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Korėjos Derybos Užsikirto Dėl
Kariuomenės Ištraukimo

ST. LOUIS POTVYNIO AKIVAIZDOJE

Prezidentas Sako, Teks Didinti
Husų Karo Pąjėgas

Derybos Atnaujinamos šį Trečiadienį iš Ryto; Bolševi
Kariška Gamyba Eina Didyn; Infliacijos Pavojus irgi
kai Sako, Kariuomenės Ištraukimas “Esminis Daly
Didėja; Kol Rusija Grasina Turės Ginkluotis ir Ame
kas”; Karo Fronte Veiksmai Sulėtintii; Bolše
rika; Korėjos Karo Galas Nesumažintų Ginklavi
mosi; Reikia Pagriežtinti Ūkio Kontrolę
vikai Stiprina Savo Pozicijas
t
. ----------’
Praeitą savaitę JT jėgų ir Išleista 14 Bilionų
Nušautas Jordanijos Prezidentas Trumanas šį
bolševikų delegatai Kaepirmadienį pasiuntė kon
Karalius Abdullah gresui
song mieste derėjosi dėl Veteranų Švietimui
savo ūkiškų patarėjų
“darbų tvarkos,” kurią de
pusmetinį raportą ir kartu
Liepos 20 d. vienas ara painformavo kongresą apie
1944 metais kongresas iš
legacijos turės apsvarstyti
bas Jeruzalėje, arabiškoje ginklavimosi
paliaubų derybose. Bolše leido įstatymą, kuris davė
programos
miesto dalyje prie Omaro progresą. Šiuo tarpu gink
vikai pareikalavo, kad į teis^ karo veteranams eiti
šventyklos, nušovė Jordani- lavimosi reikalams išlei“darbų tvarką” butų įrašy-imoks^ valdžios lėšomis,
jos karalių Abdullah kuris d
s^YtanTmetų“^
ta “ištraukimas svetimųjų ^er ? metus pagal tą įstatyten
buvo
nuvykęs
aplankyti
kariuomenės iš Korėjos.”.111^ išleista jau 14 bilionų
gy, 35 bilionai dolerių. Iki
savo tėvo kapą.
JT jėgų delegatai nesutiko dolerių. Vienu laikotarpiu,
metų galo ginklavimosi išJordanijos karaliaus nu- laidos
did8s jki 50 biH
to klausimo svarstyti, nes 1^7 metais, pagal tą įsta
žudymas iššaukė knzę JordoI/rių
met
Q Ri
tai yra politinis klausimas,
kolegijose ir universi
Mississippi paupio didmiestis St. Louis šią savaitę sulaukė didžiojo potvynio, kuris
damjoj
nes
tuoj
po
karamct
vidu
^.
je
ieks
Kansas ir Missouri upėmis įsirito į Mississippi ir terioja upės pakraščius. Daugiaukurį turės spręsti suintere tetuose mokėsi virš miliono
•aus mirties prasidėjo kova bj,ionus do|erj
metams
jaunų
karo
veteranų,
o
da

šiai
nukentės kairiajame upės krante esantis East St. Louis, kuriame, beje, gyvena
suotos valstybės po karo pa
tarp
{pėdintą.
Vyriausias
Kit
met
vid
^
je maž.
nemažai ir lietuvių.
liaubų padarymo, kada bus bartiniu laiku dar 500,000
karaliaus sūnūs, sako, esąs d
u m*.„
dubininkų
sprendžiamas Korėjos liki karo veteranų lanko įvairias
pakrikusiais
nervais,
o
to-jv.
•
•
•
• , , J* negalės valdyti, bet jis ^teprLV~d?rbu'~
mas. Bolševikai užsispyrė mokyklas, gaudami iš val Staiga Mirė
Ispanija
Pertvarkė
Molotovas
Žada
ir derybos buvo pertrauk džios pašalpą pragyvenimui
pramones aarouose ir
ir mokyklų apmokėjimą.
Admirolas Sherma/i
Savo Vyriausybę
Nuversti Tito tun nemažai salininkų Jor apie 20% visų tautos paja
tos.
danijos diduomenėj. Lai
mų eis ginklavimosi reika
Amerikos vyriausybė per Šią savaitę yra paskutinis
kinai
valdymą perėmė re
Admirolas Forrest P.1 Ispanijos diktatorius Fran- Varšuvoje rusai ir lenkai
lams.
Infliacijos pavojus
valstybės departamentą pa terminas veteranams tuo
gentas.
Visoji ■Jordanijoj
įstatymu
pasinaudoti.
Sherman,
Amerikos
karė
ko,
po
susitarimo
su
Amebolševikai
minėjo
septynių
dabar yra didelis ir jis eis
sisakė remianti JT delega
Įsirašymo paskutinė die laivyno viršininkas, staiga rika dėl kariškų bazių ir dėl metų sukaktuves, kaip Mas- paskelbtas karo stovis. ♦Ka didyn, jei kongresas neduos
cijos nusistatymą, nes ka
raliaus žudytojas' buvo yiėvyriausybei teisės griežčiau
riuomenės ištraukimas iš na yra trečiadienis, liepos mirė Neapolyje, Italijoj, lie- įtraukimo Ispanijos karo kvoš vyriausybė sudarė bcl- oje sargybinių užmuštas.
25.
pos
22
d.,
besirengdamas
pajėgų
į
Europos
gynimą,
ševHcišką
“
komitetą
”
Lenkontroliuoti ūkį.
Korėjos bus galima pada
grįžti
namo
iš
savo
kelionės
pėrtvarkė
savo
vyriausybę
kijai
valdyti.
Ta
proga
į
. .Jei Korėjos karas ir pa
ryti tik tada, kada bus su
GUBERNATORIUS
į
Ispaniją,
Prancūziją
ir
ir,
sako,
padarys
ir
kitokių
Varšuvą
suvažiavo
daug
sibaigtų,
sako prezidentas,
LIETUVIAI PABĖGO
sitarta dėl Korėjos tvarky
NETURĖS LIUDYTI Angliją.
reformų.
Į
naują
vyriausyMaskvos
'
valdininkų
kartu
mo, o ne dabar kol tebeina
IŠ LAIVO 1 ŠVEDIJĄ Amerika visvien turės gink
Adm.
Sherman
buvo
išbę
įtraukta
daugiau
monarpasidžiaugti
su
lenkų
bolluotis, nes pavojus iš Rusi
derybos dėl karo paliaubų.
Floridos
gubernatorius,
vykęs
į
Ispaniją
susitarti
su
chistų
ir
mažiau
fašistinės
ševikais
dėl
Lenkijos
nepriBolševikai per savo radio
Trys lietuviai plaukioda jos militarizmo nebus su
Fuller
Warren,
buvo
pa

Ispanijos
vyriausybe
dėl
partijos
(falangos)
narių,
klausomybės
palaidojimo,
mi viename mažame rusų mažėjęs. Rusija ginkluojastotis Pyongyange ir Peki
šauktas
į
senato
nusikalti

davimo
Amerikai
kariškų
bet
šiaip
jau
Ispanijoj
nie;
Iškilmėse
dalyvavo
V.
M.
laive Baltijos juroje “nuga- si nuo 1945 metų ir jos gin
ne sako, kad kariuomenės
mų
tyrinėjimo
komisiją
liu

Molotovas,
kuris
pasakė
bazių
Ispanijoj.
Po
susitakas
nepasikeitė
lėjo” rusus jurininkus, juos kluotosios pajėgos yra nau
ištraukimas yra “esminis
dyti
apie
jo
išrinkimą
į
gu

kalbą
ir
užtikrino,
kad
Ju

rimo
su
Ispanijos
vyriausy’
Ispanijos
vyriausybės
pauždarė laive, o patys mažu dojamos kitoms tautoms pa
klausimas” ir jie reikalau
bernatoriaus
vietą
su
rakė
goslavijos
“
fašistinė
”
dikta

be
jis
lankėsi
Paryžiuje,
keitimai
padaryti,
kad
laivuku nuplaukė į Švediją vergti, užbaidyti ir išgauti
šią jį svarstyti. Jei trečia
tierių
pinigine
parama.
Gu

tūra
ir
jos
“
išdavikiški
”
va
kur
tarėsi
su
gen.
EisenAmerikos
visuomenė
lengir laimingai ją pasiekė. To iš laisvojo pasaulio naujas
dienio derybose bolševikai
bernatorius
atsisakė
atvykti
dai
Tito,
Kardelis
ir
Ranhovveriu
ir
buvo
nuvykęs
į
viau
pritartų
davimui
karišGalimas daikkia žinia atėjo iš Švedijos nuolaidas.
bandys tą klausimą įrašyti
į
Washingtoną
liudyti,
nes
kovič,
bus
nuversta,
nes
Ju
Londoną.
|kos
ir
ūkiškos
pagalbos
Ispraeitą penktadienį. Tų pa tas, kad mes turėsime net
į darbų tvarką, derybos vėl
kaipo
valstijos
galva
jis
at

goslavijos
žmonės
neapken

Prezidentas
Trumanas
ir
panijai.
bėgusių lietuvių pavardės padidinti musų kariškas jė
užsikirs, nes JT jėgų dele
stovaująs
valstijos
suvere
čią
tos
diktatūros.
kiti
vyriausybės
nariai
pa

gas, kurios dabar prisiarti
neskelbiamos.
gatai nemano to klausimo
numą.
Senato
komisija,
po
Iškilmėse
kalbėjo
ir
Ru

reiškė
didelio
gailesčio
dėl
no prie kongreso leisto, 3,svarstyti paliaubų derybose.
kelių dienų delsimo, paskel admirolo staigios mirties Iranas Atnaujina
sijos maršalas Žukovas, ku
500,000 vyrų dydžio. Pre
Korėjos paliaubų dery bė, kad ji neturi priemonių vedant svarbias derybas. Derybas su Anglija ris pasakė, kad Lenkijos ar
zidentas reikalauja įvesti 10
IRAKO VADAS
bos yra “kantrybės bandy priversti gubernatorių liu Laikinai admirolo pareigas
mijos pirmiausioji užduotis
bilionų naujų mokesčių.
mas.” Jei bolševikai ir no dyti.
perėmė adm. MacCormick, Amerikos nepaprastas am yra geras pasiruošimas ka
Kongresas šią savaitę
ri ten taikos, tai jie visvien
riauti
ir
ištikimybė
“
sovie
jo buvęs padėjėjas. Dery basadorius Irane, W. A.
baigia svarstyti ūkio kon
branginasi ir derisi lyg ne
tiškai
draugystei.
”
bos
su
Ispanija
bus
tęsia

trolės įstatymą. Senato ir
Harriman, paveikė Irano
NAIKINA OBUOLIUS
norėdami. Tuo tarpu bol
mos, o Ispanija skelbia, kad vyriausybę, kad ji atnaujin
atstovų
rūmų
priimtieji
ševikai stiprina savo pozici
ji laikysis jau padaryto su tų nutrauktas derybas su
kontrolės įstatymai žymiai
jas fronte ir nežiūrint karo
sitarimo.
susilpnina vyriausybės galią
Anglija dėl tolimesnės alie Didysis Potvynis
aviacijos bombardavimų jię
kontroliuoti ūkį, bet dery
Ritasi Žemyn
jaus kasyklų eksploatacijos.
dabar yra žymiai stipresni,
bos tarp senato ir atstovų
Irano vyriausybė betgi suti
negu pradėjus paliaubų de
Prancūzijoj Mirė
rūmų dar eina dėl galutino
ko derėtis viena sąlyga, jei
Didysis Kansas ir Mis
rybas.
įstatymo suderinimo. Pre
aliejaus
kasyklų
ir
valyklų
souri
potvynis
įsiliejo
į
Mis

Maršalas Petain
zidentas kongresą ir ragino
nacionalizacija bus pripa sissippi upę prie St. Louis ir
duoti jam daugiau teisių
žinta.
W.
A.
Harriman
sa

dabar
ritasi
žemyn.
Potvy

Liepos 23 d. Prancūzijoj,
ISPANIJA PREKIAUJA
ūkiškąjį gyvenimą kontro
Iie d’Yeu ligoninėj mirė bu ko, kad Amerika nieko ne nio aukštis siekia 40.28 pė
SU SOVIETŲ RUSIJA
liuoti,
kad infliacijos pavo
turi
prieš
nacionalizacijos
dų, o 1947 metais jis siekė
vęs Prancūzijos maršalas
jų sumažinus.
Henry Philippe Petain su principą ir tik nori paveikti tik 40.26 pėdų ir tik 1844
New Yorko “Times” pra
Kongreso nuotaiką mig
Iraną, kad butų susikalbėta metais jis buvo didesnis,
laukęs 95 metų amžiaus.
neša, kad fašistinė Ispanija
dančiai veikia kalbos apie
Prancūzijoj maršalas Pe dėl tolimesnės aliejaus ga nes siekė 40.39 pėdų aukš
buvo susitarusi su Rusija
taiką Korėjoj ir visuomenės
tain buvo pagarsėjęs laike mybos, nes tas aliejus yra čio.
dėl pasikeitimo prekėmis.
apatija.
Potvynis užliejo virš dve
pirmojo pasaulinio karo, reikalingas ir Europos ukiui
Tarp kitko Ispanija parda
jų milionų akerių paupių
kada jis 1916 m. vadovavo ir jos gynimui.
vusi Rusijai iš trijų kartų
NUKRITO 340 PĖDŲ
žemės ir pridarė labai daug
Verduno tvirtovės gynimui
•apie 27,000 tonų vario ir ki
VANDENKRITYJE
nuostolių paupių miestams.
ir sulaikė kaizerinės Vokie IRANAS BAIGS
tokių strateginių žaliavų.
SOVIETŲ KONCESIJĄ
tijos armijas. Antrame pa
Rusai mokėjo ispanam švei
Iš Merced, Calif., prane
NUTEISĖ 17
sauliniame kare tas pats
carų frankais, kurie buvo iš
ša, kad ten du jauni žmo
BOLŠEVIKŲ ŠNIPŲ
Iranas skelbia, kad jis at
keisti į Amerikos dolerius. Kalnas išmestu j “dompas” maišalas pagarsėjo kaip
nės, N. Yeoman ir jo žmo
Be to, Ispanija išsiderėjusi, obuolių, vertas apie du itiilio- Vokietijos diktatoriaus Hit einančiais metais nutrauks
nu dolerių, Yakinta. Wash. lerio bendradarbis, kai jis Sovietų Rusijai duotą kon
na* įkrito į Waterwheel
Tarptautinis
kariškas
tei

kad nišai paleistų dar tebe
Turtingame aliejumi Irake vandenkritį, vanduo juos
“Buldozeriai” išmestus obuo
laikomus ispanų karo be lius maišo su žeme. Tas iš stovėjo sumuštos Prancūzi cesiją gaudyti pietinėj Kas smas Japonijoj, Tokio mie neramu. Paveiksle parodytas
laisvius iš “mėlynosios di mestų obuolių* kalnas kasdien jos priešakyje, kaipo “Vi- pijos juros dalyje ikrus. ste, nuteisė 15 korėjiečių ir Tewfik Paša Al Suwaidi pa pagavo ir numetė 340 pėdų
Krisdama žmona
vizijos,” kuri kariavo su vo didėja, nes Washingtono val chy režimo prezidentas.”' Rusija nesilaiko sutarties, du japonus už šnipinėjimą sitraukė iš ministerių pirmi žemyn.
susižeidė;
o vyras išliko vi
kiečiais prieš Rusiją. Tokių stijos obuolių augintojai sa Už bendradarbiavimą su nemoka Iranui priklausantį bolševikų naudai. Šnipus ninko pavaduotojo vietos. Ira
belaisvių esą apie 1,000. kosi negalį jų parduoti net po vokiečiais prancūzai po ka atlyginimą už pagaunamus išaiškino ir suėmė ameri no karštis ir neramumai iš sai nesužeistas. Vyras įkri
kariška
policija. palengvo persimeta į kaimy to į vandenkritį, kai siekė
Padarius
susitarimą
su 50 centų už dėžę. o todėl me ro maršalą Petainą buvo ikrus ir neduoda, apyskaitų, kiečių
Amerika laukiama, kad Is-1 ta juos lauk, kad kainos visai nuteisę kalėti iki gyvos gal kiek ji pelno padarė iš Irano Bolševikai šnipus verbuoja ninį Iraką ir grebia jj užkrės pasisemti vandens, o jo
panija nebeprekiaus su Ru nenukristų. Tuo tarpu krau vos. Prieš porą savaičių jis vandenyse pagaunamų žu tarpe Japonijoj gyvenančių ti tun pat lietimu, i«m> kurio žmona įkrito jį begelbėdaIranas dar neišsigydo.
iiid.
korėjiečių.
,
tuvėse obuoliai brangus.
buvo paleistas iš kalėjimo. vų.
sija.
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“Koekzistencija”

• organizacinėmis priemonėmis,
kaip patyrimas rodo, yra iliu
zorinis. Juk žmonių bendroji
Pranciškonų “Darbinin- gerovė daug pareina nuo doroke” J. Grinius iŠ Vokietijos vės, nuo pavienių asmenų morašo apie socialistų tarptau- ralinio lygio. Apče Ui kaip tik
tinį kongresą, įvykusį socialistų deklaracijoj nieko ne
Frankfurte, ir užvardija sa kalbama. Tai netiesiog perša
vo straipsnį “Marksistinis mintį, kad marksistinių socia
Socializmas Paseno.” Ieš listų kadaise beveik dogma lai
kytas čstorinis materializmas
kojome tų “pasenimo” žy dar nėra visai užmirštas, nors
mių ir nesugebėjome jų at deklaracijoj šio termino ir ne
rasti. Bet užtat netikslumų vartojama.’’

NEI REPORTAŽAS
NEI KRITIKA

Maskva

pradėjo

,

■saacs!!

'religiją juk ii- įvyko. Bet
naują IndiJa mno kitaip. Indi-

"taikos ofensyvą" "e tik > vadas ?ebru
kį'^
Korėjoj, kur eina derybos 18 ,Kasm‘r0 !r J“ man°; ^d
dėl kio paliaubų, bet ir
būt tas kraštas tun būti

spaudoje, skirtoje “Vaka Indijos sienose.
rams” akis dumti. Mask Bandymai susitarti dėl
voje išėjo naujas laikraštis, plebiscito Kašmire nuėjo
“News,” anglų kalboje. Ta niekais. Plebiseitui nepri
me laikraštyje įrodinėjama, taria Indija. Taikusis Nefckad maskvinis “socializ ru, kuris taip gražiai kalbė
mas” ir Amerikos kapitaliz jo apie taiką Korėjoj, Kaš
mas gali ramiai ir taikiai mire savo taikingumo ne
ir stačiai prasimanymų au
Duona kasdieninė nėra
“koekzistuoti”
ir neturi mano rodyti.
torius tikrai nepagailėjo.
“iliuzorinis” dalykas tam,
griebti vienas kitam už ger Ginčas dėl Kašmiro pra
Pavyzdžiui, jis sako:
eitą savaitę užsiaštrino. Pa
kuriam jos trūksta, o neigi
klės.
“Įsidėmėtina, kad socialistų mas socialinių reformų ir
Kai kas sako, kad iš Mas kistanas pasiskundė Jungti
internaeionalo deklaracijoj ko
atsidėjimas “moraliniu ly
kvos papūtė “nauji vėjai,” nėms Tautoms, kad Indija
munizmas traktuojamas, kaip
Po 17 metą nelaimingo karaliavimo su pertraukomis belgu karalius Leopoldas Trety
giu” dažnai yra tik būdas
kurie betgi neša į “Vaka sutraukusi prie Pakistano
priešas, šia proga prisiminti
sis
pasitraukia
auo
sosto,
o
jo
vietą
,
užėmė
jo
sūnūs
Baudoin.
21
metu
amžiaus.
Leo

rus” tuos pačius senus Mas sienų veik visą savo kariuo
na, kad ligi pastarųjų laikų so pateisinti tupčiojimą vieto
poldą nuvertė Belgijos darbininkai už jo bendradarbiavimą su Hitleriu karo metu.
kvos propagandos kvapus. menę ir gali bet kuriuo mo
cialistai savo priešu telaikė ka je. Kad taip yra rodo Ita
Nieko nauja nepasako nė mentu žygiuoti. Indija at
pitalizmą, o į komunizmą žiurė lijos krikščionys demokra
sakė, kad ji kariuomenę su
jo, kaip į paklydusį brolį, ir tai, kurie “moraliniu lygiu ir šeimos kūno reikalus, o dva- draugėje- dalyvauti rašyto- žmonių valstybės vergus, be “News,” jose tik kartoja
neretai su juo bendradarbiavo. rūpinasi, bet užmiršo jų ža siniu darbu, kuris, be ko kita,'jai randa ne rinkama, juoba,1 teisius darbo galvijus, kurie ma, kad “galime taikiai gy traukė gynimuisi, visai ne
Sakysim, prancūzų socialistai dėtas socialines reformas, o atliekamas pavagiamais nuo po- kad įr patys leidėjai nerodo; turi dirbti ir vis d a u g i a u venti,” bet nesakoma, kad manydama pulti.
Visi karai gauna “gyni
ilgą laiką vengė bendradarbiau todėl ne moralinį lygį pakė ilsio ir sveikatos antvalan- ’ noro įvertinu kūrybos. . . .”; dirbti, kad bolševikų dik- Maskva nebegrobs naujų
ti su nemarksistinėmi8 partijo lė, bet priveisė daugiau bol bžiais, turiu užsidirbti dvasi-i
___ .įtura galėtų išsilaikyti, gin
žemių, kad ji grąžins laisvę mosi” karo vardą. Nėra
*
*
~
x
"
mis vyriausybėje. Jie pirmą ševikų katalikiškiausioj ša- rrams savo reikalavimams, t.
Jeigu “draugė” bloga, tai;kluotis ir plėsti savo įtaka pavergtoms tautoms, kad abejonės, kad ir karas tarp
kartą įėjo į Prancūzijos vyriau
nusipirkti knygą, nueiti į;kaip tas “elitas,” susispietęs raujose kraštuose ir paverg
ji pakels “geležinę uždan Indijos ir Pakistano, jei
iysybę tik 1937 m., kada buvo su
teatrą ir p. Pagaliau rašytoją į Rašytojų Draugiją, gali į ti dar daugiau žmonių.
Laikas, rodos, butų ir p. suvažiavimas tarė nedviprasmį
gą,” kad ji liausis naikinusi toks iškiltų, abiem šalim
daryta
vadinamoji
'liaudies
ją eiti dargi už “tinkamą
Bolševikų diktatūra de pavergtųjų tautų žmones. butų tiktai “gynimosi ka
fronto’ vyriausybė. Jos inicia J. Griniui žinoti, kad socia žodį.
atlyginimą
”
?
O
jei
“
drau__
dasi esanti “darbininkų vai Visai iie. Maskvos politika ras.” Reikia betgi tikėtis,
toriai buvo komunisUi. Dabar lizmo tikslas yra ne pilvo
Reikia
sutikti,
kad
kiekges
”
vertė
pareina
nuo
ho5^”, bet darbininkas* toje palieka ta pati, bet lengva- kad ir Indija ir Pakistanas
tinė deklaracija rodo. kad net prikimšimas, bet užtikrini
vienas
darbas,
o
todėl
ir
ra’
norarų,
tai
kas
tai
per
“
eb-j
diktatūros tvarkoje yra la- tikiškiems “Vakarams” ma apsigalvos.
prancūzų socialistams, kurie lig mas visiems žmonėms prasx
ar
laikraštininkų1 tas,” kuris kompaniją ver- biausiai pavergtas visuome- lamas propagandos malūnė
šiol buvo vieni dogmatiškiausių mingesnio, prakilnesnio ir šytojų
marksistų, akys atsidarė. Ki žmoniškesnio gyvenimo. So darbas, yra vertas užmokės-! tina tik pagal mašnos sto- nėg narys> Pavergtas, išnau- lis, kad čia užmigdžius bud A. Bimba ir “Varijotai”
____
dojamas ir visiškai beteisis. rumą, sutrukdžius ginklavi A. Bimba bolševikų “Lai
taip jie nebūtą pritarę deklara cialinės reformos yra tik CIO. Bet rašytojai nesiten-rūmą?
kino tą pasakę, jie savo nu-’
Į tą klausimą LRD pir-.
cijai, kur sakoma
priemonė ir, pasakysim,
mąsi ir paruošus dirvą nau svėj” sako, kad jis labai pa
tarime sakė, kad “šitokioje mininkas nesiteikė atsakyti.■
viena
iš
pagrindinių
prie

Maskvos “laimėji tenkintas lietuvių siuvėjų
Šituose
išvedžiojimuose
Atsiųsta Paminėti jiems
mams.” Tiktai tiek.
“įsidėmėtina” autoriaus ne monių.
unijos išrinktais viršinini
leistina ignorancija. Socia Socialistų kongrese “naux
į
kais,
Ubaru ir Yagella. Tais
LIETUVOS ŪKIO ATSTATY
JCIIJ
LTC
buvo
neįprastas
listų kova prieš bolševizmą
MO STUDIJŲ KOMISUOS Ispanijos “Dyla*”
j viršininkais yra patenkinti
U
eina ne nuo Frankfurto karingumas,” arba pasisa
DARBAI, sąsiuvinys Ii, i95i
.
TysUava su Ginkum. Už
Amenkos
karo
vadai
tatuos
vįrjįnijjkus “Laisvė” ir
kymas
už
ginklavimąsi.
Bet
kongreso, bet nuo 1917-18
United Press iš valstybės kymas pildyti išnaudotojų m. 58 pusi. Redagavo J.
rėsi
ir,
rodos
susitarė
su
„
vi
, įai Raržui
metų, arba nuo bolševikiš ir ta naujenybė nėra tokia departamento šaltinių pra- valdžios Įsakymą daugiau ir Audėnas, 14 Townsend, RoxIspanijos diktatonu dėl ka-:
nauja, kaip atrodo. Kai Eu neša apie “rimtas darbinin- daugiau gaminti, kad biuro- bury, Mass.
kos revoliucijos Rusijoj.
bazių. Tarėsi be Angli-: D
,
_.
Dėl bendradarbiavimo su ropai grėsė hitlerizmo pa kų riaušes” Vilniuje, oku- kratiniai parazitai turėtų Šiame sąsiuvinyje pa- ro
jos ir Prancūzijos pritari-1. ** dabarv Blmba ,ra8“komunistais autorius galėtų vojus, socialistai pamatė, puotos Lietuvos sostinėj. Pa gerybių dalintis ir turėtų iš skelbtas įdomus prof. Dr.
Ja>”
žinoti, kad ne tik socialis kad su tradiciniu pacifizmu gal tą pranešimą, apie 40 ko savo armiją aprengti. Į y. Manelio straipsnis “Že- mo, nes tos šalys niekaip
negali
užmiršti,
kad
FranJ?
neate.na
mint's “turėti
tai, bet ir jo vienminčiai, to priešo neįveiksi. Dabar lietuvių darbininkų Vilnių_ ,. . ,
. , „ įmes Reformos Gairės.” Tas ko yra Hitlerio ir Mussoli- k* ""'V
™
“ TystoDąrbmir.kų teises bolse-Lrajpsnis jr
visą
Italijos ir Prancūzijos kata socialistų “karingumą” ža je buvo užmušti ar sužeisti
nio rakštis, įsmeigta i jų už-!vat.<’,“k»“1 ,ar. krta*8 P3'
iuvinį. Dr. Manelis
likai yra bendradarbiavę su dina Maskvos imperializ ir keli rusų polocininkų bu vikiskoj c ktąturoj yra yt-^.
j
-v*
našiais
smetoniniais
varno„ Taip
Bimba raRo
'
sieką, pamintos. DarbinintiR ne rikIauso. nugarj ir dar nepašalinta.
bolševikais
vyriausybėse, mas, prieš kuri reikia ko vę sužeisti.
kai neturi jokių organizaci-^ . u
.
ž<,.
bet iš to, tur būt, neseka, voti ne tik socialinėmis re
Kariškių akimis žiūrint,
adeda Franko gali būti toks pat',
bet,
reikalui
“Riaušės” Vilniuje kilo jų, kurios anty jų interesus. mėį rrf
.Blm,b?.u1Sgi
kad prancūzų ir italų krikš formomis,
batų dirbtuvėje, kur dirbo Taip vadir.amos darbininkų
čionys demokratai žiurėjo į esant, ir šaltu plienu,
“valakinės reformos” “kariškas aktyvas,” kaip ir ko’ kaip. atsrtlko>..kąd«■
apie
200
darbininkų.
Darbi

profesines
sąjungos
(unibolševizmą, kaip į “brolį.”
ir baigia dabar bolševikų Jugoslavijos diktatorius Ti- smetoniniai vanjotai” suninkai
gavo
viršininkų
įsa

jos)
yra
aidžios
įrankiai,
vykdomu
žemės ūkio kol-to. Jei karui kilus Jugosla- ,r?do. ,b«n<i™s kandidatus į
“Klasių kova” socialis ‘NEDVIPRASMIS ŽODIS’
kymą
dirbti
ilgesnes
valan

vija ir Ispanija gali pasta,loka'°. 'adovybg.
kad
iš
da.
bininkų
daugiau,
V^
‘
imu.
tams niekada nebuvo “dog
Šioje vietoje kartą minė das be atlyginimo, kad dau prakaito išspaudus. “Sočia- ’
tyti tam tikrą kiekį divizijų ..
’™ba ’,r, F8"
ma,” bet tai yra gyvenimo
Ii?
duoti
bazių,
jų
įsitikini,ava
telepajome
Lietuvių
Rašytojų
giau
batų
pagaminus
rusų
listinis
lenktyniavimas
”
yra
faktas, kurio nemato tik tie,
mai ir politika jra “ne mu-'“^
Kundroto antenas,
kuriems naudinga yra jo Draugijos nutarimą neben annijai. Darbininkai pradė tik skatinimas daugiau ga- ! REDAKCIJOS
dradarbiauti
lietuviškoje
jo
protestuoti.
Komunistų
minti,
“
išpildyti
ir
pervirsyreikalas.” Už bazes, ži-'? todėl >r8udart bendrų
nematyti. Socialistai “pa
ATSAKYMAI. sų
spaudoje,
jei
už
raštus
laik

“
aktivistai
”
dirbtuvėj
tuo

ti
”
planus.
“
Stachanovščinoma,
reikės mokėti, reikės
“ bendrus kandldakeitė” pažiūras į visuomenė
raščiai
nemoka
honorarų.
jau
įskundė
policijai
10
dar

na
”
yra
šlykštus
išnaudotostiprinti frankinį režimą,|lu^
k h ..
je
vykstančią socialinių
jų-išmislas. kad darbininkus _ dy?zaPp*
Rašytojų
pasisakymas
buvo
bininkų,
kaip
sabotažninkus
bet kodėl ne, jei yra išskai-' .®lta? vanjoty « balsegrupių kovą tiek, kiek ir ta
privertus už mažesnį atlygi- Carbon' Pa-AP«
ivimo?:
|«kų bendras frontas yra
pati kova pasikeitė. Pasi griežtas, tiesiai pirštu į akį, ir kurstytojus. Kai MVD
rimą seną prancūzų 5 fran- ciavimo
ir
kartu
rašytojai
teikėsi
į
(politinė
policija)
norėjo
nimą
daugiau
darbo
padirb
Taip
užsienių
politika
sus'uve«
»«keitė ji dėl pasirodymo
kų sidabrinę monetą infor
naujų, tarpinių socialinių tą musų vargšę spaudą pa įskųstuosius darbininkus su- ti. Sovietų “darbo įstaty macijų gali duoti American vedama iki vieno klausimo:,man’?1’ kad
įmti,
x' 7 kiti darbininkai už mai” yra baudžiamasis ko Numismatic Society, Broad- ar naudinga? Ji nuplikina-;'bendro fronto išrinktieji
grupių modemiškame ūky žiūrėti “iš aukšto,” kad, gir- j ~
je, kurių reikšmė prieš ke di, kompanija jiems perblo-.juos užsistojo ir iškilo muš- deksas da/oininkams laiky |wav at 156th Št., New'ma iki biznieriškų main«-FJ?
York, N. Y. Ten pasiuskit be jokio moralinio turinio. S^^Tk“
liasdešimt metų buvo men ga^ Tik dėl to rašytojiško tynės. Politinei policijai į ti vergiškoj padėtyje.
tono
mes
čia
tuo
reikalu
ir
pagalbą
atėjo
milicija
ir
ne

Jugoslavijos reikale milita-ĮaavlK'f ®«m0KS10 aDkos- •
ka, bet dabar žymiai padi
Tokioj tvarkoj, kur dar monetos aprašymą ir pasikalbėjome.
.
laimingi
darbininkai
buvo
dėjo.
bininkas neturi jokių lega- teiraukit ar ji turi kokią re rinis koziris yra pirmaeilės
Autorius vadina Prancū Dabar “honorarų klausi “nuraminti” šūviais ir šau
reikšmės, nes ten yra de- j Potvyniai
liškų priemonių savo inte tenybės vertę. Dėl mone
zijos
socialistų
partiją mu” pasisako Lietuvių Ra tuvų buožėmis. Laike muš
resus ginti, kiekvienas dar tos piniginės vertės galite gantis pavojus ir yra divi šiais metais Kansas, Mis“dogmatiškiausiais
mark šytojų Draugijos pirminin- tynių darbininkai padegė
bininkų pa-ipriešinimas oku pasiteirauti ir bet kokiame zijų, o Ispanijos atsitikime souri ir Mississippi upių
sistais,” kas yra jo nežino kas, B. Bamauskas, “Lie-'fabriko odos sandėlį ir su pantų išnaudojimui virsta 'banke.
yra tik pažadai ir bazės
slėnius ištiko nepaprasti po
jimo padaras, nes, šalia turiu Dienose.” Ten skai- daužė eilę mašinų,
fronto užnugaryje. Todėl
“maištu” ir darbininkai ga-i
Yeruieričhii,
“
**7*
tvyniai, kurie, sako, jau pri
tome
:
,
Anglijos socialistų, prancū
I
— o—
lutinai išvaryti iš kantrybės,rence» Mass. Tamstos mįs- biznis su Ispanija yra dar darę nuostolių už vieną bizai socialistai yra mažiau “Iš honorarų tremtyje, žino-į joks pranešimas gautas nepakenčiamomis darbo są-pS gavome, bet atspėti jos nuogesnis.
siai “marksistiškų dogmų” ma nė vienas raiytojas neii»y-;iš Vilniaus patikimais ke- lygomis ir labai žemais už- nesugebėjome, todėl ir į Jį galima teisinti tik ta lioną dolerių. Armijos in
vens. nors vargu ar kas dnatų ,jais KjeR
užkrėsti.
’
me atsitikime, jei laukiama žinierių viršininkas kongre
laikraštį nedėjome.
darbiais,
kartais
griebiasi
se liudijo, kad butų užtekę
r
Internacionalas ir seniau tvirtinti, kad tai normalus reiš- mai gauti irr iš kitų okupuo
Brocktoniškiui,
Brock- greito susikirtimo su Rusi

paskutinė>
ir
desperatiškos
300, milionų dolerių išlaidų,
jungė marksistines ir ne- kinys. Nuostabu kad Ameri tų Baltijos kraštų. Visur ten priemonės prieš savo kan-,40*1* Mas*.—Klebono piktą- ja
koje
dar
tenka
atidengti
naują
.
.
kad nuo tokio potvynio ap
x
marksistines
socialistines Ameriką. Krašte, kur nuoru- jaučiamas žmonių priešini- kintojus,—flaužymo mašinų Ji biuletenį gavome, skaitėsisaugojus.
partijas. Vienas žymiausių kų surinkėjas, šiukšlių išvežio- j masis okupantams ir kartais ir skaldymo galvų okupan- me
dar kartą įsitikinome, Kaamiraa
Jei už 300 milionų galitarptautinio socializmo va tojas, pagaliau net ir lietuviško jis pasireiškia sabotažu, sukad jūsų parapijos klebo Jau virš metų laiko pa- ma sutaupyti vieną bilioną,
tų
agentams.
Tokios
riaušės
dų, Jean Jaures, buvo gal laikraščio leidyklos eilinis dar- J lėtinimu darbo, o retkarnieko neišsprendžia, bet ki nas yra nenusistovėjęs žmo šaulio dėmesis nukreiptas į tai, rodos, biznis nėra toks
tipingiausias nemarksistinio bininkas yra atlyginamas, tikučiais ir “riaušėmis”
tokių priemonių gintis dar gus, kuris be saiko ir ribų Korėjos mūšių laukus. Tuo jau blogas. Bet, nelaimei,
socializmo atstovas ir socia vienas lietuviškojo žodžio kurė-| Vilniaus batų dirbtuvės
bininkai neturi. Skųstis nė kalba, kas jam ant seilės tarpu kruvinas konfliktas‘apie apsaugą nuo potvynių
listams visai yra ir buvo ne jas yra paliktas Dievo malonei, darbininkai reikalavo, kad
ra nei prasmės nei yra kam; užeina.
bręsta tarp Indijos ir Pakis-kalbama laike potvynių ir
svarbu, kas kaip socializmą Kada tokia nieku nepatesinama jiemg už papildomą darbą
organizacijų gynančių dar
tano dėl Kašmiro provinci- tuoj po jų, o paskui apie
pagrindžia. Čia nieko nau- padėtis sąmoningai palaikoma w užmokėta Rnlševikii.
Juo didesnė bus Tavo
jos priklausomybės. Kam juos ir vėl užmirštama, iki
ja nes taiD ir seniau buvo toliau, kartą pagaliau žinomas
užmokėta. BoieeviKis- bininkų interesus nėra; dik
J
rsiytnj« Ištakai vieša, klams. okupantams toto ret- tatoriška valdžia apstatė vi (Lietuvai gelbėti auka, juo turi priklausyti ta provinci- naujo potvynio, kada vėl
Nesuradęs
“pasenimo pareHkė neduosiąs teiknitiams kalavlnjaa
. m<u“" sus dirbančiuosius gaujomis
ja?
Jais “susirūpinama.”
socialistiniame
judėjime
J.
Crinhia ha n Ha ii “kritilniA. nė
ne vieno
weno kurinio
nurimo be
De honoraro.
nonoraro. ir
— Jle įt
—r kokį sukilimą
....... šnipų ir aktivistų”, kūne j Tėvynė bus Tau labiau dė
JI kaip
Pakistanas sako, kad jam,1 Gal šių metų nepaprasti
ti” ir
°*jKito rašytojo atsisakymas bu- numalšino revolverių ir sau irgi yra tos pačios valdžios kinga. Aukas priima Ame nes didelė dauguma Kašmi- potvyniai įsmegs giliau į
vo žymiai švelnesnis, bet įsek- tuvų šūviais. Iš tikrųjų, oku-'šnipai, o ne kas kitas. Taip
_
. ro gyventojų yra mahome- žmonių širdis ir reikalas ne'Tačiau žmonių gerovės sie miai motyvuotas: fizinio darbo pantų akyse nėra didesnio tariama
darbininkų vai- nkos Lietuvių Jarytoa ir jos tona- Q Įnjįjos pasidaliji- bebus atidėliojamas,
.
kimas vien materialinėmis ir naiamomis.
pajamomis, sako.
sako, anmnku
apmoku savo nrnsivonfrimn
prasižengimo, Voln
kaip nėoiooJ
atsisa-'džia” pada.^Š dirbančiųjų'gkyriai.
mas į dvi valstybes pagal
1. D.

Darbininku Skerdynės Vilniuje'
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KAS NIEKO NEVEIKIA

Puslapis Trečias

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
GLŽKEEUO NELAIMI S

KAS SKARŲ KASO
TAS DUONOS NEPKASO

VAIZDAS INDIANOJ

Brocktono Padangėje

Kas Girdėt Chicagoje

Kleboną. Prie. Lietuviškus nes tokių dalykų nesupraLaikraščius
to. Dabar ir meluoti rei-

, Iškilmės Šauniai Pavyko

dijos dalinius.

Nuo liepos vidurio Chi- Bndgeporte vilniečio Jo
, cagoj prasidėjo vasariškas niko namas ir apielinkė te
Nesenai LDS kuoposi su-;dinimai6 ir šmeižtais nuo
'oras. Iki šio laiko čia bu bėra policijos sargyboje.
suinkune klebonas Stia-..Keleivio-, žmonių neat.
vo daugiau pervesiu dienų, Bažnytinė Statyba
kauskas
raginokataliky
visus atsisabaidvsi
Šviesus žmo<ms
kyti lietuvių
laik-^^sitaiUTfaSStaT
°Tik
negu perkaitrių.
Progresuoja
Sekmadienį,
liepos
15
įasao Darbininko.
Ta- bolševikai ir kun. StrakausŠv. Kazimiero vienuoly
d. buvo labai tinkamas oras
a jis sake, kad to laikras- kas norj, katj jų peršama
no naujų rūmų rėmai jau
piknikams. Tą dieną Datio daugiau nejsileis į savo«tjesa„ butų priimta be joužpildomi baltomis ply to
jriaus-Girėno postas kartu
namus. Toki savo nusista- kios kritikoS) akiai.
jie
mis. Rūmai bus dideli ir
su Don Varno postu ruošė
r®me tUD’
draudžia, kad žmonės negražus. Kai šita statyba dar
iškilmes
Dariaus - Girėno
Dai bininkų
pagrobė skaįtytų kitų raštų, nes bitik įpusėjus, tai toje pat ko
skridimą
paminėti.
Šitokie
praneiškonai. Protaują j0, ka(j neišeitu aikštėn ju
lonijoje žadama pradėti
minėjimai įvyksta tuo pat
žmones negalėjo suprasti,
statyti naują didelę lietuviš
paiku kasmet. Šiemet minėkodėl klebonas taip daro ir
Skaitytojas.
ką bažnyčią. Apie tai už
eina prieš katalikišką laik-J
, nėjimas ir publikos gausu
siminta Marąuette Parko
mu ir programos turininguraštį. Tokie klebono nepa-’
Parapijos Piknikas
lietuvių parapijos laikraštė
gu ir jos atlikimu viršijo
klausė ir toliau “Darbinin
lyje “Nativity Parish News”
praeityje buvusius.
Abu
ką” skaito. Bet aklai klau-' Parapijos metinis pikniliepos 15 d. laidoje. Tame
postai, šauniai išsirikiavę,
są klebono, neprotaują pa- kas Įvyko birželio 17 d.
pat numeryje padalyta įsi
; Dariaus-Girėno posto jau
rapijiečiai to laikraščio jau nuosavame Romuvos Parke,
dėmėtina pastaba tėvams.
nimo benui grojant, marga
neskaito. Kai kurie iš jų Kodėl piknikas suruoštas tą
Parašyta: “Tėvų priežiūra
vo
per Marąuette Parko ko
gaudo “Keleivį,” o kiti nie- dieną, kada visi minėjo lie
ir pavyzdys vaikams jų re
Prie Fort Worth, imk, susiduri du traukiniai, prekinis traukinys Įvažiavo į keleivinio
lonijos gatves linkui Dako neskaito.
tuvių tautos trėmimų deliginei praktikai būtinai rei
traukinio Šoną gelžkelio susikryžiavojine. Trys žmonės nelaimėje žuvo, 13 buvo su
iriaus-Girėno paminklo, kuBet pasirodo, kad klebo- šimtmetį, niekas negali išžeistą. Po traukimą susidūrimo paliko toks liūdnas vaizdas.
jris stovi Marąuette Parko kalinga. Nė mokykla, nė
nas vieną sako, o kitą daro. aiškinti. Savame parke jį
kiti globėjai (reiškia ir ku
kampe prie So. California
Visus nustebino liepos 1 d. galima buvo suruošti kieknigai su vienuolėmis) vai
_____
___ vieną. sekmadienį. .prieš tą ii- tokios didelės sumos su-, vaikučių gerai kalbančių Tiek laiko Maskvos agen- Ave- ir Marąuette bulvaro.
parapijos biuletenis.
Ten
klebonas perspausdino iš- liūdną sukaktį ar po jos.' darymas per vieną pikniką1 lietuviškai.
Kodėl nepa- tai čia mulkino savo aveles YPač darė nepaprastą įspu- *kams tokios religinės įtakos
negali padaryti kaip tėvai.”
trauką iš birželio 26 d. Bet lyg tyčia pasirinkta pik-, tai patvirtina. Liūdna.
| kviesti jų padeklamuoti ei- “išvežimu” jų į rusišką rojų d! jaunimo benas, kurio na“Darbininko”
straipsnio nikui toji diena, kuri visai,' Bet klebonui pinigų vis lių?
Geros eilės sukelia Lietuvoje, o paskutiniu laibuvo pasipuošę ypatin- “‘Draugas” įsišoko
“Apie Laikraščius ir Depu-i lietuvių tautai yra gedulo'dai* maža. Dabar kas sek-'ūpą, pagerina nuotaiką, ku jau atvirai per radio ir g°mis uniformomis,
“Draugas,” iš e i d a m a s
tatus.” Iš to paaiškėjo me-; diena.
Įmadienį jis ragina tuos, ku- j Ateityje būtinai geriau pri-spaudą aiškina savo au-J Programa prasidėjo dai prieš “Naujienas” dėl įdėji
las, kad jis “Darbininko” Į Piknikas davė parapijai įe "ebuvo piknike, kad jie sirengti.
koms, kad jeigu dar nieko navimu Amerikos himno mo Dr. K. Griniaus atsimi
daugiau neįsileis į savo na- pelno $1392.71. Klebonas >detV vok4
atiduotų kie
Biznis buvo gerai organi- neišvežė ir neveža, tai čia, poniai Onai Biežienei vado- nimų, pusėtinai save paže
mus. Jei jis butų padaręs įuo džiaugiasi. Parapijostuo.s
kuriu°s zuotas ir, rodos, pelno bus. girdi, visai ne jų kaltė, nes vaujant. Svarbiausias kal- mino. “Draugui” nepatiko
kaip sakė—tos ištraukos.biuletenyje jis rašo: “Kas’J^ Praleide piknike, jei Maistas buvo pagal sąrašą, tas ne nuo jų priklauso. O.bas lietuviškai pasakė kon- ta atsiminimų dalis, kur nu
butų negalėjęs perspausdinkad Brocktoniečiai bu - ateję’
kaip restorane. Gaspadinės gal dai- kaip ką ir išveš?
sulas P. Daužvardis ir adv. rodoma krikščionių demo
Parap.
ti.
Dabar žmonės sako, negali sėkmingai ką nors
skaniai prirengė valgius ir; Apgautieji lietuviai kei- Antanas Oiis, Chicago San- kratų klaidos. “Naujienos”
klebonui rupi parapijiečius surengti. Šis piknikas yra
patarnavimas buvo pirmos kja savo apgavikus komu-!itar>' District pirmininkas. dalyką labai taktingai pa
BROOKLYN,
N.
Y.
atpratinti nuo lietuviškų
pavyzdys. Valio.”
rus.es.
'rustus,
akiplėgškaf Angliškai svarbią kalbą pa- aiškino. “Draugas” nenu
laikraščių. Jis nori, kad vi-, Tiesa, klebonui yra kuo
Pinigiški reikalai gerai a’eiav0 * P“4® J*?™
egl<” tilo. Jis esąs teisus vistiek.
Ruošiama Socialistų
si skaitytų tiį< jo rašomą džiaugtis. Bet pavyzdys tai Gegužinė
“Draugas” nurodo, kad jis
sutvarkyti, o kultūrinėj daly,kam “vertus rusiskus pą., no proto pirmininkas,
biuletenį. Taip lengviausia nekoks.
Parapijiečiai lai
galėtų nurodyti ir liaudinin
buvo daug trukumų Pub- sus, už kuriuos dar turėjo Riaušės dėl Juodukų
butę parapiją vedžioti už ko
ir katalikais ir lie- Kaip kiekvieną vasarą so likos buvo Vidutiniai, o va- sumokėti rūsy konsulatui; Chi<,agcs Iietuviai buv0 kų klaidų. Ar liaudininkų
nosies.
* tuviais. Argi jie nesipik- cialistai rengdavo busais iš karop pradėjo girdėtis lie- po cividesirnts Urugvajaus. sžtinaj sujaudinti
kg; klaidos panaikina krikščio
Pridėtas prie perspaus- tintų pelnu g pasilinksmini- važiavimus ir juose dalyva tuvių liaudies dainos.
nių demokratų kaltes?
dabar, netun kur^ridgeporto
dintos iš “Darbininko” iš- mo mosto per gavėnią ar vusieji visuomet buvo pa
Ar ir Aš Ksdtas?
J. V. Stanislovaitis. Įjuos dėti. Teko patirti, kad
traukos prierašas rodo, kad didįjj penktadienį? O bir tenkinti, tad šiemet mano(lietuviai sovietinius pasus pratimai dėl juodukų. Ne Aiškiai nepasakyta, bet
klebonas savo parapijiečius želio 17 d. yra lietuviui tas ma išvažiavimas bus dar
jau meta į šiukšlyną ir viso
tas įtempimas atslūg išrodo, kad “Darbininkas”
laiko visiškais besmege- pats> kas katalikui gavėnia, gausesnis ir pasekmingeskiais budais stengiasi išgau spėjo
ti, kai ištiko nepalyginamai liepos 13-tos laidoj, straip
niais arba pats savo proto padorus žmogus, padaręs
nes .prie gegužinės renti Urugvajaus pilietybę, ardidesnis konfliktas dėl juo snyje “Kristaus ‘Gynėjai’,”
nekontroliuoja. Ten jis ra- biznį neleistinu budu, nors gimo Pasidėjo ir LDD 7-ta
ba
atgauti
nors
prarastus
šo: “Lietuviai, gerai pagal- nesididžiuoja tuo. O čia kuopa.
Keletą metų čia egzista-j lietuviškus pasus, kad nesu dukų šeimynos. Tai įvyko ir aš kliudomas. Išvadoj
Išvažiavimas
busais
Įvyks
vokite. . . Ar ne tiesa kad yra lęjAaip. Nepuikiai daro
vusi ir veikusi Urugvajaus darius sau bereikalingų ne- ne Chicagoj, o Chicagos va pasakyta: “Katalikai bent
karinėj
pašonėj,
Cicero stengiasi, kiek gali, vykdy
kiekvieną ‘Keleivio’ skaity- ir gįrįasį “gražiu pavyz- sekmadienį, rugsėjo (Sept.) Lietuvių Taryba, nuo š. m. malonumų.
2
d.
(prieš
Labor
Day
tą
miestelyje.
Ten
iki
šiol
juo ti Kristaus mokslą, o ‘Ke
toją, o ypatingai jo prenu- džiu.”
liepos 1 d. persiorganizavo
meriuotoją galima beveik
Ir dar kas. Kai buvo vyk- dieną). Vieta—Kasmočiaus į Dr. Kazio Griniaus Lietu-! 75 metų amžiaus katali dukų nebuvo. Tai vienai leivis’ stengiasi, kiek gali,
^e^ GaT jį niekinti.”
vardinti : : : : PUS-BOL- doma laisvės rinkliava, kle- sode, 89-91 Steam boat Rd., vių Draugiją. Apie ją da kų lietuviu veikėjas J. MusTai netiesa.
Katalikai
ŠEVIKU, IR KATALIKŲ Konag ai^ino> kad parapi- Great Neck, L. I. Bušai iš bartiniu laiku yra susibūrę teikis ir apie tiek pat pava- ,
.
,
.
ne
tik
stengiasi,
o
šauniai
1 -j
• ,
' das apie tai aplėkė apielintikėjimo ir LIETUVIŲ tau-.ja jr jos organizacijos nėra važiuos nuo Lietuvių Atle valstiečiai liaudininkai, so vasanų praleidęs
ir
komu- kę ir kai
r tik juoduką
r
1rakan vykina bažnytinį mokslą, o
tos sąmoningu ar nesąmo- biznio įmonės, todėl prie tų Klubo, 168 Marcy Ave., cialdemokratai ir jiems pri nistų įtakoj esantis M. Tui
ningu ŽUDYTOJU?
'rinkliavos negali prisidėti. Brooklyne, ir nuo A. Shim- jaučiantieji lietuviai. Į tos nyla skaitomi seniausieji dai tapo atgabenti, tai bu-{Kristaus mokslo nevykdo,
Vargąas prabaštėlis. Jis.Tuomet buvo mesta mintis, kuno, 896 Belmont Ave., draugijos valdvbą buvo iš amžiumi Urugvajaus lietu riai jaunų vaikėzų susirin- nes bažnytiniai vadai to ne
ko, įsilaužė į juoduko butą, reikalauja. Bažnytiniai vanesuvokia,
kad
tokiais kad galima suruošti tam Brooklyne (East Nevv York rinkti M. Krasinskas—pir viai. Jausdamas savo se
sekcijoj).
Busais
bilietų
mininkas, A. Gumbaragis natvę M.' Tuinyla paaukavo išmėtė jo gerybes pro lan dai reikalauja sudėti milio
šmeižtais tik save apjuokia. reikalui parengimą ar pa
nus dolerių “bažnyčiai” už
Tremtiniai jam “bolševi- daryti rinkliavą organizaci- kaina $2. Bušai iš minėtų —sekretorius, T. Dzevečka 2,500 urugvajiškų pezų ko gus ir išnešė pro duris. Po
—kasininkas ir nariais—P. munistams namams pirkti. to kieme sudegino. Cicero laikyti. Katalikai sudeda.
kai,” “Keleivis” bolševikiš- jose.
Supykęs už tokio vietų išeis 10 vai. ryto.
turi savo administraciją ir O Kristus reikalauja šelpti
Tikietus galima gauti pas Vikonis, J. Lazdauskas, V.
kas ir lietuvių tautos žudy- klausimo kėlimą, klebonas
Bet katalikas J. Mustei Chicagos policija ten nega pavargėlius. Kiek katalikai
tojas! Tai kas gi lietuvis savo
biuletenyje šaukė: visus LSS 19 kuopos narius Baliukas, J. Babilius, V. Vi kis, nežiūrint į vietos kuni
čia sudeda? Kristus įsakė
patriotas? Gal kun. Stra-‘“Buvo net svarstoma uždė- ir LDD 7 kuopos narius, jūnas ir A. Račkauskas.
gų apie jį tupčiojimą ir sa lėjo kištis. Yra sakoma, taikoje gyventi. Kur Ro
kad
Cicero
policija
pro
pir

taip
pat
viršmibėtose
busų
kauskas, kuris stengiasi at- ti mokesčius Federacijai.”
vo senatvę, nesiskubina sa
štus žiurėjo į tuos Įvykius. mos katalikų pastangos
kalbinti žmones nuo lietu- Dabar piknikas parodė, kad išėjimo vietose.
Praeitų metų pabaigoje vo pinigus užrašyti ir at Prie to apartmentinio na- įkurti tveriančią taiką kata
Rengimo
Komisija.
viškos spaudos, netgi kata-galima pinigus surinkti, tik
vietos džiovininkų sanato rodo, kad bolševikai geriau mo rinkosi tūkstančiai žmo-,likiškų tautų tarpe?
Ne
Ūkiškos, kuris baisųjį bir- reikia norėti. O argi lierijoje mirė dar pusėtinai moka žmogų sudavatkinti. nių. Kiti to apartmento gy- šliuptamiai ,ne socialistai, ne
želį paminėjo pikniku, ku- tuvių tautos gelbėjimas Be
SHENANDOAH, PA.
jaunas, kilęs nuo Šiaulių J.
ventojai persigando ir išbė- liberalai yra Kirstaus “nieris neleido parapijai ir or- tuviui yra menkesnis reikašliažas.
Tenka pastebėti,
giojo.
Tvarkai atstatyti ir kintojai,” o Romos katalikų
Liepos 1 d. nuo širdies li
ganizaeijoms prisidėti prie las už smulkius^ parapijos
Liepos 15 d. SLA pirmo kad, kaip nemažai kitų, ir
laisvės vajaus rinkliavos? reikaliukus?
Neprisidėji- apskričio piknikas turėjo šis musų tautietis buvo blo gos čia staiga mirė kilęs palaikyti Illinois gubernato- vadai.
Laisvamanis.
Praėjo tie laikai, kada žmo- mas prie laisvės rinkliavos mėgėjus, kurie perstatė far gų darbų ir girtavimo auka. nuo Vilkaviškio 47 metų rius atsiuntė valstijos gvaramžiaus lietuvis Pijus Basą “Guminiai Batai.” Vai Skaudu pamanyti. Kuomet
gurskas. Paliko nuliudime
BAIGIAME IŠPARDUOTI
dino SLA 35 kuopos grupė visokie vertelgos, “drau.
A žmoną Zofiją, su urugvaiš Wilkes-Barre, Pa. Su gais pasivadmeisnaudoto-j-g^jH vedusją dukterį AneKeleivio” Kalendorių 1951 Metama
LENGVAS BUDAS . . .
vaidino gana vykusiai. Pub jai, jau po kelintą namą ,ę> 10 metų
amžiaus sūnų
kT

. T

Ikia protingai.

,

Tokiais gas-

Iš Pietų Amerikos.

IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
kaip yra tariamos įvairiose koasrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krautuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
KAINA 86 CENTAI, kortuos galima prtsiąsti palto
ženkleliais.

KELEIVIS
So. Boston 27, Mass.

lika atydžiai sekė vaidylas. spėjo pasistatyti, tai tie, kuseserį Palionę Sve
Tik rengėjai neperstatė iš rk jiems padeda namus dienę ir švogerį Kazį Švekur ta grupė atvyko.
pasistatyti, nelabu. miršta
Q taipgi kitus gimines
O galima buvo vietoj ras džiovininkų sanatorijose ir [Lietuvoje.
ti kalbėtoją, kad pakeltų kitose ligoninėse, nesulauk
Velionis Pijus buvo rim
ūpą dalyviams. Publikoje dami nuo savo buvusių
tas, gero budo ir Lietuvą
matėsi galinčių pakalbėti draugų” ne tik jokios pamylintis žmogus, visuomet
musų bėgančiais reikalais. runos, bet dai-gi paguodos m;jkėjo
gražiai sugyventi su

Kultūros dirva čia stačiai ar užuojautos. Tai tikras kajmynais
stalininis komunizmas, vie- ijetuviajs.

apleista, o lietuvių šitoj
apielinkėj yra daug.
Su
programom parengimai bū
na daug gyvesni.

pažįstamais

ni išnaudodami kitus turtebūna jam lengva
ja ir gyvena prabangoj, gi Urugvajaus žemelėje,
kiti anų išnaudoti gyvena ir

Parengime matėsi jaunų miršta skurde.

/

įr

Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia dideli,
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius
jau baigiamas išparduoti. Prašome paskubėti su
užsakymais.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė dalis su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius
metus ir kitos žinios.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:
“KELEIVIS”
636 East Broadvray
Sooth Boston 27, Mass.

M. Krasinskas.

J

Puslapis Ketvirtas

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 30, Liepos 25, 1951

BOLSEVIKŲ DELEGACIJA KAESONG’E
Saudi-Arabija su šešiais’
y„~
su puse milionais gyv.;
Irakas su 5,000,000 gyv.;
Jemen su 3,500,000 gyv.;
Penktadieni, liepos 20 d. mumai kituose arabų krašSirija su 3,400,000 gyv.;
Jeruzalėje vienas arabas, tuose, “aliejaus krizė” Ira- Jordanija su pusantro mi
vardu Musta fa Asu, 21 me-jne, įtempti santykiai tarp liono gyventojų;
tų amžiaus siuvėjas, nušovė Indijos ir Pakistano, IzraeLebanonas su 1,200,000
Jordanijos karalių Abdul- lio valstybės nebaigtas ka- gyventojų;
i lah. Prieš tai, liepos 16 d ras su arabais ir kiti pana
Omano sultanatas tini
prie Jordanijos sostinės Am šus įvykiai Vidurinių Rytų 500,000 gyventojų;
man du arabai nacionalistai ir Azijos kraštuose tiesiogi
Kuwait sultanatas turi
nušovė buvusį Lebanono vy niai nesiriša su “Rytų-Va- apie 100,000 gyventojų;
siausybės pirmininką, Riadikarų” imtynėmis. Tie krašBareino salos su 120,000
es Solh. Nesenai kitame ma tai gyvena savo bėdomis, gyventojų.
hometonų krašte, Irane, bu savo krizėmis ir savais ru
Šalia čia paminėtų dau
vo nušautas ministerių pir- pesniais. Tuose kraštuose giau ar mažiau nepriklauso
mininkas, gen. Ali Razma- eina skausminga feodaliz- mų arabų valstybių ir val
ia. Viduriniųjų Rytų krašte mo tvarkos likvidacija. Ma- stybėlių yra dar arabų kraš
j Sirijoj jau eilė metų kariš- šių skurdas ten gimdo griež tų įjungtų į kitų valstybių
kių sąmokslai verčia vieną tą nacionalizmą, neapykan- kolonialines imperijas. Bu
vyriausybę po kitai
tą užsieniams. Bet į tas vi- vusi italų kolonija Tripoli
—o—
dujines tų kraštų bėdas Ry- dabar gauna nepriklausomy
Tokie įvykiai arabų ir Vi- tų-Vakarų Įtempimas daro bę ir padidins arabų valstyduriniųjų Rytų kraštuose roįsavo įtaką. Tų kraštų mili- bių skaičių. Arabų apgyven
Korėjos ir kiny bolševiky delegacija Kaesonge eina į de
do ten vykstantį rūgimą, ne tarinis silpnumas yra didelė tas kraštas yra Egipto ir An
rybų namą. Derybos eina labai sunkiai.
pasitenkinimą esama pade-i pagunda rusams į juos tai- glijos bendrai valdomas
timi ir vidujines rietenas kyti su propaganda, o vė- Sudanas. Dėl jo eina ginčas
valdančiųjų sluoksnių tar liau ir žygiuoti su savo ka tarp Egipto ir Anglijos.
susikompromitavo, parsida-dolerių! Vien 1950 metais
riuomene žaliavų pasirūpin
Prancūzai globoja ir val vė rusams, patapo šnipu, morgičių paskolos padidėjo
pe.
Karalius Abdullah iš an ti. Aliejaus svarbumas ver do arabų gyvenamas valsty Rodosi Juozas Gaigalas,; 7,800,000,000 dolerių, arba
glų malonės valdė mažą dy čia ir Vakaius atydžiai sek bes Moroko su 5,000,000 kuris tuo laiku lankė Šiau- rekordine suma, dvigubai
kumų kraštą už Jordano ti tų kraštų įvykius ir nelei- gyventojų ir Tunisą su virš lių gimnaziją, pirmas pa-'didesne, negu 1949 metais,
upės Palestinoj. Kada žydai sti tiems kraštams patekti į dviem milionais gyventojų. stebėjo ir atidengė, kad Al-Į Į šitą morgičių sumą įeinuveikė arabus Palestinoj, Sovietų įtakos sferą
Prancuzų valdomame Al- fonsas Mickevičius bend- na tik tos hipotekos paskožire gyvena virš šešių milio- rauja su rusų žandarais, j los, kurios duotos gyvenaTransjordanijos karalius įv
x
x
... .
.
. jungė arabiškąją Palestiną
Arabų pasaulio politinei .nų arabų.
Paskui ta žinia iš ausies į miems namams nuo 1 iki 4
Maike, as jau nuo pat
e gnz ūm Pne
ure" į savo karalystę ir ją prade- painiavai suprasti paminėsi-. Arabų yra virš 50,000,000
ausį pasklido plačiai.
šeimų dydžio.
ryto tavęs ieškau. Mishnau, jos, į aije. Jeigu pa ajaus
va(jjntį Jordanija. Kara- me, kad šiuo tarpu yra apie žmonių, bet politiniai jie A. Mickevičius pastebė
kad pngerei manose besi- tenai nebus tai koktu spa- ,jus Abdullah buv0 vieninte desėtk? arar)ų vaIetybių> kuJ JTa pasiskaidę tarp kelioli- jęs* kad jo bendrai, su ku
maudydamas, ba
dabar šabu . men a ga es tenai
araby va.dovas, kuris iš rių neskiria nei tikyba, nei kos vaystybių arba gyvena riais pirmiau veikdavo, ša
Mono Padėka
daug tokių smarkuolių gau- vainą užbaigti?
Palestinos karo pasipelnė, kalba, nei kitokie tautiniai svetimų valdomi. Arabų na- linasi nuo jo ir vengia su
na smertį
per
atvogą. f —
padidin0 sav0
skirtumai.
valstybes
.
a-asavo
.
- To
1 1 tėve, niekas nega- arcavaavaaaav
. vr teritoriją *.k, can
uuumi.
-Tas
,
, ClOnallStai Siekia arabų vie* juo susitikti, prasišalino iš
Liūdesio valandoje reiš
kiu mano širdingą padėką
d6
ma“ 1 1S a no numa y k
padaugino trigubai savo pa- skiria tik dinastijos, “valdo- nybės, bet jiems skersai ke- musų apielinkės.
visiems
draugams ir pažįs
nęs ieškojai.
—Kai a- kiuriu, vaike, valdinių skaičių. Kiti arabų vai”, ir svetimųjų valstybių lio stovi senoviška tvarka,
—J. D. T&unis.
—Ne, Maike, as norėjau
Trumanas turėtų pasi- kraštai kare prieš žydus sti- “įtakos*'. Arabų valstybės daugybė dinastijų, masių
tamiems, kurie atidavė pasRED. PASTABA:
tavęs pa Įausti, kaip
ui e- jaukti generoią Makarturą, priai prakišo, pasirodė ne- yra tokios:
.skurdas
ir
tamsumas
ir
sveA?
Mickevifiu?nepriklaukutinį. P^’-navimą mano
skurdas ir tamsumas ir sveJOJ
pasibaigė Amenkos
.
. k ’
* pajėgųs
naia<nK kari!llrti
ir
pUon
„.i
,
somoj Lietuvoj gyveno ne- ™rus,am 'yru. Martinu,,
kariauti ir ekonoEgiptas su 20,000,000 gy- timųjų skerspainės.
ugados su bolševikais. Ar
. .. .. X
toli įšalote ir bandė vienu A.clu.
Pat>‘dej,mą vel.o°
"
j-•
varęs, ir vėl nusiųsti jį Ku- miškai silpni. Karas prieš j ventojų;
jau susigadijo, ar vajavos -.
y
j Makarturas žydus Palestinoj visiems
Uikotaroiu “eiti i politiką” n" ! Greenwood kapines,
---dar
toliau?
ar
j
—, ! supleškina Čainijos komu- arabų kraštams buvo kvotiŪkininkų Sąjungos eilėse. a.°u
"f*?3“® » »
—Kol kas dar neaišku,' nistų
.\
n™
Bet
išaiškinti
pi
spaudą,
S!
ems
P
nslu
ntusmms gelių.
krepastis
atomais, mai ir jie juos gėdingai prakad jis buvo caro žandanj ^u.ac,f Ja.kras.u, “Keteve‘
«,
j kaip anais metais, padarė kišo. išskyrus tik dabar nu—Todėl "kad bolševikai jaPonams> 0 pakajus bus žudytojo Abdullaho kraštą,
šnipas, jis, ar tai pats ar leiviui,” kad aprašė mano
lodei, kad bolševikai rai(Jave^
, Arabų valstybių tarpe daRV“ Marti‘
Prieš kiek laiko teko pa- laiku galėjo būti apie 20 Ūkininkų Sąjungos" vadų
amerikiečiam? "Jie pareb! —Gali būt, tėve, ^jbar yra išdygusi žydų vai-stebėti ‘ Keleivyje” gerb. metų amžiaus. Buvo švie- sprendimu, iš politnio vei-,"38’ ®'v?s.lbu.damas‘ 7.e?r
r
davo tą laikrašti skaityti ir
a e
ecia s. j
p
MacArthuro planas ir bus stybe’ kun nuolat didėja sa- M. Biržiškos aprašymą Pra-;sus, augalotas ir gražus vy- kimo
vėl pasitraukė.
kalavo, kad Amenka
'pafe: ™ gyventojų skaičiumi ir no Eidukevičiaus. ' Ten už-jas.
Rėdėsi elegantiškai,
sakydavo, kad tai yra tei
ištrauktų savo armiją iš
singas laikraštis.
Liūdna
Trumana- iau neskirs nes yra yg kokl rakstls arabų siminta apie Alfonsą Mic- skirtingai nuo kaimiečių, zi
rėjos, o Amerika nenori su
!»ARGLMYNAI
r
.
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.
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.
;,rn1c+,rlU,,
•ėo.-Tvzv
1
UJU..
l-„t
__
..-1-_
4.
„
i
V
VolnČe
TrilOv
palydėjus
mylimą
vyrą
į
kevičių kaipo provokatorių. ponas ir kelnės siutą mies
tai butų prisipažinimas priejva^yb^ tarpe,
tuo sutikti.
šaltąjį kapą. Dėkuoju vi
Taip
pat
“Naujienose' čioniškai, nors iš tos pa
'
—Nu, tai kaip dabar klaidos
siems užjautusiems mane
Everesto
Vardas
-Tai tu manai, kad Tru-L Jordanijos Abdullah iš gerb. J. Vilkaičio straips- čios kaimiečių austos mate
bus?
liūdnoje valandoje.
(Palestinos karo sugebėjo pa nyje irgi paminėta šio as- rijos.
Toli Azijoj, Nepalo kara
—Jeigu vieni ar kiti nu mans padarė misteiką?
Gerbdama mano vyro il
Jis plačiai keliaudavo ir lystės ir Tibeto pasienyje,
dnaudoti ir tuo sukėlė pa- mens vardas,
sileis, karas galės laikinai
gametį prisirišima • prie jo
—Ir ne vieną. Jis tikė vydo kitų arabų “valdovų”
Pirmutinis teigia, kad būdavo Panevėžyje, Bir
sustoti: o jeigu nusileidimų josi, kad Korėjos komunis tarpe. Be to. jis pasinaudo- Alfonsas Mickevičius kilęs žuose, Rygoje ir Petrapily. yra aukščiausias pasaulio mėgiamo laikraščio, prikalnas, Everestas.
Nepalo
nebus, karas eis toliau.
tus bus galima sutvarkyti į jo karu dėka anglams, kurie į nuo Panevėžio, o antrasis
Kartą rugpiučio mėnesį žmonės dabar siūlo tą kal siunčiu laikraščio reikalams
-Man rodos, vaike, kad j porą savaičių, kaip papras- davė jam pagalbos suorga- tvirtina, kad nuo Biržų. Aš man nesant namie tūlas pa- ną perkrikštyti ir vadinti jį auką $10.
Stella Viakis.
Amerika turėtų bolševikus tus riaušininkus. Bet pa- nizuoti “arabų legioną” iš1 gi sakysiu, kad jis kilęs nuo krojietis (bent taip jis save Sagar Matha, kas lietuviš
Sea
Girt,
N. J. ,
suraušti, ba ji turi daug tal-.sirodė, kad taip greit tas 15,000 vyrų, davė tam legi- Šiaulių.
atsirekomendavo mano na kai reikštų “Galva Debesy
kininkų. Su ja eina visos nesidaro. Dabar Trumanas onui ginklus, instruktorius i Alfonsas Mickevčius gi- miškiams) atvežė du kibi se.” Sako tuo vardu tas
Jungtinės Tautos ir Ispani stengiasi tą karą būtinai ir vadus. Tuo budu anglai iš męs Draudelių sodžiuj, Pa- rus sviesto ir man laišką. kalnas nuo senų laikų vie Maikio ir Tėvo Kraičiui
užbaigti, nes sękančiais me dykumų nykštuko padarė švitinio parapijoj, Šiaulių Laiškas rašytas Mickevi tos žmonių vadinamas. Bet
ja žada prisidėti.
Musų skaitytojai, atsinaujin—Taip, tėve, talkininkų tais bus jau prezidento rin stiprią karišką jėgą silpnų apskrity. Kur jis mokėsi čiaus. Laiške įsakoma, kad Indijos kalnų žinovai SU tuo i darni laikrašti, prisiuntė dova
Amerika turi nemaža, tik kimai. ir jeigu karas nebus kaimynų tarpe. Abdullah ir neturiu žinių. Jų sodžius šį siuntinį (du kibiru svies nesutinka ir mano, kad var nų Maikio ir Tėvo reikalams.
,
Bėda, kad daugumas jų tal užbaigtas, Trumano parti buvo ištikimas Anglijos są- netoli nuo musų, bet mum to) tuojau šią naktį nuvež- dą galima palikti tą patį, Prisiuntė:
ja
bus
iššluota
iš
valdžios.
ungininkas,
bet
dėlto
jis
užbuvo
nepakeliui,
nes
tik
počiau
į
Joniškį
(20
viorstv
K.
Bukaviackas
iš
Cliffsrde.
kininkauja vien tik liežu
nes niekas jo tikrojo “vie
sitraukė kitų arabų neapy- rą kartų man prisiėjo per jį nuo musų) ir įduočiau tū tinio” vardo nėra tikrai įro N. J.—$4; A. Buglis iš Jamaiviais.
Daugumas jų ne
—O kas butų, Maike, jei
važiuoti.
lam žydui, grudų pirkliui, dęs. Pats Everestas laikosi ca. N. Y.—$2.
siuntė dar nei surūdijusio gu Amerika savo vaiską iš kantą.
Po $1.50 atsiuntė J. K. Ro
Pasiremdamas savo legi- Alfonsą.-Mickevičius 1905 kuris gyveno Mintaujos ga šaltai ir į ginčą nesikiša.
karabino Korejon. Kokia brauktų?
dis
Danville, III.. J. Kavtis iš
onu ir anglų parama, Ab- metais dalyvavo sociališti- tvėj. Be tOj buvo įsakoma
nauda iš tokių talkininkų?
Everesto kalnas iškyla Newiš Haven,
Tai butų komunistų lai
Conn.. ir A. VaiJie daugiau trukdo, negu mėjimas. Tai reikštų dide dullah planavo atsistoti “Di oiam judėjime prieš carą. visą kelionę atlikti nakčia virs juros vandens lygio norius iš Pittsburgh. Pa.
džiosios Sirijos” priešakyje
Musų apielinkėje iis bu- kad nepastebėtų policija ii 29,002 pėdas. J jį labai
padeda,
lį smūgį Amerikos presti ir po savo karūna sujungti
Po $1 prisiuntė J. Akstinas
•0 žinomas kaipo vadovau nekonfiskuotų, sviesto. Svie sunku įkopti ir labai retai iš Pawtucket, R. I., V. Poplis iš
—Tai kodėl Amerika ne žui. Bet aš nemanau, kad
pasirenka geresnių frentu? prie to prieis, tėve. Per Siriją, Iraką, Jordaniją ir, jantis asmuo. Man asme stas buvo siunčiamas į Ry kalnų laipiotojai išdrįsta Oakville, Conn., K. Zakarauskas
• —Nelengva pasakyt, tė : ereitą karą Amreikos jėgo gal būt, Lebanoną. Keturios niškai su juo teko susitikti gą ar tai kaliniams ar par leistis į to kalno viršūnę.
iš Lowell, Mass., ir A. Gačionis
iš Montreal, Canada.
ve, kas geresnis. Per per mis buvo sumušta Vokieti arabų valstybės butų buvu- tik du kaita Vieną kartą tijos darbuotojams.
Nurodytą vietą pasiekia'
Po 50c prisiuntė P. Mankus
Amerikoje Yra
eitą karą Amerika buvo pa ja. Italija ir Japonija, todėl sios sujungtos į vieną ir to- pas Leką (vienkiemy) mišiš
Biackstone. Mass., J. Karėta
sirinkus savo talkininkais nėra abejonės, kad Azijos ki “Didžioji Sirija” galėtų kely, Pašvitinio parapijoj laimingai. Kiemas dideli
169,792
restoranai;
iš DeKalb, III., A. Andrison iš
bolševjkus prieš fašistus, o komunistai taipgi bus su pretenduoti į pirmą vietą gegužinėje. Nors į šį pa- ir daug visokių vežimų. Čia
198,878
mokyklos;
Waukegan.
III.. Mrs. M. G. Furarabų pasaulyje. Dabar ara- rengimą buvome specialiai sustodavo diližanas, kuris
dabar gerinasi Ispanijai, mušti.
241,858
gazolino
stotys;
gel
iš
Chicago.
III.. B. Zoruba
kad gauti fašistų pagalbą
—Maike. aš irgi taip sa bų valstybių tarpe pirmau- kviesti, bet apie būrio vei- kursuodavo į Mintauja ii
253,762
bažnyčios
;
,:š Brooklyn. N. Y.. A. Regan iš
vidujiniai sugle- kimą nieko nebuvo kalba- kitur. Atidavęs “bagažą”
prieš buvusius savo drau kau Reikia sumuoti ne tik- ja
Chicago. III., ir L. Konces iš
tai
Cainiios
komunistus
ale
busi
valst
v
be
- Jl Pirmauja ma. Tik skirstantis apie ir gavęs pakvitavimą pasi 387,337 grosernės;
gus bolševikus.
So.
Weymouth, Mass.
483,633
saliunai.
—Tai tu, Maike, rokuo- ,.eikia ;rJ Maskvon ralvarie- !l?.k dėl sa.vo ^vento^ skai-Vidurnaktį Alfonsas Micke- leidau namų linkui.
Visiems
aukotojams už para
Kaip matome saliunų čia
Nors mano arklys buvo
ji, kad Amerika pati neži-'
Staliną nakarti ba iis ^aus- ^8iPte Abdullah*o su vičius pašnibždomis kai ką
mą
laikraščiui
tariame širdingą
yra daugiau, negu mokyklų
no, kas jos frentas, o kas
didžiausfe trubelmeike- man>'Tnai ir PIan.ai.kė’ė
informavo, kur ir kada bus geras ir aš galėjau važiuoti
ir bažnyčių kartu paėmus. ačiū.
greitai,
bet
važiavau
pa
neprietelis?
!
rim
y
ir
pavydo
ir
is
Egipte
sekantis
susirinkimas.
ris.
veikiančių nacionalistų atė- Antrą kartą susitikau su lengva, kad nesukėlus Ant 80 šeimų čia tenka vie
—Matai, tėve, valstybių
nas saliunas ar likierių par
Tautieti, nepamiršk, kad
politikoj idealizmas nedaug
Paveroea . ietuva Drieša« jo “įkvėpimas” Jordanijos juo Linkuvoj. Vos tik su-triukšmo. Išvažiavęs iš Jo- duotuvė.
Tavo
tėvų kraštas — Lietu
reiškia.
Jugoslavijos ko-’ raver^s kieruv^ Pnesa. karalių nudėti. Jeruzalės šu- ėjus į arbatnamį ir susėdus, niškio ne tiek bijojau žanva vra svetimųjų paverčia*
munistai yra tokie pat kaip nesigaili nieko iai naikinti. viai kuriam laikui padarė atėjo žandaras poperosų darų, kiek plėšikų, kurių
Morgičių Skolos
ir žiauriai naikinamas. Pri
galą “Didžiosios Sirijos" nusipirkti. Pabijoję, kad tuo laiku daug siautė po šią
sidėk
savo darbu ir anka
Tu- ««“*•
planams, bet tai nereiškia, nepastebėtų, nes buvome apielinkę. Ten buvo prisi- Dabartiniu metu
visi prie jo išlaisvinimo. Auka?
bet šiandien Jugoslavijos aukos ir neparemsi ALT kad tie planai galutinai yra kitame kambaryje, pakilę veisę ir “giltiniečių” ir ki- Amerikos namų savininkai siųsti Amerikos Lietuviu
per užpakalines duris išėjo- tokių svieto lygintojų.
yra įsiskolinę bankams ir Tarybai, 1739 So. Halsted
Titui Amerika duoda ir pi«i.«. palaidoti.
nigų ir ginklų, kad nukreip- ’yMomo V»J»U8 *«
— o—
me ir išsiskirstėme.
I Į rudenį pasklido gandas, įvairioms namų statymo st. Chicago. Til., ar vietos
Šūviai Jeruzalėje, nėraAlfonsas Mickevičius tuo kad Alfonsas Mickevičius bendrovėms 46,900,000,000 ALT skyriui.
ti jį griežčiau prieš Rusiją, vinti?

Šūviai Jeruzalėje

Apie Provokatorių
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Penkti

JT PALIAUBŲ DERYBŲ DELEGATAI

Chicagą Aplankius

'Keleivio’ Knygos

Ne be reikalo Chicaga dauguma laikosi pasyviai,
vadinama lietuvių antrąja nesiinteresuoja savų orga
DEMOKRATINIO
I VISUOTINAS TVANAS
sostine.
Čia susikūrę ir nizacijų veikla, nebelanko
SOCIALIZMO PRADAI
Ar galėjo būti toks tranas, kad
gražiai tvarkosi kultūriniai susirinkimų, o todėl ir or
Labai populiari ir naudinga šių apsemtų visų žemės rutuli ? Iš kur
centrai, du dienraščiai ir ganizacijos palieka nublu
dienų klausimams suprasti knygutė. į ėmėsi tiek vandens ? Kur tas vanKsina ................................................ Mcduo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
daugelis visokių įstaigų. kę, be energijos ir dvasiniai
lėjo
įėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam
DEL LAISVOS LIETUVOS
Čia įvairiausių prekybos išsikvėpę.
šitie klausimai rupi, teperskaito
krautuvių, valgyklų ir už Dėl narių neveiklumo or
LSDP Užsienių Organizacijas raš knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol nas?” Kaina ............................... SSe
kandinių.
O karčiamų— ganizacinio darbo našta
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .28c
KURGI VISA TAI NYKSTA?
kaip senojoj Maskvoj baž tenka vilkti daugiau parei
TIKRA TEISYBE APIE
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
nyčių! Ant kįekvieno kam- gingiems nariams. Tačiau
žmonės kuria per amžius? šį intri
SOVIETŲ RUSIJĄ
guojantį politiskai-ekonomiška klau
po ir dar greta. Įdomu tai,'ar naudinga toms organizaArba komunistų diktatūra faktų simą aiškina garsusis Vokietijos so
•
__
i
____
•
__
i
,
.
i
kad ir čia gimę jauni lietu-, rijoms, kad jų vadovaujan
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
ją Visiems kyla klausimas kodėl sky. Kaina ................................... 10c
viai ne visi yra atitrukę nuo tieji asmenys perdaug ap
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti SOCIALIZMO TEORIJA
lietuviškos visuomenės. Ne krauti -įvairiais darbais?
šia veikalas trumpais ir aiškiais
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji
nuostabu, kad kai kuriose Juk panašiu atveju ir gatvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
yra demokratija, kokie darbininkų draugijos formos, ir kodėl turės Ka
Chicagos gatvėse daugiau biausi, išsilavinę žmonės
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26e
pragyventi ? Dabar rusai sako kad
girdisi lietuvių negu anglų negali fiziškai pajėgti jiems
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. NIHILISTAI
kalba.
(pavestą darbą be spragų ir
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas
Tragedija trijuose aktuose. Veika
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa las perstato nužudymą caro Alek
Tenka didelis dėkingu- nedateklių atlikti. Jei ankapie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko sandro II. Lakai puikus ir neeua
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
scenoj perstatomas veikalas. U
mas išreikšti chicagiškiams sčiau nebuvo jaunų jėgų,
kymus į šiuos klausimus galėsi gau VISO reikalaujamos 28 ypatos.
2*e
ti nusipirkęs naujai išleistų knygą.
draugams už malonų prie- šiandien tuo skųstis nega
98 puslapių didumo. Kaina 60 centų. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
ndą ir už musų bendro dar- lim. Jos yra, tik reikalinga
KRISTAUS VIETININKAS?
Atsiminimai ir Mintys,
bo supratimą. Nors ir ne- rasti bendrą kalbą ir jas
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
kritikuoja Romos Kataliką
JT karo pajėgę atstovai, kurie derisi su bolševikais Kaesonge dėl karo paliaubų.
buvo galimybės susieiti su įtraukti į darbą,
parašė buvęs Lietuvos prizedentaa drąsiai
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
Dr. Kazys Grinius.
visais organizacijos nariais,! VT i, j
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tačiau aktyviai dalyvaujant Nesklandu™. Urpe sė
kurioje buvęs Lietuvos prezidentas tininkas. 224 pusL Kaina .... *1 J*
panašaus į senovės raitelį su ži- rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, KOKIUS DIEVUS ŽMONRS
tieji organizacijos veikloje "ų ir.JiauJal atvykusių dar ir priemonių, kaip rinkti ir klystantis svetys.
senesnių laikų veikėjus ir pa
grupuoti šalia vienas antro
Ne vienas man gali paša- Šančiais pentinais ir povo apie
nemažėja.
Senieji
nusi

pasakoja daug linksmų ir įdomių GARBINO SENOVRJE?
atidėjo savo asmeniškus rei
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny
Visokiuose kraštuose žmonės
skundžia, kad naujai atvy musų tautos derliaus pabi- kyti, kad daugelio terpe vi- plu^E^NS^:'a-male- gą
visi lietuviai turėtų perskaityti. bino įvairius dievus. Dievų
kalus ir susirinkę visapusiš
rusj
grūdą?
Čia
neužtenka
šokių
atsiranda,
tai
didmas keitėsi. Kodėl? Kokius_____
volence; si—kerštavimas arba Kaina ........................................... $2.00 garbino
kai aptarė mums rupimus kusieji politiškai nepribren šnektų, reikia darbo.
musų bočiai? Kokias štoyĮmiesčio
vaizdas.
Bet
nie.ąm^iv
>««««.
--kitam
blogo
velijimas,
Šaky
DELKO REIKIA ŽMOGUI
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmoaėa
klausimus. Reikia tikėtis, dę prie šio krašto sąlygų ir
priėjo krikščionybės gadyne? Visus
Štai
mažas
pavyzdys, kas ncdijs užginčyti, kad
supykusi moteris nupešė GERT IR VALGYT?
negali prisitaikyti prie esa
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
kad panašus susipažinimas
________________
i w
______
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mų organizacijų veiklos; jų Liepos 1 d. B ALF o ir Dai- kultūros stoka. O kaip mes kaiminkos vištai uodegą.
Valgyt
ir
gert
reikia
dėl
to,
kad
pagyvins abipusį bendra
mato, 271 puslapio knyga. .. gUM
navos
Ansamblio
buvo
su-'dažnai
jąja
be
pagrindo
diMENTALIAI:
a
—
menully
;
daugumai svetima yra vi
darbiavimą tarp LSS centro
SIELOS BALSAI
suomeninė srovinė veikla; ruoštas piknikas, kuris lie-, džiuojamės. Tai ypač lie- §1—dvasiniai, protiška:. Arba po žmogus sHpsta? ir delko vienas Gražios eilės ir dainos, čia yra
ir Chicagos su jos apylinkė
sudėtos įvairios lietuviškos damas
jiems daugiau rupi asme tuvių visais atvejais remti- čia naujuosius ateivius. Vi- beveik tas pats kaip platoniška ^m? dMkodžmoi^i’reiu
mis.
apie musų tautą, apie šeimyną lr
raus.
druskos
ir
kitų
panašių
daly

Tačiau
taip
nebuvo,
Į
suomenininkui
ir
kulturimeilė,
nas.
niški negu tautos reikalai.
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ri apie darbą. Toji knyga pslinksmiaa
Tenka ypatingai padėko
laisvas nuo darbo valandas. Di
Tai daugumoj atvejų yra nes, palyginus, Chicagos ninkui derėtų apie tai pa- MERAS: a—mare (ištark: tuos klausimus suprasi tiktai iš šios jūsų
delio formato, 223 puslapių knygą,
ti drg. Vincui Mankui ir jo
galvoti,
nes
tai
jo
pareiga,
mėr)
;
si
—
kumelė.
Pabrėžtina,
j
knygutės.
Parašė
Dr.
G-mus.
Jos
kurioje yru daug visokių eilių ir oaF
pagrįsti priekaištai ir kalti lietuvių koloniją, buvo tik
nų. Kaina ................................... flJM
maloniai žmonai už nuošir
Tokie
trumpi
įspūdžiai
iš
merą
arba
kumelę
negali-;
**
“
nimai naujai atvykusiems. nuotrupos. Tuo tarpu visos
dų priėmimą ir rūpestingą
SAPNININKAS
CELIBATAS
Bet ką musų garbingi seni karčiamos pilnutėlės. . . . musu gražiosios Chicagos. ma sletl su k,tu
Lietuviškas Sapnininkas
globą supažindinant su lie veikėjai yra padarę, kad Žmonės susikimšę prie barų Tikiu, chicagiečiai priete- «“• "":™r
mei’r), ku ši knygelė parodo, kodėl Romo* su Didysis
Saiemono galva. Išaiškinti visokie
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
tuviškomis įstaigomis pla pritraukus jaunas pajėgas ir stikliukų su mažais vai liai atleis man, kad atvirai ™,.™k'’k’ buergerme.s. išaiškinta visa jų bepatystės istori sapnai visokiais atsitikimais. Virt
,
,
_ . ter} arba lietuvišką miesto gas- ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš 300 puslapių knyga. Kaina .. 91.00
čioje Chicagoje ir su kai ku prie bendro darbo?
kuos nupuolimas, šią knygą turėtų JUOZAS STALINAS
Ar kais ir prasėdi iki vėlos sakau. ką spėjau pastebėti padorių_
perskaityti kiekvienas vyras, tėvai
riomis organizacijomis. Tik rimtai panagrinėta susida- nakties girtų prirūkytoje per kelias svečiavimosi dieArba, kaip Kaukazo Razbaininkas
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų
(Bus
daugiau)
labai gaila, kad LSS 4 kuo nusių pažiūrų skirtumas? karčiamoje. Tuo tarpu čia į nas.
moterys, dukterys ir mylimosios ne pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
papultų į tokia kuriigų globą. Para jis įgijo valdžią ir pašalino savo bupos pirmininkas drg. J. Ar ne perstaigus lazdos lau pat knygyne tik retas už-'
V. Gervickas.
šė kun. Geo. Tovrnsend Fox, D. D., vuaius draugus. Labai įtįpmi knygų
JUOKAI
sulietuvino Ferdinand de Samogitia
Kondroška susirgo ir turėjo žimas
padaryti
"tikrais
Kaina ............................................ 25c
_ t.
KODEL AE NETIKIU
operuotis, bet sėkminga amerikonais”? Ar ne per
----------ŽEMAI
te
S
RASTAI
i DIEVĄ?
Pas Daktarą
operacija leido pasimatyti daug susenę savose tradici
Laisvamanis čia pasako, kodai jis
Ar žinote, kad žemaitė buvo vie
ir, nors trumpai, aptarti mu jose ir pažiūrose? Ar or
SENSAS ir NONSENSAS
tikėti. Pilna argumentų, ku
Viena jauna mergaitė na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar negali
rių nesumuš joks jėzuitas........... 20e
sų bendrus reikalus. Tai ganizacijos jaučia gyvenižinote,
kad
ji
buvo
paprasta
kai

Rašo Prof. A LUOŠIUS SKURLUPADSKIS
dirbo dideliame magazine. mo moteris, mažai mokslo išėjusi, LIETUVIŲ KALBOS
ypatingai atsidavęs organi mo pulsą? Ypač socialistai N>yj G
ūkyje ir augino vaikus, kaip
Lieblviik
Ji
stovėdavo netoli durų ir gyveno
ugnimi spiaudo j orą. o žiopsotūkstančiai ir milionai kitų moterų. GRAMATIKA
zacijai žmogus, kuris ir li turėtų panagnneti visus įs
kostumeriams O paskui ji ėmė apysakas rašyti. Pritaikyta Amerikos lietuviams.
tojai nustoja pojūčių ir nesuvo dalindavo
gos prislėgtas nenustoja kylančius klausimus ir su- Žodžių Žodynėlis
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, Daug kas iš lietuviško jaunimo nori
kia kas jiems iš užpakalio ki- įvairių smulkių prekių ne kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet tinkamai
išmokti savo tėvų
rūpinęsis josios reikalais. prasti mums visiems bendrą ^SKTSšk^Siviž*
SUTRUMPINIMŲ REIKŠMĖ:
pastebėjo daug dalykų, ku o senimas irgi dažnai nori į
Senes iškraustė.
mokamus pavyzdžius. Kar- Žemaitė
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos savo raštišką lietuvių kalbas ____
Garbė veikliesiems!
reikalą. Mums privalo ru- kai; p—prancūziškai; si—senoviška FORDUKAS
senio Hen- tą ta mergaitė atėjo pas aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa mą. šita gramatika yra tinkama vi
- lietuviškai; t—tarptautiškai; v—voi
x
v-r
Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke siems, kas nori gerai lietuvią kal
ry Ford nykštukas automobilis. daktarą patikrinti sveikatą. rašiusi
Dėkingas esu ir drg. Mil- pėti visi lietuviškos veiklos kiškai.
leivis” parduoda jos raštus parašy- bą išmokti. Didelė knyga, 144 ^ubL
Be atskirų žodžių apibudinimo dar kuris eventualiai išaugo į For- TloVfoi-sic iii iioviiii‘010 ii* co—
kada ji čia lankėsi
tik
leriui, kad neatsižvelgda reikalai, ir iškilus naujam d uodą
uaKtara* ją apžiurėjo ir sa- UikeAmerikoje,
pirmojo pasaulinio
karo. Tu©m a nurodymai kokiose aplinky- . .
. ,
,
,
..
bėse
tie
žodžiai
tinka
ar
netinka
vardą
ir
dabar
bando
prilygti
pase
raštuose
ji
gražiai
aprašo,
gra

TAVO
KELIAS I
mas į skubius darbus “Nau klausimui, jį apsvarstyti ir toti.
ko:
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu SOCIALIZMĄ,
kardui.
jienose,” surado laiko su išnagrinėti kaip mes žiūrim
—Tamsta esi sveikutėlai- sų gyvenimo būdą ir musų pagro
GIGANTIŠKAS: a—gigantic; to
parašė L Blumas. Trumpas ir aiš
(Tęsinys)
Kndol tamsta
! fius* Knys°j« T™ paveikslas su garpažindinti su žymiais kultū į tą ar kitą klausimą.
te.
KOCiei tamsia atolai
atėjai sios rašytnjos parašu, taipgi paveik- kus socializmo aiškinimas........... tte.
si
—
didelis
kaip
jautis.
1 šiai vaikų prieglaudų, kurias Žeros centrais, universitetais, Demokratiškam krašte DP: Dievo paukštelis. Sl_ GLARUOJANTIS: a—glar-; Pas ™ane • .
, maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveika- KAIP SENOVĖS ŽMONRS
DETALĖ:
a—detail;
parkais, Tautiškomis Kapi kritika vadovaujančių as- smulkmena. Bet čia reikia pa- inK: si—labai blizgantis. Šaky—As greit ištekėsiu,—at- las žemaitės kartu su Andrium Bu- PERSISTATYDAVO ŽEME?
* lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiaunėmis, kurios jau yra pri menų yra visai suprantamas stebėti, kad visi gigantiški (žr. tum kaiP Prima donna operoje, sake mergaite.
Labai įdomus senovės filosofų daj riai nužudė vokiečiai laike šito kaleidimai apie žemes išvaizdą, ragai
glaudę nevieną žymų musų dalykas. Tenka apgailes
'■  gigantiška.) dalykai prasideda! IMPONUOJANTIS:
v-ta-O ką tamsta dabar ve!->daugelį autorių parašė Iksas. Antra
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Ma
tautos vyrą.
iš
detaliu.
ponieren;
si
—
įspūdingas.
iki?
—
klausia
daktaras.
tais.
Kaina
....................................
soc
tauti, kad daugumas kritikų
kalas, arka Kaip Atsiradę Malkas."
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... lOe
EMOCIJA:
a
—
emotion;
si
*
KINAS:
a
—
Chinaman;
si
—
—
Aš
daliju
nemokamus
ANGLI8KAI-LIETUVISKAS
mėgsta
kitus
kritikuoti,
bet
Man
Chicagoj rūpėjo
ŽODYNAS
SOCIALDEMOKRATIJA IR
daugiau lietuviškų organi- ne dirbti. Pridengti savo jaudesys. Romanse tas žodis kinietis. Amerikos lietuviai ki- pavyzdžius. . . .
Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas
dar reiškia tokį momentą, kur n4 dar muvėmis vadina.
neveiklumą
kritika
yra
ne

■zacijų veikla, jų užsimoti
ar kitą? žodis lietuviškai vadinasi. BOLŠEVIZMAS
Pagal K. Kautsky naujesniomis
įsimylėjusio
pora
jau
žino
ko
KLAUZU
LĖ:
a^dause:
siKunigas
ir
Daktaras
Mes kasdien girdime daug angliškų
darbų plotai ir lietuviškoje sveikas reiškinys. Gali bužodžių, bet dažnai nežinome, kaip žiniomis tuo klausimu papildyta
nuestatas arba sutarties punkKaitą daktaras pagydė tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam knygutė. Kaina............................... Mą
visuomenėje organizacinė j ti atleistina eiliniam “kriti- siekia, bet nežino aip
reikalui yra reikalingas geras žody
apimtis. Chicagos organi- kui,” bet negalima pateisin- EKRANAS: p—ecran; si—'tas. Bet dar galt reikšti ir zu- kunigą. Atsidėkodamas UŽ nas. Taipgi kas turi giminių Europo TABAKAS
ir nori jiems pagelbėti angliškai
r\aip jis žmonėms kenkia.
Renata. Liau
Kaip
zacijos imponuoja savo na- ti tuščios kritikomanijos vi tokia marška ant kurios matyt lyti plunksna popierą kada ne- ^0Į.į patarnavimą kunigas je
išmokti, tai geriausiai jiems pasi kimės
imės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
rašai.
pradėjo įkalbinėti daktarą, tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai dau
kugelį iš gyvenimo patyrimą pararių skaičiumi, nes čia jų suomenininkų ir kultunnin- kaip tuo pačiu kartu s®ki"ėj«
■ kišeninio «dydžio,
puslapių kny; K. Stiklelis. Kaina ............... Me
ir kipšai, ir žmonės, ir kas tik
KOMANDIRUOTI: v—kom- £ , ./ * v . , •
;"«»»»
ijhb». 400 poslapių
’
keleivia,
” 636 Broadvvay,
skaitoma ne dešimtimis, bet kų tarpe. Matyti spragas, norit
mandieren: si-įpareigoti arba kad
!ank^S1 bažnyčioj,,g.,
.štonmų nurodyme*.
«3.*>
šimtais ir daugiau. Bet nedateklius ir flieko neda- EPOCHA: a—epoch: ,1- kam nors išakyti šokti pagal nes kitaip jam gresia amzi-iSOCIALIZMAS IR RELIGIJA
So. Boston 27. Mass.
atydžiau pažvelgus į jas jų ryti yra nedovanotinas ap- laikmetis. Laikmetis, bet ne tavo muzika.
na pražūtis. Daktaras ISvadovybėje daugumoje ma- sileidimas. Ar nėra visuo- betkoks. Pavyzdžiui, kai jusųl KONTRASTAS: a — c o n - klausė to pnvatisko pamok-; vienas katalikas ir socialistas. Pa-| Remkit biznierius, Iraną
tosi tie patys žmonės. Pa- menininkų ir kultūrininkų profesorius apsisprendė rašyti trast;sl—nepanašumas. Pavyz- sliuko ir pasiūlė kunigui toKaina ......................™We
“Kekrivyje.”
sirodo, kad didelė narių bendra pareiga ieškoti būdų sensą ir nonsensą, tai “Kelei- din sustatykime viens prie kito kią sutartį:
vio” gyvenime prasidėjo nauja du asmenis, vieną vedusį, kitą
—Kunige, aš darysiu vis,epocha.
.viengungį. Abu panašus, bet ką, kad tamstą išgelbėjus
į EVENTUALIAI: a—eventu- kartu ir daug kuo skiriasi: pir- nuo dangaus, o tamsta da-J
DVI ĮDOMIOS KNYGOS
MES ATLIEKAM ...
ally; si—galįs įvykti; laikui bė- masis jau baigia plikti, o antro- ryk vjską kad mane išgelgant. Pavyzdžiui, po apsivedi- jo dar ūsai nepradėję želti.
bėjus nuo* pragaro, gerai?
ŠIRDIES RŪMAI—visai nepaprastas naujas romanas, ku
riame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų
duktė, kurį vaikščioja su savo gydytoju širdies romuose ...
ir kas toliau atsitinka, skaitytojas pats ras, romaną skai
tydamas. Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gra
žiai atspausdinta, o jos kaina tik 4 doleriai. Persiuntimo
kaštus apmokame.

8LIUPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira. įdomi
ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos lietuvių
tanttnį ir kult orinį atgimimą, apie jų sunkumas, vargus,
kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, šviesesnio ry
tojaus. Knyga turi 652 puslapius, iliustruota, labai gražiai
atspausdinta, o jos kaina tik 3 doleriai. Persiuntimo kaš
tus apmokame.
(38)
ABIDVI knygos sykiu tik nž 6 dolerius!

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

mo kai žmona pradeda valdyti _
vyrą. tai iš pradžių tokia tvar-' K0NV'ER>
ka jam nepatinka, bet eventu- Verse:

aliai jis prie jos pripranta.

fARMACEUTAS: a—pharmacist; si—vaistininkas. Bet.
čia Amerikoje farmaceutas dar
reiškia ir tokį asmenį, kuris vasaros metu varžosi su kolegom
už platesnę rinką šaltkošei parduoti. (Kaune šaltkošę vadin-

L,

...
? : •

—pražūtingas. Bet visada reikia turėti galvoje, kad susidurus su pavojum gyvas išlieka
tas. kas turi ilgas kojas.
FEJERVERKAI: a — f i r eworks. Tai tokia triubelė, kuri

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

“Atitaiįvma*”
Atitai.yma.

u L.a~C°.n'
Ra' kas

tą prog*
PaPa*a^J>- Vienas Vyras parašė tokį
mui visko ką tzk žmo apie savo ,
ėmimo kariuo.
gimines,
menėn komisijai:
LAGERIS:
v—lager;
spygliuota viela aptverta žmo“Gerbiamieji!
Skaičiau
nių daboklė. Tas pats žodis vietos
laikraščio
pletkų
angliškai betgi reiškia visai ką skyriuje, kad Joe 0wling
kitą—išsistovėjusį alų. Patariu atleidžiamas nuo karo tarc(k)olegom vokiškąjį žodį at- nvbo«s todėl kad jis gyvena

,f"r

0 priim/^,ngliik?iU"T SŪ savo žmona. Čia.vra
‘TOku!> įvykusi didėlė klaida. Joe

nuraminantis skystis. Kam reikalinga ir turi pinigų ga? ištuštinti kad ir kelis bokalus—nie
ko nekenkia.
LIUKSUSINIS: a—luxurous
si—ištaigingas, t. y., kas tokio

Jei tamstoms reikia—
<► BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
O 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:

* *

0whng gyvena ne SU savo,
bet csu
mano žmona, todėl
" Tnann
»
prašau jį imti kariuomenėn,
kad aš galėčiau vėl su mano žmona gyventi. . . .”

“KELEIVIS”

636 Ea*t Broadvvay, South Boatoa 27, Maaa.

Ftslapis Šertas

KRHVB, SC. BOSTOS
SUSALUSI MOTERIS JAU

Nr. 30, Liepos 25, 1951
MEDVILNES KOSTIUMAS

parlamento
vice-pirmininkė. Jos kova prieš Horthy
! diktatūrą yra neišbraukia
ma iš Vengrijos socialdeSenatoriaus
Kefauer’io
.mokratų istorijos.
1944
nusikaltimams tyrinėti ko
[metais vokiečių politinė po
misija sukėlė gyvą susido
licija Anne Kethly norėjo
mėjimą visuomenėje. Ko
suimti ir jai teko slapstytis.
misija per trumpą laiką ga
1945 metų vasario mėnesį
vo daugiau laiškų negu žy
ji iš sąvo slėptuvės išėjo ir
miausios ”muvių” žvaigž
perėjo pusiau užšalusį Du
Pearl S. Buck, amerikietė, yra j0
yra dorOS, nOTS kudės. Tie laiškai, ypač mo
nojų, kad patekti į Buda
viena is žymiausių musų amžiaus *
* *
terų, parodė, kad komisijos
moterų rašytojų. Ji gimė 1892 me pinos nevilties.
peštą ir su kitais socialde
tais Vakarų Virginijoj. Dešftnt me
darbas pagyvino moterų do
Motina žiuri į ji tik pa
tų praleidusi Kinijoj, ji gerai paži
mokratais atgaivinti socia
no kiniečiu gyvenimų, jų būdų, pa slapčiomis, vėl greitai nusi
mėjimąsi tuo, kas aplinkui
listinį judėjimą, kurs Hormatė jų skurdų ir sunkių kovų dėl
jas dedasi. Viena moteris
būvio. Savo romanuose, kurie yra gręždama.
Tai graži, ap
thy diktatūros metu buvo
išversti į visas kultūringo pasaulio
savo
laiške
Kefaueriui
pa

valiais
veiziais
kaimo
mer

kalbas, ji atvaizdavo kiniečių gyve
prismaugtas. Kai 1948 me
nimų ir supažindino su juo ameri gaitė. Jos kojos nerištos, ir j
rašė, kad “dabar aš eisiu
tais komunistai įsitvirtino
kiečius bei europiečius. 1938 me
balsuoti su tvirtu pasiryži
tais už savo veikalus ji gavo Nobe visas jos kūnas, jei dabar
Vengrijoje ir dalis social
lio premijų—aukščiausių pasižymėji
mu pagerinti dalykų sto
nebūtų toks sulysęs, butų
mo laipsnį literatūroje.
demokratų vadų pasitraukė
Čia patiekiame musų skaitytojams gražus ir stiprus.
vį.”
, j
Bet
jos
į užsieny, Anne Kethly limažų vaizdelį iš potvynio Kinijoje.
Pokalbyje su korespon
akys yra įdubusios, o plau
'ko savo krašte. Bet kovo
dentu Gunther, senatorius
kai parūdiję ir vėjo sutar
toja už darbininkų teises
Sausumos pakrašty, kurs šyti, nes jau daug dienų,
Kefauver pareiškė, kad ne
negalėjo pasidaryti komu
išlenda iš viską apsėmusio kaip jų nešukavo. Jos lu
žiūrint publikos pritarimo
nistų drauge.
Po dviejų
vandens, matosi mažos ku pos yra išdžiuvusios ir pa
į ir domėjimosi, iis ir šeima,
•metų komunistai ją suėmė.
pelelės, tarsi is griuvėsių ir! pilkėjusioS) neiiurint kad
kuli susideda iš žmonos ir Madų autorė AKce AMen mu
Prieš kelias savaites pa
skeveldrų. Kiekvienoj to- jj nuolat laižo jas liežuviu.
keturių vaikučių, norėtų vėl lo šitokį vėsų kostiumą vasa sklido žinia, kad be teismo,
kioj kupetėlėj yra keii mejį labai užjnifcL jį visą
turėti daugiau “privacy.” rai iš medvilnės medžiagos. kokios tai komisijos nuta
diniai suolai, grubiai sukai- laiką saugo vaikus.
Du
Populiai-umas, nors ir ma
rimu, Anne Kethly buvo
tas stalas, maža indauja ir mažiukai jos niekad nepalonus dalykas, bet išstato
pasmerkta 15 metų kalėti.
geležinis katilas, pastatytas jįgįa> Vi^nąs yra dar prie
perdaug viską publikai. J
Gandai sukėlė pasipiktini
visai nušalusi, bet daktarų buvo išgelbėta ųuo
ant išduobto molinio pama- kruties> kuri dabar yra ^į.
korespondento klausimą, ar
mo
bangą pačioje Vengrijo
tik neteko vienos kojos, antros kojos letenos jr
to, pajuodavusio nuo durnų.'traukusi ir tuščia Tačiau
moterys daug prisidėjo prie
kos.
Užimtuose kraštuose bol je ir užsieny. Vengrijos so
Bet katilai jau kelios savai-jmažas išblyškęs padarėlis,
nusikaltimų aiškinimo, se
cialdemokratai
užsienyje
tės yra šalti, nes nėra kas|kurį jį laiko prispaudusi
natorius atsakė, kad labai ševikai pirmoje eilėje paiki kreipėsi į laisvųjų kraštų
po jais deginti. Potvynis prie krutinės, tyli, nors ir tvarko, kad didžiausioji ir kiekvienas atodūsis išsi- daug kuo. Be to, jos griež- na socialdemokratus. Jiem
partijas,
jie yra “priešas Nr. 1,” nes socialdemokratų
pasiėmė viską.
negauna valgyti. Tik ret maisto dalis lieka tėvui. Ji veržia iš jo kaip dejavimas, tai skatino komisiją visuose su jais negali būti jokio su prašydami Anne Kethly pa
Kiekviena tų kupetų yra karčiais jis gailiai unkščia. nutildo abiejų vyresniųjų
Pilkoje aušroje motina miestuose, kur pastebėti negalbos.
Morgan Phillip,
viskas, kas liko iš namų ir Kitas vaikas yra maža dvie bemiukų rėkavimus, visą staiga pabunda. Ji siaubo normai urnai, nedelsiant pa sitarimo. Jie naikina so Anglijos darbo partijos sek
cialistus Lietuvoje, Latvijo
ūkio. Visą kitą nusinešė jų metų mergaitė. Tai su laiką bailiai žvilgčiodama į pagauta, net prieš pabusda- daryti apvalymą,
je ir Estijoje, jie naikina retorius, kreipėsi laišku į
potvynis. Nusinešė ir pa nykęs padarėlis, kurs tyliai vyrą, kurs sėdi tylus ir niu- mą suvokia, kad buvo užikį šį0 Laįko nusikaltiVengrijos komunistų vadą
sėlį, kurio niekad neberei ir nejudėdamas gludi moti rus. Jos dalis yra visų ma- migusi. Jos lankos apčiuo- mams tyrinėti komisija ap- juos ir satelitiniuose krašRakosi, tačiau veltui. Tarp
kės piauti. Aplink kiekvie nos prieglobsty. Kiti trys žiausia, nors ji ją valgo gar- pia vaikus. Kur kiti du? i klausinėjo apie 10 moterų tuosę kaip Vengrija, Lenki
tautinė
socialisčių moterų
ną tokią kupetą išgelbėtų vaikai daug nejuda, bet lig šiai čepsėdama. Jei pavyk-'Ji suklykia ir pašoka ant jos visos laikėsi ramiai ir ja, čechija ir Rumunija,
organizacija nutarė kreip
daiktų
spiečiasi
būrelis tik vienas pasišalina ir pri sta, ji nieko nevalgo, apsi- kojų, staiga sustiprėjusi. Jikai kuriu vyrų baimė kad kurie nors dar skaitosi ne
tis
į Jungtines Tautas pra
žmonių—vyras, moteris ir eina prie vandens krašto, mesdama, kad nėra išalku- puola prie vyro, pagriebia jvyk? isteriškos scenos, ne priklausomi, bet nepriklau
šant pagalbos Anne Kethly,
keli maži vaikai, kartais se motina tuojau jį pašaukia si, kad jai suka vidurius, jį ir spiegia jam į ausį: pasitvirtino. Bendrai paė- somybės nė kvapo nejaučia.
Nenuostabu, kad iš minėtų tačiau pasėkų dar jokių nė
nis ar senė, bet jų yra ma atgal. Ji tol nenurimsta, Jei tik nutveria akimirką,
i\ur nai uu.
mus, žmonos tų vyrų, kūne kraštų socialdemokratai bė ra. Bolševikiškas režimas
žai. Būreliai daugiausiai kol visų neturi po ranka.
kada vyras yra atsukęs nu Jis sėdi susigūžęs ant že ouvo komisijos apKiausiRe= gė į užsienį. Tie kurie pa nepripažįsta nei teisės, nei
susideda iš tėvų, motinų ir
garą, ji paslapčia papeni mės, pritraukęs kelius, gal ti, kažkur dingdavo ir jų siliko ir nepasidavė bolše teisingumo, nei tuo labiau
jų vaikų. Tarp tėvų ir mo Ypatingai ji nerimauja abu mažyčius.
vą padėjęs ant kelių. Ne negalima rasti, bet tos mo vikams, anksčiau ar vėliau žmoniškumo. Jis pripažįs
tinų visą laiką vyksta lyg naktimis. Tada ji beveik
Bet vyras nesiduoda ap atsako. Motina nesitveria. terys, kurios davė parody- atsidūrė kalėjime.
ta tik jėgą, todėl kovoti su
tylus ginčas, jaučiasi lyg akių nesudeda ir laiko vi gaunamas. Jis užrinka ant
juo
norom nenorom tenka
Anne
Ketbly, žinoma
prislopintas pyktis. Ko jie sus vaikus prispaudusi prie jos, pamatęs ką ji daro, ir Ji klaikiai verkia ir purto i mus, labai padėjo komisijai
savęs. Dešimtimis kartų ji šaukia: “Neleisiu tau badu vyrą už peties, spiegdama: į surasti nusikaltėlių lizdus. vengrų socialiste ir unijų jėga.
ginčijasi?
—M. S.
Štai tėvas, jaunas ūkinin pabunda iš snaudulio ir mirti, kad jie išlikty gyvi!” “Aš jų motina*! Aš jų mo- Amerikoje apie vienuoli- darbuotoja, jau metai yra
tma'
...
»
ka milionų moterų priklau- kalėjime ir apie jos likimą
kas, mėto niūrius žvilgsnius greitai apčiuopia vaikus
Jis
nenurimsta,
kol
nepa

Jos
klyksmas
paiadma
s0 mo,enf kluba^s P j ko. niekas nežino. Ji buvo su SEIMININKĖMS
į savo jauną žmoną. ' Matyt rankomis. Ar jie visi ten,
mato
ją
valgant.
Ji
srebia
v,sus toje vargo ^.vykioje. respondenlo klausimą‘ kuo imta praeitų metų birželio
jie susivedė labai jauni, nes visi penki? Kur kita mermažais
gurkšneliais,
taupy

Bet
b?!’ organizuotos klubuose mo- mėnesį kartu su kitais vado
visi penki vaikai yra ma- gaitė? Taip, štai ji, jie visi
Jei nemėgstate mėsos,
dama.
kad
atrodytų
dau

so.
žino
dėl
ko
jie
„ ^gjdįti rfe ko_ vaujančiais socialistais. Su bet kartu norite stipriai pa
Žiūkai. Vyriausiam vaikui čia. Jei tėvas tik krustelia,
v,rcjasi.
Tokio klvuco vos su nusikaJtima£
ėmimų banga palietė apie valgyti, labai tinka prieš
bus nedaugiau kaip astuoni ji aštriai sušunka: “Kur ei giau.
Nežiūrint
visų
jos
sukčia

jau
visur
butą.
Motina
ima
torius
Fefauver
200
socialdemokratų veikė piečiams dešrelių mišrainė
metai, gi pačiam tėvui ko ni, kas atsitiko?”
vimų
vyras
žino,
kad
jų
baisiai vaitoti ir galop su- kad irmoji mot
kovos jų. Jie buvo apkaltinti sa- (frankfurter scallop).
Kartais tėvas karčiai ant
kie 26 metai. Motina dar
Ji
maisto
atsarga
visai
maža,
-™vošunka
:
“
Ar
motinos
galėtų
priemonž
sudaryti
fei. botavimu, šnipinėjimu ir lengva pagaminti ir gardi
jaunesnė. Tėvas yra rudas jos nusikeikia. Ji žino, ko
kad vaikai rėkia maisto. Jai kada padarvri tokį dalyką?
ir stiprus, nors dabar labai jis keikiasi. Ji nė žodžiu
moję sveiką aplinką, kurio panašiais kaltinimais. Esą, valgyti. Šešiems asmenims
ne
visados
pavyksta
nutildy

Tik
tėvai,
kurie
nemyli
sa

sulysęs. Jis yra toks žmo neatsako, tik laiko vaikus
je vaikai galėtų užaugti pa dėl jų kaltės Vengrijoje pa reikia imti šias normas:
ti
vaikus,
ir
kartais
jie
gar

vo vaikų, kurie jiems gpili doriais žmonėmis ir įstaty- blogėjo gyvenimas ir dar
gus, kurį gali sutikti bet kur apglėbusi ir pakartotinai
3 vidutiniško dydžio bulves
siai
verkia.
Kadaise
jie
trupinio maisto!”
bininkų
būklė
nepaprastai
kaime, žmogus, kurs myli juos tamsumoje skaito.
mus gerbiančiais piliečiais.
gvaro dešrelių
pasunkėjusi.
Tačiau byla 2 svogūnai
savo žemę ir didžiuojasi sa Rytui išaušus, ji subruz buvo raudonveidžiai riebuiBe
to,
jis
pareiškė,
kad
jei
Tik tada paniuręs vyras
vo gerai suartais laukais, da, tarytum turėtų daug liai, visados pavalgydavo prabyla. Jis pakelia galvą bus sudaryta federal crime jiems niekad nebuvo iškel- 14 puodelio smulkiai sukapotu
iki soties, ir niekaip negali
nes ir ,Yaikui, \ra aišku; salierų lapų (celery leaves)
savo geltonų javų krūvomis maisto paruošti. Pasemia
nuo kelių ir pažiūri į mote- commission, moterys turėtų
ir visa gervbe. Jis jais di- šalto vandens iš upės, su. suprast kaip vanduo šitaip rį
pilkoje aušroje. "Ar Ur Pridėti prie komisijos dar- kad negalima kaltinti už % puoduko smulkiai supjausty
atiteliuškavo
ir
uždengė
že

P
*
bo ir būti joje atstovauja- krasto ekonorm?J sunkumą tų petrelių (parsley)
džiuojasi todėl, kad tai jo maišo su trupučiu miltų, kumanai, kad aš jų nemyliu?
mę.
Jiems
atrodo,
kad
tė

žmones, kurie iš bet kokios ičupsnelis druskos ir pipiru
darbo vaisius, kad jis yra rie jiems liko ir mėgina
Jis atsisuka j ją ir po va- raosvas
turi
ką
nors
išgalvoti.
, viešos veiklos komunistų 1/2 puodelio trinto amerikoniš
taupus ir darbštus. Jo vei- linksmai sakyti: “Tikrai
andėlės
vėl
prataria:
“
Jie
ko cheddar cheese
Kai vaikai verkia, tėvas
buvo išmesti.
das rimtas, griežtokas, bet daugiau miltų liko, kaip
baigė badauti.” Staiga jis
Musų tėvų krašto Lietu2 pamidorai (tomeitės)
nueina
prie
vandens
krašto
tai geras veidas. Net da- maniau. Dar ilgam laikui
be garso pravirksta ir net voa išlaisvinimo aipkią Arne-' Anne Kethly dabar yra 1/2 puodelio kondensuotos gry
bar, kai jis yra paniuręs, užteksime.” Ji taip susi- ir atsisėda, užsiėmęs ausis motina, pamačiusi jo skaus rikos Lietuvių Taryba ir jos 62 metų amžiaus. Ji buvo bų sriubos
rankomis. Tokiais momen
imviainttai
vykdomas Vajus. ‘Paremki 27 metus Vengrijos parlaPirmiausia viską gatavai
tais motiną paima siaubas mingą veidą, nutyla.
RANDE NUSIŽUDYTI
tautieti. tad jr« darbus ’
mento nar* ir ilgą laiką
paruošti: supiaustykit ne
ir ji tyliai maldauja vaikus:
virtas bulves apvaliom rie
“Nevarykit tėvo į neviltį, MANE VADINKIT PONU—
ŽAIBO
kėm, dešreles—gražiais rinutilkite, tik nutilkite!”
man bus labai malonu
tiniukais, svogūnus plonom
Pamatę jos veidą, jie nu
skiltelėm, smulkiai sukapotyla išsigandę, jausdami pa
<IS “Austrui
Lietuvis”)
kit petrelių ir salierų lapus
vojų, bet negalėdami su C';rektoriau :d«*8 Kaune,
ir
supiaustykit tomeites ap
prasti kokį.
Buvau galingu
valiom gražiom riekėm.
Taip tarp tėvo ir motinos O da vadina jie
Paimkit katiliuką su ge
Tiesiog
kažkokia
ėžonu.
vyksta tylus, nebylis kivir
rai uždaromu dangčiu, pačas. Miltai kas dieną pin Ir buvęs mano ūkvedys
tepkit
dugną sviestu ir užtinėje mažėja, o potvynis Man pagarbos nereiškia.
dėkit bulves.
Pabarstykit
neatslugsta. Kas naktį mo Juk kas gi jį čia pabaidys!
druskos,
pipirų
ir ant bul
tina skaičiuoja vaikus pa Jis man jau lygus aiškiai.
vių uždekit dešrelių ritinė
tamsyje.
Ir bosas, nuolat įkyrus,
lius.
Ant jų užbarstyti
Bet ji negali amžinai bu
Vis primena nesnausti.
“cheddar cheese,” svogūnų,
dėti. Ateina naktis, kada Turėjau du dvarą centrus,
petrelių, salierų ir uždekit
jos išbadėjęs kūnas už
O čia—geriau neklauskit...
tomeičių
riekes. Viską api
miega, ir ji to nežino. Ji
Pilni delnai skaudžią pūslių.
pilki! grybų sriuba, užden
laiko vaikus apglėbusi ran
Nuo
kastuvo,
nuo
dalbos.
kit
puodą dangteliu ir virkit
komis, bet nepajunta, kaip
Ir
jau
iš
niekflr
negaliu
ant lengvos ugnies apie 40
tėvas sujuda ir kažką pa
Sau
prisišaukt
pagalbos.
minučių, kol bulvės pasida
šnibžda abiem tyliom mer
Televizijos aktorė Joyce Mathens New Yorko ligoninėj
rys minkštos.
gaitėm. Jos atsikelia ir pa Tą viską raumenys pakęs.
reporteriams, kad ji
Tik
baisiai
n
emal
onu,
tenkintos jį paseka. Po va
rankos gyslas todėl, kad buvusi labai susijaudinusi dėl
17 metą Naacy Vernon buvo skandžiai nusvilinta žaibo,
landėlės jis grįžta vienas ir Kai niekad niekas čia manęs
psskMnoią gandą, buk ji įsimylėjusi į vieną aktorių. Ta
karto nudegino joa ranką Ir kaklą Baltimore, Mdn mieste.
_ na
aktorė du kartu buvo ištekėjusi ui Milton Berto Ir du kar
sverdėdamas atsigula. Vie Nepavadina ponu.
Mergaitė laika rankose aavo sportinį kostiumą, kuris žai
biznio akaibo buvo
Gervazu
ną kitą kartą jis atsidusta,
tu

Moterų Skyrius

Šen. Kefauver
Apie Moteris

Tėvai ir Motinos

Anne KetMy
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to. SO, liepos
K
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KAS MUMS RAŠOMA

tELStVT?, 50. BOSTON
BOUBVIKŲ DELEGATAI FOTOGRAFUOJASI

Apie Olympia Parką

Puslapis Septintas

NAUJI LIETUVIŲ ! N®™ Nuomuot Nam,
Jei kas žino išnuomuojamą namą
vienai šeimynai tarp \Yoreesteho ir
TRANSPORTAI YkttinsviUr
malonėkite man praneš

amas: kur ALT baisas? Ko
ti, busią labai dėkingas.
130)
S. Korolkerieh,
ALT
tyli?
Senai
norima,
senai
Liepos
18
d.
laivu
“
General
Skaičiau “Keleivyje” nr. 26
C/o V. Cardone,
■Muir” į New Orleans atvyko
Nasonville, R. 1.
Woreesterio Naujienose apie ^žangiosios lietuvių visuome
šie lietuviai:
Olympia Parką ir to parko ge nės reikalaujama įsileist Mažo
Dorotea Alberta, Kazys Au
ležinę tvorą, kuri bandoma pri sios Lietuvos atstovus į VLIK.
Prašalins Karus
BET
VLIK
’
as
su
niekuo
nesi

gustinas.
Juozas Balkauskas,
lyginti prie “geležinės uždan
Taip sako ir rašo žurnalas "LieElena Banys. Osvaldas Blumas, tUT
"‘ “
Naujienos?
.
$2.oo megos.”
Tai prastas prilygini skaito. To dar negana, visuovią
.
Jurgis
Gavenis,
Herta
Jurgėlas.
tams.
nė
mažai
težino
ir
ką
VLIK
mas.
Cezaris
Kazakevičius, Jonas!
LIETUVIŲ NAUJIENOS
Kas dėl mokyklos ir ką jie veikia. Jei veikia busimos Lie
Makūnas, Boleslovas Raktus- 332
801 St*»• Patuvos
labui,
tai
kokia
linkme?
mokinasi, aš nežinau, bet Olym
kas, Vincas Rygertas, Gedimi Pardavimui Restoranas su
pia Parkas, kaip ir daug kitą Visuomenė nieko nežino, ar
nas Rugelė ir Freda von der
VLIK
’
as
turi
bent
galvoje
Ma

privatiškų parką, liko aptvertas
Baru
žosios
Lietuvos
lietuvių
apgy

Recke.
Pilnai įrengtas baras su restorapagal draugijos didžiumos na
delegatai fotografuojasi Kaesong mieste.
au ir laisniu galima nupirkti su marių nutarimą, šioji draugija ventas sritis, kaip Tflžę, Įsrutę,
Lėktuvu atvyko šie lietuviai:
turi daugiau penkių šimtų na Stalupėnus, Gumbinę, Kara
Rita Paparytė, Antanas či- ils»- Kreiptis:
(SO)
liaučių,
ar
tik
laukia,
kad
kiti
rių, o gal apie 15 tėra bolševi
rėžtos ir jiems nėra jokios vil
birka ir Stasė KrikščĖunas.
J“2^So^u^St^’
susimylės
ir
duos?
kuojančių.
ties legališkomis priemonėmis
Brooklyn 11, N. Y.
Keista,
kad
ALT
tyli,
lyg
savo gyvenimą pagerinti, tai
Aš žinau, kad daugumas na
Paruoštas JAV Lietuvi*
Reikalinga Vedusi Pora
rių norėjo tą parką aptverti, ALT nuo VLIK’o priklausytų. juodųjų gyventojų tarpe auga
ALT.
Amerikos
lietuvių
atstobaltiniem,
Reikalinga
pora vedusių žmonių
Bendruomenės
Statutas
žmo
bet ta tvora niekam neužkerta
Amerikoje paskelbta ti, jei jis pirma pasieks vi________
idirbU už baro ir virtuvėj, todėl turi
_^_.' ir
._ dažnai pratrūksta įvai
kelio j Oylmpia Parką įeiti. vavjmo centras, sutvertas ir nėms
valgyt gaminit ir bizni vesti.
Čiano Dienynas.” Grafas kiškos militarinės pergalės.
Parkas atdaras visiems. Buvo palaikomas Amerikos lietuvių riomis riaušėmis.
Laikino
organizacinio
koBma
*.
“
■ J*1?** ant ri«*t>s’ **** (JO,
Ciano buvo Italijos užsienių Pergalingo karo vado presaesine. Kreipus šiuo adresu:
aukomis
(pinigais),
privalo
nutarta ne tik parką aptverti,
Juozas Lugauskas,
Malaa’o vyriausybė, kurios f reikalų ministeris. Sumner tižas niekada nekelia abe- miteto nartai, išrinkti JĄVį
skaitytis su visuomenės norais. pažiūros į rasinius santykius
426 So. 5th St..
bet ir maudynes apsaugoti ce
Lietuvių Bendruomenės sta
Brooklyn 11, N. Y.
,.xl_
1W«I
Welles, savo Įvadoje, para- jonių.
Lietuvių
noras
buvo
ir
tebėra,
mentine siena, nes vanduo iš
yru peuaMoe voktšky raeut Putoje prie to dienyno, sa-i 1939 m. sausio 24 d. Čia tutui paruošti ir jos organi
kad VLIK
’as nedelsiant
tUKM
neoeunant įsileisl-sneu- įiun>
vena
kad-f’“'^
" o.envuo, sau
plakė krantus ir pradėjo ga-1
zacijai
sukurti,
paruošė
tų
du
Maios.o-.
L.etuvo,
atjo-;
ju
„ūušluotų
į®.
’
žnUas
nevengęs
no
rako:
.........................
dintf maudynes.
JAV
Lietuvių
Bendruome“Puikiausios žinios is Iš
Negerai, kad rašant apie tą vus. Šito ALT pnvalo reika-. balt^j^ žmonių viešpatavimo. {žmogžudystės^ kad tik gaAš, Karalis Snaideris iš Kaumies-'
nes
statutą.
Kadangi
dalis
'ą^apstS^ps^klu savo
laut,
kari
tari
butų
nedelsiant
vyki,
•
05^*,.
lėtu
daueiau
tuito
orisivoffTa
baimė
ir
Pietų
Aflėtų
daugiau
tuno
prisivogpanijos.
Kariuomenė
užiparką įsibriauna tokie palygi
šiuo adLOK
narių
gyvena
rytuose,
"*ša“ atliepti šių.
narna!
rikos rasistams varžytį spal-lL
ima pozicijas Barcelonos
nimai. Kartu tenka pažymėti,
<»>•
Traidenio Ainis.
K. Snaideris,
votus žmones.
Bet “baimės *
Tas tai tipas, kuris buvo priemiesčiuose. Miestas ga- statutas jiems pasiųstas ir
kad to parko savininkų didelė
C /o G. Budris,
Chicago. UI.
politika” yra trumpa&urė.
North Portal, Sask., Canada
dauguma yra tautiško ar kata
ir Mussolinio žentas, kas- Ii būti paimtas bet kuriuo laukiama jų nuomonės.
G.
likiško nusistatymo žmonės,
dien, kaip bręstanti gimna- momentu.
i Paieškau Oną Račiūnaitę, __ __
{seną laikų draugę, iš Lietuvos pa-.
bet jie yra neveiklus, bet dėl to
Apie PMv Afrik«
zistė, rašė savo dienyną. “Mes reikalaujame, kadi
Įeina iš Prankabudžio kaimo, Nautik jie patys ir yra kalti.
“Keleivyje” senai jau skai
Biblija u
'miesčio parapijoj, o aš, Margareta
Po jo mirties, kai Mussoli- musų legionieriai (italų ka-’I^ij0*
Nutarė Persitvarkyti €*£«...po /y™ Martišienė, paeinu
—W. N. čiau apie Pistų Afrikos rasisti Gerbiamieji! Aš nesu bib- nis Įsakė savo žentą sušau- riuomenė Ispanijoj) piris Veršių kaimo, sakiu apskr. Ji
Worcest«r. Mass.
nę politiką. Malsno vyriauay- į listas, bet beskaitydamas bib- dyti, jo žmona, Mussolinio mieji įžygiuotų Į miestą.
.pati ar kas ją žino malonėkit para
adresu:
bė pravedė įstatymą apie “ap-jUją radau keletą žodžių, kurie duktė Edda, pardavė die Jie to yra verti.”
. Italijos vyriausybė, veda šyti šiuo Mrs.
M. Martišius,
Route 1, Box 242,
Kodėl ‘Tėvai”?
artheid” ar rasių segregaciją. kbai tinka Stalinui apibudinti, nyną už gryną pinigą kapi
ma krikščionių demokratų
Rheinelander, Wis.
Skaitydamas jėzuitų leidžia bet kodėl ji tą padarė ? “Survey, ’ gv jono apreiškime 6 perskyri1939 m. sausio 26 r. Čia vado de Gasperi, pasitrautalistinėms
leidykloms.
mą žurnalą “Laiškai Lietu jatmųjų soųialistų internateo- me 4 eilutėj skaitome:
no sako:
(kė iš savo vietas. Pasitrau- s»kSS“Ar>!5rE.i£'X7kii^i«’lS
viams” užtikau tiek daug “tė nalo leidžiamas žurnalas paduo
Ir išėjo kitas arklys, tas buvo
Iš to dienyno gauname' “Kai aš buvau golfo klu-^™ priežastis esanti ta, Ukmergrrs apskričio, Kauno gubernivų,” kad net nustebau. Reda da įdomių faktų apie Malaao raudonas ir ant jo sėdinčiam vaizdą ne tik kokie žiurkės r
•>-*••
1 1 1KHO
G&SDfcn norįs į 83LVO jos. Kas apie jas žino, prašau tuoguoja “tėvas” J. Vaišnys, ad vyriausybės politiką. Paduodu buvo duota pakajų atimti nuo valdė Italiją “dučės” lai be mane pasiekė žinia, kad vvriausvbe įtraukti sociali*man pranesti*30’
Barcelona paimta. Aš praJirauKU socmn. <
j. A shunskis
ministruoja kitas “tėvas” ir tt. tusu faktus “Keleivio” skaity- $žemės ir kad kiti kitus žudytų
kais, bet ten randame žinių
Tie “tėvai” labai kritikuoja tojams.
ir jam buvo duotas didis kar žinelių ir apie musų “nau nešiau Dučei . . . ir sutariau R * hbendw jxarbjų atsto- i* e. Mmne st., Amsterdam, n. y.
Pietų Afrikos Unčja yra tik das . . .
masonus, esą masonai vien tik
su Starace dėl to Įvykio iš vus. Iki šiolei vyriausybėj
APSIVEDIMAI
jausią
sąjungininką,
”
gen.
buvo tik krikščionių demo
savo galybę stato ir klausia, ras rasių mišinys. Ten gyve
Tai čia ar ne komunizmas,
kilmingo
minėjimo
visoji
Kelios ištraukos
na septyni su puse mikonų vie tas “raudonas arklys,” o ant jo Franko.
kur gi esąs jų Kristus?
„ ..
,
.,
Paieškau susipažinimui draugo,
Italijoj . . . Dučė buvo gi kratų ir republikonų parti tarp
35 ir
metų amžiaus. Gali
jų atstovai.
Man butų įdomu žinoti, kas tinių žmonių, negrų, kurie su Sėdįs ar nėra Stalinaa. n Chur- B Ciano dienyno bus įdoliai
sujaudintas,
nors jis ir
būt ir našlys ar divorsuotas, su vie
daro
apie
70%
visų
gyventojų.
tiems jėzuitams ir kitiems vie
.chHlTs juk davė jam ir kardą. m^os pasiskaityti
nu ar dviem vaikais—nedaro skirtu
mo. Bet turi būt rimtas ir pasituBmtųją
pietų Af-.D^aja^ vigai prėska tam žmo-i
1939 m. sausio 8 d. Ciano stengėsi pasirodyti nepaju
nuoliams davė teisę vadintis
Kitekie nerašykit. Aš esu
dinamai
ramus.
jono apfleifcfcfmo rašė:
“tėvais.” Kristus įsakė neva rikoj tėra tik 20%, daugumoje) j
našlė, myliu vaikus ir teisingą
mądinti nė vieno tėvu čia žemėje, olandų ir anglų-saksų kilmės, pogmas.
‘Tonas Anos (gen. Fran “Bet jis (Dučė) ir turėjo
Marija Petkus,
Pajūryje
nors
yra
baltųjų
čš
įvairių
ki-'
bet jėzuitai, marijonai, pranciš
6903 South Racine Avė.,
“Keleivi*” Skaitytojas. co atstovas) atvežė Dučei pagrindo
būti
patenkin

Chicago 36, III.
konai, dominikonai ir kitokie tų Europos kraštų.
Chicago, UI.
Turtingas vyras pamatė
tas,
nes
pergalė
Ispanijoj
laišką
nuo
Franko,
kuriame
Apie Gerosios Vilties Iškišulį
vienuoliai ir visai nevienuoliai,
CHICAGO, ILL.
duodama Ispanijos padėties turi tik vieną vardą ir tas pajūryje didelę minią žmo
klebonai ir vikarai, “tėvuojasi gyvena apie milioną malajų ir LIETUVOS GBNBRALINIO
Svarbios
Paskaitos iš
nių. Jis priėjo ir pamatė,
ir tiek. Tai kur jų Kristus ir Afrikos hotentotų, kurie nesi- KONSULATO NRW YORKE ‘| trumpa apžvalga ir kuria- vardas yra Mussolini, kuris
šventojo Raito
vyrai nori atgaiPAIEŠKOMI ASMENYS me
Panašaujama
greita vadovavo karo veiksmams kad
jo įsakymai? Ar tik nedega maišo nei su vietiniais negrais,
vinti
jo
žmoną,
kuri buvo Būna kiekvieną nedėldienį nuo 10
_______
pergalė (pilieūniame kare). drąsiai, griežtai, dargi tuo
vagies kepurė?—kaip sako ta nei su baltaisiais.
ryto, 5324 So. Halsted St, Yrą
ištraukta
iš
vandens
jau už- ▼ai.
Prie to dar reikia pridėti apie
aiškinama tikroji Tiesa iš šv. Rašto.
Uršulė
Baranausklenė-Kau- Dučei tas laiškas labai pati- metu, kada daugelis, kurie
lietuviška patarlė. Juk tie “tė
Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri
vai” neturi nei vaikų nei pačų, 250,000 indusų, atkeliavusių iš šaitė. sūnūs Bronius ir duktė ko ir jis ji gyrė dėl jo tono, jį dabar giria, buvo prieš troškusi. Vyras paklausė: ką tik išėjusi iš spaudos, aiškinanti
••
—Ką jus darote su mano pasaulinį perversmų laiką, ir kas
tai kokie jie tėvaė? šv. Petras Indijos ir jau kelintoj gentkar- Stasė.
Į kurj jis apibudino, kaipo JIįvyks trumpoje ateityje?
Knygelė
žmona?
»
buvo ne jų nosiai vyras, bet tėj gyvenančių Pietų Afrikoj.
Juozas Cigelis, atvykęs iš * ‘pavaldinio raportą’.”
145 pusi ŠTAI JŪSŲ KARALIUS,
galima rauti ir per paštą ui
“tėvu” nesivadino, nors buvo Indusai gyvena Durham mieste Alytaus.
1939 m. sausio 9 d. Ciano Ispanijos pilietinis karas —Mes jai duodame dirb- karią
40 centų, rašant: V Klovas, 3444 So.
ir
jo
apielinkėse.
Gustavas Fresdorfas iš Sin- .
vedęs ir tikrai galėjo turėti tei
Lituaniea Avė., Chicago 8, III.
turėjo tik vieną vardą— tini kvėpavimą.
I paskaitau kviečiame atsilankyti
Pietų Afrikos kasyklose dir tautų, šakiu apskr.
( *
..................... ....
sę tokiu vadintis.
-Kodėl dirbtinį?
“
Mussolini.
”
Taip
sako
Juozas
Karais
a
šakevičiu
Duče
atsake
VBai
širdinba apie 250,000 imčgrantų, at
T. Tiesa.
jai tikrą, aš juk galiu
B- t.
1 FranKo laišką, ragin Ciano. Bet jis užmiršo pri- kit
vežtų
iš kaimyninių kraštų— km., Batakių vale.. Tauragės a.
Gary, Ind.
apmokėti!
AJARŲ SAKN1S
Portugalų Angolos, Rhodesijos
Zigmund Lutkievricz, sūnūs <jarpas .jj būti atsargiu iki j dėti, kad ir kitas vardas ten
Ajarų Šaknis gelbsti
karo
galo,
nepriimti
jokių
irgi
buvo
sprendžiamas,
tai
Katarinos
Lutkiewicz-UrbanMUSŲ SKAITYTOJAMS
VLIK’ą* ir Mnilaetuvini ir portugalų Rytų Afrikos.
nuo vidarių nematinio,
kompromisų
ar
tarpininką-'
“
Hitleris.
”
Jei
italai
turėjo
Tame tautų ir kalbų mišinyje cyk. gyvenęs Detroit, Mich.,
gerai veikia ant skil
Jei VLIK’as taip nepriklauso
ANGLIJOJ
vio, gydo nuo dieglių,
baltieji
yra
krašto
šeimininkai.
24
Hancock
Avė.
vimo.
Irgi
kas
liečia
moIspanijoj
virš
100.000
vyrų,
mai, savarankiai elgiasi neįsi
gelbsti prašalinti ii
Pranešam,
kad
musų
skai

pilvo
nereikalingas
leisdamas Mažosios Lietuvos at Jceens priklauso apie 85% vi Magdalena Maieilcienė-Sesku-.narehijos atstatymą Dučė tai Hitlerio “Kondor” legio- tytojai Anglijoj gali atnau
garus, paerzina nesos
žemės,
o
vietiniai
gyventotė iš PikeMonių km., StakKškių siulė, kad Franko neskubė- nas iš karo speeialistų, tanveikliuosius kūno or
stovų ir nesiskaitydamas su
jinti prenumeratą per “Ke
ganus ir, sakoma, ge
.
jai
turi
tenkintis
15%
terito

par.,
ir
vyras
Kasys
Mažeika
tų. Jam geriau patinka su- kų ir lėktuvų vairuotojų, tu- leivio” atstovą šiuo adresu:
lietuvių visuomenės pageu
rai dėl mažakraują.
rijos.
Du
milionai
vietinių
ne

iš
Padreskų
km.
Mokslininkai
sako,
mais, kad butų įsileista DU
vienyta
ir
pacifikuota
Isparėjo
gal
net
daugiau
nusveMr.
A.
Zamžickas,
kad Ajarą šaknis turi šių mineralų:
Mažosios
Lietuvos
atstovai, grų dirba baltųjų farmose ir Jonas Meškauskas iš Kuktiš nija, vedama Caudillo, ša- riamos reiškmės gen. FranSulphur, Phosphorus, ir Potasium,
26 Devonport Rd.,
ir šitie mineralai yra mums visiems
klausimas kyla, kas VLIK’ą iš yra laba: išnaudojami. Apie kių km.. Utenos apskr.
lies ir partijos priešakyje, ko “pergalėje.”
London 12 W.
reikaliruri. Gali darytis Ajarų ar
porą
milionų
vietinių
negru
gy

Juzefą
Olišauskaitė
iš
Bai

laiko? Ar ne lietuvių visuo
batos ir gerti, bet yra gerai ir
Priima
naujus
užsakymus
Frankui
nesunku
bus
vaidyJK.
šiaip Ajaro šmotą kramtyti ir tas
menės aukomis, ir tai daugiau vena didmiesčiuose, bet už sogalos. gyvenam <3 Haaroek
ir atnauj ina prenumeratą. seiles nuryti. Ajarų Šaknis $2.50
miestų
ribų
“
vietinių
žmonių
Avė.,
Detroit,
Mich.
šia Amerikos lietuvių?
PAUL HOFFMAN SIULO REMT UŽSIENIUS
Parduoda “Keleivio“ visas svaras. Mažiau perkant, 6 uncijos
Petras Peieskaitis ti Beriinų
už $1JM).
Amerikos lietuvių sambūrio rezervatuose
.
knygas.
“Keleivio” kaina
atstovybė. Amerikos Lietuvi,' Kadangi »«<.«., gyvento, km.. Keturvalakių vate, Vil
ALEXANDER’S CO.
Anglijoj 3 su puse dolerių.
Taryba, vienu er kitu budu re- Bnaudoj imas yra pasibaisėti- kaviškio apskr.
414 W. Braadvay
Broadva;
“Keleivio“
South Bosti<m 27, Mi
Georgas Raichertas ii Sin
mia ir palaiko VLIK’ą. Klau- nas, o jų teisės yra labai aptautų, šakių apskr.
Stasys Raslanas iš Pavuolių
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
km., Utenos vals.
Francas špederis te Pavasijų
AMERIKOJE
km., šakių apsio*.
— arba —
Vladislovas
Svenekkas
te
DUHUmta ir Tartinfiausia Lietuvių
Kaip
Vilniaus.
Orgaabacija Pasaulyje
Vaičiulionienė, sesuo Pranciš
TURTAS MBKIA VIRS SX5M.000.00.
kos Veteniškients, gyvenusi
Mahanoy City, Pa., ktasf te
Savo nariams Hgole pcialpų ir pomirtinių apdraudų
Tokią brošiūrą yrą parašąs J- Pilipauskaa, kuria paKalvarijų*, Mariampotės
yra išmokėjęs arti >5,000,000.00.
tyaU Staliną nuo jo kndikystėa. Čia nušviestas visas
Antanas aVilionis ii
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jfa rubavojo
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
Kngio, Seinų apskr.
stuose Amerikoje ir ^^ą^Anja.
bankus ir kaip jis iudš savo sšbrua. Ne prasimanymai
Juozas Valaitis ii Kidulių v.,
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, au datų, ivetų ir var.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo >100.00 iki
šakių apskr., gyvenęs Sao Pau
|5JXM).00.
dų nurodymais.
lo, Brazilijoj.
Upoje patalpa sąvaitėje SB-00 ir >12.00.
Faekutiaiab teiksią pitets amM. kad Statas pra
Konstantas Viršila.
Dabar vedamas flutertenijitao 10 metų Jubiliejinis Va
dėjo šąli uMpa. Katate Kanotala tano pasklidusi Knis,
Jonas ir Juozapatas žemriejus.
įstojimo nereikia MoUti. Daktarui už egzamina
kad jis jau nebegyvus. Dabar kyla Mausimas, kas utta iš TrivaUuų km., Pašvitinio
vimą
apmoka SuatvienUtenta.
tas Ja vietą, kai gflttal ji aaMatf t
vals., Šiaulių ąpakr.
Tapk Susivienijimo nariu Ir prtaaiyk savo lelmos na
Silvestras Žukauskas.
didelio formato,
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre*
Buvęs
MarshaBe
piano
viršininkas
Paul
Hoffman
(kairėj)
Ieškomieji arba apie juos ži
taktą, kaita tik »
liudijo atsto'9 rūmų užsienių reikalų komisijoj ir siūlė
nantieji maloniai prašomi atsi
duoti užgeriamu administracijos numatytą pagalbą, nes
liepti į:
UTHUAN1AN ALLIANCC OF AMERICA
tik sustiprinus Europą galima turėti stiprius sąjunginin
KILUSIS
•f
ltaw York 1, N. Y.
m W.
kus prieš Rusiją. P. Hoffman kalbasi su komisijos pir
41 W«t ttnd
mininku J Rictards.
N«w Verk M, N. T.

Tik Vienas Vardas

PAIEŠKOJIMAI

JUOKAI

JUOZAS STALINAS

»
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

STABILIZATORIAI IMA PRIESAIKĄ

KONGRESAS MEDŽIOJA Aplankė Vermonto
Lietuvius Naujakurius
BOSTONO KOMUNISTUS

LIETUVIŲ MELODIJOS
MIESTO TARNAUTOJŲ
DARBO SAVAITĖ
VALANDA
Populiariikos Radio
Bostono miesto tarnauto
jai turi, palyginus, trumpą
Sekmadienio rytais nuo 11
darbo savaitę, jie dirba 35
iki 12 vaL iš stoties WTA0,
valandas per savaitę. Kiti
740 klc.
didieji miestai turi 40 va
landų darbo savaitę. Iš did Biznio reikalais kreipkitės:
miesčių tiktai New Orleans, 409 W. Broadvay, So. Boston
kaip ir Bostonas, turi 35 Arba telefonuokit: SO 8-0520
valandų darbo savaitę. Ma
žesniuose miestuose kai kur KVIEČIAME I
tarnautojai turi net 30 va
BALTUOSIUS KALNUS
landų darbo savaitę, bet to Kviečiame visus savo drau
kių liberališkų miestų nėra gus, pažįstamus ir bendrai vi
i daug.
sus lietuvius atvažiuoti į gra

Atstovų rūmų komisija Š. m. vasario 14 d. “Keneamerikinei veiklai tyrinę- leivyje” buvo įdėtas Ver
ti pradėjo apklausinėti liu- monto naujakurio Pijaus
dininkus apie Bostono ir Skamaročiaus laiškas, kuapielinkių bolševikų veiki- riame jis kvietė lietuvius,
mą. Vienas svarbus liūdi- vykstant į Vermontą, aplanninkas jau davė savo paro- kyti jį jo . naujame ūkyje, į
žiąją kalnuotąją New Hampdymus. Tas liudininkas yra trys mylios nuo Middlebury,
Ūkio stabilizacijos direktorius Eric Johnston, viduryje,
shire
valstiją, kurios gamta
per 6 metus kompartijoj Vt.
priima priesaiką iš uždarbių stabilizacijos naujai paskirty
PARVEŽA ŽUVUSIŲJŲ
mažai kuo skiriasi nuo mus
dirbęs FBI agentas, Herbert
Pagal tą pakvietimą liekomisijos nariu.
KORĖJOJE KUNUS Lietuvos. Manau, kad bus vie
A. Philbrick, kuris nustebi- pos 13 d. būrelis bostonienintelė lietuvių atostogų vieta
no komunistus prieš du me- čių lietuvių, Ona AndriškeKrašto gynimo departa visoje Naujoje Anglijoje, čia
tus liudydamas teisme prieš vičienė iš Dorchesterio, Sta- KIEK ŽMONIŲ MATYS
SOCIALDEMOKRATAI
mentas praneša, kad iš Ko
bolševikų partijos vadus.
sys ir Mary Miniotai iš So.
GEN. MacARTHURĄ.
RENGS KONCERTĄ. rėjos pargabenami 489 žu galėsite ramiai pakvėpuoti tyru
kalnų oru.
H. A. Philbrick papasa- Bostono, ir Povilas ir Ona
--------~
vusiųjų musų karių kūnai, Reikia važiuoti route (keliu)
kojo kongreso komisijai Masiliai iš So. Bostono bu- "V iename Bostono dien- Norwoodo LSS 133 kuo- jų tarpe 21 iš Naujosios
No. 3 iki pat musų vietos, ku
apie vietinius bolševikus ir vo nuvykę į Pijaus ir Janės raštyje skaitome, kad 2,- pa yra nutaiusi rudeniop
rios vardas yra RED TOP
sakė, kad M. I. T. profeso- Skamaročių farmą. Ten jie 000,000 žmonių užguls gat- surengti koncertą Lietuvių
___________________
CAMPS, Thornton, N. H., apie
rius Dirk J. Struik esąs ko- užtiko iš Connecticut valsti- ves, kad pamatyti generolą Bendrovės salėje. Koncer135 mylios nuo Bostono.
munistas ir kartu su Phil- jos, iš Avon miestelio atvy- MacArthurą. ŠĮ antradie- tą manoma rengti kartu su Federalė Valdžia Ieškos
Kviečia visus
(30)
bričkų buvęs komunistų kusi seną lietuvį farmerį ir.nį kitas dienraštis pranešė, bostoniškiais
socialistais.
Nesumokėtų Mokesčių
Albinas ir Ona Nevierai.
slaptos (profesionalų tar- biznierių Walter Butmaną, kad 2,500,000 žmonių susi-A ėdami pasitarimai su me--------pe)
organizacijos nariu, kuris beatostogaudamas ir-rinks iš Bostono ir plačių nininkais dėl to koncerto
Maždauk 12,500 turtin- NAMAS PARDAVIMUI
Profesorius dabar šaukia- gi užsuko pažiūrėti, kaip apielinkių, kad pamačius surengimo.
Igesnių Massachusetts žmoMūrinis 6 šeimynų namas
mas duoti savo parodymus Vermonto naujakuris pra- generolą MacArthurą.
-----nių per pastaruosius kelis South Bostone, 293-5 West 3rd
kongreso komisijai.
deda gyventi.
Kjek žmoniu tikl.ai susi. Naujas “Nemuno’ Numeris metus nemokėjo “nė cento” St. Gerai įrengti pečiai, baltos
federalinių taksų, nors pa- sinkos ir maudynės. Geras pir
kad^oriišaS'ti Boslo- . Mus« laikraSžio skaityto-rinks pasirodys trečiadienį
Ką
tik
išėjo
naujas,
šešgal
jie turėjo
JU1U 11 I1OI1 IfraibKUlU DOSIO- . .
- 1
• •
oi
L-O O
.............. —J
--------- J’
fe
4*1 savo pajamas
įtajaiiiac Jie
tuiciu kinys.
Vienas butas bus tuš
no komunistus, kurie dirba ja1’. ^aujakunai Skamaro- n kert> *a^
“Nemuno”
numeris, j gerokai pasikaštyti.
Visi
čias pirkėjui. Savininką gali
kariškose įmonėse, kad ap-cla1’.JslglJ? Vermonte fąrI J * * _
,
spausdintas Vorcester, “A. tokie užslėpusieji savo tik- ma matyti nuo 5 iki 8 vai. va
------ mą ir augina kailinius gy- mįsle.
Todėl r įdomu, Lietuvio- spaustuvėj, iriąsias pajamas bus traukiakaro.
(39)
vuliukus (mink), kartu jie kaip vietiniai laikraščiai is kronįkos žinutėse skiriamas mi atsakomybėn.
Tokiu
George Lekas,
dirba ir prie kitų darbų, anksto gali pasakyti, kiek daugiausiaį Bostonui. Žur- turtingų išsisukinėtojų tar- 168 F St., South Boston, Mass.
Musų laikraščio skaitytojas žmonių matys generolo ir jo nalo adresas: 2140 Brick pe vra nemažai raketierių,
Lankėsi Drg. P. Motiečius
. . **. .
rrotromic^
*Aa c.. Scranton, Pa. lęaina kurie nedrįsta savo tikrąsias FOURTH ST. JUNK YARD
!Vermonto naujakuriai sve- gatvėmis;
---±
- pavienio
nr. o0c, metinė pajamas parodyti,
171 W. Foorth St.
Musų laikraščio širdingas čius priėmė iabai meiliai ir
prenumerata §4.80. Reda- iždo departamento komiMokam geriausią kainą už
rėmėjas drg, Petras Motie-Į vaišingai.
Mirė
“Amerikos Lietuvio” guoja Liudas Dovydėnas. sionienus, Alvin H.. Cross, popierą—60c už 100 sv. Už
čius iš Waterbury, Conn., šį
----------------------------Leidėjas Gabrielius Kybą Šiame nr. iš “Nemuno’ sako, turįs sąrašą visų musų 100 sv. cardboard—$1.25. Sku- Į
pirmadienį lankėsi musų
..
turinio
pažymėtina:
A. valstijos taksų nemokančių durai po 4c svarui.
istai^oie užsakė viena laikSusidomėjimu
“
Pi
ie
Konvejerio
Alanto
turtuolių ir pradės juos Perkam taipgi žalvarį, varį,
•
- ir
■ pahi- Gen. MacArthur Atvykimu
Praeitos savaitės
rasti savo kaimynui
™ j-—
u,,pradžio1
Pertraukos Metu,” L. D. j “tikrinti.”
Vien Bostone šviną rinkos kainomis. Gele
ko laikraščio reikalams S10 s. .
, . .
J*, liepos 1; d. Worcestere
auką. Drg. P. Motiečius šl feciadieni, lygiai 3 mirė ilgai sirgęs ‘ Amerikos “Sibiro Tigro Puolimo Be- sako esą 3,500 turtingų ra- žies kainos pagal kokybę: 75c,
$1.2$.
lankėsi Bostone atostogų vaL P° Pįet« specialiniujUetuvio” leidėjas Gabrie- laukiant,” Liudo Dovydėnoį ketierių, kurie nemokėję nė 81.00,
Telefonuokit
j SO 8-9117.
nrntrfl ir atvPŽP i T SS ar traukimu į Bostoną, j South Į nūs Kybą. \ elionis yra po- “Klojimas su Širdimi,” G. į cento į federalinį iždą.
Popiet
trakas
paims.
(31)
Apie visus turtinguosius
chyvą didelius bundulius Station atvyksta generolas r, metų dirbęs “Keleivio” I. Židonytės—V._ Krėvės
t___ “Dangaus ir Žemės Sūnūs’ taksų “nemokėtojus” sakosenų knygų ir leidinių.
MacArthuras,
prezidento spaustuvėje, o vėliau persiLIETUVIS PERKA DŽIONKĄ
atleistas iš pareigų Tolimų- kėlė į Worcester, Mass., kur
*r
ma, kad iždo valdininkai
Juozas Sinkevičius.
jų Rytų karo pajėgų vadas, perėmė iš M. Paltanavičiaus . ... . Nemuno * kronikos, į turį Įrodymų, jog jie sąmoPnnėškit jam ką turit. Jis nu
Bostoniečių Rezoliucija
Trečiadienį 9 vai. vakare “Amerikos Lietuvio’ leidi- jei ji visa tiek pat tėra tiks-nįngaj apgaudinėjo iždą, pirks ir pasiims kada tik jums pa
popiet ar vakare. Telefo
Ii,, kaip pastabos apie “Ke-'šiėpė savo pajamas, o todėl rankiau,
Kongreso Rekorduose generolas kalbės jungtinia-; mą.
nuokit: SO 8-8343.
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leivį,” tai galima pasakyti, !Vjsj bu? griežtai tikrinami
me seimelio posėdyje maž-.
1 Y ••
*
a
•_ M I
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__
So. Bostono lietuvių ma- daug 45 minutes, o tarp at-! Gabl?ellus Kybą savo jau kad ji rašyta “bet kaip, i ir atitinkamai baudžiami.
VAISTAS “AZ1VA'
simame mitinge, birželio 16 vykimo ir kalbos jis lanky-nose dl^no?e buvo musų vi tingiai ir apgraibomis.
1—Vaistas nuo nudegimo ir
ri. priimtoji rezoliucija bu- sįs Quincy pirmojoj bažny-:s?ornenes Paciame kainauBrightono Piliečių
nuo
nušutimo vandeniu.
ivo įtraukta į kongreso re- čioj, Adams šeimos namuo- ?iame 5parnJe' k.ur anarfblz- Apvogė Taksiuko Šoferį
Klubas Rengs Banketą
_______
2
—
Vaistas nuo atdarų žaizdų
kordą. Senate musų valsįr pasirodys publikai.
H?35 ir sindikalizmas buvo
Šį antradienį nakčia dul Bnghtono Lietuvių Pilie
mosti8tijos senatorius Henry Ca'
Įcla pasireiškę gana įdomiu
bot Lodge, Jr. rezoliuciją
Generolas, žmonos lydi- “aidoblistų” judėjimu. Vė- jauni banditai pasisamdė
Klubas pusmetiniame 3—Akių vaistas.
įtraukė Į senato rekordą, o mas, čia bus dvi dienas ir liau, su metais ir naujomis taksi Bostone ir greit po to jsusirinkime nutarė rengti 4—Vaistas nuo kojų niežėji
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
kongresmonas Thomas * J. sustos Copley Plaza viešbu- atsakomybėmis, G. Kybą prikišo peili prie šoferio
metini banketą.
Laikas papirštėms.
Lane iš Lawrence tą rezo- tyje> ^ur Jam >Ta paruošta pasisuko i dešinę ir kiek McGuire kaklo ir pareika banketui paskirtas spalių 5— Vaistas nuo galvos niežė
liuciją įtraukė į atstovų ru- 15 kambarių patalpos su piiTna buvo kairus, tiek pa- lavo juos vežti į Malden (October) 21 d. Banketas jimo.
mų rekordą.
specialiniai tik jam skirtais skui paliko dešinus. Jo ve- gatvę. Ten banditai išvalė vyks savame name.
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
___________________
i tarnais ir tarnaitėmis. Vieš- damas “Amerikos Lietuvis” Šoferio kišenes, atėmė iš jo
pagelbsti.
7— Vaistas nuo inkstų skau
Gražiai Pavyko Gegužinė būtis generolą pernakvins, buvo “dešiniųjų” laikraštis, §9.50 ir paleido jį eiti, o pa
______
;be cento išlaidų, o kamba-įbet jame nelengva buvo su- tys su mašina nuvažiavo.
RADIO PROGRAMA
dėjimo.
Reikalaukite šitų vaistų paLawrence, Mass., liepos rių paruošimui viešbutis iš-sivokti, ką leidėjas ir redakPanašiai buvo apiplėštas
Lietuvių
Radio
Korp.
prožymėtais
numeriais. Kaina už
8 d. Lietuvių Tautiniame leidžia $3,500.
Viešbutis!torius mano apie gyvena- ir kitas taksi šoferis, Ralph
Biggs, liepos 14 d. Spėja- grama per buvusią stotį I kiekvieną numerį $1.00. PimParke, Nashua, Lowell, Ha- nieko neskaito už generolo mus Įvykius.
ma,
kad tai tie patys ban- j WBHS, kuri dabar vadina- J“’ ček’s ar n?T€y orde™ 7®
verhill, Lawrence naujaku- priėmimą, nes tai esanti ir
ditai bus abušoferiu api- si stotis WHEE, 1090 kilo- katoo* Adre8Uoktt:
<611>
riai suruošė gegužinę. Žmo- garbė ir reklama tokį auks- E|ejrtra
plėšę.
cycles, 9:30 iki 10:30 vai.
nių dalyvavo labai daug ir'tą svečią priimti.
Darbininką Dirbtuvėj
Silver Street
----------------------------ryte sekmadienį, bus
segauta $402.62 gryno pelno.
------------------Seath Boston 27, Mass.
PortugalijosRinkiimi*
kanti:
Pinigai bus pasiųsti Diep110 voltų elektros srovė
Ieško Raketierio Turto
La rnėįo Diktatūra
1_Murfka,
holz’o lietuvių gimnazijai
Sturtevant dirbtuvėj, DorVokietijoje.
Dainininkai A. Griau- APSIDRAUSK NUO
. .
_
| Nesenai Los Angeles, Ca- chestere, užmušė darbinin- Praeitą sekmadienį Por- zdė2—
ir
g Atkočaitis g Na.
ligos ir Nelaimes
_ Mes vieni nebūtumėm pa- jjfornja^ teismas nuteisė ka- ką George McNeil, 43 metugalijoj įvyko prezidento ghua N H
i gausi ligoje
Ui $12
pm’gų
žinomą Vakaruose ra- tų amžiaus.
Darbininkas
rinkimai,
kuriuos
laimėjo
3_
Magdutės
Pasaka<
savaitei
$25
uždirbti, bet mums talkiMickey Cohen, ku- prieš mirtį dar spėjo surikti
diktatoriaus
Salazan
kan

mnkavo šie asmenys. Lapenubaustas už tai, kad savo draugui, kad jis išVisais Insurance reikalais
Po programos prašome
nas ir Minkus paskelbe per apgau<iinėjo iždą ir nuo sa- jungtų srovę ir neitų arti didatas, generolas Franciskreipkitės į:
(n36)
co
H.
C.
L.pes.
Jokio
opoparašyti
laiškelį
ar
atvirutę
radio gegužinę neimdami
ne vjsaj legališkų paja- prie jo. Po to jis susmuko
BRONIS KONTRIM
užmokesčio, o A. Dziedulienemokėjo pajamų mo- ir vežamas į ligoninę mirė. zicijos kandidato nebuvo. į stotį WHEE, Lithuanian
598 East Brosdeay
-nė, M. Petrikonienė, L.
^-ifcegčjų. Jam uždėta didelė Policija tyrinėja tą nelai- Admirolas Manuel Meireles Program, 35 Court St, BosSouth Boston, Mass.
buvo išstatęs &vo kandida ton, Mass., o biznio reika ToL SO 8-1761 ir SO 8-2483
Laukaitienė, M. Šimkonie- pabauda.
mingą atsitikimą.
tūrą prieš valdžios remia lais rašykit ofiso adresu:
nė, U. Penkauskienė, A.
mą
kandidatą, bet prieš 502 E. Broadway, So. Bos
Balčiūnienė, B. Orbačienė,
Dabar iždo valdininkai
lietuviška Aptieka
J. Peslikienė, dirbo virtu- 'ieško, kur tas raketierius tu- Šen. McCartby Grasina rinkimus kandidatūrą atsi ton 27, Mass.
Steponas
Minkus.
ėmė,
nes
rinkimai
nebuvo
vėje: J. Urbonas, klubo ri paslėpęs savo turtą. Tarp
Savininkas H. CABIT
pirmininkas, A. Balčius, kitko sakoma, kad Cam- Senatorius McCarthy gra- laisvi ir jokios vilties nebu KAMBARYS SU PEČIUM IR
ioo
Juškienė, J. Stundža, E. bridge ar jo apielinkėse M. sina paskelbti pavardes 29 vo, kad balsavimas galės
VONIA
SOUTH BOSTON
Stundžaitė, J. Sakavičius, Cohen turi apie 250,000 do- valstybės departamento tar- parodyti krašto nuotaiką#
Išnuomojamas katnbarys-buToL SO 8-4149
P. Milutis, J. Petrikonis, lerių vertės visokių nuosa- nautojų, kurie dabar tyrinėtas su pečiumi ir vonia, vienam
visokią raistą. Siunčiam
Laikas užsisakyti “Kelei ar dviems asmenims. Dėl sąly Turim
Pečiulka, padėjo visokerio- vybių. Iždo valdininkai per jami, jei valstybės sekretonet Europon. Kalbam lietuviikai. Patarnavimas mandagus;
pais darbais. Visiems ta- teismą nori uždėti “areštą” rius jų dar nėra suspenda-iTio*» kalendorių IB51 me gų teirautis nuo 5 iki 7 vai.
kainos nebrangios. Gyvenama
tams. Daug bformarijų ir vakaro. 592 E. 6th St., trečias
’
ant to turto ir nori jį paimti vęs pareigose, kol jų ištiki- toms.
Ba jau 30
riame
ačiū.
aukštas,
So.
Boston,
Mass.
(31)
mybė bus patikrinta.
skaitymų. Kaiaa W centų.
Rengėjai.
už skolą iždui.

J

Parduodamas Namas
Šešių kambarių namas, 3 viršuje
ir 3 apačioje, garo šilima, gazaa,
elektra, maudynė ir kiti modernus
įrengimai; namas ant kampo, kam
bariai šviesus, kaina >10,000. Kreip
tis šiuo adresu:
(30)
A. Kairis,
24 Plymouth St., Cambridge, Mass.
Teletonas: EL 4-8047.

DR. D. PILKA
m

■m s
s
Ir am T M 9

546 BROADWAY
BO. BOSTON.
SOUtk

A. J. NAMAKSY
KKAL KSTATE A INSURANCN

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Ba*. 17 ORIOLB 8TBBMT
TeL*PAAamy77-04<>£m.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 8-8
Nedėliomis ir Sventadiemaiet
nuo 10 iki 12 ryta
495 COLUMSIA ROAO
arti Upham'e Camar
DORCHESTER. MASE.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mee pranešam, kad turime mo
šų krautuvėj visokių mašinų 14randavojimui, kaip tai Floor Saaders, Wall Paper Removere, Boat
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių. dienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitše

Flood Sq. Hardvrare Co.
A. J. ALEKNA. Prop.
<28 E. Broadvay.
Sa.
TeL SO 8-4148

9-ZS3?

Tet.

DAKTARAS

J. L. Pašakarm*
OPTOMETR1STAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki
Seredorais:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba Bl 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS)
Ueturis Gydytojas ir

Vartoja vėliausios konstrukieijoe
X-RAY Aparatą
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nos 7-8

534 BROADNAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
.t su Kiatol
Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2871
arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ
Dar* Kraujo
Jei Reikia, Duoda Pc
VALANDOS:
Nuo 9 iki 6
Šventadieniais
18 Tr

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South
Pristato toniką, vyną ir
Idos rūšies alų baliams,
vėms į namus ir salta.

<->

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141
arba namuose, 1650 Columbia
Rr., So. Bostone, Tel. SO 82414.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI

828 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASE.

f

