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Republikonų Partija Chicagoje 
Renka Kandidatą

Didelės Kovot Partijoj dėl Kandidato ir dėl “Vogtųjų
Delegatų”; Tafto Šalininkai Tvarko Konvencijų; 

Eisenhower Reikalauja “Švarių Rankų” Kon
vencijos; Yra Pavojau* Konvencijai Suskilti

ši pirmadienį Chicagoje Ukrainiečių Vadai
Reikalauja Laisves

dalyvauja 1,206 delegatai 4 . , ......
ir tiek pat delegatų pava- e r 1 k o s ukrainiečių
duotojų iš 48 valstijų ir ke- Penktasis kongresas posė- 
turių teritorijų (Hawajų, dzlav0 New Yorke pereitą 
Alaskos, Pueitoriko ir Vir- savalt«- Sekmadieni kon- 
o-l n calu'i gresas baigė savo posėdžius

Konvencijai vadovauja £ Pneme eile., rezoliucijų, 
laikinasis pirmininkas Wal- Kongresą sveikino prezi- 
ter Hallanan iš W. Virgin- ^entas Trumanas. Ameri- 
ia, prieš kurio paskyrimą kos ukrainiečiai, l,o00,000 
pirmininku Eisenhovverio ukrainiečių kilmės amen- 
šalininkai protestavo, nes kiečių vardu reikalauja, 
jis esąs šen. Taft šalinin- kad Ukrainai butų suteikta 
kas. Konvencijos sekreto- teisė atsiskirti nuo Rusijos 
rė perskaitė delegatus iš *r Pasiskelbti nepnklauso- 
įvairių valstijų ir tuoj pat . valstybe.
nacionalinio komiteto ne- Kongrese kalbėjo gene- 
patvirtintieji delegatai pa-ro^as G rovės (buvęs atomi- 
reiškė protestą dėl jų ne-!™l dirbtuvių virsimnkas 
pripažinimo. Jei ir man-karo metu). Jis griežtai 
datų komisija, kurioj tafti- pasmerkė taip vadinamą 
niai turi daugumą, taip pat bolševizmo sulaikymo 
atmestų jų protestą, tai jie Pohtlkj> reikalavo aiškios 
gali kreiptis i visą konven- pavergtųjų tautų islaisvfni- 
ciją išspręsti ginčą. Imo politikos.

Republikonų nacionalinis

LĖKTUVAI BOMBOMIS IŠDAUŽĖ BOLŠEVIKŲ ELEKTRAINES

Oro fotografija rodo išdaužytas ir rūkstančias bolševikų elektrainės prie Yalu upės. 
Mandžurijos pasienyje. Bolševikai šaukia kad elektros stočių daužymas buvęs bar
barizmas. bet Aliantai sako, kad elektrain -s yra svarbios karo Įmonės.

Korėjos Derybos Vedamos
Slaptai Vis Vietoje

♦ ——————
Keturi Slapti Delegatų Posėdžiai Nepriartino Susitari

mo; Fronte Eina Vietomis Kruvinos Kautynės; Lėk
tuvai Daužo Priešo Užnugarį; Slapti Posėdžiai

Sumažino Propagandos Šmeižtus

Jurininkai Stebėjo, Korėjos paliaubų derybos 
Kaip Sala

. , . , . . painformuojant spaudą po
Anglų prekybos laivo ėdžių. Abejų šalių de- 

Queene Anne jurininkai , egatai posėdžiavo keturius 
Facifiko vandenyne sakosi
savo akimis stebėję, kaip iš 
juros išdygo visai nauja sa-

kartus ir šią savaitę tęsia 
posėdžius, bet vis dar ne
prisiartino prie ginčo iš-

la. Sala atsirado povande- sprendimo 
ninio vulkano išsiveržimo, Vi ereit fr()n.
pasėkoje. Jurininkai sako- te ėjo vietinio ^5,^

Plieno Ginčas Dar 
Nepajudėjo iš Vietos

Plieno pramonės darbi
ninkų streikas tęsiasi. Tik 
kelios kompanijos pasirašė 
darbo sutartis su unija ir 
pradėjo dirbti. Didžiosios 
plieno kompanijos pereitą 
savaitę nutarė nenusileisti 
“unijinės šapos” klausime

CLEVELANDE Naujas Greitumo 
POSĖDŽIAUJA ! Rekordas Atlante

SLA 47 SEIMAS A .v------ ; v , . .______ I Amerikos naujas keleivi
nis laivas “United States”

komitetas nusprendė ginei- r MUKO KcZimaS ir svarbiausiai iš tos prie-* JI A 1 I > V • ••• v 1 * 1jamų delegatų klausimą se
natoriaus Tafto naudai ir 
davė senatoriui virš 50 de
legatų iš Texas, Louisianos,

Baudžia Opoziciją
BARCELONA. — Ispanų

..................... „ . kariškas teismas teisė 27
Mississippi ir Georgu*. Ei- kataloniečius už ‘<nelegališ- 
senhoweno salininkai veiklą,” kaip tai laiky-
k į ginčijamųjų delegatų pa
skyrimą šen. Taftui vadina mą slaptų susirinkimų, pla 

tinimą nelegališkos spau-
delegatų vogimu n lei a- ^og -r panagjus prasikalti 

jauja svanų rankų kon- Fašistinio režimo pro- 
vencijos, kun atvaizduotų j.uroras reikalavo griežtos 
republikonų partijos nanų bausmės “prasikaltėliams.”
valią, o ne partijos aparato 
ir profesionalų politikierių 
♦sauvalę.

Ginčas prieš konvenciją 
ir pačioj konvencijoj yra 
labai piktas ir spauda pri
mena, kad tik 1912 metais 
republikonai taip karštai 
savo tarpe piovėsi, tada ir
gi dėl delegatų “vogimo.” 
Tada konvencija suskilo ir 
davė progos demokratams 
laimėti prezidento rinki
mus.

Pereitą savaitę 23 repub-

žasties ginčas 
sprendžiamas.

lieka neiš-

Šį pirmadienį, liepos 7 d. ,
Cleveland’e, Ohio. Hotel s.ualufe «l el um0 re,kord;i 
Cleveland patalpose, 10 v. A.tla"t0 Vand^ne- La,vas 
iš rvto atsidarė 47sis Susi- Plauk* P° ,3’-°9 maz«us PeJ 
vienijimo Lietuviu Ameri- valand« <mazKas *ra 12 
koje 'seimas. ‘ sausumos mylms) Seniau

šiuo metu Clevelando lie- -8,.eltam0 lek°rfl!* lalke an,' 
tuviai rengia delegatams ?.’« alv,as Qaeen “ary - 
eilę vaišių ir pažmonių. šį Jls, Plauke P° 32 maJRU Per 
trečiadienį įvyksta viešbu- g^,,

Šešios didžiosios kompa- tvje didysis seimo banke- . .. ....
ijos, kurios kontroliuoja tas, o ketvirtadienį Lietu- 8'a,v!enas. is «'d^« Pa

si padžioje manę, kad juro
se kyla audra, nes iš van
dens kilo dideli durnų ka
muoliai, kurie jiems atrodė 
panašus į debesis, bet pri
plaukus arčiau, jie pamatė, 
kad jura baisiai smarkiai 
virė ir vanduo buvo meta
mas į aukštybes kartu su 
žemėmis. Po jurininkų aki
mis iš vandenyno gelmių iš
dygo 1,000 pėdų aukščio 
kalnas. Sala atsirado šiau
rėj nuo Filipinų, kur daž
nai vulkanų išsiveržimai ju
rose iškelia naujų salų, ku
rios betgi greit ir vėi pra
nyksta.

Cechai Sudarė 
Parlamentą Ekzilėj

kruvini susirėmimai ir arti
lerijos dvikovos, o Aliantų 
karo lėktuvai pakartotinai 
daužė šiaurinės Korėjos su
sisiekimo kelius.

Korėjos derybose Alian
tai pastatė bolševikus prieš 
įvykintą faktą. Jie pradė
jo leisti iš belaisvių stovyk
lų 27,000 belaisvių, pieti
nius korėjiečius, kurie prie
varta buvo sumobilizuoti į 
šiaurinės Korėjos armiją ir 
pateko į nelaisvę.

Aliantų delegatai sako, 
kad vilties susitarti mažai 
tėra, bet kol derybos nėra 
nutraukiamos susitarimas 
nėra negalimas. Viskas pri
klauso nuo Maskvos* apsi
sprendimo.

Kariškas teismas 22 žmo
nes pasmerkė, o 5 išteisino, 
nes dargi tam teismui kalti
nimai atrodė visai nepagrį
sti. Nuteistieji gavo nuo 4 
metų iki kelių mėnesių ka
lėjimo bausmės. Prokuro
ras teisme gyrėsi, kad Ispa
nija “gins savo režimą vis
vien ar užsieniams tas pa
tinka ar ne.”

Anna Pauker Jau
Išmesta iš Pareigų

n įjos

didžiąją gamybos dalį, yra 
sutarusios tęsti ginčą, ma
tomai laukdamos, kad pre
zidentas Trumanas bus pri
verstas panaudoti Taft-Har 
tley bilių prieš unijas. Kol 
kas prezidentas yra nusista
tęs to biliaus nevartoti prieš; 
darbininkus, nes unija sa
vanoriškai sutiko streiką 
atidėti ilgesniam laikui, ne
gu Taft-Hartley bilius ver
stų uniją tą padaryti.

Dėl plieno trukumo jau 
arti pusantro miliono dar
bininkų neteko darbo įvai
riose pramonės šakose, ir 
tas skaičius kasdien eina 
didyn.

IŠSINEŠĖ $38.224

viu Salėje bus koncertas, faul»e' 1® tur' o3>000 ton« 
kurį išpildys Čiurlionio An- alPum0: I?,vas >ra Prlta‘- 
samblis, vedamas muziko klntas .lr ka™ornenes ga-
Alfonso Mikulskio. ,b.en;mul’D Jel toks relkalas

_________________ (įskiltų. Pirmoj savo kelio
nėj laivas gabeno 1,700 ke
leiviu.

likoniški gubernatoriai (iš [ Rumunijos komunistų bu 
25) pasisakė irgi už šva-[vusj vadovė Anna Pauker 
rių rankų” konvenciją ir|dabar jau pašalinta ir iš už- 
pasmerkė vienos frakcijos igienių reįkalų ministerio pa 
bandymą pasidaiyti ^on"[reigų ir, pagal spaudos spė- 
vencijoj daugumą dirbtinu iiojimus? bus teisiama už 
budu, pasisavinant ginčija- įvairjus nukrypimus ir kryp
muosius delegatus.

Konvencija pradės balsa
vimą dėl kandidatų šį tre-

telėjimus.
Anna Pauker buvo vie

nintelė bomunistų vadovė
čiadienį ir tikisi užbaigti tą satelitų kraštųpse, kuri ga- 
klausimą ketvirtadienį. Ti e- įėjo bet kada paskambinti 
čiadienį bus priimta ir par- ; Maskvą ir pasikalbėti su 
tijos rinkiminė platfoima. [bolševikų popiežių Stalinu.

Jos įtaka Rumunijoj rėmėsi 
Konvencijoj 12,000 Žmonių Maskvos pasitikėjimu ir ru

sų raudonąja armija.

Danija Svarsto
Amerikos Protestą
Amerikos vyriausybė pa- --------

siuntė protestą Danijai dėl Per ilgą švenčių savait- 
jos užsienių prekybos. Da- galį visoj Amerikoj įvairio- 
nai padarė sutartį su Rusi- se nelaimėse žuvo 608 žmo- 
ja ir pastatė rusams virš nės, daugumas žuvo auto- 
13,000 tonų talpumo laivą mobilių nelaimėse ant ke- 
aliejui gabenti (tankerį). liu.
Amerika sako, kad tokia ----------------------------------
prekyba stiprina demokra
tijų priešą ir jei Danija ne
nutrauks to biznio, tai 
Amerika gali sulaikyti da
nams teikiamą karišką ir 
[ekonominę pagalbą.

Dėl Amerikos protesto 
danai sulaikė tankerio ati- 

j davimą rusams, bet kartu 
[praneša, kad Kopenhageno 
uoste pradėtas jau naujas 
tankeris rusams statyti.
Kaip danai apsispręs dėl 
tan kerių statymo Rusijai 
dar nėra žinoma.

Kas liras Pelėms Siųstus

608 Žuvo per Švente*

SUŽEISTAS BOMBOS

Liepos 4 d., Amerikos 
Nepriklausomybės Dieną, 
cechų ir slovakų politinės 
organizacijos sudarė “Lais
vąją Tarybą” arba parla
mentą užsieniuose, kuris 
kalbės už pavergtąsias ce
chų ir slovakų tautas. Į tą 
tarybą įėjo 104» atstovai 
nuo įvairių politinių pabė
gėlių organizacijų, jų tar
pe yra 74 Čechoslovakijos 
buvusių parlamentų nariai, 
ir keli buvę Slovakijos par
lamento nariai.

Cechai Amerikoje prisi
mena 1916 metus, kada čia 
buvo sudaryta Cechoslova- 
kijos tautinė taryba, kuri ir 
buvo nepriklausomos če- 
chijos užuomazga.

Demokratai Tikisi 
‘Draftuot’ Stevenson

Lietuvis Mainieris 
Nusižudė Dinamitu
Lietuvis angliakasis iš 

Minersville, Pa., Juozas 
Šimkevįčius (Shemkavage) 
nusižudė birželio 16 d. Jis 
pasiėmė į abi rankas dina
mito lazdeles, kurias mai- 
nieriai naudoja anglims 
sprogdinti, ir jas išsprogdi
no. Jo lavoną atrado vie
nas gelžkelietis E. Dolzani 
prie gelžkelio bėgių.

Juozas Šimkevičius prieš 
40 metų atvyko į šią šalį ir 
dirbo kasyklose. Kas jį 
paskatino žudytis tyrinėto
jai neišaiškino. “Corone- 
r’io” pavaduotojas , kuris 
lavoną apžiurėjo, nuspren
dė, kad J. Šimkevičius pa
pildė saužudystę išsprog
dindamas dvi dinamito laz
das pridėjęs jas prie savo 
krutinės. —A. B.

MEKSIKA IŠRINKO
NAUJĄ PREZIDENTĄ

American Humane Asso- 
ciation, Albany, N. Y.,' 
skelbia 10,900 dolerių do-'
Ivaną tam, kas išras huma-' Amerikos generolas Carter
niekus siųstu? pelėms ea.._ w < larke- Amerika. karwo- 
- * ---- -- O^aka distrikte Japo-d.vti. Sląstai arba turi už- menc'‘ ... . - .U nijoj viršininkas, buvo suzei-Republikonų konvencijoj Kada įvyks Anna Pauker Į Marljn G 0|son ,

Chicagoj svetainėje daly- teismas ir vieša ispazintis Angetes mies,e. jjs kaltina- must? Pclf ' arba pa- .ier„s r„kšties bombos,
vauja 12,000 žmonių, tai iš papildytųjų nuodėmių, mas išsinesęs iš Brooklyn, N. Sautl visal ^sužeistą. kuri? iM,išoikai įmetė į jo 
daugumoje delegatų gimi- pareis nuo to, kaip greit bol vieno banko 38,224 dole- Dabar vartojami plieniai automobili. Bolševikai de 
nės ir jų kviesti svečiai. De- ševikų policija sulaužys jos j rius. Jis tarnavo banke ir sląstai, kurie pelę pritren- monstravo prieš amerikiečius 
legatų ir alternatų yra priešinimąsi ir padarys iš nutarė “pasiskolinti” banko kia ir laiko prislėgtą, esą ir bandė užpulti amerikiečių 
« •— —-—”i nežmoniški.2,412. jos prisipažinimų masiną [ pinigus oro bazę.

Demokratų partijoj sti
prėja nuomonė, kad Illinois 
gubernatorius Adlai Ste
venson sutiks buti partijos 
kandidatas prezidento vie
tai, jei partija nutars jį “mo
bilizuoti” tam reikalui. Gu- Liepos 6 d. Meksika rin-
bernatorius sako, kad jis i ko naują prezidentą. Buvo
pats nieko nedarysiąs, kad trys kandidatai. Išrinktas 
partija jį skirtų kandidatu, i valdančiosios partijos (Re- 
bet jei partija taip nutars, j voliucinių Institucijų Parti- 
tai jis tada apsispręsiąs ar jos) kandidatas Adolfo 
apsiimti ar ne. Ruiz Cortines. Galutinas

balsų pasiskirstymas paaiš
kės po poros dienų. Rinki
mai praėjo ramiai.

Demokratų partijos va
dovybė, ypač liberališkes- 
nieji demokratai mano, kad
gub. Stevenson rinkimus! --------------------------
laimėtų su New Deal ir Fair j Iš Coeur d’Alene, Kana- 
Deal programa. Į Gub. Ste- doj, praneša, kad ten žmo- 
venson daromas d i d e 1 i s gus pavarde Cattle įvažia- 
spaudimas, kad jis sutiktų vo į galvijų bandą ir sun- 
buti kandidatu. kiai susižeidė.
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RAŠYTOJO UPTON STEBĖTINAS DALYKAS’
SINCLAIR O ŽODIS Antram pasauliniam kare

Rašytojas Upton Sinclair, Lietuva per tris su viršum 
daugybės knygų autorius ir metus buvo vokiečių oku- 
socialistas, parašė atvira puota. Vokiški okupantai 
laiškų Stalinui. Jis kreipia- buvo trupučiukų gudresni1 
si i Stalinų, kaipo -vyresnis už rusiškus okupantus. Gud- 
amžiumi,” nes turi 73 me- resni, o ne žmoniškesni. Jie 
tus (Stalinas 71 m.). Ta- Laro eigoje paliko Lietuvai 
me laiške skaitome: tikrą savivaldybės še

šėli, paliko teismus, kad
“Nuo Markso laiku tai buvo ljetuvių teisėjai teistų lie- 

lygiai socialistų ir komunistų įvairius prasižen-
teze. kad kapitalizmas su- gjmug įr cįvilįnėse bvlose, 
smuks. negalėdamas surasti ° ... ..... , _
rinka savo produktams, ku- Pallk? Policininkus, davė 
Jiuos mašinos gamina. Su ta Tarėjus, o virs visako IS- 
teze aš sutinku ir aš esu tik- kele savo “Civilfervaltun- 
ras, kad jeigu po paskutinio gų. \ iskas tai buvo laiki- 
karo jus butumet priėmę prezi- nai, iki vokiečiai butų ga- 
dento Roosevelto taip naiviai Įėję pradėti Lietuvą siste- 
jums siūlomą draugystę ir bu- matiškai kolonizuoti ir ger- 
tumet palikę mus vienus musų manizuoti. Nors vokiečių 
likimui, mes dabar jau butume fiJę^osius tikslus Lietuvoje 
pačiame viduryje didžiulės kri- žmoniu
zes dėl perprodukcijos, kas bu- , . . . . . ._ ? kurie visgi tariasi nesu-tu vertes mus greit pasukti i

Bet jus prantą, kur vokiškas šuva

PAŠALPA INDIJOS BADAUJANTIEMS sako, kad tų klausimų rei
kia “palikti valstijoms,“ te
gu jos tvarkosi, kaip išma
no. O Pietuose tas “išma
nymas“ yra toks, kad juo
dos spalvos žmogus negali 
turėti visų pilietinių teisių1 šaukštas po Pietų

Kas Savaite
‘Ji* Negal Laimėti’

gamvba vartojimui.__ -
to neleidote. Agresingais žy., buvo pakastas. Štai vienas 
giais Vokietijoj. Austrijoj, če- teisininkas, p. J. Gliaudys, 
thoslovakijoj', Graikijoj. Turki-1“Drauge sako:
joj, Irane ir Korėjoj jus priver- “Įvyko stebėtinas reiškinys 
tėte mus pasukti i milžinišką —Nepriklausomos Lietuvos tei- 
karišką pasiruošimą ir ta ga- Lę okupantas paliko, neišdrįso 
myba, be abejonės, gali vykti jos panaikinti, kaip tai padarė 
be apribojimo, nes karo &er>- tarybinis okupantas, panaiki- 
bes nereikia parduoti, jos yra nę§ ją trumpu ‘liaudies seimo’ 
kraunamos į sandėlius iki ateis statystinės vyriausybės įsaku." 
laikas jas sunaikinti kare.

Hitleris “neišdrįso,” lyg 
“Kiek kitaip atrodytų istori- jjs butų išsigandęs Lietuvos 

ja, jei jus po paskutinio karo teisininkų! Lietuvos nepri- 
butumet panorėję paleisti savo klausomvbę panaikino, bet 
armijas, kaip mes tą padarė- jos įsta{ paliko ,io.

. . * ... je. O ka vokiečiams karopę savosios tautos energiją } J , .Į
pastangas parodvti pasauliui. ;metU tie įstatymai kenkė, 
kad socializuotas ūkis gali aug. Juk visi Įstatymai, kurie 
ti ir gaminti užtenkamai vi-'reiškė Lietuvos suverenu- 
siems piliečiams be panikų ir mą, buvo panaikinti, o ki- 
krizių trukdymų Jei tik jus tus įstatymus vokietis pali- 
butumet norėję suagituoti ame- ko galioti, taigi juos sank- 
rikiečius ne karo. bet taikos cionavo ir tie Įstatymai bu- 
metodais, ne su melu. bet su vo okupacinės valdžios Įsta- 
tiesa' • tymai, o nebe Lietuvos. Jei

Rašytojas paskelbė savo teisininkai šito nesupranta, 
laišką “New Leader” ma- tai jie gal supras, jei pri- 
gazine ir užtikrina Stalinų, minsime, kad Lietuva po 
kad Amerikos tauta nori pirmojo pasaulinio karo pa

Amerikos farmeriai suaukavo nemažai visokių produktą
Indijos badaujantiems žmonėm^ -ašelpti. Jie sudėjo 
virš miliono svarų produktų, kurie išgabenami į Indiją.

Vogti Delegatai
Texas valstija kadaise jie yra republikonai ir ak- 

buvo garsi savo ilgaragiais dingai dalyvaus partijos 
galvijas ir galvijų vagimis, į veikloje 1952 metais. Tie 
vadinamais “rustlers.” TosĮtai republikonai, kai kurie 
valstijos platybėse ir dabar seni i artijiečiai, kiti naujai 
ganosi galybės galvijų, ku-. persimetę Į republikonus, 
rie iš plačiųjų ganyklų pa- milžiniška dauguma išrin- 
tenka i virtuvės puodą, ko delegatus gen. Eisen- 
Vogti galvijus buvo labai howerio šalininkus, 
pelningas bet ir labai rizi- Texas republikonų parti
kingas dalykas, nes gyvu
lių augintojai su savo “rust- 
leriais” ilgų ceremonijų ne
darydavo, kaip kur kitur su

jos • mašinai“ tas nepatiko 
ir partijos viršūnės nutarė 
pašalinti iš valstijos repub- 
likonu konvencijos visus

ir lygių progų su baltaisiais.
Jei demokratai Įrašo Į 

savo platformų aiškų civi
lių teisių posmų, pietiniai 
demokratai žada streikuoti, 
arba bėgti iš konvencijos ir 
statyti savo “dixiekratiškų“ 
kandidatų, kaip jie tų pa
darė 1948 metais. Jei par
tija neįrašo civilių teisių 
aiškaus reikalavimo, ji nu
baidys daug negrų balsuo
tojų, kurie akylai seka di
džiųjų partijų manevrus ir 
visai nebenori būti apgau
dinėjami, penimi pažadais
ir tuščiais žodžiais.

Republikonai yra “Lin
kolno partija,“ už kurių se
niau negrai balsuodavo. 
Bet Linkolno dvasia toje 
partijoje senai jau yra vos 
gyva, praktikoje republiko
nų dauguma kongrese pui
kiai susigieda su pietinių 
demokratų atstovais ir kon
grese turime aiškių diksi- 
kratų ir republikonų dau
gumą, kuli vidaus politikos 
klausimuose puikiai susi
kalba ir kiekvieną pažan
gesni Įstatymą sumaniai sa- 

Ibotuoja.

arkliavagais-^-teismas vie-i atstovus, kurie partijos va
toje ir kilpa ant kaklo. idams atrodė “trefni.” Kon

vencija buvo iššluota. Taf-Galvijų vagys dabar Tex- 
ase išėjo iš mados. Bet už
tat ten pagarsėjo “delega

Republikonų partijos 
konvencijos vadovybė yra 
tvirtai sen. Tafto šalininkų 
rankose. Tų parodė perei
tos savaitės Įvairus nacio- 
nųlinio komiteto tarimai. 
Tas komitetas pripažino 
teisėtais delegatais iš Geor
gia valstijos Tafto šalinin
kus, Eisenhovverio šalinin-

to šalininkai, dargi buvę
demokratai, buvo palikti, o

„ . . gen. Eisenhovverio šalinin-tų vagys^ ir visą pereių sa-iRai (largi partijos vcį.
taitę vnteagoje^ repuMui.v-.k^jaį tgjvo apšaukti “vien- .
nų žmones kalbėjo ir svars-dieniais republikonais,. ir kits paskaitė atskalūnais, 
te, ką daryti su delegatva- jšme_ti g konvencijos. Pa. ---- -
^įs' . ..... silikę konvencijoj Tafto ša-

. ^exa* ?7a viena Pi.e^"llininkai išrinko savuosius 
mų valstijų kur valdo fak-jgg (lti atus , vis0$ parti.
tiskai viena partija-demo- j()S konvencij chicagoje. 
kratų. Republikonai pieti
nėse valstijose yra nepopu-
liarųs ir nuo “rekonstruk-
cijos; . metų (1867-1877)

Išmestieji iš konvencijos 
padarė tų patį ir tuo budu 
gavosi iš Texas dviguba at-

taikos ir nesimes i karo, senikė ir pasisavino Rusi- nemėgiami. \ ienuolika pie-. ęen. -T-aft0 šalininkai sa-
.. .- . .1,---------- urnų valstijų niekada ne-iko. ka(,»Texase demokratai

siunčia i kongresą repuMi-l^y susira^ j b].. 
konų ir neprisideda prie is- konu ,ėt

avantiūrų. Jis sako, kad jos senąjį baudžiamąjį ko- 
amerikiečiai visi įdeksą ir pasilaikė daugybę
“. . . karštai norime, kad vi- kitų Įstatymų. Tie Įstaty- 
suose kraštuose vyrauto demo-mai, kartų pasisavinti, bu- 
kratinės institucijos. Mes ti- vo Lietuvos Įstatymai, o ne 
kime. kad pati save valdanti i Rusijon £ada Rusija pasi- 
tauta gali ir ilgainiui tikrai pa- glemžė Lietuvą 1795 me-
sidarys taiki ir laiminga. Aš 
žinau, kad jus išpažistate kito 
kią filosofiją, negu čia pasaky

tais Lietuvos statutas dar 
ilgus metus buvo paliktas

tąją ir turite kitokį supratimą SaLoje, Lietuvos ne^e"
žodžio ‘demokratija.’ Jus ne-!^UV0' Daugelis salių dai 

ir dabar turi “Napoleono 
kodeksą,“ bet tai yra tų 
šalių, o ne Prancūzijos Įsta
tymas.

Pats p. J. Gliaudys pri- 
: pažįsta, kad Lietuvos teis- 

vadinama proletariato diktatu- maj buvo vokiško “Civilfer- 
ra, bet praktikoje yra ne kas
kita. kaip diktatūra ant prole
tariato. Aš taip pat žinau,

tikite į masių sugebėjimą pa- 
siliuosuoti iš ekonominio feo
dalizmo. Jus tikite, kad la
vinta ir išmokslinta mažuma 
turi pasigrobti valdžią ir įvesti 
savo diktatūrą, kas teorijoj yra

valtungo“ (eivilės valdžios) 
Įstaigos. Jis sako: 

“Civilvervaltungas iš Lietu-kaip sunku yra žmogui virš 70 
metų amžiaus pakeisti savo j vos teismo darbo srities išėmė 
idėjas, ypač tas. kuriomis buvo .visas karo sabotažo bylas, nu-
paremta jo karjera.”

Rašytojas neturi 
vilties, kad Stalinas pa
klausys jo balso, nes atro
do, kad “valdytojuose vy
rauja arogantiška dvasia,

sikaltimus prieš karo vedimą 
nuostatus, žydų komunistų by- 

daug.ias, politines, žydų ir vokiečių 
bylas. Tos visos bylos kaip 
tiktai ir buvo toji medžiaga, 
kur galėjo pasireikšti tas 
‘prorežimiškumas,’ kuriuo ne-

kuri stumia juos Į toki (ka- saikingoji polemika palietė Lie 
ro) kelią, nebojant visų is-ltuvos teismus 8470 P™*** 
torijos įspėjimų.” Bet vis tais.

Iš p. J. Ginkaus “veikėjų Didžioji Amerikos spau- 
komiteto” gavome p. J. da yra milžiniškoj daugu- 
Ginkaus paaiškinimų dėl jo moj republikoniška. Di- 
kandidaturos Į SLA iždi- džioji tos spaudos dalis re- 
ninko vietų. Jis sakosi bu- mia gen. EisenhouerĮ i 
vo susitaręs su kitu “paten- kandidatus prezidento vie- 
tuotu kandidatu,“ kad ku- tai. Didžiausias tos spau- 
ris iš jųdvejų nominacijose dos argumentas yra tas, 
gaus daugiau balsų, tas ir kad senatorius Taftas “ne- 

runys.” Nominacijose lai- gali laimėti.” Pats sena- 
mėjo p. J. Ginkus ir todėl torius pripažįsta, kad tai
kandidatavo. Kandidatavo yra vienintelis “rimtas“ ar- 
ir pralaimėjo. Laimėjo ;gumentas prieš jo kandida
te n d r a s i s oponentas,“ turų republikonų eilėse. Iš 
prieš kurį abu tautininkų tiesų, kodėl statyti kandi- 
žmonės buvo susitarę datą, kuris “negali laimė- 
traukti Į kovų. ti”?

Paaiškinęs savo prietelio Į “Negal laimėt“ frontų 
patentuoto kandidato“ ne- Įsijungė ir Gallupo pollste- 

sĮlaikymų susitarimo, p. riai, kurie taip puikiai pa- 
Juozas Ginkus sušunka: sirodė 1948 metais, kad visi 
“Apsaugok, Viešpatie, nuo skaitė tų “viešosios nuomo- 
draugų, o nuo priešų aš nės“ šniukinėjimų mirusiu 
pats apsisaugosiu.“ reikalu.

Šių savaitę Chicagoj pa-Vadinasi, jei gerasis Die
vulis apsaugos ponų Juozų 
Ginkų nuo Trečioko, tai

sirodys, ar “negal laimėt’ 
argumentas paveiks repub
likonų konvencijų ar ne.

adv. K. Gugi jis ir vienas Tag parodys ir didžiosios

Georgia valstijoj republi
konų partija yra suskilusi 
ir ji Į konvencijas jau tre
čią kartą siunčia dvi dele
gacijas. Šiemet, lyg tyčia, 
buvo pripažinta ta partijos 
dalis, kuri pasisakė už Taf
tą, nors seniau nacionalinė
se konvencijose kita dalis 
būdavo pripažįstama.

vien rašytojas sakosi nega- 
galĮs tylėti ir siūlo Stalinui 
pasirinkti ar būti užkariau
toju ar valstybės vyru.

Stalinas kelią jau yra pa
sirinkęs ne šiandien. Ra
šytojo žodis jj vargu bejti- 
kins, nes dar 1946 metais 
Stalinas aiškiai pasirinko 
karo ir užkariautojo kelią 
ir atmetė ištiestą draugys
tės ranką.

Jei Lietuvos teisininkai 
nekoliaboravo su vokiečiais 
hitlerininkais, tai galima 
jiems pasakyti ačiū. Bet 
jei kuris koliaboravo, tai ar 
ponai teisininkai ir tokį vi
somis keturiomis puls gin
ti? O klausimas apie tai 
ir eina.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokiu* 
bintus ir pajMko;

rinkimo republikonų kan
didato Į prezidento vietų. 
Tiesa, Texas ir Virginijoj 
republikonai yra šiek tiek 
stipresni, bet kitose pieti
nėse valstijose jie yra ma
žutė, neįtakinga partija, 
kuri betgi turi savo “apara
tą“ ir turi partijos konven
cijoj virš 125 delegatų. Tie 
delegatai, kurie balsuotojų 
skaičiumi atstovauja tuštu
mų, yra betgi didelė jėga 
parenkant partijos kandi
datą. Šiais metais pietinių 
valstijų republikonų dele
gatai yra už Taftą ir be jy 
Taftas negalėtų ir galvoti 
Įkopti Į partijos kandidato 
poziciją.

Paprastai pietinių valsti
jų republikonų delegatus 
paskiria partijos aparatas, 
arba “mašina.” Kadangi 
šiemet partijos aparatas 
yra taftinių republikonų 
rankose, tai ir pietinių val
stijų republikonų delegatai 
didelėj daugumoj yra sen. 
Tafto šalininkai. Paren
kant delegatus Texas vals
tija ir pagarsėjo savo “de- 
legatvagiais.”

Texase republikonai yra 
šiek tiek gyvesni, kaip ki
tose pietinėse valstijose. 
Iškėlus gen. Eisenhowerio 
kandidatūrą ten prasidėjo 
gana gyvas republikonų 
bruzdėjimas, Į partiją įsto
jo daug buvusių demokra-

nuo : -publikonų išstatyti 
kandidatą, kuris patinka 
demokratams, o ne repub- 
likonar s. Bet niekas ne- 
paaiškha, kodėl demokra
tai turėtų i-upintis išstatyti 
nuo republikonų populiarų 
kandidatą? Atrodo, kad 
jiems urėtų geriau patikti 
sen. Taftas. . . .

Kaip Texase, taip atsiti
ko ir i/juisianos valstijoj. 
Kiek anašiai atsitiko ir

Nacionalinis komitetas 
taip pat nutarė neleisti ro
dyti per televiziją komiteto 
posėdžių, kuriuose delega
tų “vogimas” svarstomas.
Toks tarimas pateisinamas 
tuo, kad televizijos apara
tai padarytų iš posėdžių 
beždžionių sueigas. Tuo bu-
du visuomenė negalės tie- imelavusi nįekš va] 

stebėti komiteto a-.- v___ •• r>__ --L-

sudoros.
Apetitas geras ir gailės- 

tis suprantamas, bet visos 
tos peštynės yra ginčas dėl prof Qwen 
šaukšto po pietų. Iki seka
mų rinkimų viskas vėl Įeis Šioje vietoje rašėmę apie 
Į tvarką, o tada ir draugai prof. Owen Lattimore, kad 
bus reikalingi. ‘ jam užkirstas kelias išvykti

w Į užsieni. Vėliau pasirodė,
3U Pėdų Dokumentų kad profesorius buvo Įskųs-

* ’ tas be jokio pagrindo. J j
Amerikos vyriausybės at- įskundė suomis Jarvinen, 

stovas Dr. Kotschnig perei- kuris iš dvejų kartų pasa
tą savaitę nugabeno Į Jung- kojo tą pačių išgalvotų is- 
tinių Tautų organizacijos torijų apie profesoriaus pa- 
vieną komisijų, kuri tyrinę-gį^ogjjną vykti Į Rusiją, 
ja vergiją, didžiulę krūvą bet paskui prisipažino, kad 
dokumentų apie vergiją jįs melavęs ir visų tų reika- 
Rusijoj. Tų dokumentų ų išgalvojęs.
krūva buvo trijų su puse A ,
pėdų aukščio! valstybes departamentas

Dokumentai kalba ašarų piof. Latimore.
ir kraujo kalbų. Jie visi laušimas paheka ne
pasakoja ir liudija apie ^aiškintas, kodėl Jarvinen 
žmonių kančias Rusijos me PT^1S0.. \a^ios 
koncentracijos stovyklose, JstaJ£oms • jį mspna-
kur milionai žmonių yra;'0 11 kokiu tikslu, 
laikomi biauriau už galvi- Jarvinen traukiamas teis- 

Milionai žmonių pa- mo a^saLom\bėn už kon-

spaudos Įtakų i politikie-

smerkti lėtai mirčiai, o iki | hdenciahai duotas mela- 
mirtis ateina išvaduoti iš SinKas_zinias- paJ teisme 

bolševikiški vergų Paai-kės, kas už jo nugavargo
antstoliai iščiulpia iš pa
smerktųjų jų paskutinę 
darbo pajėgų.

ros stovėjo ir tokių provo
kacija sugalvojo.

Tokių vergiją Įkūrė ir Kara»?
laiko “socialistinė” šalis,

siogimai 
svarstymo ir, gal būt, jo 
vienašališkumo.

Iš visako atrodo, kad re
publikonų konvencijoj Įta
kingieji kandidatai, jei bus

Floride\ Iš viso konvenci- paskirti, tai nedidele balsų 
joj pasirodė 72 ginčijami dauguma, o tas reiškia, kad 
delegatai. Dauguma gin- “vogtieji delegatai“ gali
čijamų kandidatų yra Taf
to šalininkai, bet yra kelio
lika ginčijamųjų ir genero
lo Eisenhovverio šalininkų.

Skaitytojai, kai skaitys 
ŠĮ straipsnį, gal jau per ra
dio bus girdėję, kas laimėjo 
“vogtųjų delegatų“ klausi- 
me- Gal jau bus žinomas 
ir partijos išstatomas kan
didatas.

*
Jei republikonai turi var

go su “vogtais delegatais,” 
tai ir demokratai nėra be 
rūpesčių. Jų didžiausias 
rūpesti/yra “civilių teisių” 
klausimas. Pietinių valsti
jų demokratai yra priešin
gą Lad į partijos platformą 
butų Įrašytas reikalavimas 
išleisti civilių teisių jstaty- 

i’ sulyginti visų pilie
čių teises,* be skirtumo ra 
sės, tautinės kilmės ir tiky-

turėti nusvenamos reismės.
O jei abu žymieji kandi

datai negautų reikalingos 
daugumos ((604 balsų), 
tai visai galimas daiktas, 
kad tada konvencijoj išlys 
“patamsių žirgas” (dark 
horse), visai naujas kandi
datas, apie kurį dabar nie
kas ir nekalba. Tokiu 
“dark horse” gali būti ge
nerolas MacArthur, kuris 
minimas ir Į vice-preziden- 
to vietą, jei sen. Taftas bu
tų nominuotas.

1912 metais republikonų 
konvencija Chicagoj suski
lo dėl delegatų “vogimo.” 
Tada tuolaikinio preziden
to Tafto šalininkai “pafik- 
sino” delegatus. Preziden
tas Taft, senatoriaus Tafto 
tėvas, 1912 m. nominacijas 
laimėjo, bet rinkimus pra
laimėjo. Prezidentu buvo

tų, davė pareiškimus, kad bos. Pietiniai demokratai išrinktas W. Wilson.

džia. Vergija Rusijoj jau 
daug metų pasidarė sovie
tiškos ūkio santvarkos es
minė dalis. Kremliaus po
nai minta iš vergų prakaito 
ir ašarų.

Nebebus Daugiau DP

Prezidentas Trumanas bu
vo pasiūlęs kongresui išleis
ti specialų bilių apie Įsilei
dimą Į Ameriką 300,000 
žmonių iš pabėgėlių Euro
poje ir iš perpildytų Euro
pos kraštų. Bilius buvo 
svarstomas, kaip “Celler bi
lius,” už j j buvo varoma 
nemaža propaganda.

Pereitą savaitę atstovų 
rūmų teisių komisija tą bi
lių palaidojo arba atidėjo, 
kas yra tas pats, nes šiame 
kongrese bilius jau- nebe
prisikels <šš komisijos dul
kių.

300,000 žmonių Europo
je, kurie galėjo tikėtis pa
tekti Į šį kraštą, turės savo 
viltis irgi palaidoti, arba 
bent atidėti iki susirinks 
naujas kongresas.

Amerika yra ir nori likti 
uždaras kraštas. Juo ma
giau “grinorių,” juo geriau.

Jungtinių Tautų organi
zacijos saugumo taryboje 
pereitą savaitę eilė delega
tų statė labai aktualų klau
simų: Ar Rusija jau yYa pa
siryžusi dabar mestis Į ka
rą?

Saugumo taryba svarstė 
rusų iškeltą melagingą 
kaltinimų, kad Aliantai Ko
rėjoj vedų bakteriologini 
karą. Rusų propaganda 
dėl “bakterijų” tiek yra 
pikta, ji vedama su tokiu 
šaltu Įsiutimu, kad nenoro
mis kyla Įtarimas, jog Ru
sija nori mestis Į karą ir 
siekia sukelti isteriją pačioj 
Rusijoj ir satelitiniuose 
kraštuose. Kartu rusai ne
leidžia to kaltinimo ištirti 
bešališkai Įstaigai.

Brazilijos, Olandijos, Ki
nijos, Graikijos ir Cili de
legatai saugumo taryboje 
visi kėlė tą pati klausimą, 
argi Rusija jau yra apsi
sprendusi nustumti pasaulį 
Į karo skerdynes ir tik ieš
ko priekabių ir pateisinimo 
savo suplanuotam krimina
lui?

Klausimas iškelti betgi 
lengviau, kaip Į jį atsakyti.

—J. D.

I
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Poslapis Tcefias

TAS DUONOS NEPRAJO

Lawrence Padangėje BROCKTON, MASS.

Dar Kartą Komunistai 
Apsimelavo

dvesiančius “Laisvės” kiau
rąjį fondą. 0 jei ne, tai

, , , ..'gaus didelę špygą.Pas mus buvo atvykę iš
Lietuvos per didžiausius Antra, taipgi visiems yra 
pavojus prasiveržę žvejai ir žinoma, kad nesenai atvy- 
pasakė gražias kalbas. Pa- kę Kublickas, Grišmanaus- 
siklausyti susirinko virš 400 kas ir Paulauskas buvo Lie- 
publikos ir Lietuvos laisvi- tuvoje žvejai; buvo ir yra 
nimo reikalams suaukojo1 geri Lietuvos patriotai, sa-į 
arti $80. Tai neperdau-jvo tėviškės didžiausi mylė-i 
giausiai, bet atsižvelgus į tojai ir, kaipo tokie, negalė- 
šios kolonijos ekonominę jo Lietuvos plūsti. Bet jei 
padėti, kui- didesnė pusė komunistai—Bimba, Pru- 
darbininkų nedirba ir nesi- seika ir visa Kremliaus 
mato progų greit dalbą agentų ruja — priparodys,' 
gauti, tai nuo bedarbių $80 kad tie žvejai niekad nebu- 
vra gana stambi auka ir mi- vo žvejais, o tik tokiais pa
tingas skaitoma pavykusiu, sivadinę, kad jie Lawrenee> 

Dėlto vietos komunistai ar bent kur kitur piudo Lie-i 
iš kailio neriasi, griežia tuvą, kad Lietuvos žmonės i 
dantimis, pyksta, prunkščia nėra pravardžiuojami “buo- 
ir per savo organus niekus žėmis,” kad Lietuvos žmo- 
tauškia. Bet vietos lietu- nės nebuvo ir nėra tremia- 
viai visvien gražiai dirba mi Sibiran—apart tos šim- 
savo tėviškės reikalams, va- tir.ės, magaryčiom dar pri- 
dovybėje Amerikos Lietu- dėsim visiems bimbukams 
vių Tarybos vietinio sky- po pypkę ir cibuką. Gerai?
liaus, kuliam gabiai ir _ •• • i • *• i o FLvoicrmku Išeina.sumaniai vadovauja eia - N i •>, c Ant Kcnr.unistines Galvos:gimęs jaunuolis Jonas Stun 

džia.
Kremliaus organe “Lais

JAUNAS, DRĄSUS JURININKAS

VKkuu*

16 metų berniukas Duane Hale iš San Pedro. Calif.. ma
žučiame laivuke nuplaukė jura 26 mylias j Cataiina salą. 
Jis sako. kad kelionė buvo labai pavojinga, mažas laivelis 
keturius kartus apvirto juroje ir vaikas sako. kad jis dau
giau tokios pavojingos kelionės nedarysiąs.

Pagerbti Žuvusieji
Kas Girdėt Chicagoje

Gegužės 30 d. kiekvienas Pranešimai iš Stockyardų šių sumanymų kritika 
šio krašto gyventojas lankė Rytais per radio be ko . Naujienose, Keleivyje 
savo artimųjų ir draugų kito* girdime apie tai, kiek 11 kituose laikraščiuose pa- 
kapus, juos tvarkė, puošė, raguočių ir kiek kiaulių at- veikė.
Bet buvo daug ir tokių, ku- gabenta į stockyardus. Da- Ii Justino Padangės
i ie negalėjo savo brangių fcar Įvyko atmaina. Dabar ■ Pasitaikius vės e s n i a m
asmenų kapų aplankyti, oįrdime aoie tai kiek i r.dSltai.k?u* vešesniam

į. r ? i- ' ’.feiioime apie tai, KieK i orui, susirinkome pas Justa-
kroj kituose,_ tolimuose £tockyar(Jų distrikte esantį ną. Jo raportas buvo toks:
Kiautuose, ar uz geležine^ amfiteatrą renkasi republi-i __ Mariionai šiuo tarnu
uždangos. Tokie kapai yra konų konvencijos delegatų,' kabinėjasi prie “Naujienų/’ 
kritusiųjų kai e, mirusių ar kiek ten būna Amerikos žy- Diskusijos eina dėl Kris nužudytų Lietuvoje bei >š<mių vadų. kiek susirenka C^kymo:

ne su
žiūrovų, kiek reporterių, manim, tas prieš mane. Tas 

, , , ., kiek paskiria policistų tvar- į pasakymas “Naujienose”
co būdą atiduoti pagarbą kai daboti, kiek slaptosios buvo kritikuojamas. Mari- 

K,, . 0,0. pohcijos skirta apsaugoti' jonai įrodinėja, kad tikybi-
amtiteatrą ir \ ė d i n i m o nįų klausimų naujieniečiai 
įrankius nuo sabotažo ir tt. aiškinti arba kritikuoti ne-

Taigi Chicagos stockyar- gaii. Girdi, kaip batų tai- 
dų distrikte pusėtina at- symo reikalais reikia eiti 
maina ii pusėtina naujeny- pas šiaučių, o sveikatos rei- 
bė. Dabar iš Chicagos kalais pas daktarą, tai taip 
stockyardų distrikto pi ane-J religijos reikalais reikia ei- 
samos žinios yra akylai se- tį pas teologus. Toliau aiš

kino, kad vidurinio kelio

Brocktono lietuviai ra-

, visiems Kiitusiems dėl lais
vės šios vietovės lietuviams, 
žuvusioms lietuvių tautos 
nariams tėvynėje, ištrėmi
me, kalėjimuose, koncen
tracijos stovyklose. A. L. 
Tarybos rūpesčiu užpirktos 
tą dieną mišios už laisvės 
kovotojus, o po mišių padė
tas vainikas prie Tukio pa-ikamos visame pasaulyje, 
minklo, kuris pastatytas J Neoasisek_ piknikai
“’aKTpS Birželio paskutinį sekma-negu kovojantieji 
££ ^‘SviaZ’t dienį Chicjgoj orL bįuvo^-

lusiems iš Brocktono To-karstas. Gyvasis sidabras smfaJ T7UPr?,.^S Markso lupiems iš Brocktono. lo . - . Da«okes moks1^ Šhupas skelbė
kių tame paminkle įrašyta termometie du\o pašokęs , Vnmimictaie i™

'netoli šimto. Tą dieną bu-^^ komunistais, jog
___ ______ __  ___ ______ _________ ___ ______ _________ ... i Prie paminklo kalbėto vo daug piknikų. Daugu-•’ei?ialskartl

vėje” Nr. 120 tūlas užsimo-'sų mitinge dalyvavo virš 5D0S jun&a> kentėjo prie- 000 bušelių ir 30,000,000 kun_ A. KHma", adv. L. Ta°-ma jų buvo savybės paren- ^nyeias paversti į darei- 
" ........ ....... ...... ‘ girnai, į kuriuos nesitikėta „

nesą, buk indiferentai esą

Kremliaus propagandos 
malūnas neginčija, kad mu-;

Ką manote apie tai? 
O manymai buvo tokie: 
—Kunigai dažnai pri-

vęs slapyvardžio kaukę 400 žmonių, tik bando ne- ^Paud3> persekiojimus ii- bušelių bus importuota muievjčius ir P. Višč*
“Salietis” rašo nesąmones, vykusiai pašiepti, kad, esą,[^uvo tremiami Sibiran per kviečių, kurie naudojami j^un Klimas atkalbėjo
diapsto purvais, šmeižia, “tie virš keturi šimtai pub-1;^. Rusijos zan-tiktai gyvuliams penėti. žuvusius maldą ir nuroc^į r T* -j- —lkai«ioia laisvamanio ir
plusta žvejus ir nė iš šio nė likos sudėjo nepilnus $80,daiiU iaiZ€ bočių nu- Kviečių suvartojimas reikalą gerbti mirusius.|Pas?rode’ kad tokiais pada- lib^ ? § Sašto žodžiu
iš to įniršusiai puola šių žo-tai ant galvos neišeina nė ^aia? paikomis, daužė krašte šiais (1952-53) me- Adv. L. Tamulevičius pažy-ir-'tl n«Pavyko. Vienas to- , . - ’

gausios publikos. Du pik
nikai turėjo būti dideli, bet

mstais, Kaa reiKia. Kunigis 
Voltaire’as neskel 

kad nėra Dievo. O ku
tuos priekaištus daro.svietelis supiauric pasi

klausyti nesenai iš Lietuvos
pasprukusių ir Amerikon 
pribuvusių trijų nusidėjė
lių, pasivadinusiu ‘žvejais’|rių apskričių “milžinišką Ina vaiSL.voe- tuose kraštuose, tiek ekspor- pafyginti tik su mirtimi mo-nen

svetimiems dievams pikniką.” sako turėję tuks-' Visais laikais buvo niek- to tiek ir importo kraštuose. tin(^ kurį mjršta gimdv- ribose* Todėl ten chieagi- —Aš dėl šiaurių, dakta-
parsidavė ir dilbų minėti tantine publikų. lawrencie-'šų mus tautoje, kurie už di- Snapsui varvti čia kasmet fjama nauja „y-vb’e Neuž-nė |)iohibici-ia nesiekia' i-ų ir teologų klausimo. Ne- 

sunaudojama 2 milionai Mka žuvusit, gerbti, bet Geras Darbas Saliamono galvos,
bušelių kviečių, pašarui- ,.eikia jų idelais gyventi. i gv Jul.„io parapijos la- kad suP',at,K’. c,a man- 
n^0’noo’000’ 5ėkomsr^’- Prie paminklo žuvusiųjų'pelyje bi^Iiof 22 dienos
000,000 ir maistui krašto tėvai dekoruoti gėlėmis. !aidoje buvo toks praneši- ™ nusėti
viduje ir Amerikos tenton- Ačaros blizgėjo ne tik de- maą- uai ir daktarai yra puseti-
įose apie 50o.000,000 buše- koruojamų tėvų, bet visų 
lių.

‘žvejai’ plūdo Lietuva, kaip Į čiai čia nedalyvao, bet bu-dėsnį kaušą sriubos, už 30 
išmanydami.” * vo iš Lovvell, Boston ir Į grašių šinkavo savo moti-

Kas žodis, tai melas ir 
nesimato galo. Tai papras
ta, komunistų maldelė—me
luok, šmeižk ir viską su 
purvais maišyk. Stalino 
vieros išpažintojai viernai

Worcester, kur nedarbas nos meilę ruskiamSĮ ištiki- 
taip nesiaučia; kalbėjo mai tarnavo žandarams, 
Skliutas, Jusius, Karsonas laižė jų batus, už tai nešio
ji- kiti; agitavo, prašė auko
ti “Laisvės” niekad nepri- 
pildomam 10 tūkstančių

tam tikės ir gal atsiras vie- fondui. Ir kiek sukolekta.
nas kitas pašalietis, kuris 
irgi patikės. Deja, nėr 
šiandien durnių.
Duodam Propoziciją

Visiems yra žinoma, kad

vo iš tos “milžiniškos mi
nios”? Nė pusės to, kiek 
surinkta mus mitinge. Tai 
po kiek kvoteriukų .čia išei
na ant komunistinės gal
vos? Nė po “nikelį. Tai

A. Jenkins per paskutinius, kam dar purkštauti
15 metų gyvena Lawrence,. Jie s Jžia Pagai Save 
jau arti metų laiko niekur,
nebuvo išvykęs ir iš niekur Kremliaus propagandos 
“specialiai” nebuvo parvy-i malūnas begėdiškai smel
kęs dargi visuomenės “kas- žia žvejus ir primeta, kad 
tais,” kaip komunistai tvir- jie “svetimiems dievams 
tina. Bet jei komunistai parsidavę ir dirba. ’ Tai 
priparodys, kad Jenkins biaurus šmeižtas. Didesnių 
“specialiai” ir “visuomenės parsidavėlių ir svetimiems 
kaštais iš kur tai parvyko dievams' dirbančių kaip ko- 
Į Lawrence žvejų mitinge munistai nėra.
dalyvauti —gaus* $100 Į Lietuvos žmonės nešė Ru-

jo ant krutinės caro meda
lius ir tuomi didžiavosi. 
Lietuvos liaudis Į juos žiu
rėjo su didžiausia panieka 
ir tokie nuėjo i gyvenimo 
užmirštį. Nueis Į užmirštį 
ir dabartiniai Rusijos žan
darų čebatlaižiai komunis
tai Ne Lietuvos žvejai, 
Kublickas, Grišmanauskas 
ir Paulauskas, parsidavę 
tarnauja svetimiems die
vams, bet Bimbos, Andriu
liai, Paleckiai ir visa ko
munistų ruja. Ateis laikas 
ir šitie moderniškos vergi
jos apaštalai eis į gyveni
mo užmirštį tik dar su di
desne panieka ir nužemini
mu. A. Jenkins.

nai vienodi visame pašau-

Kviečių Derlius 
Šiemet Labai Geras

Iš Pietų Amerikos.

“ISTORINĖ DIENA”*
URUGVAJAUS
LIETUVIAMS

ji- i Tv- , M,e , Bridgei>?rtiec'ai- BAI/F.° lyje. Tuo žvilgsniu nei
dalyviu akyse. lai buvo 3-ias skyrius Bndgeporto kolonijoje' j; J ® .\ ‘ J , . • . x . arba sv. Jurgio parapijoje pradėjo' Stalino karalyste nesiskiria
gražus pagerbimas Visų ZU- aukų rinkimo vajų. Auku rinkimas Į
vusiuju. Jis apėmė ir tUOS,^u? Pavestas visais galimais bo,’ dais ir priemonėmis.
'kuriu kapai Šiandien nepa-1 Paskutiniame BALF’o susirinkime 
i . , . Gerb. prelato B. Urbos patarimu,
siekiami. nutarta eiti per namus ir rinkti au-1

Gaila kad žmonėm nena- kas še'P'mui nelaimingų musų bro- Ljaiia, d. . P jj jr senelių, ligonių ir naš-
rodė didesnio dėmesio Šiuo laičių likusių Vokietijoje ir kituose 

, . ir - -i kraštuose, kurie kenčia varjjų ir al-Į pagerbimu. Ypač gaila, kį

nuo laisvojo pasaulio. Kas 
kita teologijoj. Kas vie
nam teologui yra didžiau
sios svarbos dalykas, kitam 
tas dalykas niekis. Vieni 
teologai sako, kad valgyti
mėsą penktadienį yra 

. . . , i Jūsų duris, kartu su durimis ati- j“smertelnas giiekas,” ki-
vackio laikraštis, marijonu: v . . ‘ ? . L , . išgalę aukokite. Pievas jus laimins:tiems tas draudimas viem
leidžiamas “Laikas” Ar-p°. zuvuslųJ.ų te.Xa1’ . u .ų. lr;,r atl^n.s‘ . I juokai. Panašių nesutari-
gentinoje, šitaip garsina ol'ganizaclJ^ l)1,n?’r?!n?' Tai pasiclžiaugtinas pra- tjek jr tjek jej teoJo.

Generolo GrigaliunoGlo-!kad ma,žai buv0 launim.0 ' ?,i

istorinę dieną” Urugva- kai‘ . yisuo™enes veįkeJai nešimas ir pasigėrėtinas 
jaus lietuviu gyvenime: - įsusirinko Fianklin u o darbas. Į tą darbą privalo 

patalpose pusryčių, kurie dėtis visi, be pažiūrų skirtu- 
Ueiuviu Mena""'”' kuv0 suruošti žuvusiųjų tė- m0. Apie tokį darbų išgir- 

vams pagerbti. ?ti daug maloniau, negu
Minėjimu rūpinosi pirmi- apje sumanymus naują ko- 

ninkai tų organizacijų, ku- kją taj padėkos šventovę 
irios ieina i tarybą. Jiems ctofvti urhu oriunti sena

gai turėtų tiek proto, kiek 
šiauriai ir taip sugyventų, 
kaip šiauriai, tai religijos 
reikalais pas juos būt gali
ma kreiptis, kaip batų tai-' 
symo reikalais pas šiaurius.

—Aš dėl vidurinio kelio. 
Teologai, vidurinio kelio

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodi visais svarbiais klausi
mais, tas skaito 8-10 puslapiu savaitrašti

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- 
rikose—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. CL Cauada.

Amerikos kviečių derlius 
šiemet nepaprastai geras ir 
šiuo tarpu Amerikos sandė
liuose yra daugiau kviečių, 
negu buvo rekordiniais 
1942 metais, kada kviečių 
atsargos po kviečiapiutės 
siekė 1,601,000,000 bušelių.

Šiemet kviečių atsargos 
siekia 1,606,000,000 buše
lių. Tos atsargos susidaro

1917 m. gegužės 13 d. Die
vo Motina Marija pasų-odė Por-

!eina i J“™ statyti arba griauti senų
vę. jei tik žmonės darv, atgai- l'adovavo vincas Zinkevi- oar gerame stovyje esančių nepripažindami, vieni kė 
la. nebeižeis daugiau V. Dievoičius- f’anklln Klu.bo P,rmi" kleboniją ir jos vietoj sta- tiems gaivas skaldė. Į tą 
ir pildys Jo įsakymus, jei kas- ninkas, uolus visuomenes tyti naują, atsieisiančią gaivų skaldymą įtraukdavo 
dien kalbės rožančių ir pašiau-{veikėjas. Rep. apje $150,000. Reiškia, ištisa*? tautas. Dalykai pa-
kos Nekalčiausiai Marijos šir-

1942 m. Šv. Tėvas iškil-džiai
mingai paaukojo visą pasaulį, 
o 1951 m. gegužės 13 d. visi 
laisvieji Lietuvos vyskupai pa
aukojo Lietuvą ir lietuvius Ne
kalčiausios Marijos Širdžiai. Gi 
šių metų gegužės 13 buvo pa
skelbta viso pasaulio lietuvių 
Maldos Diena už Lietuvos lais
vę ir pasaulio taiką. Urugva
jaus lietuviai tą dieną šventė

lokiu budu: liko iš pereitų ypatingai iškilmingai, nes jie 
metų derliaus 2o0,000,000 pasirinko tą dieną visų Urug- 
bušelių, Šių metų derlius vajaus lietuvių pasiaukojimui 
apskaičiuojamas 1,326,000,-tNek. Dievo Motinai.”

ATSIDARĖ LIETUVIŠKAS NAMAS
Prie Juros—Atlantic City, N. J.

Prie pat .juros maudynių gražus kambariai su visais pato- 
gnmais—virtuvė, elektra. Frigedaire šaldytuvai. Kaina 
asmeniui $2.00 ir $2.50 per paktį. Prašom atvažiuoti sma
giai vakaci.ias praleisti. (32)

V I O L E T ’ S
125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.

Phone: Atlantic City 5-2338

gerėjo, kai atsirado indife
rentų. Tada galvų skaldy
mas apsistojo.

—Dabar mano žodis. Tek 
singai supratę Kristaus 
mokslą Romos katalikų va
dai skelbė, jog reikia žu
dyti eretikus ir visus kitaip 
manančius žmones. Ne tik 
skelbė, o ir žudė taip, kaip 
dabar komunistai. Jei ne 
indiferentai, tai ir dabar tą 
bedarytų.

Laisvamani*.
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Bolševikai Katyn Skerdikai
Rusai Išskerdė Apie 12,000 Lenkų Karininkų ir Puskari

ninkių; Amerikos Kongresas Oficialiai Kaltina Ru
siją; Tyrinėjimas Neabejojamai Parodė, kad 

Rusai Kalti; Kongresas Siūlo Vyriausybei
“Imtis Reikalingų Žygių"

Amerikos atstovų rūmų ir korėjos ' katyn 
viena specialiai paskirta paslaptys, kaip paaiškėjo 
komisija per eilę mėnesių lietuviams Rainių miškelio 
tyrinėjo karo metu (1943 skerdynės", arba Červenės 
metais) paaiškėjusias ien- masinės kalinių skerdynės, 
kų karininkų ir puskarinin- kongreso komisija, kun 
kių skerdynes Rusijoj, Ka- tyrinėjo Katyn girios sker- 
tyn girioje, netoli Smolens- dynes. buvo išvykusi j Eu- 
ko. Lenkų karių e masines ropą. Jį lankėsi Londone 
kapines atrado vokiečiai ir ir Vokietijoj, kur apklausi- 
su atrastais lavonais varė nėjo laug visokių liudinin- 
piktą propagandą. Sąjun- kų. komisijai piimininka- 
gininkai tylėjo ir tik pernai vo ki įgresmonas Raymond 
metais Amerikos kongresas Madden iš Indianos. Ko- 
susirupino reikalą išaiškin- misija apklausinėjo ir ame- 
ti. rikiečius liudininkus, ku-

Pereitą savaitę kongreso riuos okiečiai buvo nuvežę, 
komisija baigė savo tyrinę- i Katyn pasižiūrėti masinių'bskas 
jimą. Komisija apklausinė-, lenkų belaisvių kapų. Ir 
jo virš 150 liudininkų, len- an t- kiečiai, nors aiškus j e/lai»

ginų

Vokiški “Vargšai”
Vokietijos kancleris Dr. 

K. Adenauer gailiai pravir
ko (ir jau ne pirmą kartą) 
dėl Aliantų nuteistųjų karo 
kriminalistų likimo. Tokių 
nuteistųjų nacių yra apie 
600. Vokiečiai reikalauja, 
kad Aliantai tuos karo kri
minalistus paleistų arba 
perduotų vokiečiams, kad 
jie juos galėtų paleisti iš 
kalėjimų.

Dr. Adenauer tuos nutei
stuosius karo krįminalistus 
pavadino “arme Teufel,”i 
pažodžiai tai reiškia “ne
turtingi velniai,” bet vokie
čių kalboje “biednas vel
nias” reiškia vargšą, žmo
gų patekusį Į bėdą.

Dr. K. Adenauer vra ka- •*
talikas. Jis dedasi esąs ge
ras krikščionis ir “europie-į 

žmogus. Jo “arme 
Teufel” yra hitleriniai bu- 

pasižymėję visokio-

JAUNA GORILA BUČIUOJA PLIKĘ

Jauna gorila 
prie žmonių ir
sodo lankytojo.

*
daržezoologiniame 

paveiksle matyti, kaip 
Allen Goldfin. plikę.

mėgsta meilintis 
ji bučiuoja vieno

—Alou, Maike ... tik vištininkas jau apšepęs
—Sveikas, tėve! Kodėl Kai viską apžiūrėjom ir pa 

taip susirūpinęs? gyrėm, tai ji pastatė ant Po ilgų tyrinėjimų
—Turiu trubelį, vaike. stalo paniukę su šaknelėm, greso komisija priėjo

kų, vokiečių, rusų ir kitų antir.aciai ir nekenčią vo-Į®® biauriomis dorybė-! 
tautybių žmonių, kurie da- kiečių. betgi priėjo išvados, Įkaip tai skerdimu ne-; 
vė parodymus apie Katyn i kad skerdynes padarė ru-; kaltų žmonių koncentraci-j 
skerdynes. Rusijos vyriau- sai. Pulkininkas Jahn Van j°s stovyklose, žydų, lenkų, 
sybė buvo ofcialiai pakvies-j \ lit i. pulkininkas Donald kel&U. olandų, prancūzų 
ta patiekti savo argumentus Stua :. pulkininkas Henry lietuvių ir kitų 
dėl Katynio skerdynių, bet I. Szymanski visi liudijo tą
Maskva atsisakė duoti bet pa;. būtent, kad rusai iš- 
kokius parodymus. Į skerdė lenkus belaisvius.

Naujienos is Kanados
tautybių „ , . . .

Kanaaos Lietuvių
bičiuliai Bendruomenės Tarybos 

Rinkimai

kon-
išva-

’paitis
Sližvs

(534),
(505), 

viene (496), 
kūnas (495).

Iš šių 5 buvo KLCT kan- 
u" didatai, 5—skautų ir liku

sieji 18—KLS. Ontario
apygardoje balsavo du tūk
stančiai asmenų, kas taip 
pat nėra labai didelis skai-

inž. Jokūbas 
Ieva Monku- 
Antanas Rin-

žmonių naikinimu, 
me Teufel” ir jų 
išžudė per karą apie šešių
milionus žydų ir apie pen-į Rinkimams į KLB krašto 
kis milionus kitų tautybių tarybą pravesti Kanada 
žmonių. Nužudė ne fron- Vo padalinta į keturias apy- 
te, bet beginklius. Nužudė gardas: Quebec’o, Ontario, 
todėl, kad skaitė juos savo Manitobos ir Vakarų. Kiek- 
režimo ar savo tautos prie-viena šių apygardų turėjo 
šais. (išrinkti paskirtą skaičių at-

l.
iai buvo šaudomi su

ris: s lai komis, kulipka
• iyai. s užpakali.

Amerikos vyriausybė se
na: :urėjo Įrodymų apie 
Ka'yr. girios skerdvinių

! Belai;

—Ar policija sugavo gir- o Zacirką tuojau pradėjo dos, kad lenkų belaisvius 
mane piršti. Ji sutiko su išskerdė rusai bolševikai 

Ne, Maike, policija manim ženytis, ale pastatė 1940 metų pavasarį. Prie 
manęs daugiau jau nebade- vieną reikalavimą. Vot, sa- Katyn atrasta 4,258 lavo- 
rioja. Klapato man prida-;ko, man reikia naujo visti- nai lenkų karininkų ir pus-jkaįkus, bet tų įrodymų 
rė ta gromata apie ženybas. ninko. Aš noriu, kad jį karininkių. Kiti lavonai ;ne> č ir tik kongreso ko-

—0 kas tėvui tokią “gro- pastatytum iš seno vištinin-esą užkasti kitose vietose,.m'-'y išgavo iš vyriausy- 
ko lentų, ale seno negali iš- netoli kitų dvejų belaisvių! bės archyvų turimus įrody-

tą?

matą parašė ?
—Tą giomatą aš gavau 

iš Anglijos, Maike. Ją ra
šo ženybų opisas. Matai, 
jie tenai išfigeriavo, kad 
man reikia apsiženyt, tai 
kviečia atvažiuot pas juos, 
o tenai možnėsią išsirinkti 
kokia geriau patiks, ba jie 
turi visokių: ir geltonplau
kių, Jr juodaplaukių, ir lai
bų, ir storų. Ir, sako, ne
brangiai kaštuos.

—Girdėjau ir aš, tėve, 
kad Lietuvių Sąjunga Di
džiojoj Britanijoj įsteigė už tėvo tekėti, 
‘‘piršlybų biurą,” bet negir
dėjau, kad tas biuras ieško
tų sau biznio Amerikoj.

—Jes, Maike, ieško.
—Bet kodėl tėvas sakai, 

kad tas jų laiškas pridarė 
tėvui bėdos?

—Matai, kaip aš pradė
jau tą jų kvietimą skaityt, 
tai mane paėmė pagunda. tų 
Pradėjau mislyt, kad šiur 
butų geras daiktas apsiže
nyt. Pasakiau apie tai sa
vo frentui Zacirkai. O jis 
ne dūmas vyras, Maike.
Užsisuko vieną ūsą, užsisu
ko kitą, pamislijo ir sake:
Žinai, sako, apsiženyt nie
ko neiškadija, ale, sako, 
butum kreizi, jeigu dėl bo
bos važiuotum į Angliją.
Juk, sako, ir čia Amerike 
yra visokio plauko ir viso
kio šeipo. Jeigu nori, sa
ko, aš galiu nuvesti tave 
pas vieną našlę, ką turi sa
vo auzą ir vištininką. Okei, 
sakau, koman. Nu, ir nuė
jom.

—Bet visgi aš nematau, 
kokia čia galėjo būti tėvui 
bėda.

—Veidiminit, pasakysiu.
Kai pazvanijom duris, naš
lė iškišo galvą per

ardyt, iki nebus pastatytas‘stovyklų, kuriose buvo lai 
naujas. Ir pridūrė: kai pa- komi lenkai karininkai

x ‘ x - C1US» atsimenant, kad Onta-Sunku butų kiekviename stovų, pagal tai, kiek prieš . 
atsitikime sakyti, kad visi tai lietuvių buvo suregis- ' 
nuteistieji buvo patys biau- truota. Būtent: Quebec’o'' 
riausieji naciai. Daug ir la- apygarda—7 atstovus, On- 
bai daug nacių žmogžudžių tario—28, Manitobos—2,
paliko visai nenubausti ir Į Vakarų_ 3.
šiandien grįžta Į politiką ir; šiuo metu rinkimu davi-

no apygardoje gyvena di
džioji dalis Kanados lietu
vių.

Vakarų apygardoje, kaip 
jau anksčiau rašiau, buvo 
išstatyti tik trys kandidatai

C:i"i^ai ‘aU s“luIin.ai

daže demokratiškais da- Quebec’o apygardoje ta- A j Kantautai Pauliusžais ir dedasi visai padorus po išrinkti: Marija Arlaus-5Aciomas Kantautas, laukus 
žmonės. kaitė (257 balsai), Petro-

Vokiečių verkšlenimas dėl inelė Juškevičienė (240), 
kriminalinių “bėdžių” liki- .Jonas Kardelis (213), K. 
mo kalėjimuose rodo “lai-1 Riekus (192), P. Lukoševi- 
ko dvasią” ir vokiško agre- čius (188), K. Andriuškevi- 
singumo grįžimą. Vokiečių! čius (179), K. Toliušis1 
ministeris J. Kaiser pereitą! (168). Trys išrinktieji bu- 

atvti

Dabar kongreso ko- 
tariasi į savo rapor- 
;ti kaltinimą vyriau- 

įstaigoms už ilgą įro- 
lėphną.

_reso komisija nori 
ti vyriausybei imtis

mus.
ir j misi;

belaisviai;tą y:.
kelsim veseliją. Tai vot, Rusijoj. p?
valuk to ir apsisuko man Maskvos vyriausybė 1941 d\mu 
galva. Aš negaliu išfige- metais daug kartų buvo 
riuot, ar ta boba perdaug klausiama, kur yra lenkų

karininkai belaisviai, kurie ~rt iKa.ingų žygių,” kad 
buvo reikalingi organizuo- Ka. kriminalas butų nu-

statysi man vištininką, tada puskarininkiai

kytra, ar kreizė? 
yra gudri moteris,

K(
pa-ii

—Ji 
tėve.

—Kodėl tu taip mislini? 
—Ji pastatė tėvui tokią 

sąlygą, kurios išpildyt ne-

ba.'.a'. Vyriausybė galė
tų Sekti skundą Jungti
ni ų T utų organizacijai ir 

neaiškų atsaky- piaAy. ją pasmerkti Mask-

jant Rusijoj 1941 ir 1942 
metais lenkų kariuomenę. 
Maskvos vyriausybė visą 

; laiką davė

įšiugždinis 
tis. '

ir Jonas Juškai-

galima. Reiškia, ji nenori imą: kartais ji atsakydavo, vo- iausybę už belaisvių 
ti. kad visi belaisviai esą pa-žudymą. Vyriausybė galė-

—Ai sy. O mudu su Za- leisti, kitą kartą sakė, kad tų >ti Rusiją ir tarptau- j savaitę iškėlė reikalavimą, Į vo išst 
>elais-iti:::. teismui, kuriam ga- kad Vokietijai butų grąžin-ivių Ceeirka

sti.
negalėjom šito supra- jie esą išsklaidyti po belai;

Indija Vykdo
Žemės Reformų

Manitobos apygarda, ku
rioje rinkimai vyko Winni- 
pego mieste, iš karto labai 
nedidele balsų dauguma 
buvo išrinkusi M. Janušką 

i ir J. Čingą, bet vėliau iš 
buvo gautas 

ūkininkų skundas, kad 
jiems nesudaryta sąlygų 
balsavimui, ir vyriausia rin
kimų komisija paskelbė pa
pildomus rinkimus paštu, 
leisdama balsuoti visiems 
nebalsavusiems. Šių rinki
mų daviniai dar 'nepaaiš- 
kėjojo.

Suvedant rinkinių davi
nius matome, kad naujoje 
KLB krašto taryboje domi- 
minuos vienos paninės pa
kraipos žmonės. Antra, kils 
abejonių, kiek ši KLB kraš
to taryba, iš tikrųjų, atsto
vauja Kanados, lietuvių, ku
rių tik nedidelė dalis ją iš
rinko, o dauguma, kaip ma
tome, pasiliko abejinga 
Bendruomenės idėjai.

—J. J. /

Kanados Lietu-:šfos apygardos 
ių Centro Tarybos ir ke

turi—kriščionių demokratų 
įtakoje esančios Kanados 
Lietuvių Sąjungos.

tų pavesti tą biaurų- 
inalą išaiškinti.

stovyklas plačioj Rusi- 
o kada vokiečiai sura- 

masines belaisvių kapi
nes, tada rusai pradėjo aiš
kinti, kad lenkai belaisviai 
visi patekę į vokiečių ran
kas.

Lenkų belaisvių liūdnas 
likimas Rusijoj yra tik vie
nas bolševikiškų žiaurumų 
pavyzdys. Korėjos kare 
panašus žiaurumai su be
laisviais pasikartoja. Apie 
60,000 pietinės Korėjos ka
rių, patekusių į bolševikų 
nelaisvę, kur tai dingo. Da
lis jų, be abejonės, yra su- y n 
varyti į bolševikų armija, ir. a.-' 
bet nemaža dalis yra ir is- ži 
žudytų. Kada nors paiškės reiškia.

*
joj, 
d o

Urna 
ji kr

Visoj Indijoj jau eilė ne
vykdoma žemės refor

ma. Stambesni ūkiai (dva
rai) skaldomi ir dalijami 
ūkininkams, o kur seniau 
ūkininkai žemę nuomodavo 
iš savininkų, dabar ta žemė 
perleidžiama ūkininkams į 
nuosavybę.

Pereitą savaitę Indijos 
vienoj valstybėj, Uttar Pra- 
desh, vyko didelės iškilmės, 
kuriose buvo atžymėta jau 
veik baigta žemės reforma. 
Vien ūkininkams ten buvo 
išdalinta 63,000,000 akerių 
žemės, 10,000 kaimų daly-1 
vavo iškilmėse. 12,000,000 Į 
valstiečių gavo žemės nuo
savybės dokumentus.

Indija skaito, kad žemės 
reforma yra pati geriausia 
kovos priemonė prieš bol
ševizmą. Valstiečiai už gau
namą žemę turės mokėti,

langą Išperkamieji mokesčiai yra 
nuo antro flioro ir sako: paskirstyti 40 metų. Buvę 
“Nobody home. O away!” stambus žemės savininkai 
Matai, ji mislijo, kad atėjo gauna atlyginimą iš valsty- 
kokie kolektoriai aukų pra- bes.
šyt. Ale kai paaiškinom,-------------------------------------
kad čia ne kolektoriai, ale 
piršliai, ji gražiai mus pri
ėmė ir parodė ką turi. Nie-

I
vio

I.ko sau, viskas išrodo nais, tams

Laikas užsisakyti “Kelei- 
kalendorių 1953 me- 

Kaina 50 centų.

Ž:: na. jokie tarptauti
niai .eismai bolševikų da
bar : ubaus. Bet laisvojo 
pasaulio
dinta. ei

• groas. ir Amerikos vyriau- 
tarptautinės orga- 

s pasmerks bolševi- 
pildytas belaisvių 

: es.

sąžinė butų paža- 
ir Amerikos kon-

sybė.
nizi*
kų
skerd

Lai 
bu vi 
tator

< i

i ja m pasauliui svar- 
oažinti Rusijos dik

torius, kokie jie 
ie yra žmogžudžiai, 
skerdikai, kuriems 
avvvbė nieko ne-

—R. S.

KANDIDATAS ŠYPSOSI

Senatorius Robert A. Taft |aįko rankoje
senovišką prie laikrodžio prikabina m,, medali su savo tė-, 
vo, 27-jo Amerikos prezidento Wm Tafi,» paveikslu.

tas Saito kraštas. Tas pats 
Kaiser reikalauja, kad 
“Vakarai” nustumtų bolše
vikus į rytus. Vokiečių f* Quebec’o apygardoje, ku 
spauda pilna kaltinimų,
Kad Vakarų valstybės esan
čios kaltos dėl Vokietijos 
suskaldymo, visai užmirš
dama, kad tas sukaldymas 
buvo viena iš pasekmių vo
kiečių pradėto karo.

Visi stebėtojai sutinka, 
kad vokiečių “perauklėji
mas” po antrojo pasaulinio 
karo nedavė nė mažiausių 
vaisių. Vokiečiai jaučiasi 
nuskriausti ir žūt būt via 
pasiryžę skriausti kitus. Ii 
skriaus, jei tik gaus progos, 
lokio kaltės pajautimo dėl 
nacių žvėriškumų pas vo- 
iečius nėra nė už skatiką. 

Vokiečiai visai širdingai 
ra įsitikinę, kad pasaulis 
usibaudė juos nuskriausti.

Tokie vokiečiai yra musų 
naujausieji “sąjunginin
kai.” Tie sąjungininkai ne
abejojamai pridaiys skau
džių nemalonumų Europos 

ir dargi amerikie-

rioje įėjo ir Montrealio 
miestas su spėjamai 8,000 
lietuvių, prieš balsavimą 
buvo suregistruota labai 
mažai lietuvių, todėl ši 
apygarda terinko 7 atsto- 

įvus. Dar mažesnis, tiesiog 
juokingai mažas, skaičius 
rinkiniuose dalyvavo—tik 
apie 300. Tai aiškiai paro
do, kad šioje apygardoje 
susidomėjimo Bendruome
ne ir rinkimais nebuvo.

Ontario apygardoje tapo 
išrinkti: kun. I)r. Jonas Gu
tauskas (909 balsai), Dr.
Alofas Šapoka (792), Dr.
Agota Šidlauskaitė (768),
Dr. Antanas Bacevičius 
(746), prof. Dr. A. Zubrys 
(716), Kęstutis Grigaitis 
(706), prof. Dr. A. Paplau-
skas-Ramunas (688), Jo- Pietinėj Korėjoj ėjo pik- 
nas Matulionis (687), Ona ta kova tarp parlamento 
Indrelienė (677), kun. Dr. daugumos ir prezidento 
Juozas Tadarauskas (688), Syngman Rhee. Pereitos 
Povilas Vaitonis (656),' savaitės gale parlamentas
Pranas Alšėnas (636), Dr. ir prezidentas sutarė kom- 
Antanas Juozapavičius promisą. Parlamentas pri- 
(633), Marija F. Yokuby- ėmė prezidento siūlymą, 
nienė (587), Stasė Prapuo- kad ateityje prezidentas

“Keleivio” kalendorių dar lenytė (577), Sergijus Trei- butų visos tautos renkamas, 
•alima užsisakyti. Kaina gys (568), inž. Pranas Če- bet užtat prezidentas suti- 
50 centų. Užsakymus ir pi- ponis (562), Dr. Jonas ko, kad jo teisės butų kiek 
nigus prašome siųsti: {Yčas (551), inž. A. Šalkau-apkarpytos. Naujas kon-

“KELEIVIS” skas (549), Jeronimas Gai- stitucijos pakeitimas buvo
636 East Broadway žūtis (549), Kostas Luko- priimtas parlamente 163 
So. Boston 27, Mass. sius (546), Herbertas Ste- balsais prieš 0.

Pietinės Korėjos
Krizė Baigėsi

‘automs
čiams.

—Sd.

H
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gale išjudino šį opų reika
lą ir nuo praeito rudens Si
cilijoj jau pradėta žemė

__________ dalinti. Dar nedaug kas
Aš buvau įsitikinęs, kad komunistai valdys 1,802 yta, bet to daibo vai-

Kame Šuo Pakastas?
jei aš ir daug kitų iki šiol 
negali grįžti į savo kraštą, 
kalti tie Vakarų didieji vy
rai, kurie antrąjį pasaulinį 
karą laimėjo, bet pralaimė
jo taiką. Bet štai “Kelei
vy” J. Liudžius gražiame 
straipsny priminė musų vy
skupų ganytojišką laišką, 
kuriame sakoma, kad Die
vas dar kiek ilgiau palai
kys mus ištrėmim’e, kol vi
sa lietuvių tauta visai apsi
valys nuo nuodėmių. Va-

miestu ir iš 2,465 didesnių^Vv.°. savi-
jie valdys 530 miestų. ivaloybių linkimuose.

Taigi, vaizdas nevilio- 
jantis. Ne be reikalo toks 
išmintingas ir patyręs de
mokratinių socialistų vadas 
Giuseppe Saragat tuoj pat 
po rinkimų pareiškė, kad 
“Italijos demokratijos žai
dimo laukas pavojingai su
mažėjo.” Mat, prieš ją iš
sirikiavo priešai iš kairės ir 
dešinės.

Kodėl tokie rinkimų vai
dinasi, vargstame už nuo
dėmes ir turime “pakuta- 
voti.” Komunistai užpuolė 
musų tėvynę ir ją valdo su 
Dievo žinia. Dievo valiai 
negalima priešintis, jai rei
kia nusilenkti ir maldauti 
malonės.

Šita musų aukštųjų dva-

siai? Už kokias nuodėmes 
yra baudžiami italai?

Juk italai beveik visi ka
talikai. Bažnyčių ir kuni
gų čia daugiau negu reikia, 
čia ir pats popiežius su 
daugyve aukštųjų dvasiš
kių. Jei jau italų tarpe at
sirado “niekadėjų,” už

siškių teorija aš dabar rių nuodėmes Dievas siun- 
stengiuos išsiaiškinti ir ki- čia komunistus, tai jau ge
tus politinius įvykius. Įrųjų italų maldomis butų 

Štai nesenai italai rinko;buvę galima tas nuodėmes 
savo savivaldybes. Tais išpirkti. Ko ko, bet maldų 
rinkimais domėjosi ne tik Italijoj negali trukti.

Komunistai kaip tik buvo 
užgulę Siciliją, čia jų agi
tacija ypač buvo didelė ir 
sukta, o vis dėlto krikščio
nių demokratų partija ga-, 
vo 100,000 balsų daugiau, 
negu 1951 metais, seimelio 
rinkimuose. Ką tatai reiš
kia? O tiktai tą, kad žmo
nės pamatė krikščionių de
mokratų partiją pradėjus 
vykdyti jiems taip naudin
gą darbą ir todėl daugiau 

! balsų jai atidavė ir mažiau 
tepasidavė suviliojami ko
munistų ar fašistų gražiais 
pažadais.

Man rodosi, kad ir vys-’ 
kupai (ne tik musų, bet ir 
kiti) turėtų kitur to pakasto 

ku ‘šunies ieškoti. Neturėtų ir

RIAUŠĖS TOKIO MIESTE

J a poni jo j bolševikai įvedė madą ruošti riaušes ir muštis 
su policija. Bolševikai mano riaušėmis sukurstyti japo
nuose neapykantą prieš amerikiečius, kurie pravardžiuo
jami “okupantais.” Paskutinėse riaušėse policija sukišo 
į kalėjimus 38 mušeikas, o 10 bu\o sužeistu muštynėse.

Mano Pastabos
(Prie Prof. M. Biržiškos Atsakymo)

Visai nepartiniai ir man ginė grupė. Jos “nepartin- 
gumas” yra senai girdėtas 
demagoginis žestas pasiro
dyti geresniais, negu visaip

LSS Suvažiavimas
Lietuvių Socialdemokratų rinkti. Suvažiavimas svar 

Sąjungos Nariams ir stys šią dienotvarkę: 
Kuopoms Pranešimas

Draugai socialdemokratai!
Musų LSS suvažiavimas zidiumo, mandatų, rezoliu

jau čia pat. Per du nume-‘cįjų įr nominacijų komisijų 
rius LSS biuletenio “Pra-;rinkimas; 3—mandatų ko- 
nesimai, Nr. 2 ir 3 visi misijos pranešimas; 4— 
LSS nariai buvo raginami LSS CK sekretoriaus pra- 

musu LSS su-

1—suvažiavimo atidary
mas ; 2—suvažiavimo pre-

ruostis prie musų L&b su- nešimas, paklausimai, dis- 
važiavimo, kuris bus rug- Rusijos; 5—einamosios pa- 
piučio 30 ir 31 d., Strand peties įvertinimas ir kova 
Hali, 374 Broadvvay, South Lietuvos išlaisvinimą 
Boston, Alass. Suvažiavi-j (referuoja Dr. P. Grigai- 
m.°..Posėdis prasidės rug-.tis); 6—musų spauda ir jos 
piučio 30 d., 1 vai. po piet. padėtis (referuoja S. Mi-

LSS kuopos, kurios dar 
neišrinkote delegatus į LSS 
suvažiavimą, raginamos iš

padėtis (referuoja 
chelsonas ir J. Januškis); 
7—LSS uždaviniai, organi
zacinė veikla ir jos formos 
(referuoja prof. J. Kamins
kas) ; 8—Lietuvių Bend
ruomenė JAV (referuoja

italai, bet ir kitų kraštų de
mokratai. Mat, neskaitant

Jau
vieno popiežiaus malda ką 
reiškia’. Ji pirmiausia tu-

sunkiąs dienas, slopindama 
piečių nepasitenkinimą,
VVS staiga išaugo i masi- L > • • ___  _____• ____išaugo į
nę organizaciją ir atsidėju 

įsi dirbo, kad Lietuvos pi
liečių nepasitenkinimą nu
kreipus nuo kovos už atga
vimą savo pamintų teisių į 
anapus demarkacijos lini
jos. Kai diktatūra sustip-

_____  ________ w o_________________ 7 „_o____  įėjo, VVS veikla atslūgo.
kosi įsikibę kapitalistų prof Biržiška teisin- apšauktos partijos/ Tas žei Anais metais VVS veikla
skverno. Nieko nepadeda gaį padarė, kad visų pasta-Jtas yra skolintas iš musų buvo pasitarnavimas sme-
ir komunistų atskyrimas apie nepartinius žmones.dabar supartėjusių tauti- toninei diktatūrai. Šian-
nuo bažnyčios ir todėl ma- netaikė sau. Kas jam bu- ninku, kurie betgi berną- .dien tą galime sakyti pasi-
nau, kad Maskvos vyriau- vo taikinta su jo vardu bu-'tant nujautė, kad gimė remdami istoriniais fak- 
sias bernas Italijoj, Paimi- vo jr SUsieta. Kalbant apie'jiems artimas naujas poli-, tais, nes visi žinome, neiš- 
ro Togliatti, nemeluoja sa- “nepartinius” žmones • rei- tinis kūnas. i skiriant nė prof. M. Biržiš-
ky damas, kad didelė dau- kįa pastebėti ve ką: i L. H. Santarvė išėjo į ne- kos, kad VVS veikla nė
guma italų komunistų yra Patys nepadoriausieji’partiniai politini darbą vi-vienai dienai nepriartino 
katalikai. . . . Lietuvos “nepartiniai” bu-'suomenėje, kurioje veikia lemtingosios 1939 m. spa-

Esu įsitikinęs, kad ir Ita- vo tautininkai, kurie dide- visa eilė politinių grupių ir lių 10 d. datos (kada Sme- 
lija neturėtų tiek komunis- jįu įniršimu kovojo “prieš grupelių. Išėjo ieškoti to-tonos diktatūra išmainė

jei jos vyskupai nuo pat partijas” ir vis bandydavo je visuomenėje pritarimo ir Lietuvos nepriklausomybę
pradžios butų aiškiai stoję dėtis “nepartine,” “grynai paramos tiek tarpe neparti- Į Vilnių).
ginti plačiųjų masių reika- tautine” ir kitokiomis dory- nių tiek ir tarp partinių
lų. Manau, kad piakeiki- ^ėmis apsikaišiusia organi- 
mas ir atskyrimas nuo baž- zacįja. Tų nepartinių tar- 
--------------kurie Dne

jie Dievo kaltinti, kad jis 
mums “dovanojo” komu
nistus ar kurią kitą šių .die
nų nelaimę. Gyvenimas
aiškiai rodo, kad nieko ne- užleidžiamą vieta pasiaiš 
gelbsti ir krikščionių būvi- kinti dėl p M Biržiškos
mas valdžioje, jei jie lai- laiško. Pasinaudoju proga.

Rusijos, Italijos komunistų 1-ėtų būti išklausyta. O jei 
partija yra didžiausia Eu- šių rinkimų vaisiai yra ne 
ropoj. Iš antros pusės, ten tokie, kokių buvo maldau-
atsigauna monarchistai ir 
fašistai — demokratijos 
duobkasiai iš dešinės. To

ta, tai aš pradedu galvoti, 
kad čia bus kaltos ne tos 
nuodėmės apie kurias kal-

dėl buvo rimtas klausimas, į ba musų vyskupai, bet kas 
ar demokratija Italijoj at- kita, kad, anot to posakio, 

šuo yra kur kitur pakastas. 
Kad taip yra rodo tų pa

silaikys. 
Kiek rimtai rinkimais

buvo susirūpinta, rodo jau čių rinkimų kai kurie fak
tas faktas, kad net popie- tai. Yra žinoma, kad Ita- 
žius patarė krikščionių de-įlijoj, ypač Sicilijoj, beveik 
mokratų partijai eiti kartu'visa žemė priklauso dvari- 
su monarchistais ir fašis- ninkams, kurie žemę išnuo- 
tais, kad Romoj nelaimėtų, muoja norintiems ją dirbti 
komunistai. Gal ir be rei
kalo popiežius buvo taip iš
sigandęs, nes ir komunis
tams Romoj laimėjus savi
valdybės rinkimus, buvu-

Nuoma yra didelė. Jei 
dvarininkas pats žemę val
do, tai jo darbininkų už
darbiai ir kitos gyvenimo ir 
darbo sąlygos yra labai

pvzilAC m Q cm O t 11 IIVV1VC

šinasi žemės reformai, bu
tų davęs daugiau vaisių.

šiam Vatikano kaliniui nie- blogos. Todėl Italijoj že-
ko nebūtų atsitikę. Bet, 
kaip sau norite, ne fasonas, 
kad šv. Petro miesto rak
tus turėtų komunistas. Ita
lų vyriausybės galva De 
Gasperi, krikščionių demo
kratų partijos vadas, popie
žiaus patarimo nepaklausė, 
nes jis gerai žinojo, koks 
tai butų buvęs kozyris ko
munistų propagandai ir ko
kį neigiamą įspūdį tai butų 
padarę užsienio demokra
tams, be kurių pagalbos 
Italija negali tvirtai atsisto
ti ant savų kojų.

Kaip jau žinome, Romoj 
demokratinės partijos ga
vo 384,000 balsų, komunis
tai 314,000, monarchistai- 
fašistai 201,000. Visoj Ita
lijoj iš per 7 milionus pa
duotų balsų demokratai ga
vo 2.9 mik, komunistai (su

vMoc ingi I\CXI£7 IIIK7O vici
nome, buvo privisę karje-

o ... Šitaip atrodo viena ne-zmomų. Savaime aišku, ‘ { M Biržiškos
kad toKs naujo po bumo J iR. , jfe atsikrat 
kūno pasirodymas turėjo.....
sukelti nebūtinai prielan- j^f.1 u.1’1’4 , . . . .1 litinius vandenis žuvauti,

ių navę? aaugiau vaisių, dušiu išpardavėjų ii kaus susidomėjimo, nes kai \ ...
neori komunistu i^keikima^ i * - * i • dedamas savo visuomeninegu Komunutų RKeiKimas. lzdo speniQ mvlet()Jų Par-kam užmynė ant kojos. . , , ;50;tioC
Bet kaip jie gali daryti tokį tinjams žmonėms smetoni-
revoliucinį žygj ir taip su- Lietuvoj karjera ėjo ----- ---------- ---------
sipykti su tais, kūnų lanko- per išsižadėjimą savo pa- veiklą patyrėme tik iš rie- 

vra daug kaitų opesnis ne-,se šiandien dar tebėra ze- žiūrų jr įsijungimą Į prita- tena musų spaudoje. Jei 
gu jis buvo Lietuvoj. O vis mės gerybės. Juk bazny- eiles.’ Teisinga sakyti, kam tos veiklos maža, prof.

mės reformos klausimas
Ką gi veikia tas nauja: 

politinis kūnas? Kol kas jo
nio darbo 
‘nepartingumą.

dėlto valdžia iki šiol delsė 
ją pradėti. Kodėl? Todėl, 
kad krikščionių demokratų 
partijoj, kuri po karo val
džioj groja pirmąjį smuiką, 
yra daug tokių dvarininkų 
ir kitokių kapitalistų, kurie 
pildo visas “gero kataliko” 
pareigas—eina į bažnyčią, 
aukoja ir tt, bet Dievo įsa
kymo “mylėk savo artimą 
kaip pats saveJ’ vykdo tik 
antrąją dali, o savo artimą 
taip “myli,” jog ji gyvą 
prarytų bile tik galėtų iš 
jo kokį centą išlupti. Jie 
yra priešingi bet kokiai re
formai. kuri nepadidintų jų 
kišenių ir butų naudinga 
tik platesniems, varge gy
venantiems sluoksniams. Ir

čia jau 
žmogui

Šimtmečius vargo 
tesiūlo “amžiną

kad tautininkų sąjunga ne-Į M. Biržiška užtikrina, kad 
„ buvo Lietuvos visuomenės dirbami ir kitokie politiniai

dangaus karalystę aname dalies atstovybė (politinė[darbai, kurie “išryškės” ta- 
pasauly, o čia žemėj liepia partija), bet buvo valdan- da, “kai Lietuva bus išlais- 
buti kantriu ir paklusniu. čjosjos klikos atstovybė vi- vintą.”
Ir kaip čia staiga jie ims suomenėje. Iš to seka, kad iki to lai-
ir pradės skelbti erezijas! Prof M Biržiška sako si mingo momento apie LRS 
O reikėtų, nes, iš tikrųjų, o vasario 16 aktu padėjęs
anot to posakio, jau yra v ė- jau neBepartinį parašą. Ar 
liau, negu jie mano.

Žėmaitis.

Biudžeto Trukumas

reikėtų tylėti ir patamsiuo
se stebėti jos nematomąją, 

tas parašas buvo partinis ar politinę veiklą, kuri yra ži- 
nepartinis, aš ji visvien r.oma tiktai pašvęstiems, 
gerbiu ir tai todėl, kad p.įTas betgi reikalauja iš vi-
M. Biržiška to parašo 1918 
m. liepos 11 d. neišsižadė-

sų labai didelio, sakyčiau 
stačiai aklo pasitikėjimo.

Keturi Bilionai Dol. jo, neapspiaudė ir nesukišo Na. o ką daryti, jei už prof.
Urachui į jo pasostę, kaip i M. Biržiškos nugaros susi

spietę visokių partijų perė

savo sėbrais) 2.5 mil., mo- žemės reformai jie priešl- 
narchistai-fašistai 1.7 mil. Įnasi visomis keturiomis.

Iš 7,220 mažesnių miestų Betgi De Gasperi galų

MES ATLIEKAM . ..
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNTO 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.

Liepos 1 d. pasibaigė tą padarė Smetonos vedami 
1951-52 fiskaliniai metai tautininkai ir kun. Olšaus- 
ir prasidėjo 1952-53 metai, ko inspii’uoti klerikalai.
Tik ką užbaigtuose metuo- Prof. M. Biržiška išlaikė 
se federalinės vyriausybės savo parašo garbę ir išlaikėĮbuti politinė veikla, kurios 
pajamos buvo 4 bilionai kairiųjų atstovų solidaru-J visuomenė negali vertinti ir 
dolerių mažesnės negu iš- mą Lietuvos Taryboje. At-įkuri dargi musų visuome- 
laidos. Toks yra biudžeto simenant kaip ta bekaulėinės politinei atstovybei, te- 
nedateklius, nors preziden- Lietuvos Taryba mėtėsi nuo gu ir netobulai—VLIK'ui 
tas Trumanas seniau mane, vasario 16 iki Uracho, tokslnėra patiekiama svarstyti ir 
kad trukumas bus daug di- p. M. Biržiškos laikymasis įvertinti? Kodėl tos politi- 
desnis. yra pagarbos vertas į nės veiklos pasimojimui

Vyriausybės pajamos iš Dabartiniu laiku prof. M. būtina suderinti savo pozi- 
ivairių šaltinių tik ką pasi- Biržiškos parašas pasirodė iią su vienu buvusiu valdi- 
baigusiuose metuose siekė po Lietuvių Rezistencijos ninku, pretenduojančiu į 
$62,129,000,000, o išlaidos (Santarvės deklaracija, o “šefo” vietą, bet šiaip jau 
siekė $66,145,000,000. paskui skaitėme ir profeso-1 nesusiprantančiu susikalbė- 
Toks, palyginus, nedidelis liaus samprotavimus dėl ti žmoniškai su VLIK’u? 
trukumas aiškinama tuo, LRS visokių dorybių. Do- Prof. M. Biržiška LRS 
kad išlaidos * pernai metais lybės papuoštos visokiais veiklą lygina su Vilniaus 
buvo mažesnės, negu biu- “ne” nedaro jokio Įspūdžio, vadavimo sąjungos politine 
džete buvo numatyta. nes politikoje katino maiše!veikla, kurios priešakyje

Valstybės skola metams niekas neperka. Ir dėklą- profesorius buvo apie 10 
pasibaigus siekia $259,105,- racijos, pačios geriausios, metu. Dėl VVS “neparti- 
000,000. Per metus laiko ji yra kapa už .griviną, arba? nės veiklos” galima betgi 
Ipadidėjo $3,885,000,000. sakant aiškiau, dažnos jų turėti savotiškų pažiūrų, 
|------------------------------------- yra tiek vertos, kiek Sme- kurios, manau, profesoriaus

Pakalbinkime kaimynus ir tonos priesaikos. ner.ustpbins.
draugus užsisakyti “Kelei-; Politinėj emigracijoj LRS Knda Lietuvoje naujai is- 

Kaina metanu $3. 'pasirodė, kaipo nauja poli- kilusi diktatūra gyveno i

jūnai ir dezertyrai to ak
lo pasitikėjimo neįkvepia? 
Kvla klausimas, kokia gali

-U »♦n-

(tykiai su kitomis grupėmis 
(referuoja V. Gervickas; 
10—LSS statu tas-konstitu- 
cija (referuoja K. Bielinis, 
S. Michelsonas ir J. Januš
kis) ; 11—rezoliucijų ko
misijos pranešimai ir nuta
rimai; 12—LSS vadovauja
mų organų rinkimas: Cen
tro Komiteto, jo pavaduo- 
tojų-alternatų ir revizijos 
komsijos narių; 13—įvai-
rųs klausimai ir sumanymai; 
14—suvažiavimo uždary
mas.

Musų LSS kuopos, gru
pės ir pavieniai nariai, kur 
jie bebūtų—Los Angeles, 
Calif., Chicagoje, New Yor
ke, ar kokiame mažame 
miestelyje—visur yra ragi
nami pasvarstyti darbo
tvarkės punktus, kurie yra 
aktualus, ir dėl jų pasisa
kyti viešai per spaudą ar 
laišku tiesiai LSS Centro 
Komitetui, o mes, jūsų nuo-

• mones suglaudę, perduosi-
išeities““'tašku;n’e.LS.S suvažiavimui. Su- 

važiavimas savo rezoliuci
jose nuties mums veiklą at
eičiai.Jonas Ragelis

1952 m. birželio 29 d.
New York. N. Y. LSS Centro Komitetas.

KANDIDATAS IR GUBERNATORIUS

Senatorius R. A. Taft sveikinasi su Pennsylvanijos >ju- 
hematoriu (kairėj) John S. Fine. Gubernatorius iki 
paskutinės dienos sakėsi esąs neapsisprendęs, kurį kan
didatą remti republikonų konvencijoj, o su pubematoriu, 
manoma, balsuos ir nemaža dalis Pennsylvanijos delegatų.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENT AL kuriuo® galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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'Keleivio’ Knygos'dėl susiiaukšlėja, kad jis
‘ negauna užtenkamai krau
jo. Dieną, kai žmogus
vaikšto ar sėdi, kraujui sun- ___
ku i galvą patekti, o naktį, DEMOKRATINIO 
kai žmogus miega, tai. jo SOCIALIZMO PRADAI 
kojos visvien žemiau gu i
negu galva.

KELEIVIS, SO. BOSTON

AKTORIUS IR JO DUKRELĖ

Prancūzu filmų aktorius Jean-Pierre Aum<ni Paryžiuje 
pasitinka savo mažą dukrelę, kuri grižo iš Amerikos. Vai
ko motina, aktorė Maria Montez. mirė pernai rudenį.

VISUOTINAS TVANAS

Pasižvalgius Aplinkui
Ankstvvesniuose “Kelei- kačiukas. Aiškiai matyti, 

vio” numeriuose. Moterų kad ji labai nuobodžiauja.
Skyriuje, ėjo karštas gin- Motina juos ir bara ir ra- 
čas, kuri sukėlė p. O. Kabi- mina ir vis žiuri i “stei- 
lienė savo straipsniu “Pre- džių,” kur šaudosi “kaubo- 
zidentė Moteris.’’ Kaip pa- jai" ir aistringai bučiuojasi 
prastai vieni buvo už, kiti du meilės kankiniai. Pa- 
prieš, dar kiti rimtai disku- galiau apie 10 vai. vakaro 
savo pasiūlytų moterų tin-, moteris, paėmusi abu nen- 
kamumą prezidento vietai, niaujančius vaikus, išeina 
tarytum p. O. Kubilienės namo.

jau butu buvęs štai kitas vaizdelis. Ei- 
Amerikos visuo- nu gatve pavakarėj. Ant 
mums reikėjo tik šaligatvių sudėtos dėžės vi

sa vo nuomonę, šokių atlaikų, kurias rytą 
Ne vien p. O. Kubilienė su- miesto darbininkai išveš 
galvojo pasiūlyti i prezi- kur nors nuošaliau. Dėžės 
dentus moterį. Antai, kai neuždengtos, ii- apie jas mi- 
kurios moterų lygos galvo- lionai musių ir muselių 
ja išstatyti kandidates vice- skraido, o atmatų kvapas 
prezidento vietai. Ką gi, užnuodija visą gatvę. Ant 
bravo moterys! Jei tas pro- “porčių” sėdi moteris ir 
jektas ir nepraeis, tai pats žaidžia su dukrele. Kram- 
faktas, kad moterys visai to bananą ir nulupusi jo 
rimtai siūlomos tokioms žievę meta ant šaligatvio, 
aukštoms vietoms, pripildo Smulkmenos, ar ne? Laik- 
pasididžiavimu ne vieną rasčiuos ilgi straipsniai ra- 
moterį. Štai ir aš norėčiau šomi apie švarą, apie bak- 
pakalbėti apie pasididžiavi- tėvijas ir užkrečiamas ligas, 
mą, prezidentavimą ir kas- o gatvėje atidarose dėžėse 
dieniškus reikalus. pūva valgių likučiai ir kito-

. . . , kios išmatos ir niekam dėlAr ,s t.esų taip svarbu, [o nesRauda ivos. Net
bus .P1.e2iden1tas-mo,f-moterim, kurių vaikai apie 

ns ai ritas. . nuo o dėžes žaidžia ir volio- 
nors kiek pasikeis suliesi * Rai dR toje
ekonominis ir politinis gy- į « Rur vaRal. dįž& 
venimas? Manau, kad ne.
Nuo to, kokia politinė par- s oxeJ°- 
tija laimi linkimuose ir pa- Nueik žmogus apie 1 vai. 
gal kokią programą ji tvar- I kavinę, tuo metu, kai iš 
ko gyvenimą, daug kas pri- mokyklos grįžta mokiniai, 
klauso, bet visiškai nesvar- Kavinėje toks begalinis
bu ar laimėjusios partijos triukšmas, toks laukinių ka- . .
priešaky stovi vyras ar mo- čių kniaukimas, rėkavimas, Debesėliai silitasparniai Kur uk nori, kur sumano, 
teri< iaunas ar senas žmo- dainavimas ir stumdvmasis Saulės blizgančioj šviesoj, ir p. y laukius klajoja, X? T™ kodėl moterims tarp staliukų, kad jautie%g ant marių baltos burės !,
taip rūpintis prezidentavi- patekęs į laukinių gyvuliu- DaRgaus knstole lakioja, 
mu, kodėl žiūrėti aukštyn ir kų gaują. Bet tai ne žvė 
nematyti, kas dedasi po ko- liukai, tai “high schoolės”

projeKtas jau 
priimtas 
menės ir 
pareikšti

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

budu. dienų klat.siti.ams suprasti knygute, ėmės: tiek vandens? Kur tas van-
• j-i •• . Kaina ...............................................50c duo yra dabar? Ir kaip Nojus g»-jaU Vien cel grožio, mote- Įėjo surankioti viso pasaulio gyvu-

i rims reiktu kasdien kelta LAISVOS LIETUVOS vabzdžius ir paukščius? K-m• * šitie klausimai rupi, teperskaito
minučių pagulėti taip. kad LSDP Užsienių Organizacijos ras- knygelę “Ar Buvo Visuotinas T.a-
k-ninc hutu aiiL-čAiuii tai ir dukuniemai. sudaryti dėl bol- naši?” Kama ............................ 25cKOJtL OUtą auk.ciaa gaiVOo ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .25c

lir kraujas galėtų gausiau tikRa TEISYBĖ APIE
! ateiti į galvą ir į veido rau- SOVIETŲ RUSIJĄ
meni** ✓Arba komunistų diktatūra faktų 

----- 1 —- - šviesoje. Vist nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kvia klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty

Tokiu

ŠEIMININKĖMS
Mėsos Šutinys

Reikia paimti:
I l>/2 svaro mėsos

1 šaukštas miltų 
Žiupsnys druskos
1 supiaustytas svogūnas 
Kelios lazdelės salierų
2 supiaustytos morkos 
2 supiaustytos bulvės 
*/2 puodelio tomeičių padažo 
1 šaukštas taukų 
Žiupsnelis pipirų

bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? .Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 

: uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
1 pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rasai dabar Lietuvą valdo, tai kas 

! y ta tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
| apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko

dą Lietuvos atęjtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau- 

i nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
, puslapių didumo. Kaina 50 centų.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nvksta visi tie lobia:, kuriuos 

žmonės kuria per amžius ? Šj intri
guojantį politaskai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos .-x>- 
cialdemokraty teoretikas Kati Kaut
sky. Kaina ................................ lOe
SOCIALIZMO TEORIJA

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šio! keA«..-i 
draugijos formos, ir košei turės bū
ti pakeistas kanitalizmas. Kaina 25c
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro 11. Laba: puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvos prizedentas

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

1 kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
i rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, jautiena, apie senesnių laikų veikėjus ir pa- 

. , . , . vbrcieny nr aviena Qnnian Pasakoja daug linksmų ir įdomiųprezidentavimu, bet jos la-augusiu nusikaltėlių skai-v . .a ai .. . i>iaL' nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny-
bai rišasi su moterimis. Nuo čius la ai didelis. Tai visa» f.ra21als sabąhu- .I1™“..t"?*® 

t kais, pavolioti juos miltuo-

Mėsa gali būti

moters priklauso, ar jos 
vaikas moka elgtis viešoje 
vietoje, ar jis skaito tinka
mas knygas, ar jis lanko 
gerus “muvius,” pagaliau 
nuo jos priklauso, ar gatvė 
ir kiemas ties jos namu šva
rus ar ne. Gal tos gyveni
miškos smulkmenos ir ne-įsilipdvs paiiusios šeimos, - . ,
butų tiek baisios, jei šalia|žodžiu. niekas nepasikeis. ugnies. \ aiandą prie

r baigiant sutinti sudėti su- NIGŲ CELIBATAS

rodo. ad kažkas 
tv; 
dan

vra ne

Tuomet mėsa užpilti Bet dei ko gi norisi ? De

kac

tomeites, salierus, suplaus- naz;au įelko žmogui reikia cuk- ’ ’ -au.;. druskos ir kitų panašių daly-

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina ___  $1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų gamini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kode! žmones 
priėjo krikščionybės gadynę? Visuj 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa- 

ies* žmogus į skaitęs šią knygą. Tai didelio f r. 
1 ko be vai-' mato’ 271 puslapio knyga. .. $l.iX)

vienSLl aišku, kad net jei J .. . . • K*° žmogus silpsta? Ir delko vienas I CIPT rwa nATCAIverdančiu vandeniu, sudėt! maistas duoda daug.au spėkų, kitasvisą vyriausybę sudarytu-
me.,‘ yn°te. ų. . nesumažės gabaliukais, ir Šutinti ^4? Kodėl jam reikia" riebalų? Si- aP!e musų tautą, apie šeimyną ir
nusikaltėlių skaičius, nesu- . , , tuos klausimus suprasi tiktai iš šios aPie darbą. Toji knyga palinksmins

Viską 6 valančias ant leng- knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos Jus? laisvas nuo dar U valandas. Di-
kaina tik

Gražios eilės ir dainos. <?ia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos

jų neturėtume tokių reiški- Norint urėti geresnę visuo- 
nių: nepilnamečių nusikal- menę. reikia turėti geresnes 
tėlių skaičius labai didelis; šeimas, geriau auklėti jau- 
divorsų skaičius nuolat au- nąją ki tą, o tai ir yra mo- 
ga; valkataujančių vaikų terų. btt ne prezidento už
skaičius musų turtingoje ša- daviniui.
lyje stebėtinai didelis; su- Marė Pakarkliene.

SILKASPARMAI DEBESĖLIAI

Tolimoj pietų šaly 
Tyros bangos okeano

Tuo tarpu po ko- tmokiniai atėjo po pamokų Juoc; pagimdė, išaugino 
Ir šilkais juos apkedeno.

jomis
jomis yra visokių akmenų, savo energjos m gyvenimo
nelygumų ir purvų, kuriuos džiaugsmo išlieti. Ir kyla
gali pašalinti ne preziden- nenoromis klausimas, kodėl
tas, bet eiliniai vyrai ir musų jaunimas turi išlieti
eilinės moterys, jei tik jos savo energiją, stumdyda-
tinkamai supranta savo pa- masis kavinėse ir keldamas
reigas ir jas atlieka. nežmonišką triukšmą? Ko-

, ,. . . dėl penkiolikmetės mergai-Paimkime kasdieninio gy-_ f . . . , .to.,, •• c? tęs tun tose pat kavinėseven.mo smulkmenas. Pa- cigaretej tarvtum ra.
vvzdziui. nueini žmogus , * J®. n •. ' • ® • jkvmas butų sveikos jaunvs-kur 1 “muvius ir matai: * - n T- tęs ženklas. Ir nenoromissalia seni jauna moteris su , . ,, . , ,, . J.. .. . . kyla klausimas: ka daro judviem vaikučiais, vienas • t j -

Ir išleido i kelionę 
Po svečias šalis lakioti, 
O jiietų vėjeliui liepė 
Juos lydėti ir daboti.
Ir keliauja debesėliai

otus okeano.

delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir
nų. Kaina ................................ $1.00
KAIP TAPTI SUVIENYTU 
VASTUŲ PILIEČIU?

Išaiškinimas pilietybės statymų su 
reikalingais klausimais ir atsaky
mais lietuvių ir anglų kalbose. 
Kaina .......................................... 25c
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbainini as
r Rpilria neimti- sulietuvino Ferdmand de Samcgitia I pasidarė. Rusijos diktatorium. Kaip( rveinia panini. Kaina ............................................. 25c, jis įgijo valdžią ir pašalino savo liu
li puodelis rudojo cukraus : vuaius draugus. Labai įdomi knyga,' , , ... ŽEMAITĖS RAŠTAI Kaina.............................................. 26«’/į. puodelio grietineles (hgnt

cream) Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-1 KODĖL AŠ NETIKIU
. -na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar I niFVA^i/4 puodelio sviesto ar margari- ka<1 buvo paprasta kai- * , .. , ,

no rno moteris, mažai mokslo išėjusi,! Laisvamanis čia pasako, koae!
.... , . ... , , , . gyveno akyje ir augino vaikus, kaip neK311 tikėti. Pilna_ argumentų, ku-l>/2 šaukšto vaniles ekstrakto tūkstančiai ir milionai kitų moterų. nesumus joks jėzuitas..........2'Je
6 bananai V paskui ji ėmė apysakas rašyti. LIETUVIU KALBOJJos apysakos yra tikras gyvenimas,Sumaišvti cukiu. grieti- kuri tūkstančiai žmonių gyvena, bet GRAMATIKA

Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- Pritaikyta Amerikos

15c

piaUStVtaS morkas, o po §i knygelė parodo, kodėl Romos 
pusvalandžio—bul ves. 
lan duoti
lių lapais.

bta- popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori- 

lan duoti apibarsčius petre- ja» jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ii mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D.,Bananu Desertas

Nakrį i’-is tarp kalnynų,
Ryta < ?sos pailsėję: ‘ nėlę svie?tą ar margari- ™
O na-, au, lyg gulbių pul- na ir pa¥įrįnti viską ant

lengvos uenies, visą ,-1’- ---- ’ —*“ x----- --------- ' - - -
Vėl iš ' ’ * '

__ įeivis ’ parduoda jos raštus parašy- j savo raštiška lietuvių kalbos žinoti
:j aukia draugsu vėju.' gant Kai sutirštės (iki Se SSjo^p^Si^o i^ro 

Kur į nvksta debesėliai, ‘majonezo tiretumo) nukelti į’.i^’ ^..knyg.a’..14A^
N’ie! >. niekas ju nežino.. .i?_uo ” pridėti \an.i- yraIąpaveiks“as su*£a£ TAVO KELIAS {
Al f. •’-rlarlriiioc cntirncta U^S ekstl’aktO. sios rašytojos parašu, taipgi paveik- ; Of,p|Ai i7m a*** Sutirpsta, f* k n C ir -’ndo s 211 va,kv P'aieglaudų, kurias Že-
Af <r;f; lotUOS okeano AUIUptl nananup b >Uk1C- mailė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-' parašę L. Biuro

ti i atskirus bliudelius arba *'?malęės kartu su Andrium Bu- kus socializmo aiškinimas..........
• .... l°ta ir Al. Bulotiene. Sulotus ziau~ —.___ ____

: OTzvrtn rlLlyvi: T’-žvvii‘i riai nužudė vokiečiai laike šito ka- KAIP SENOBĖS ŽMONĖS
It' ■didelė k"y^ puslaR,ų’ 'PERSISTATYDAVO ŽEME?

K. BINKIS.

Gyslų Ištinimas
Amerikoje yra šimtai toje sutvenkia daug krau- 

tukstančių moterų, kurios jo ii- vena turi išsiplėstu 
kenčia nuo ištinusių kojų Kad -išaugėti nuo venų (Reikiav.v.ci.i motinos, koki auklėjimą tie Kenčia nuo ištinusių Rojų Kad a; -saugoti nuo venų, trinia pamut

apie < meių amžiaus, n £^,;vaikai gauna namuose, jei-!sys^- pač daug moterų i štmi"reikia laikytis šiųjsmetonos, cukr< 
mergaite, gal 4-o. Motens viešoje vjetoje jįe elgia- turį iššokusias gyslas, kai taisyki?.u " < skonį—1-2 šauks
krzimtn rhpunnfr Plim ir te. . . ' . . J 6 L..i.• .i.____ ■» i .__LnriiL-ti yKramto -cneying gum ir j. Raip ’vėriuka'i?" ~ Į sulaukia 40 ir daugiau me-
atycziai žiuri į steidzių.^ . . jtų amžiaus. Ištinusios gvs- ir joki., raiščių, kurie ver-
Apie ją visą laiKą tnuks- Tai vis smulkmenos n rodOj kaf} kraujo cirku- žia Kojas, nes tuomet krau-

L N- nešioti keliaraiščių

!lės ekstrakto.
Nulupti bananus ir sūdė- maitė prižiūrėjo."Yra taipgi paveiks-1 parašė L. Biumas. Trumpas ir aiš- _ . ... . -

į vieną didelį. Užpilti iš- riai nužudė vokiečiai laike šito ka- KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
virtu padažu ir atšaldyti. garsiai? rašUte rJuis PpUaveFks-
Prieš duodant stalan gali- Kaina ..... ••••............ 50c
ma apip/lti plakta grietinė- A^GLIšKAI-LIETL VISKAS 
le (vvhipped cream) arba
su Smetona ir

paimti puodeli kasdien girdime daug angliškų 
1 1 : žodžių, bet dažnai nežinome, kaipaus pagal til»ai jie lietuviškai vadinasi. Tam 

čtn iv re,Kai?’. yr.a reikalingas geras žody-^LU .. gL- nas. i aipęi kas turi giminių Europo-
rai išmaišyti.)

mas. Berniukas sėdasi nuo pasakysit, kad jos nieko liacija yra bloga ir, jeigu jas ne-ali laisvai kojose
vienos kėdės ant kitos, mer- bendro neturi su preziden- nesigriebti vaistų, tai ištini- vaikščku. 
gyte tampo motiną už tavimu. As taip pat rna-’rniiS gaiį virsti pikta liga. 2. Stengtis nestovėti be'
skverno ir kniaukia kaip nau, kad jos nesiriša su

DODGE ĮPĖDINIS SUSIŽIEDAVO

“Automobiliu įpėdinis.” Horace E. Dodge, susižiedavo su 
p-le Grege Sheruood Prancūzijoj. Iš susižiedavimo cere
monijų pažymėtina tas, kad jaunikis nupirko busimajai 
žiedą lygiai 100-000 dolerių vertės.

Nuo ko atsiranda venų perti aus, s. Stovėjimas žmo-’ 
ištinimas? Venos tai yra gų daueiau nuvargina negu 
tos gyslos, kuriomis kraujas vaikščb mas.
teka į širdį. Tose gyslose 3. .JeUu reikia ką nors 
yra tam tikros sienelės, ku- sunkiai Kelti, įkvėpti giliai 
rios, lyg durys, atsidaro ir orą ir laikyti, kol daiktą 
užsidaro. Tos sienelės at- pakelsi. Tai palengvina 
sidaro tik į vieną pusę—jos kraujui i> kojų patekti i šir- 
leidžia tekėti kraujui Į šir- dį.
di, bet neleidžia jam grįžti ' 4. .Jei jauties nuvargusi, 
atgal. Jeigu viena iš tokių vakare r.ors 10-15 minučių 
sienelių blogai veikia, tai atsigult; :aip, kad kojos bu- 
apie tą vietą susidaro di- tų 2-3 pėdas aukščiau gal- 
desnis kraujo spaudimas ir vos. Ta? galima padėti po 
gysla iššoksta ir ištinsta, kojų kelias pogalves, arba, 
Pastebėjus tokį ištinimą, jeigu lova senoviška, užkel- 
reikia tuojau kreiptis pas ti kojas ant lovos galo. Po 
daktarą. 10-15 minučių galima atsi-

Be to, ištinusios venos gulti normaliai. Ne vien 
pasidaro nuo venų trombo- daktar; . bet ir grožio spe- 
zo. Tai atsitinka tuomet, cialistai -ako, kad labai 
kai venoje sukietėjęs krau-sveika įgulėti kiekvieną 
jas užblokuoja veną, taip dieną bent 10 minučių iš- 
kaip pylymas sulaiko van-i keltomis kojomis. Jie sa- 
deni. Tuomet vienoje vie- ko, kad žmogaus veidas to-

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS 

Pagal K. Kautsky naujesnioraia
_ ____ žiriomis tuo klausimu papildyta

je ir nori jiems pagelbėti'angliškai i knygutė. Kaina............... ............. 2i«c
jšmol.ti, tai geriausiai jiems pasi-1“KELEIVIO” KALENDORIUS 
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai
Kišeninio dydžio, 400 puslapių kiy-:1“0^

, ga, su ištarimų nurodymais. $3.00 j Da-J? gfcrų skaitymų, eilių, patari-
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA mu. intormacijų. Verta visiems isi-

i . • .j . . {gyti. Kama ............................. oOckabai .domi knygutė situc svarbiu i------------------------------------------------
k .aušimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 1
vienas katalikas ir socialistas. Pa-i Remkit biznierių' kurie* 
rase F V andervelde, vertė Vardu- . ,5^ . *nas. Rama ............................ 10c 1 skelbiasi Keleivyje.

—— ———___-- 1 ■ ■ ■ ■ —-------
Mamytė Labai Dėkinga
-------------------- ------------------------\f

Mamytės gimtadienio pro- \ 
ga užrašiau jai “Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, dukrele, ačiū*’...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
•3Ė E. Broadway, Se. BettOn 27, Maae.

piilrm-p Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
lūki ui u. aT kitas žodis lietuviškai vadinasi.

SVEIKA MOTERIS

Filmu žvaigždė Anne Francis 
sakosi esanti “baisiai svei
ka.” Reikia pasakyti, kad ji 
Ir atrodo visai sveikai ir gra
žiai.

$

daug.au


Nr. 28, Liepos 9, ly52 Puslapis Septintas
;karštos meilės ir dėkingumo išvežtas gyvuliniame vago-'mališką moterį ir motiną, o

Iš Plataus Pasaulio
Duclos Laisvas Lenkų Kadetai

Prancūzų teismas išnešė Du lenkų karo laivyno 
sprendimą, kad bolševikų kadetai Genujos uoste pa
vadų Jacųues Duclos arės- bėgo nuo savo mokyklinio 
tas demonstracijoj buvo laivo ir prašė Italijos vy- 
neteisėtai padarytas, nes : riausybę duoti jiems prie- 
jis„ kaipo parlamento at- glaudos teisę. Jauni juri- 
stovas gali būti areštuotas ninkai su mokomuoju laivu 
tik tame atsitikime, jei jis plaukiojo jurose ir laivas 
pagaunamas darant nusi- užsuko i Genujos uostą, kur 
kaitimą. Duclos paleistas kadetai ir pabėgo.
iš kalėjimo, bet byla prieš! ---------
ji nenutraukta. Satelitai Sauvaliauja

KELEIVIS, SO. BOSTON

RVBEŽIUS PER ŽĄSŲ BŪRĮ
Tau. musu vadui.ir mokytojui, 
už tėvišką rūpestį musų res
publikos pražvdimu, už kasdie
ninę pagalbą socialistiniam že
mės ukiui.”

Švedija, Danija ir Angli
ja kaltina rusų satelitus,! 

Amerikos senatas pereitą Bulgariją ir Rumuniją, kad 
savaitę patvirtino sutartį su jos sauvališkai paskelbė, 
vakarine Vokietija dėl jos'jog juių pakraščiai 12 ju- 
itraukimo į Vakarų Euro- ros mylių nuo žemės yra jų 
pos gynimąsi. Vakarinė “teritorialiniai vandenys.”

Patvirtino Sutartį

Vokietija jier Europos ar
miją įsijungia ir į Atlanto 
Gynimosi Sąjungą.

Anglija ir Yalu

Anglijos parlamentas 300 
balsų prieš 270 pritarė W. 
Churchill vyriausybės poli
tikai ir atmetė darbiečių

Satelitai tuo žvilgsniu pa
sekė tiktai Rusiją, kuri sa-! 
vo “teritorialinius vande-1 
nis” irgi nukėlė toli į jurą.

Yalu Elektrainės

Aliantų karo 
skelbia, kad 13

ne į rusišką vergiją į šiau 
rę, kur Pečoros upė įteka 
į Lediniuotąjį vandenyną. 
Ten daktaras buvo laiko
mas pirma vienoje, paskui 
kitoje stovykloje. Trauki

ne kaip į “nekaltai pradė
jusią” viršgamtišką sutvė
rimą.

REIKIA DARBININKO 
FARMAI

nys, kuiis vežė Dr. Devenį.i Uall ir
turėjo 70 vagonų, maždaug kad tik butų teisingas žmogus. Ge- 

» • i-i • iram žmogui labai gera vieta, viso-. - po 40 žmonių kiekviename kie patogumai, tikrai bus patenkin-
įdvaru akamonai, žmonių orvvuliniame vairone Nei l',as- Oėi mokesčio susitaikysim pa-J. K-i ••> -J* gyvuliniame vagone. Daigai darbų ir teisingumų. Kreiptis
• piakaito siuibėjai. Savo lovų nei sėdynių vagone šiuo adresu: (30>
laiške Stalino pastatyti Lie- nebuvo, buvo tik skylėj r. D.F?n&ni»nd,tok y.

grindyse išeinamai vietai, j Arba uiefonuot: Homer 459-m2. 
Po 16 dienų kelionės, bai-!
iai išvargę, ištroškę kali-j DYKAI! DYKAI!

Už ką dvarų užveizdos 
dėkoja Stalinui? Gal jie 

! dėkoja už tai, kad dėka 
'Stalinui jie yra Lietuvos

Būrelis žąsų vaikštinėja Bavarijos pasienyje. Per žąsų 
kiemą rytinės Vokietijos bolševikai tiesia tvorą, kuri turi 
aklai atskirti bolševikų valdomą Vokietiją nuo vakarinės 
Vokietijos. Paveikslas nutrauktas prie bavarų miestelio 
Moedlareuth. *1

Iš Pavergtos Lietuvos
Pažadų Laiškas 
“Brangiajam” Melžėjui

Grūdinių 
I srityje ne

tuvos ūkio melžėjai sako:
“Respublikos kolūkiai ir ta

pybiniai ūkiai garbingai atliko 
'grudų, bulvių, pieno, vilnų, 
šieno ir kitų žemės ūkio pro
duktų valstybei atidavimo 
planą.’’

Vadinasi, atidavė Stali
nui (valstybei) Lietuvos 
derlių ir patys tam plėšikui 
dėkoja! Kas supras bolše
vikišką dėkingumo buhal
teriją? Rodos, reikėtų dė
koti Lietuvos laukų darbi- 
'ninkams, kad užaugino 
tderlių Stalinui. Rodos, Sta
linas turėtų dėkoti, nes jis 

kultūrų — Šiaulių yra didžiausias Lietuvos

išvargę,
niai pateko į Kotlas mies- Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
to 15 t o o ; skausmus, REUMATISKUS SKAUS-tą, is ten į skirstomąjį MUS rankų, kojų skaudėji-

runkta” Kožvoie iš kur-^o tirpimo, neuralgiją, puiiKLą is | NUOVARGJ, DIEGLIUS. Jeigu tan»-
tremtimai buvo skirstomi sta įvertini savo sveikatų ir jų brau
no ivuiriac Qtnvvkla« !^ini> tai tojaus parašyk savo var-Į)O jvdlIlHš Stovy Kias. Idą, pavardę ir antrašą ir siųsk sį

Kada Dr. M. Devenis bu- ęa<sin.ims» . . perintos. . . .. . | Deksnio Galindos Mosties. A p lai-VO suimtas ir kalinamas, JO kyši be jokio mokesčio, pavartojęs 
Devenienė-‘T?°: Jeigu nesijaustumžmona, Alena Ut:vt:illfc;ilt; s£jpresn£s jr sveikesnis, ir negelbė- 

su trimis vaikais, pabėgo iš ta i“™®, grąžink mums ŪkusiųT. . , * . . 0 . | ir jums daugiau niekas nekainuos.Lietuvos ir atvyko į Amen-,Mes žinom, kad tūkstančiams pa- 
ką. Prasidėjus rusų-vokie- ir
Čiu karui iš Lietuvos, peri Yra senas ir teisingas priežodis:
- ' ............. .. Įkas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu

n” nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim. (29)

mažiau kaip žemes
centnerių. Kauno srityje_17.6, ge, išejna atvirkšiiai. ban.

Portugaliją, žmona gavo ži
nių, į kokią stotį šiaurėje 
jos vyras buvo išvežtas.

vaisių sudorotojas. Žmona tuoj pradėjo rupin-

DEKEN’S PRODUCTS 
P. O. Box 666 

Neuirk 1, N. J,

Pereitą savaitę įdėjome centnerių, Klaipėdos srityje ,. Dastatvti akamonai dė" 
i-jiilruc ič nuvnrfrtnciAC 1 £ 1 ^nfnnrin Vilnionc aeitv. 0110 P«M«l<yU aKaiuOndl (levadovybė! ištraukas iš pavergtosios 16.1 centnerių, Vilniaus srity- 

elektros1 Lietuvos žemės ūkio vado-je 14.5 centnerių.
žieminių kviečių—Šiaulių sri

tyje 17.7 centnerių, Kauno sri-
stočių prie \alu upės yra Vų įr viršininkų laiško, ra- 

pasiulytą rezoliuciją pa-i taip suardytos, kad jos ne-! šyto Stalinui į Maskvą. Ta- 
smerkti Yalu upės elektrai-'begali dirbti ir gaminti me laiške valstybinių ir 
niu bombardavimą. W. į elektros Mandžurijos karo kolchozinių dvarų viršinin- 
Churchill elektrainių dau-; pramonei. Bombos ir to- kaį “įsipareigoja” atlikti 
žymą skaitė reikalinga. ,liau neleis toms jėgainėms didelius darbus keliant že- 

pradėti dirbti. mės ūkio gamybą ii- gyvuli-
—;-----  ‘ ninkystę.

Byla Prie* Nacius Laiškas Stalinui sako:

koja banditui, o Lietuvos 
žemdirbiui išgrauš!

tis per valstybės departa
mentą, kad jos vyras, Ame
rikos pilietis, butų išvaduo
tas iš rusiškos vergijos. Per

REIKALAUJAME
AGENTŲ

Vokiečiai Bėgliai

Rytinės Vokietijos vienas
aukštas policijos pareigu-! Vakarinės Vokietijos vy- “. . - siunčiame Tau, bran- 
nas ir devyni policininkai riausybė iškėlė bylą prieš £iajam tarybinės liaudies va- 
pereitos savaitės viduryje “Reicho- socialistinę parti- 'r mokytojui, visų musų 
pabėgo i vakarinę Berlyno ją,” kuri yra ne kas kita, *'«!*?"* b organiza-
miesto dali ir prašė duoti kaip nacių partija. Vyriau- va<Jui kar5čiausius sveikini. 
jiems prieglaudos teisę. Po- sybe prašo teismo išnešti mu$ ,r B visos .jr<fes ]inkime 
licijos pareigūnas atsivežė sprendimą, kad paitija tu- yau geros sveikatos ir ilgu m 
nemažai bolševikiškos poll= i’i būti uždaryta, kaipo hit-tų gyvenimo musų mvlimosi

tyje 17.7 centnerių, Klaipėdos nri/rvi/l
srityje 16 centnerių, Vilniaus UK, UEsVEjIiHJ
srityje 14 centnerių. , į LIUDIJIMAS

\ ašarinių kviečių — Šiaulių ______
srityje 17.2 centnerių. Kauno metais i Amerika iš!tas’ rusai JI “surado” sto-srityje 17 centnerių, Klaipėdos metais į Amei ką 1S išvyk-
sritvje 16.7 centneriu. Vilniaus Rusijos atvyko Dr. Myko- 2L, f J Y
srityje 14 centnerių. las Devenis. Jis atvyko į

Linų pluošto—Šiaulių srityje Ameriką tiesiai iš vienos 
4.3 cnt., Kauno sr. 4.2 cnt., vergų stovyklos Rusijoj.
Klaipėdos sr. 4.2 cnt., Vilniaus Per veik du metus dakta

Didelė proga dėl motery ir vyrų, 
pardavinėjimui Deksnio mosčių. Tu-

daug mėnesių jokios žinios
apie kalinį nebuvo galima o..nt«ent co.
gauti, bet pagaliau nuro- p. o. b«x 666 N«w«rk i. n. j.

(31) -džius Maskvai, į kokią sto
ti Dr. Devenis buvo išvež

PAIEŠKOJIMAI
ti į Ameriką.

Nauji Leidiniai

cijos paslapčių. lerinės politikos tęsėja.

KAS MUMS RAŠOMA

me-
mvlimosios 

Tarybinės Tėvynės ir viso pa
saulio dirbančiųjų džiaugsmui 
ir laimei.”

srityje 4 centnerius.
Cukrinių runkelių — Šiaulių

srityje 228 centnerius, Kauno! 
srityje 234 centnerius.

Bulvių—Šiaulių srityje 164 
centnerius, Kauno srity—164
cnt. lYiaipeuo 3iivj 1 nnfj. vijv.

Ką Žada Padaryti

Lindbergh ir Franco , jis mano, kad kardinolo titulas Nuolankiai, šliužų lietu-
! duoda teisę barstyti, smėli Į viu ir driežų lankstumu pa-

Musų miesto kardinolas Spell- ! js 
man painformavo amerikiečius, ‘ 
kad generolas Franko labai en
tuziastiškai buvo pasitiktas 
Barcelonoj. kur ir kardinolas 
buvo nuvykęs^ i eucharistinį 
kongresą. Kardinolas sakė, 
kad Barcelonoj generolas dik
tatorius buvo pasitiktas taip 
pat, kaip Charles Lindbergh 
grįžęs iš Paryžiaus po sąvo sėk
mingo solo skridimo į Prancū
ziją lėktuvu 1927 metais.

New York, N. Y.
KOVELIS.

Sako, Lattimore 
Sovietų Agentas

120,000

rašytame laiške, Lietuvos 
dvarų viršininkai pasižada:

“Padidinti 1952 metais ben
drą pasėlių plotą respublikos 
kolūkiuose 120 tūkstančių hek
taru daugiau, negu buvo 1951

hektarų, arba
Senato viena pakomisija, j240,000 amerikoniškų akrų,

kuri tyrinėja Institute of ta; 
Pacific Relations, paskelbė 
savo raportą ir jame vadi
na profesorių Lattimore 
“sąmoningu ir aiškiu sovie
tiško sąmokslo įrankiu.”

Pakomisija siūlo teisin
gumo departamentui su
šaukti grandziurę ir iškelti 
bylą prof. Lattimore’ui ir 
J. P. Lavies Jr., valstybės 
dępartamento aukštam tar
nautojui, už jų duotus me
lagingus parodymus komi
sijai.

Profesoriaus Lattimore 
vardas prieš porą savaičių 
skambėję spaudoje sąryšy

Kardinolas matė. kaip kata- 
loniečiai pasitiko Franko. Jis 
gal matė ir Lindbergho pasiti
kimą New Yorke, o jei nematė, 
tai jam kas nors galėjo pasa
kyti. Bet kardinolas, matė ar 
čius dideliais neišmanėliais, jei 
nematė, visvien laiko amerikie- 
iis diktatoriaus pasitikimą ly
gina su lakūno pasitikimu.

Kai Lindbergh grižo iš Pary
žiaus jo New Yorke laukė ne 
tik žmonių minių minios, bet 
laukė jam adresuotų 500,000 
laiškų, 75.000 telegramų, du 
prekiniai vagonai iškarpų iš _ . .
laikraščiu aprašančiu jo skridi-|SU jo neteisingu įskundimu, 
mą. - buk jis rengiąsis vykti į So-

Tuo tarpu Barcelonoje nema
ža dalis kataloniečių butų su 
mielu noru generolą Franko 
sulaukę su bombomis už jų

vietų Rusiją.

Neužmirškit, kad “Keleivio”

kalbos persekiojimą ir jų auto- prenumerata Amerikoje yra tik
nomijos užsmaugimą. Įdomu, į „ metams, kuomet kiti savait-
iš kur kardinolas ima drąsos j .
taip informuoti žmones? Argi raščiai kainuoja po $5.

A. LALIO

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angližka* ir Angliikai-Lietuviika* 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mas*.

milžiniškas žemės 
plotas. Tas žemės plotas 
neatsirado iš nakties ar iš 
Stalino malonės. Ta žemė 
buvo ir 1951 metais, bet ji 
buvo neapdirbta, neapsėta, 
tai buvo dirvonai, kurių 
bolševikiški dvarininkai ne
sugebėjo apdirbti ir išnau
doti. Šiemet Lietuvos dva
rų užveizdos pasižada 120,- 
000 hektarų papildomos 
žemės išdirbti, apsėti ja
vais, runkeliais, linais ir su
imti derlių.

Bet dvarų užveizdos laiš
ke nepasako, kiek dar il
siais metais lieka neapdirb
tos ir dirvonuojančios že
mės. Jei pasakytų, tai gal 
ir “brangusis Josif Visario- 
novičius” juos išbartų ir 
pavadintų apsileidėliais. 
Kokį derlių Žada

Lietuvos dvarų užveizdos 
pasižada ne tiktai daugiau 
žemės išdirbti, bet ir geres
nį derlių suimti. Žinoma, 
koks derlius bus rudenį, pa
vasarį negalima pasakyti 
(laiškas paskelbtas Mask
vos “Pravdoje” birželio 5 
d.). Bet derlių pažadėti 
galima ir pavasarį. Ir štai 
kokį derlių žada Stalinui 
Lietuvos laukų akamonai:

Surinkti kolūkiuose 1952 me
tais nuo kiekvieno hektaro:

vra

Vilniaus srityje 160 centnerių. 
Įsipareigojam išvežti į laukus 
5 milionus tonų mėšlo ir 450 
tūkstančių tonų durpių, jkal- 
kinti 40 tūkstančių hektaru 
rūgštaus dirvožemio; 600 koL 
ūkių įvesti žolių sėjomainą, iš
plėsti melioracijos darbus, 1952 
mfctais nusausinti 40 hektarų 
plote sausintinas dirvas ir ap
imti 106 tūkstančius hektarų 
dar nenaudojamos žemės.

Iš derliaus “pažado” sun
ku pasakyti, koks derlius 
užauga Lietuvos dvaruose, 
nes derlių seikėti, kaip ir 
viščiukus skaityti, reikia 
rudenį, o ne pavasari, sėjai 
dar neįpusėjus.

Tie patys dvarų akamo
nai kitoj laiško vietoj sako, 
kad Mariampolės apielin- 
kėje derlius gal būt sieks 
19 su puse centnerių nuo 
hektaro, Joniškio apielin
kėje sieks 18 su puse nuo 
hektaro, Kretingos apielin
kėje po 17 su viršum ir 
Anykščių apielinkėje po 15 
su puse centnerio.

PAKLYDĘ PAUKŠČIAI, Jur
gio Jankaus antroji romano 
dalis, 225 pusi, išleido Gabi
ja, 335 Union Avė., Brook
lyn 11, N. Y. Kaina $2.60. 
Viršelį piešė dailininkas P. 
Lapė.

BARABAS. Paer Lagerkvist'o 
romanas, iš švedų kalbos 
vertė Stasys Vainoras, 212 
pusi., kaina $2.25. Išleido 
Terra. 946 W. 31st St., Chi
cago 8, 111.

Ieškau tetos Marijos Žiurienės- 
Skučaitės, kilusios iš Mauručių. Aš 
esu Marija Jakštienė, Juozo Skučo 
duktė iš Mauručių. Prašau tėtę 
Žiurienę, arba jų žinančius, pranešti 
man šiuo adresu:

'Maria Jurkstiene,
15 Crapo St., Bridgewater, Mass.

APSIVEDIMAI
Ieškau sau gyvenimo draugo, ku

riam nusibodo vienam gyventi, bet 
turi būti doras, nevartot svaiginamų 
gėrimų ir buq 60 metu amžiaus. Aš 
esu pasiturinti našlė be vaikų, turiu 
nuosavų namų, myliu dorų ir teisy
bę. Daugiau žinių suteiksiu per 
laiškų. Prašau įdėti pašto ženklelį 
atsakymui. (28)

A. Skor,
Wilkinson, Wash.

Vidutinio amžiaus ir inteligentiškų 
našlė nori susirašinėti su Caliform- 
joj ar Floridoj gyvenančiais lietu
viais. Rašyti šiuo adresu: (29)

Josephine Girolamo,
1015 So. Hoyne Avė., 

Chicago, III.

ras Devenis buvo laikomas;
Rusijos šiaurėje stovykloje.

Tada Amerikos lietuvių 
(spauda jo pergyvenimus 
vergų stovykloje gana pla
čiai aprašė, bet Amerikos 
spauda apie jo kalinimą ir į 
patyrimus vergų stovykloje 
nieko nerašė. Mat, buvo 
nemada rašyti teisybę apie 
musų sąjungininką.

Šiomis dienomis Ameri-' 
kos vyriausybė įteikė Juitg- 
tinių Tautų organizacijai
daugybę dokumentų apie Paer Lagerwvist, Nobelio 
Rusijos vergų stovyklas ir premija apdovanotas švedų 
tų dokumentų skaičiuje yra rašytojas, atkuria gyveni- 
ir Dr. M. Devenio parody- Barabo, kurį žydų mi
mai apie jo pergyvenimus. nįa išprašė paleisti iš kalė- 

Dr. M. Devenis gyvena jimo prieš Velykas vietoje 
Waterbury, Conn. Jo liu- Kristaus. Barabas neva tai 
dijimas apie rusų vergų sto- buvo atsivertęs į krikščio- 
vyklas yra bene vieninteli? nybę, bet ją suprato sa- 
Amerikos piliečio liudiji- vaip ir už Romos padegimą 
mas. Šiaip jau Amerikos žuvo kartu su krikščionimis 
vyriausybė surankiojo de-; prįkaitas prie kryžiaus.
šimtis tūkstančių Įvairiau- _______________
šių liudininkų parodymų,’ Vatikanas skelbia, kad 
lenkų, rusų, vokiečių, he-,prancuZų katalikiško rašy- 
Ituvių, latvių ir kitokių tau- jtoj0 Robert Morel knyga 
tybių žmonių, bet iš ame-1 «Motina arba Marijos Gy- 
rikiečių liudininkų, r°dos i venjmas” yra draudžiama 
yra tik vienas Dr. M. De-Į skajtyti katalikams, nes tas
venis. rašytojas aprašė Marijos

Dr. M. Devenis • buvo i
areštuotas Lietuvoje 1940

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s N a u į a 
Maistinga G y d u o 1 i 
yra mišinys riešutų, 
uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 

nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, ge» 
nuo inkstų (kidneya)

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 

į sirgtumėt, šitame mišiny yra pa- 
’ stiprinimų. Vartojama arbatos for
moje. Svaras $8.000, pusė svaro 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 
čiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadavry 

South Boston 27, Maao.

Pakalbinkite kaimynus ir 
“Keler

ir žiurėjo į ją, kaip į nor- vį.” Kaina metams $3.
btD°!gyvenimą be jokių stebuklų draugus užsisakyti

Padarę derliaus apžadus metaįs įr buvo kalinamas 
Jševikiškų dvarų viršinin-,10 mėnesių, pirma Ukmer

gei puola ant kelių ggje 0 paskui Vilniuje, Lu- 
prieš Staliną ir jam rašo: kiškįų kalėjime. Prieš pat 

“Musų širdys perpildytos rusų-vokiečių karą jis buvo

bol
kai

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdai. 

Visas pasaulis žino Čikagą, bet netokia, kokia aprašyta 
ČIKAGOS ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Či
kagos lietuvius savo romane RAISTAS, bet netiek daug, 
kiek apie juos parašyta šitoje naujoje novelių knygoje. 
316 puslapių: iliustruota; kaina 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI—Amerikos lietuvių gyvenimo ro
manas. 450 puslapių; iliustruotas; kaina 4 doleriai.

ŠLIUPTARNIAI—pirmutinis romanas, kuriame tiek 
daug parašyta apie Amerikos lietuvių gyveninio sunku
mus, vargus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai; Jono 
Šliupo, “dėdės” Šerno ir kun. Dembskio atvaizdai; kai
na 3 doleriai.

Viso* trys knygos sykiu tik už 8 dolerius!
Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3328 So. HaUted St., Chicagoi 8, III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fratemalė Organizacija 

Įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420,339.00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 

Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 
Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų 
Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai

Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 

Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.
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Vietines Žinios
SUNKIAI SERGA CONCORD KALĖJIME

P-A PALTANAVIČIENĖ MAIŠTAI NESILIAUJA

LIEPOS 27 DIENĄ MUSŲ ADV. J. GRIGALUS 
DRAUGŲ IŠVAŽIAVIMAS LRKSA VALDYBOJE

Ponia Paltanavičienė jau Jau iš keliu kartų Con-

1 kelios savaitės serga ir guli cord kalėjime kilo kalinių 
Women's General Hospital. neramumai. Pereitą savai- 

i Liepos 15 d. sueis mėnuo, tę tame kalėjime ir kalėji- 
ikaip ją ištiko paraližius. mo sargai buvo išėję į maiš- 
Linkime ligonei greitai pa- tą. nes jie sakėsi negali ka- 
sveikti.

Fire MARY H. GASTON LiabiUty
Lietuviška Apdraudos Įstaiga

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)

“Keleivio” ir “Darbo” New Yrorke, Statler vieš 
skaitytojų, LDD ir LSS or-būtyje posėdžiavo LRKSA MAINE VALSTIJOJ 
ganizacijų narių ir kitų (Romos Katalikų , Susivie-;
prietelių šeimyniškas išva- nimo) 58-sis seimas, kuris 
žiavimas į Alfonso Peslia- perrinko LRKSA vadovybę, 
ko farmą, Pelham, N. H., Pirmininku vėl išrinktas L.
Įvyks sekmadieni, liepos 27 Šimutis, bostoniškis advo- 
dieną. Įkatas Jonas J. Grigalus

Pesliako farma randasi perrinktas vice-pirmininku, 
prie gražaus ežerėlio, ku- sekretorių V. Kvetkus, iždi- 
riame galima maudytis, ninku P. Krasauskas, iždo

Brooklynas Minės
Dariaus-Girėno Skridimą

RADIO PROGRAMAĮėjime palaikyti tvarkos, 
šią savaitę Concord ka

įėjimo viršininkas J. C. Do- -------- Lietuvių Radio Korp. pro-
GIMĖ KETVERTUKAI lan atleistas iš pareigų, o \ Liepos 18 d. Brooklyno grama per stotį WBMS, 

♦ --------- Į jo vietą paskirtas E. S.; lietuviai minės Dariaus-Gi- 1090 kilocycles, 9:30 iki
Glenman. Laukiama, kad _s k r i d i m o sukaktį 10:30 vai. ryte sekmadienį,Ir Maine valstija susilau

kė pirmųjų ketvertukų. 
Standish kaime 
Pinkham šeimoje
motina pagimdė sekmadie- niai 
ni Portland ligoninėj ketu- vyje 

mergai-

naujas viršininkas sugebės Brooklyno Lietuvių Pilie- bus sekanti: 
farmerių atstatyti tvarką kalėjirrie, čių Klubo svetainėje, 280 l—Falcons Radio Orkes- 
35 metų kur jau ištisą savaitę kali-|L’nion Avė. Pradžia 8 vai. tra.

rius vaikučius, tris
prie Little Island Pond globėjais—XV Abramaitis tęs ir vieną berniuką. Vai- tais

kai padėti į inkubatorių. įvairiuose 
Vaikai sveria kiek daugiau muose. 
kaip po 4 s valtis. -------

----------------------------------- Edvardas

yra pusiaumaišto sto-į vakare.
Minėjime kalbės pp. J.

kaliniu maištai šiais me- Tysliava, inž. A. Novickis, 3—Magdutės Pasaka.
• t • • 1__ -M.___________ 1 — I O/llT Q A ! T\ _ *■programos prašome

2—Jonas 
Nashua, N.

Tamulionis 
H.

iš

kaip epidemija, iškyla adv. S. Bęiedis, A. Gilman p0

(Camp Southside). Farma ir Leokadija Žemaitis, dak- 
yra 9 mylios nuo Lawrence tarų kvotėju Dr. W. Chris- 
ir tik 4 mylios nuo lietuvių tian, “Garso” redaktorių 
tautiško parko Methuen, perrinktas M. Zujus.
Mass. Biski iš ten pava- Seimas baigė posėdžiauti 
žiavus suktis į Brox farmą, Į pereitą ketvirtadienį. Sei- 
o ten bus nurodyta iškabo- me be jau minėto adv. Gri-

kaip vykti į pikniko galiaus dalyvavo ir daugiau Itis, Frank Razvadauskas, Grigalunas is

Grįžo iš LRKSA Seimo

Advokatas J. J. Griga-
mis,

bostoniškiu.vietą.
Gegužinėj bus sujungti ---------------------------

du dalykai, trumpa konfe- UŽKVIETĖ “KELEIVĮ 
rencija ar pasitarimas, ir
smagus iškilavimas gamtos 
prieglobstyje. Lavvrence lie

TRIMS METAMS

. alstijų kalė ji-

Grigalunas 
Laimingas Nelaimėje

Leitenantas Edvardas 
Bostono lie-

Stasys Griganavičius ir Jo- pos 1 d. vairavo sunkųjį 
nas Glineckas grįžo iš New bon: -erį virš Durham. Ok- 

: Yorko, kur jie dalyvavo lahoma. Staiga lėktuvo mo-
LRKSA 58-me seime. toras sugedu ir visi 11 lėk-

Adv. J. Grigalus infor- tuvo Įgulos vyrai turėjo pa- 
myvn kad seimas vienbal- rašiutais šokti iš lėktuvo.

ir k. Dainuos Operetės parašyti laiškelį ar atvirutę 
Choras vadovaujant muz. j stotį WHEE, Lithuanian 
M. Liuberskiui. Įžanga ne- Program, 35 Court St., Bos- 
mokama. ton, Mass., o biznio reika-

------------------------— lais rašykit ofiso adresu:
Moterys Legionierės

Rengia Whist Parę

Šį šeštadienį, liepos (Ju- 
ly) 12 d., St. Dariaus legio
nierių posto moterys (La- 
dies’ Auxiliary) rengia šau
nia \vhist party legiono pa-

Musu laikraščio senas1 mavo. kad seimas vienbal- rašiutais šokti iš lėktuvo. ufpOse 265 c gt So Bos- 
tuviSi žada parūpinti maži- i skaitytojas drg. V. Martin-- šiai dar kartą patvirtino Laimingai iššoko ir pilotas tone j,radžia 7;.j0 va, va.

kus iš Waltham, Mass., at- LRKSA vadovybės praves- Grigalunas. Lėktuvas dar kare Bus dalijama gerų 
pereitos savaitės i tąją konversiją ir dar kai - ore užsidegė ir nukrito že- dovanų visi maloniai kvie-1 

sinų. Kas atvyks i Lavv- gale musų ofise ir užkvietė ją patvirtino vadovybės pa- myn. 12 mylių nuo Dur- čiami atsilankytL 
rence Lietuvių Piliečiu Klu- i “Keleivį” keliauti pas jį iki! darytą sutarti su sekretorių ham. Rengėjo*.
ba (40 Berklev St.), tas 1955 metų galo. \. Kvetkų dėl tos konversi-; -------------------------

__________________ jos pravedimo budo. * Opo-
Greitumo Rekordas Atlante zicija, kuri iškėlė LRKSA 

______ vadovybei bylą dėl konver

nų norintiems į išvažiavimą 
vykti, bet neturintiems ma- silanke

(40
nuo 10 vai. iš ryto iki 2 vai. 
po pietų ras kas jį nuveš į 
Pesliako farmą.

Sveikintinas Reiškinys

Išvažiavime turėjime sve- Amerikos laivas “United sijos pravedimo budo, sei- 
čiu iš Brooklvno iš LSS States” sumušė greitumo me visiškai nepasirodė ir 
centro, ir iš platesnio apie- rekordą Atlante. Prieš 100 savo nusistatymo negyne. 
linkių. Bostoniškiai telkia- metų greitumo rekordas
si didesniu buriu vykti i ta buvo 9 dienos 19 valandų 

25 minutės, o dabar jis yra 
3 dienos 10 valandų
minučių. Nuo 1869 metų Mirė 4 Valandos po Vedybų 
iki šios savaitės greitumo 
rekordą laikė Europos vals
tybės.

išvažiavimą
ją.

ir konferenci-

Išstatė Kalinį Kandidatu

in~rxz ■

Užsinuodijo 20 Vaikų

Progresyvių partija sek
madienį užbaigė savo kon
venciją Chicagoje. Ji iš
statė kandidatu į preziden
to vietą San Francisco adv. ---------
Yincent Hallinan. 56 metų,’ Sekmadienį Cambridge 
dabar sėdintį kalėjime už maudynėj, bemainant van- 
teismo įžeidimą. Vice-pre- denį 
zidento vietai kandidatu iš- chlorino 
statyta -62 metų negrė iš nugabenti į ligoninę ir pas- 
Xew Yorko, Mrs. C. Bass. kui paleisti namo.

Association Folding Box 
Co. Bostone grupelė dir
bančių lietuvių susiorgani
zavo į “Aštuonių Knygos

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS

Seimas pageidavo, kad Mylėtojų Būrelį.” Nariais 
“opozicija” atsiimtų savo Įėjo p. Strockis, Mickunas, 
kundą teismui. Pilka. Čepas, Keturakis,

Liepas, Jakulis ir Mano
ma itis.

Iš kiekvienos algos nariai 
moka po 25 centus už ku
riuos išrinktas tėvūnas per
ka Įvairias lietuviškas kny
gas. Kiekvienas narys tu
ri teisę knygą laikyti visą 
savaitę. Už pavėlavimą 
moka 25 centus pabaudos.

Jaunavedis iš Everett, 
Alan McDonald, 40 metų. 
sekmadieni vedė Mrs. Dor- 
othy E. Allen iš Malden ir 
išvyko praleisti medaus mė
nesį. Keturios valandos po 
vedybų, pasiekus jaunave-

502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

NORIU DARBO FARMOJE
Noriu gauti darbo pas lietuvius 

kur nors ant farmos. Kam reikia 
gero darbininko, prašau parašyti 
man šiuo adresu: (30,

J. K.,
636 Broadway, So. Boston, Mass.

RETA PROGA PIRKTI
Gražiausioje So. Bostono vietoje 

—Farragut Rd.—puikus 3 šeimų 
namas su 6-7-7 kambariais ir karš- 

; to vandens šildymu. Pirmas ir ant
ras aukštai bus liuosi pirkėjui. Kai
na $17,300. Kreiptis į excl. agentų 
Antanų Juknevičių, 545 E. Broad- 
way, So. Boston .aMss. Tel. SO 
wav, So. Boston, Mass. Tel. SO

IEŠKAU PUSININKO
Kas nori būti prekybininku ar biz

nierium, tekreipiasi šiuo adresu: 123 
N Street. South Boston, ant antro 
aukšto. Maisto krautuvė visuomet 
yra gyva ir reikalinga kasdien tris 
kartus. Aš esu patyręs šitame biz
nyje per 40 metų. todėl galiu duoti 
gerų patarimų ir pamokysiu kaip 
biznį vesti. Yra visi įrengimai ir 
maisto produktai. (30)

Paul Miškinis.

• LIETUVIŲ METODUOS 
VALANDA

Populiariilcoe Radio 
Programų

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesWHIL, 

1430 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

409 W. Broadway, go. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0620

VAISTAS “AZIVA"
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— ^-Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n36)

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 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. Patarnavimas mandagu; 
kainos nebrangios. G:
ČIA J*u žuvų*.

laynej, oemainani v.an- džiams Saugus miestelį, A.j Visiems knygas perskai-
’ • ' alkų užsinuodijo >jc£>onalcl mirė nuo širdies čius jos bus siunčiamos į

inno dujomis. vaikai smUgio. Vokietiją Diepholz lietuvių
abenti į ligoninę n pa»- --------------------------- gimnazijos knvgvnan, kur

Pasiuntė $100 A. L. Tarybai

gimnazijos knygynam 
daugelis vaikų mokosi.

—M. M.

Lietuvių Radio Korporacijos Metinis
18 Metų Sukaktuvių

PIKNIKAS
Sekmadienį, Liepos (July) 13, 1952

Puikiam BROCKTON FAIR GROUNDS, Brccktone

Puiki ir Įdomi Programa:
1— $250,000 žavi I. J. FOX KAILIŲ PARODA, va

dovaujama Bernardo Koričio.
2— Metinis rinkimas “MISS LITHUANIA OF 

MASS.,” kuri bus apdovanota puikiomis dova
nomis.

3— Dainuos Tremtinių Meno Mėgėjų Ratelio Choras 
iš Worcesterio, vad. muz. Romualdo Juozaičio.

4— Dainuos komikas dainininkas Jonas Tamulionis 
iš Nashua, N. H.

5— Gros puiki 8 muzikantų Falcons Radio Orkestrą.
6— Traukimas laimėjimo ir įžangos dovanų.
7— Skanių valgių, gardžių gėrimų ir “GOOD TIME”

laukia visus. ,

Amerikos Lietuvių Tary
bos Cambridge skyrius šio
mis dienomis pasiuntė vie
ną šimtą dolerių ALT cen- 
ti ui į Chicagą Lietuvos va
davimo reikalams. Pinigai 
susidarė iš Motinos Dienos 
ir Vasario 16 minėjimuose 

i sudėtųjų aukų. Kasoje dar 
pasiliko $20. —J. V.

“Faituosis Iki Galo”

Republikonų konvencijoj 
gen. Eisenhotverio ir šen. 
Tafto šalininkai po ilgų de
rybų nesutarė, kaip pasi
dalinti “vogtus delegatus” 
ir paliko-tą ginčą spręsti vi
sai konvencijai.

Kongresas Baigia Posėdžius

Išvyko į SLA Seimą

Stanislava Basaitė-Vaigaus- 
kienė iš Rudupio km., Luokės 
vals.

Emilija Dapšytė, gimusi 
Amerikoje, gyvenusi Musteikių 
km., Tauragnu vals., Utenos 
apskrity.

Adomas ir Jonas Degutis ir 
Ona Degutytė-Lenkienė iš 
Vinkšnupių km., Bartninkų v., 
Vilkaviškio apskr.

Julija Pilipavičiutė - Hilde- 
brand. į

Endrius ir Jurgis Kairys iš St., 
Molupio km.. Batakių vals., 
Tauragės apskr.

Jurgis Kaminskas iš Pravo- 
lių km.. Jonavos vals., Kauno 
apskr.

Marcijona Macikaitė-Laurin- 
čius iš Švėkšnos, Tauragės ap. ■.

Marija Mašiotienė iš Jievai- 
įšonių km.. Rumbonių parap.. 
Antnemunio vals., Alytaus ap.,

Petras Pivoriūnas iš Moškė- { 
nu km.. Panemunėlio vals., Ro
kiškio ąpskr.

Vincas šajauka iš Obelių v.. 
Rokiškio apskr., Trumponių k.

O 1 g a šubertaitė - Neiman 
iš Lydavėnų km., 

Tumosas.

NAMAS SU STORU
Kampinis 2 šeimynų namas 

ir storas. Naujos paipos, kok
lių (tile) virtuvė, karštas van
duo. geram stovy. 345 E. 8th 

So. Boston. (28)

rei. SO 8-2150
5AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr:. ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

vai. po pie- 
įr Broadvvay,

DR. D. PILKA
Ofho Talandoa: mt I U 1 

Ir am T M t
546 BRCADWAY

■O. BOSTON. 
Talafoaoa: 8OUth

So. Bostono busai važiuos 12, 12:30 ir 1 
tų nuo Liet. Piliečių Klubo, kampas E 
So. Bostone.
Tolimesnėm informacijom, klausykite Lietuvių Ra
dio Korp. programos, sekmadienį, per stotį WBMS, 
1090 kilocycles, 9:30 iki 10:30 vai. ryte.
Visus kviečia į seniausią, pinniausią Lietuvių Radio 
Programos Mass. valstijoj, didžiulį, linksmą lietuviš
ką suvažiavimą.

Steponas ir Valentina Minkai.

I SLA seimą, kuris prasi
dėjo šį pirmadienį Cleve- 
land’e, Ohio, iš Bostono 
vyko naujasis SLA pirmi-i (Hofman) 
ninkas adv. Kazys Kalinau-) Antanas ir Jonas 
skas. Mrs. B. Cunis. Juozas) Aleksandras ir 
Arlauskas, Jonas Jankaus- žalgevičius iš Baisogalos 
kas. I>r. D. Pilka, Dr. A.
Kaj ius ir kiti delegatai.

Stasys Mockus, vienas iš 
veikliųjų SLA darbuotojų 
Bostone, į seimą nevyko 
dėl sunkios jo žmonos li
gos.

A. J. NAMAKSY
BBAL B8TATE A IN8UBANCB|

409 W. Bro*dway 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Km. r ORIOLH STKHHT 

Wwt Bostary, Haas.
Tel. PArkway 7-0402-M.

PER ŠVENTES 
ŽUVO 31 ŽMOGUS

Naujosios. Anglijos ke- 
kongre^is šį pir- ^uo>< šitokiose nelaimė- 
darė paskutinius >e J" ^g4 švenčių savait

gali žuvo 31 žmogus. 14 
žuvo automobilių nelaimė
se, tame skaičiuje Massa 
chuseus valstijoj 8 žmonės.

; 82-sis 
madieni 

i posėdžius. Daug kongreso 
narių jau išvyko į Chicagą 

) dalyvauti republikonų kon
vencijoj. Paskutinieji kon
greso posėdžiai buvo skirti 

i priėmimui būtinų įstatymų, 
; pinigų skyrimui ir suderini
mui skirtumų tarp senato ir 
atstovų rūmų.

I

Vladislovas ! tivals.,
Kėdainių apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi- 
iepti i:

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

Strytkarių Tarnautojai Vėl 
Balsuoja ar Tęsti Streiką

šį antradienį rytinės 
Mas. gatvėkarių kompani 
jos tarnautojai vėl balsuo
ja, ar tęsti streiką ar priim 

Atėjo “Pelėdos” naujas ti kompanijos siūlomą
numeris, penktas, gauna- kompromisą. Streikas jau 

ofise, kaina 40 tęsiasi virš 4 mėnesių ir du 
dokalai pradėjo irti.

Atėjo Nauja “Pelėda’

mas musų 
centų.

NAMAS PARDAVIMUI
Trijų šeimų “duplex” namas

Andrew Square 
galima tuoj pat 
Kaina $4.000. 
LA 3-51 oo.

apielinkėje, 
apsigyventi.. 
Telefonuoti:

CITY POINT—$13,800
Netoli nuo Farragut Rd.. 3 šeimy- 

ii, (6-7-7 kanib.) namas, 3. šildymai, 
J<ieto medžio grindys, puiki vieta. 
Kaina Ž 13.800. Kreiptis:

Bruno Kalvaitis,
545 Broadvav, So. Boston, Mass. 

Tel. SO 8-0605.

GRAŽUS ŪKELIS
Andover. Mass., 23 mylios nuo 

Bostono ir 7 mylios nuo Lawrence'o, 
prie didelio kelio, 12 akrų žemės, 
virš 100 medžių sodo, 2.000 vištų 
vištidės, visi įrengimai. 5 kambarių 
namas su centriniu apšildymu alie
jumi. atskiras vasarnamis, lygus 
laukas. Kaina $15.000. Bankas duo
da $10,000 morgičių 20-čiai metų. 
Galima verstis vištomis, sodu arba 
pieno akiu. Kreiptis:

Bruno Kalvaitis.
545 Broadwav, So. Boston, Mass. 

Tel." SO 8-0605.

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė 

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

»
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FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadnay 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Bcnjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenvs Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

GERI PIRKINIAI 
SOMERVILLĖJ

Biznio vietoje, 278 Highland Avc.. 
3 krautuvės ir 4 šeimų namas j,o 
4-5 kambarius. Ąžuolinės grindys, 
balti pečiai ir sinkos, atskiri garo 
pečiai kožnai šeimai. Namas kam
pinis, 24 metai kaip statytas; nu
pirkti galima pigiai, arba galima 
išmainyti ant farmos, vasarnamio 
ar bile ko kito. Viena krautuvė ir 
5 kambarių butas yra liuosas pir
kėjui arba parendavojimui. Tinka 
mėsos ar f rūktų krautuvei, radio 
šanai ar beauty parlioriui.

Yra taipgi viena krautuvė paran- 
davojimui prie 652 E. Broadway, 
So. Bostone. Kreiptis į (28)

Lithuanian Agency.
545 Broadway, So. Boston.

Tel. SO 8-0605 arba CO 5-6277.

NANTASKET BEACH 
KAMBARIAI

Išnuomojam kambarius vasaros 
vakacijoms prie Nantasket _ Reach 
maudynių. Galima naudotis ir vir
tuve. Yra taipgi ir 2 kambarių 
butas. Kainos prieinamos. Labai 
puiki vieta poilsiui, prie juros, pas 
lietuvius. Adresas: (28,

Frank Drake,
68 Mounteford Road, 

Nantasket Beach, Mass.

1

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarms
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 di«n«

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukidjoe 
X-RAY Aparat*
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.




