amžiaus, ga
vusi titulą ‘‘Miss India,“ at
vyko i J. A. Valstybes daly- 
\auti varžytynėse dėl titulo 
“Miss Universe.“ Tokios gro
žio varžytynės, arba kermo
šius. vyksta Long Beaeh. 
Calif.. birželio 23 d.

kaip
kiai

akimis
nyksta vienas “vyrų rojus,” 
kur moterys dirba ir vyrus 
peni, o vyrai žaidžia ir tyri 
“gerus laikus.” Į tą vyriš
ką rojų Įsiveržė karas, kar
tu su visokiomis lygybėmis, 
kurios užkrovė ant visų sa
los gyventojų naujas parei
gas, naujus vargus ir net 
gresia Įvesti tokią lygybę, 
kurioje ir vargšai vyrai, 

ir moterys, turės sun- 
dirbti ir savo veido

prakaite valgyti duoną ar 
sausus ryžius.

Karas ir kitu žvilgsniu 
pakeitė salos gyvenimą. 
Vyrai ten šaukiami kariuo
menėn ir, nori nenori, turi 
eiti muštis. Tas visai su
jaukė salos žmonių gyve
nimą. Atsiradę pabėgėliai 
atnešė naujus papročius, 
kurie aukštyn kojomis ver
čia matriarchalini salos gv- 
ventojų tvarkvmąsi.

Kai prauš karas, gris tai
ka. Cheju salos gyventojai 
nebegrįš i jų Įprastą gyve
nimo tvarką. Cheju mote
rys bus išmokusios susirasti 
vyrų ir iš kitų Korėjos vie
tų, o vyrai bus gavę pamo
ka, kad jų paskirtis nėra 
tik valiūkauti ir su moteri
mis žaisti. ...

“Keleivio” kalendorių dar 
galima užsisakyti. Kaina 
50 centų. Užsakymus ir pi
nigus prašome siusti:

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

.t/-

jz r *« >» »i >»•
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Puslapis Aštuntaa KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 2C, Birželio 25, 1952

Šį SEKMADIENI V. TAUR1NSKIENĖ

Vietines Žinios
DIDELI PIKNIKAI GRIŽO IŠ LIGONINĖS J Fire Liability

Šį sekmadienį, birželio Veronika faurinskienė, 
i 29 d. Įvyksta du dideli pik- Juozo Taurinsko žmona, 
nikai. Vieną rengia Bosto- pereitą šeštadieni grižo is 
no lietuviai legionieriai, S. miesto ligoninės namo po 

WORCESTER MINĖJO BOSTONO LIETUVIŲ Dariaus postas 317, Brock- poros mėnesių gydymosi. 
BIRŽELIO įVYKIUS VYRŲ CHORO VEIKLA tono Fair Grounds patalpo- Ligonė daba gydosi na- 

se, o kitą rengia SLA ap- muose, 15 Trimount Place,

MARY H. GASTON - 
Lietuviška Apdraudos {staiga

Virš 20 metų patyrimo 
Palisą pristatau į 10 minučių

317 E Street, arti Broadway —:— South Boston 
AV 2-8344—Telefonai—SO 8-8793 

(Oct. 8)

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariilcoa Radio

RADIO ŽINIOS RADIO PROGRAMA
Birželio Įvykių minėjimą Jau aštuoni mėnesiai pra- 

musų kolonijoj organizavo bėgo, kai gražus būrys vy 
Lietuvių Bendruomenės rų susirinko pirmai 
skyrius birželio 15 d. Paė- eijai i Strand Hali. 
mė mažikę svetimtaučių ka-'
ro veteranų svetainėlę, bu
vusią žydų sinagogą, nors 
visos lietuviškos svetainės 
tą dieną buvo laisvos, 
ir ta maža tvanki salikė ne
buvo pripildyta, nes vietos ... , , . ......
lietuviai vra įpratę lankytis ..„ . . . ,,. x * ** J*. . J • tiktas ir įvertintas.

skritis Haverhillio D. L. K. So 
Gedimino Klubo darže, tas. 

repeti-1 Bradforde prie Haverhillio.

Bostone, trečias aukš-

GRYNO BARBARIZMO 
Šiuo metu visi sunkumai BAILUS ŽYGIS”

liko toli užpakalyje. Per ______
tą trumpą laiką choras pa- Christian Herter, musų 

Bet jėgė Įvairiomis progomis. valstijos kongiesmonas ir 
pasirodyti lietuvių ir kita- numatomas kandidatas į 
taučių akyse. Jis buvo pub- gubernatoriaus vietą nuo

su' republikonu partijos, perei
tą sekmadieni kalbėjo

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotieslVHfC, 

1430 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: - 

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

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutinto vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Maso.

Lietuvių Radio Korp. Lietuvių Radio Korp. pro- 
rengia linksmą metinį, di- grama per stotį WBMS, 
dziulj lietuvišką suvažiavi- 1090 kilocycles, 9:30 iki 
mą-pikniką, kuris įvyks 10:30 vai. ryte sekmadienį, 
sekmadienį, liepos (July) bus sekanti:

------- • , , , 13 puikiam Brockton: „ „ , „ ,
P,ALE diįvktonų valdyba Faii- Grounds, Brocktone. 1 1Falcons Radio Orkes-

birželio me:.e>: jtsiuntė i Kaip ir kas metai, pikni-i^a"
Vokietiją tremti- j^o programa bus Įdomi ir
niams šelpti, nurodvdama, Įvairi., Šiemet dalyvaus 
kad is tų pinigų $2,593.10 Worcesterio Meno Mėgėjų 
butų sunaudota našlių su Ratelio choras vad. R. Juo
mažais vairiais, našlaičių, zaičio. Dainuos daininin- Į stotį WHEE, Lithuanian 

Fede- uau£u"aiI\Jk-‘ “—;**«’ *‘&v" kas Jonas Tamulionis iš;Program, 35 Court St., Bos- 
metiniame 7, v11. ?air ^įaskua, N. H. Bernardas ton, Mass., o biznio reika-

čių šalpai. v aielio lie- Koritis perstatys $250,000 lais rašykit ofiso adresu: 
tuviams. Mažosios vertės puikiausių I. J. Fox 502 E. Broadvvay, So. Bos-

. Tarybai, $115 kailių parodą su gražiom ton 27, Mass.
lietuvių mokyKlų modelėm. Bus renkama me- Steponas Minkus.

si."50.24 Diep- tinė gražuolė “Miss Lithu-_____________________
numušė ^mnazda^ ania of Mass.” Gros puiki

tremtiniams į muzikantų Falcons Radio

BALF 1 VOKIETIJĄ
IŠSIUNTĖ

lietuviškose svetainėse ir
nesupranta, kodėl eiti i sve- Išsisklaidė ir tie pykčio 
timas, jęi turi savas. Dau- debesėliai, kurie pranašavo j 
gelis buvo tuo net pasipik- konkurenciją Gabijos ir laeij° 
tinę. bažnyčios chorams. Šian-

Toje mažoje svetainėje dieną visi mato, kad darbo 
nekaip jautėsi ir programos ir dainų nė vienam chorui 0°Je 
vykdytojai. Paskaitą laikė nepritruks.
prof. J. Brazaits, puikiai ,. _ .
dainavo operos solistas J. Likusius mėnesiu 
Nauragis, šeštadieninės mo- pirmo koncerto, kuiis įvyks 
kvklos vaikučiai labai gra- 5- m- lapkričio 16 d. bouth
žiai pasirodė. Kun. Vem- Bostono High School audi- tai dingusio lėktuvo. Rusai mi ir 
brė perskaitė rezoliuciją, torijoje, choras numato in-j lėktuvą numušė ir melagm-imįršt, 
prieš skaitydamas atsipra- tens\\ų dalbą savo įepei- gai protestavo, kad esą kasdien

iki

I

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę
Shrevvsbury, prie Bostono,1, A i: ršvedų Nacionalinės daugiav alkių b-°-

49-me
sąskrydyje. Jis palietė da
bar visus švedus, ir švedi- 

ir Amerikoje, jaudi
nančius Įvykius Baltijos ju- ? . 
roję, netoli Lietuvos. Ten 
rusų karo lėktuvai
neapginkluotą švedų lėktų- Lietuviams

Lietuvos
bendrai

ir

3)

vą, kuris ieškojo kito kur Vokietijoj aukotojai prašo- 
vasai s laiku nepa-

Orkestra. Bus skirstymas 
Įvairių laimėjimo ir Įžan-

kad valgyt reikia'S°į dovam\.. .. 
. cv,irtis reikia ne-i.. Ren?^a,..kvletl

NAMAS SU STORU
Kampinis 2 šeimynų namas 

ir storas. Naujos paipos. kok
lių (tile) virtuvė, karštas van- 

. duo. geram stovy. 345 E. 8th 
St., So. Boston. (28)

APS I DRAUS K 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

įecia visus į 
ši puikų šios vasaros di
džiausią ir Įdomiausią pik
niką, Brockton Fair 
Grounds, Brocktone, sek
madienį, liepos (July) 13.

Steponas ir Valentina 
Minkau

tuarui paruošti. Koncertui tas beginklis lėktuvas lėkęs‘atidėliojant. engtis reikiaprašė, kad ____ _____ ....
skaitymas neišeisiąs sklan- numatoma daug naujų dai- virš Sovietų teritorijos (ku- 
dus. Aukos buvo renkamos Taip pat Į koncertą ną rusai pavogė iš Baltijos
prie durų. bet niekas nepa- numatoma pakviesti solis- tautų) ir net pirmas pradė- 
aiškino, kam tos aukos ski- tus ~ instrumentalistus ir jęs šaudyti Į rusų lėktuvus, 
riamos. Surinkta $175.

ne jis rasęs

J. Krasinskas.

Svečias iš Gary, Ind.

Pereita penktadieni mu- 
lankėsi

vokalistus. Po koncerto Toki rusų pasielgimą 
Įvyks pobūvis (banketas), Christian Herter pavadino 
choro krikštynos su sve- “gryno barbarizmo bailiu 
čiais. žygiu.” Jis sakė, kad ru-

, .. ... sai, vietoje dėtis prie din- 
xiecia guriojo lėktuvo ieškojimo 

ir jo gelbėjimo, panaudojo
Choro valdyba 

visą lietuvišką visuomenę Į
su įstaigoj lankėsi svečias bendra darbą dainai ir fie_ “ t ti’ X
is plieno pramonės centro, tuvrikumui. kanuoles, kad gelbėtojus
Gary, Ind., E. Pluščauskas, > __a v inumusus. Tas rodo, sakė

kasdien.
Tuoj BAI.F centras iš

siunčia 6,0<»" svarų rūbų ir 
avalynės.

36.000 svarų kiaušinių 
miltelių jau išdalinti mo
kykloms ir pavieniams Vo-1 
kieti.ioje.

KIDNAPĮNO KUNIGĄ,
PAVOGĖ 5 DOLERIUS

Bušų Streikas Dar Tęsiasi

plieno pramonės darbinin 
kas. Svečias atsinaujino 
laikrašti ir sakėsi dėl strei
ko pakilęs su savo mašina 
i platųjį pasauli pasidairyti,

Sveikinimai iš Sostinės

SAV-ON ROOFING 
409 W. Broadway 

South Boston, Mass.
Savininkai

Paul I-a penas. Jr.. ir 
Alphonse Stecke

Denuiam Storus ir Sienas
Geriausiais “Bird"’ Kompanijas 

Šinjreliais
Apkainavimas Dykai 

(Free Estimate)

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149 •
Turim visokią vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios, 
čia jau 20 metą.

Sekmadienį, birželio 22 
d. kelis mėnesius besitėsiąs 
rytinės Massachusetts gat- 
vėkarių kompanijos strei-4-.ruJ

I»»««I«
«»»«»
Jt«

ii LIETUVIŠKA
APTitRA

ir
Žolių Krautuvė

172 L St., So. Boston
Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio.
-Jūsų daktarui bus smajru 
žinoti, kad savo receptą at
nešat čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

kaioetojas. Kau rusai 
si, kaip paprasčiausi jurų 
plėšikai ir jų vėliava turėtų 

j būti ne kūjis ir piautuvas, 
bet kaukolė ir sukryžiavoti 
šlaunikauliai.

Kalbėtojas dar nurodė, 
kad Vakarų pasaulis į rusų 
plėšikavimus ir barbarizmą 
turi atsakyti vieningumu ir

bažnyčios ku-

Musų laikraščio skaityto 
nes visvien nėra kas veikti, jas Frank Marcinkevvicz is 

Gary via
pramonės centras
kas labai skaudžiai palietė iš VVashington ir Mount 
visą miesto gyvenimą. Vernon, Va. Seniau p. F.
Streikuojantieji darbinin- Marcinkevvicz buvo apsi-.stiprindamas savo jėgas
kai kol kas pašalpų negau- stojęs Jacksonville, Fla.. o --------------------------
na, negut tik “iš banko,” prieš kuri laiką grįžo į \Va- 
sako drg. Pluščauskas, “jei- shingtoną.
gu turi ten pasidėję pini-

didelis plieno Washington. D. C., prisiun- 
ntras ir strei- tė mums smagių sveikinimų

GRIGALAITIS
GYDOSI NAMUOSE

Unitanonų
nigas, T. L. Steiger, iš La- niJOS 
conia, N. H., sekmadienį i dįrbtb 
nakčia paėmė pavėžėti vie
ną moterį ir vyrą. Bet ku
nigas pataikė ant vagių, 
kurie jį "kidnapįno,” vežio
jo jo paties mašina dvi va
landas ir uavogė iš jo 5 do
lerius. Vėliau banditai ku
nigą paleido ant kelio Nr.
3 tarp Manchester ir Na
sh ua.

Banditai su kunigu “ge-

kas buvo nesuirstąs, trys i;_
Ii- ibuvo pradėjusios 

bet šį pirmadienį 
tiktai viena autobusų linija! ♦ 
Lovvellyje dirba, o visos ki-j • 
tos streikuoja. Sekmadienį { 
dalis streikuojančių tarnau- | 
tojų peržengė pikieto lini-; ♦
jas, bet šį pirmadienį tiktai 
Lovvellio liniją aptarnau
jantieji darbininkai per
žengė pikieto liniją.

Unija yra nusistačiusi iš-

J

DR. D. PILKA
Oflao Vatoadoa: ne 1 M • 

Ir mTHI
B4B BROADWAY 

•O. BOSTON. MASS. 
TaMoaaa: SOUth Bortoa IBM

gų.” Gero ūpo jaunas sve
čias betgi visai 
nenusiminęs.

Musu laikraščio senasn pat rodė Tekstilės Unija Pasisakė
Prieš Uždarbių Kapojimą skaitytojas, Kazys Griga-

__________________  - ______ laitis, turėjo jau trečią akių
i i - • d £ v d i ; operaciją Massachusetts

ro • 400 tekstilės unijos dele- General ligoninėj. Opera-
r> . j- • , £atų pereitą sekmadienį cįja pavyko ir ligonis dabar
Pereitą trečiadieni mu?ų posėdžiavo Bostone, Parker gydosi namuose, 34 Bay 

įstaigoje lankės, profeso- H ir ta,.fei užrtarbių g., Dorchestere.
liūs Kazys Paketas atvykęs k,augimaįs_
į Bostoną iš Pittsburgho

Pereną Draugija

rai elgėsi’ ir net siūlė'jam kovoti reikalaujamas pensi- 
kavos ir užkandžių, kai jie jas, bet streikuojančiųjų 
buvo sustoję prie vienos tarpe prasideda svyravi- 
krautuvės pakelėje. mas.

1 pasakyti prakalbą 
įvykių minėjime.

Birželio
Svečias teismas

Bostone keturias Bates Manufacturing Co. 
Musų įstaigoje jis 7,000 darbininkų nutarė 

Harvardo Uni versi- nukapoti uždarbius beveik

pabuvo 
dienas, 
lankėsi
teto teisių studento Dr. Šid
lausko lydimas.

Viešėjo Montrealyje

Rengia Pikniką

Šiandie Ragauk Skanios
HOOD’S

RAUGINTOS SMETONOS
kad tai Rauffi»-Pirmas skoni- pasakys 

a Smetona kokios norėjai.
Kood's smetona tikrai gardi! 

ntitč ir maloniai rukštoka.
Jusu mėgstami valgiai bus gardesnį 

Hood’s ’ Rauginta Smetona.
Kaip* uždaras Hcod's Rauginta Smetona 

labai tinka daržovėms, salotoms ir vaisiams
. duoda gero skonio sriuboms ir sosams. 

Gardu uždėjus ant agurkų su actu. Skanu 
su bulviniais blynais.

Pabandyk! Paprašyk šiandien savo pie 
niaus arba krautuvėj. Paragauk 
receptu.

po 8 centus į valandą. Uni
jos delegatai nutarė prie
šintis uždarbiu kapojimui Piknikas 
kitose dirbtuvėse Naujojoj 
Anglijoj ir. jei reikės, tai 
visuose ginčuose unija rei

Peabody, Mass., Lietuvių 
Pašalpinė Draugija rengia 
pikniką š. m. liepos 6 d.

įvyks Haverhillio 
Lietuvių Gedimino Klubo Į
parke. Bradford, Mass. 
Prašome kitų draugijų šitoj

svci-

REIKALINGA
Moteris arba 14-16 metų amžiaus 

mergaitė prie vaiko. Dėl sąlygų 
skambint telefonu: GE 6-8852.

6 KAMBARIAI
Yra vonios, karštas vanduo, 

elektra ir gazas, kreiptis Į
Juozą Mačinską.

295 Silver St., So. Boston.
(27)

&
Musų draugė Bronė Spu _ . . ___

dienė iš Brooklyn. N. Y., kalaus naujo trečiųjų teis- apylinkėj nieko nerengti tą 
šiomis dienomis lankėsi sa- mo sprendimo, bet iš anks-.dieną. Savo piknike mes 
vo senoj buveinėj Montrea- to atsisako priimti uždarbių lauksime lietuvių iš Law- 
lyje, kur ji seniau yra gy- mažinimą. Unijos nutari-rence’o, Haverhillio, Me- 
venusi ir turi daug priete- mas paliečia apie 70,000 thueno. Loįvellio, Lynno. 
lių. Iš Montrealio gavome darbininkų įvairiose dirb- Bostono ir kitų vietų. (27)
•irdingų linkėjimų, ačiū. tuvėse. I Valdyba.

Gimė Ketvertukai

X

BLYNAI si
rauginta smetona

1 odukas Hood’s Raugintos 
' ušiniai 
1 Šiukštas cukraus 
I !i,'*dukas Hood’s Varškės 
: i puoduko miltų

šaukštuko dru-kos 
Išplak kiaušinius.

'i-, toną ir vėl išplak.

Smetonos

savo 
su šituo

REIKALINGI

2 Patyrę Vidpažių 
Kirpėjai

(Innersole Cutters)
2 Mokiniai 

Vidpadžiams Kirpti 
2 Patyrę Liftų Kirpėjai 

Brockton Cut Sole Corp. 
53 Spark St., Brockton, Mass.

A. J. NAMAKSY
BBAL ĮSTATE B INSOBANCB

409 W.
SOUTH BOSTON.
Office TeL SOboston 8-0»4S
Bm. B7 ORIOLB STBBBT

W«t Boitarj,
Tel. PArkw*y Fi-040?M.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadwav 
South Boston 27. Masa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Įdomi SLA 2-ro Apskričio

PIKNIKAS-GEGUZINE
Įvyks 29 Birželio

Haverhillio Lietuvių Parke, Bradford, Mass.
Pradžia 2 vai. popiet. Dainuos Gabijos Choras iš Bostono 
ir solistas K. Volungevičius iš Lawrence'o. šokiams gros 
Al Stevens Orkestrą iš Bostono. Iš Haverhillio važiuoti 
Route 97 (Salem St.), paskui—Montvale Rd. (26)

Rengėjai kviečia visus.

South Shore ligoninėj 
pereitą ketvirtadienį Mrs. 
Marion Manning iš South 

iWeymouth pagimdą ketu
rius vaikučius. Vaikučiai 

i sveria kiekvienas nuo 2 iki 
3 svarų. Vaikai tuoj po 
gimimo buvo padėti į inku
batorių. Vėliausieji prane
šimai sako, kad vaikai yra 
sveiki ir normalus.

Sudėk varške, raugintą 
Sudėk kitus daiktus. 15- 

i> ak skysčiau kaips metoną. Supilk j sviestuotą 
Aauradą. Duok valgyt su džele. Skanu!

R luginta Smetona 
Geriau,, 1‘ieno Produktai nuo 1846

II P. HOOD A SONS

KAMBARIAI PAS NAŠLĘ
Našlė išleidžia nuomon du 

kambariu, vienas su baldais, 
kitas be, bet abudu su šilima. 
Yra maudynė ir karštas van
duo. Adresas: (27)

Mrs. Elizabeth Leo’nitis,
811 Dorchester Avė., Dorches
ter.

Ižnuomuojamas Kambarys
Vyresniai moteriai gražiame na

me už miesto. Galima naudotis vir-i

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 disnji

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

' tuve.

54

Kreiptis: (26)
Mrs. Anna Lepon,

Hillside Rd., Dedham, Mass.

NANTASKET BEACH 
KAMBARIAI

Išnuomojam kambarius vasaros 
vakacijoms prie Nantasket Beach 
maudynių. Galima naudotis ir vir
tuve. Yra taipgi ir 2 kambarių 
butas. Kainos prieinamos. Labai 
puiki vieta poilsiui, prie juros, pas 
lietuvius. Adresas: (281

Frank Drake,
68 Mounteford Road. 

Nantasket Beach, Mass.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
B34 BROADWAT,

’ BO. BOSTON, MASS.




