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Bolševikai Sulaužė Susitarimą “Neutralizuoti” Kaesong;
Aiškinasi “Klaida” ir Sako, Tai “Menkniekis”; JT
Delegacija Tarėsi Tokio Mieste; Propagandos
ir Grasinimų Karas Eina Karštyn

Laukiama
y^

spanijos ‘Karalius’. Rugpiučio 4 d.
sulaužė
Kaltina Franką ; bolševikai
mą neutralizuoti

Korėjos
susitariderybų
vietą Kaesong ir leido pro
Pretendentas į Ispanijos derybų namą pražygiuoti

tų ginklavimosi išlaidoms
skirti milžinišką sumą, 56
bilionus dolerių. Apie pusė Lenkijoj bolševikų teis
sostų Don Juan, kuris gyve- k
j kareivių ginkluotų
tos sumos bus išleista gink mas Varšuvoje teisia 4 ge
nerolus
ir
5
kitus
aukštus
na
Portugalijoj,
paskelbė
iki
dantų
. JT vyriausias
lams pirkti, apie 15 bilionų
reikalavimą, kad diktato- vadas, gen. Ridgway, tuoj
bus išleista karo aviacijai. | kariškius, kurie visi daro
nūs Franko atstatytų Ispa- t įsakė nutraukti de bas
Viso ginkluotose pajėgose vieš^ išpažintį ir pasakoja,
nijoj monarchiją ir reika- ir areikaIav0 g bo|ševikų
numatoma turėti tris su pu- kaiP jie ir ->V išvardijami
se milionus vyrų, kiek jau aukšti komunistai planavę
auja grąžinti asmens laisiaiškinti Bolševikai pa
ves Ispanijos piliečiams. Jis|siaiški
kad įvykusi «klai.
beveik ir yra sutelkta.
(padaryti Lenkijoj “titinį”
sako
kad
atstatymas
moda
„
ir
kad d4,
Šitas
baras
akmenų,
tai
Berlyno
komunistų
suversta
blokada
skersai
gatvę,
Karo biudžetas dar padi- Perversmą ir tuo išlaisvinti
kad tarp rytų ir vakarų Berlyno dalių žmonės negalėtų vaikščioti. Vaizdely
narchijos yra vienintelis ke- menkniekio>. neverta nu.
dės vėliau paskirtais pini Lenkiją iš Maskvos prie
je
matosi,
kaip
vakarų
Berlyno
gyventojai
bombarduoja
akmenimis
komu

spaudos.
Kadangi
kaltina

lias duoti kraštui pastovią trauku d b
jie nc.
gais oro bazėms kurti įvai
nistų pusę.
valdžią ir uztiknnti pilie- davė aiški
užtikrinimų>
riose pasaulio dalyse, iš kur mieji išvardija daug bolše
vikų
vardų,
tai
laukiama,
uams
laisves.
Kartu
sosto
kad
tokios
demonstracijos
tik galima butų karui kilus
pretendentas
protestuoja ..
kIaid .. nebepasikar.
pasiekti Rusijos pramonės kad po bylos prasidės lenkų Anglai Pradėjo
Didelis Skandalas
Visoj Rusijoj
komunistų
begailestingas
pnes
diktatonaus
norą
uzTodėl
Ridgway
ir ginklavimosi centrus.
West
Point
’
e
Griežti
“
Valymai
”
Derybas
su
Iranu
tikrinti sau regento teises ;<Jar nedavė jsak
atnau.
Debatai atstovų rūmuose “valymas.” Generolai mi
nėjo
buvusį
lenkų
kompar

ir į sostą {kelti nepilnameti jinti derybas ir sukvietė JT
dėl šitos milžiniškos sumos
Amerikos armijos karo Jugoslavijos
bolševikų pretendento giminaitį.
Šį
pirmadienį
Anglijos
tijos
sekretorių
W.
Gomulpaskyrimo prasideda šį tre
delegatus į Tokio pas save
čiadieni. Vvriausvbė Drašė ką, kaipo vieną iš “titinių” diplomatinė misija pradeda akademija, kurioje mokosi (“patriarchas” Moše Pijade Ispanijos- diktatorius vi asmeniškai pasitarti. Jei de
Irano vyriausy-j busimieji karininkai ir iš'sako, kad visoj Rusijoj da-,
skirti pusantro biliono dole vadų. Gomuika prieš porą
sai rieSiSkubiiia grąžinti I§= rybos bus atnaujintos, tai
rių daugiau, negu atstovų metų jau yra pašalintas iš be dėl tolimesnės aliejaus kurios yra išėję visi aukštie-^bar vyksta kruvini valymai* panijej monarchiją^ ;nes. da ne anksčiau, kaip rugpiučio
rūmų komisija sutiko pa vadovavimo partijai, bet iki kasyklų eksploatacijos. An- ji kariuomenės vadai, praei- taip pat žiaurias, kaip 1937- bar jis pate yra ir karalius š d., kada JT delegacija
metais. Ypatingai valošiolei jis dar nebuvo galuti glų misijos priešakyje yra tos savaitės gale išmetė iš
skirti.
mokyklos
90
kadetų
už
“
apmos
komunistinės partijos ir diktatoružs ir fašistinis bus grįžusi prie Kaesong
vyriausybės narys R. R.
„ .
Užsieniams ginkluoti ir nai “išvalytas.”
miesto.; *
Stokes. Anglų-iraniečių de gaudinėjimus” ekzaminuo- Ukrainoj, Kazakstane, Uz “vadas,” o grąžinus monar
remti numatoma išleisti $8,i 7 . • pašalinti
V 1 • . • _už— L.bekų
1 —.irm Azerbeidžano
A
o
res chiją jo įtaka' susmuktų.
ryboms tarpininkauja Ame se. Studentai
Vėlesnėmis žiniomis, gen.
500,000,000. Bet dėl tos Wilson Priešingas
publikose, kur partijos va
tai,
kad
iš
anksto
gaudavo
rikos
nepaprastas
ambasa

Ridgway
sutiko atnaujinti
sumos skyrimo bus tariama
Darbo
liginimui
dovybės
sukištos
į
kalėji

dorius W. A. Harriman, ku klausimus, kurie bus užduo
derybas, bet įspėja bolševi
si vėliau.
rio pastangomis tos derybos dami ekzaminuose ir i juos mus. Kaip Baltijos šalyse, Mirė Baronas
kus nebelaužyti susitarimų.
Charles E. Wilson, Ame ir pradėtos.
pasirūpindavo iš anksto at- taip ir tose respublikose eiVon Weizsaecker
ISPANAI “LIŪDI”
Derybos per 10 posėdžių
rikos mobilizacijos viršinin Irano vyriausybė skelbia, sakymus.
na masiniai žmonių gabeniGIBRALTARO kas, pasisakė prieš liginimą kad ji derybas veda dėl
neišsprendė klausimo, kur
Skandalas sukėlė didelio mai į koncentracijos stoRugpiučio
4
d.
Vokietijoj
daryti
paliaubas, ar ties da
darbo savaitės virš 40 va techniškų klausimų, kaip dėmesio, nes tai pirmas to- vykias.
mirė baronas Emst von bartiniu frontu, ar prie 38
Ispanija, pagal diktato landų be viršlaikių mokėji eksploatuoti aliejaus kasyk
kio didelio masto nemalo- Jugoslavijos
bolševikai Weizsaecker, buvęs prie
riaus įsakymą, rugpiučio 4 mo. Jis sako, jei yra būti
paralelės, kaip siūlo bolšenūs
įvykis
toje
mokykloje.
d. surengė “liūdesio dieną” nas reikalas dirbti ilgesnes las, bet nacionalizacijos Pašalintieji studentai sako, dar ir dabar turi “gerus ry Hitlerio ir dar anksčiau vo-j‘vjkaį JT delegacija yra
principas negali būti diskušius” su bolševikų valdo
dėl Gibraltaro tvirtovės. Tą valandas, tai už tai turi būti suojamas.
Anglija irgi su kad iš jų buvo reikalauja mais kraštais ir yra geriau kiečių užsienių reikalų mi- nusistačiusi neatitraukti ka
tvirtovę Anglija atėmė iš Is mokama “laikas ir pusė,” o
mštelijos sekretorius. To riuomenės iš krauju iškovoma būti pirmos rūšies spor
panijos 1704 metais, o da jeigu pratęsti darbo savaitę tinka pripažinti nacionali tininkais, o todėl jiems ne painformuoti apie Rusiją, vokiečių diplomato vardas tos teritorijos, ypač, kad
negu kitos šalys.
bar
Ispanijos diktatūra be papildomo darbo mokes zacijos principą.
užtinkamas visuose diplo-'niekas netiki į bolševikų širbelikdavo laiko mokslui. Jie
karts nuo karto pradeda tos nio, tai nuo to nukentės ga
matiniuose dokumentuose iš dingą norą atstatyti Koredar sako, kad tokių atsitiki
prieškarinių laikų. Jo var-įjoj taiką. •
tvirtovės “liūdėti” ir non myba. C. E. Wilson taip KOMUNISTAI 21NO
KONFISKAVO CIANO
mų
būdavo
ir
seniau,
bet
į
AMERIKOS
PASLAPTIS
Gibraltaro grąžinimą pada pasisakė todėl, kad daug
DIENYNO PELNĄ das dažnai kartojasi ir
tai buvo žiūrima pro piršAmerikos paskelbtuose do Maskvos “Pravda” pa
ryti skaudžiu nacionaliniu kas siūlo panaikinti 40 va
Senato
tyrinėtojai
susekė,
Pašalintieji
reikalaukumentuose apie nacių de skelbė kinų komunistų ge
klausimu.
landų darbo savaitę ir per kad išvaryta dėl bolševizmo
kad jų bylos butų per Amerikos vyriausybė kon rybas su bolševikais dėl Eu nerolo Peng The-huai pra
eiti prie ilgesnio darbo lai is CIO unijų sąjungos tele-|^ur®t5>s- . kongresas non fiskavo $35,000, kuriuos
nešimą, kad jei darybos ne
Senatas Tyrinės
ko be ekstra užmokfcsnio. grafo tarnautojų unija dar daryti tyrinėjimą karo aka- Amerikos leidyklos turėjo ropos Rytų, tame skaičiuje pavyks, tai kinai turi užten
ir dėl Lietuvos pasidalijimo.
West Point Skandalą
sumokėti
grafo
Ciano
įpėdi
demijoje
dėl
to
įvykio.
ir dabar turi visišką laisvę
Von Weizsaecker po karo kamai kanuolių ir daug ka
niams
už
čia
išleistą
Ciano
ro lėktuvų, kad JT jėgas su
sekti telegrafo susisiekimą
‘Senato viena komisija TRYS LIETUVIAI
dienyną. Grafas Ciano bu buvo nuteistas kalėti 7 me mušus. Pekino ir Pyong
LIEKA ŠVEDIJOJ Amerikoje ir tuo budu gali Sportininkas Užsimušė
nutarė ištirti karo akademi
vo Mussolinio užsienių rei tus kaip karo kriminalistas. yang bolševikų radio stotys
sužinoti
kad
ir
didžiausias
jos skandalą, kai 90 studen
. Niagaros Vandenkrityje kalų ministeris ir žentas
be paliovos giriasi “laimėji
tų buvo iš jos prašalinti dėl Jau buvo rašyta apie tris šalies paslaptis, kurios tik
Karui einant prie galo Mus- SAKO, PAKISTANAS
mais” ir grasina sudaužyti
apgaudinėjimo ekzaminuo lietuvius, kurie pabėgo iš perduodamos te 1 e g r a f u. William Hill, Niagaros solinis įsakė savo žentą su
RUOŠIASI
PULTI
“imperialistus,” jei jie ne
se.
Pašalintųjų studentų rusų laivo į Švediją. Tie Tiesa, jei slaptos žinios per vandenkričio sargas, rug šaudyti už “išdavystę,” o jo
sutiks priimt bolševikų pa
tėvai ir patys studentai rei lietuviai sukišo rusus virši duodamos užšifruotos, tai piučio 5 d. bandė nusileisti žmona, Mussolinio duktė
kalauja, kad butų ištirtos ninkus į kajutes, o laivuką telegrafo tarnautojai jų t^ir vandenkričiu guminėj stati Edda, savo vyro dienyną iš Indijos ministerių pirmi liaubų sąlygų.
visos aplinkybės, kurios pasuko į Švediją ir ten pra būt negali išaiškinti.
nėj, padarytoj iš automobi saugojo ir pardavė jį Ame ninkas J. Nehru pasiuntė JT delegacija tariasi pa
juos privertė “apgaudinėti.” šė leidimo pasilikti. Rug Iš CIO unijų buvo paša lių padangų. Kada jo gu rikos leidykloms. Už tą raštą Pakistano pirmininkui stebėjusi skirtumus ar prie
piučio 4 d. Švedija galutinai
minė statinė nukrito 168 pė knygą priklausantieji pini ir tame rašte sako, kad Pa šingumus tarp korejiečių ir
Pamatė Staliną, Metė Darbą atmetė Rusijos reikalavimą linta American Communi
kistano kariuomenė yra pa
cations Association, kuri tu das žemyn vandenkričiu, ji gai konfiskuoti kaip “priešo ruošta pulti ginčijamą Kaš- kinų bolševikų ir spėja, kad
tuos
lietuvius
grąžinti
ru

J New Yorko uostą at
Rusija visai neturi noro ki
ri apie 10,000 narių. Jos buvo atrasta tuščia, o plau turtas.”
sams
ir
išdavė
pabėgusiems
miro sritį. Dėl Indijos Neh» nus remti, o todėl mano.
kikas
užsimušė.
Bandymas
plaukė Jugoslavijos laivas
viršininkai ir dabar atsisa
ru sako, kad ji karo nenori kad bolševikai turės priimti
“Crna Gora.”
Amerikos lietuviams pasus, kaip poli ko pasisakyti, ar jie yra ko buvo daromas 200,000 žmo
tiniams
pabėgėliams.
Tų
lie

sukelti ir davusi įsakymą JT sąlygas dėl paliaubų li
Paryžiaus Bolševikus
nių žiūrint.
laivų krovėjai, kada užėjo
munistai
ar
ne.
Daužo Bombomis savo kariuomenei stovėti 20 nijos ir vėliau dėl kontro
Dabar
užsimušusiojo
į tą laivą, pamatė Stalino tuviu pavardės dar neskelmylių nuo Pakistano sienų. lės.
plaukiko brolis žada pakar
paveikslą, kūjį su pjautuvu biamos.
Praeitą šeštadienį ketu
toti bandymą, bet plieninėj
PIRMIEJI JAVAI
ir tuoj atsisakė laivą iškrau
f
Korėjos fronte praeitą sa
riose Paryžiaus bolševikų
PASIEKĖ INDIJĄ statinėj.
ti. Tik vėliau jiems buvo Lėktuvo Nelaimėj Žuvo 9
Abisinija
ir
Italija
vaitę įvyko pora smarkių
įstaigose sprogo kelios boftiišaiškinta, kad jie matė ne
Atnaujina Santykius apsišaudymų, bet šią savai
bos. Stipriai apardytos bol
Staliną, bet jo buvusio mo Karo laivyno lėktuvas su Pirmieji laivai su Ameri PER MĖNESĮ
tę karo veiksmai aptilo, o
kinio Tito paveikslą, o kūjis devyniais vyrais nukrito šį kos javais, pagal Indijai UŽMUŠĖ 3.080 ŽMONIŲ ševikų trys skaityklos ir
laikraščių skirstymo punk Abisinija ir Italija susita- dėl blogo oro ir JT karo
ir piautuvas yra Jugoslavi- pirmadienį į jurą netoli Sė duotą paskolą javaitis pirk
tas.
Paryžiaus bolševikai re atnaujinti diplomatinius lėktuvai mažai tedaužė'koNational Safety Council
jos valstybės ženkle, nors attle, Wash. Visi įgulos ti, šios savaitės pradžioje
dabar ir tas kūjis ir piautu- vyrai yra žuvę, nors tik du pribuvo į Bombay uostą In- praneša, kad »er birželio saxo, kad juos sprogdina santykius, kurie buvo nu-'munistų kariuomenės užnuvas nebetamauja Maskvai, lavonus pasisekė atrasti. dijoj. Iš viso Indija gaus .mėnesį automobilių nelai- “ginkluotos degolistų ban traukti nuo to laiko, kada'garį. Antradienį oras pakių įrodymų Mussolinio legionai uzka- gerėjo ir lėktuvai vėl daužo
Po to išaiškinimo laivu kro- Spėjama, kad kiti vyrai nu- 2,000,000 tonų Amerikos mėse buvo užmušta 3,080 dos,” bet
* '

ir

x

vėjai sutiko toliau dirbti,

skendo kartu su lėktuvu.

kviečių.

'žmonių.

tam nepatiekia

navo Abisiniją

b dževikų bazes.

t
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apgaudinėjimus laike kvoti
mų. Pasirodo, kad studentai
Vakarinė Vokietija nese- kokiu tai budu iš anksto gaai drąsiai pareiškė, kad vo klausimus, kurie buvo
ji Saaro kraštą skaito “sa- įduodami ekzaminuose ir
vo” teritorija, nes tenai gy-Į žinoma jie iš anksto pasiruveną vokiečiai ir Bonn os pįno atsakymus į tuos klauvyriausybė reikalavo “tuoj simus.
pat” padaryti gyventojų atGaila jaunų žmonių, ku
siklausimą tame krašte.
rie susigundė lengvais kvo
Praeitos
savaitės gale timais, bet bausmė turėtų
Amerika, Anglija ir Pran-Į
mokytojus ir prižiu
euzija atsakė
°kietijai, r^ojus, kurie nemokėjo apGnerol&s L*wton Collins, armijos štabo viršininkas, duoda naujiems gene
kad ji nesiskubintų su Saa-' UgOlj jaunų žmoinų nuo
rolams po žvaigždę ir vėliavą. Jų čia yra septyni, neskaitant viršininko.
ro krašto atgavimu, nes nė-’tinginio ir “sportiškumo”
ra jokio reikalo esamą ten1 pagundos. Teisingai sakosanatorijos į kitą. Bet ką padėtį keisti ir ji nebus pą_lmil, kad “blogu padėjimu ir
'tai reiškai mažytis dviejų keista, o to krašto ateitis- teisingas susigundo”.
puslapių laikraštis visai sa- bus išspręsta sutariant tai
—o—
....
vaitei. Tiesa, ligoninėj yra kos sutartį su Vokietija.
Kiniškas Tito?
Nors DP stovyklų skai-įplaukus ir tipingai lietuvis- biblioteka, bet ji vokiška.
Vokiečius paskatino su
čius Vakarų Vokietijoje ir kus veido bruožus.
j __Nieko taip jusų*nepra- sirūpinti Saaro krašto liki
Vėl kyla kalbos, kad Kisumažėjo, bet IRO ir kari-j —“Išgydė’ tai butų per- šom> kaip lietuviškos spau- mu to krašto valdžios pat-'nija eis “Tito keliu
nes
nė valdžia vis nesiliauja jas daug pasakyta, — šypsosi Į dos,—sako Ciplijauskas.
varkymas uždaryti į naciz- į Korėjos kare kinai sudėjo
draskyti ir kilnoti iš vietos jos.—Mus tik pastatė ant
Šitą prašymą likusieji pa mą linkusią vokiečių “de- šimtus tūkstančių aukų, o
į vietą. Budinga, kad net kojų. Bet ir tai buvo ste gauna, kaip dainos refreną: mokratų” partiją, kuri ir te- Maskva kinams jokios rimsanatorijos ir ligoninės, ku- buklas.
lietuviškų laikraščių.
roru ir nacionalistine pro- tos pagalbos nedavė. Stalinų gyventojams daugiau
O stebukladarių, pasiro- Tai nėra mirties ar bado paganda kurstė Saaro gy- nas leido kinams mirti, bet
negu kitiems reikalinga ra- do, butą. Ir. toli gražu ne šauksmas, kuris šiandien ventojus “grįžti į Reichą.” j pats neskubėjo nei ginklų,
tokį,
bet
aiškiai
savo
užsie

mybė, neišvengia šitos per- paskutinioji vieta toje ste- sklinda iš Kinijos, Indijos, j Kad vokiečiai nori Saaro nei karo technikų jiems siųSavo kalboje šen Taft
nių
politikos
jis
neišdėstė.
kilnojimų bangos. Štai ne- bukladarių eilėje, tenka Korejos ir atsimuša į Ame- kraštą atgauti, su jo angli-sti. Dėl tos priežasties, sagriežtai smerkė nemorališ
Tafto
užsienių
politika
yra
senai iš įvairių amerikiečių BALF’ui. Nuolat plaukė į rikos krantą — vienintelį mįs įr plienu, yra visai su- ko, kinų komunistų tarpe
kumą vyriausybės aukštose
pilna
visokių
“
bet
”
ir
“
jei

zonos vietovių buvo surink- sanatorijas riebalai, CARE krantą, iš kurio uostų į ken- i prantama. Bet kad Vakarų auga nepasitenkinimas Masferose, įvairius kyšininka
ti ir atkelti prancūzų zonon paketai, nors ir mažom su- čiančias tautas plaukia ne valstybės jiems to krašto skvos “tėvu ir mokytoju”,
vimus ir kitokius skandalus. gu”.
Taft
nėra
priešingas
už

7 lietuviai džiovininkai. Jų mom, pinigai. Nors ir ma- tik kariai, bet ir maistas ir nenori grąžinti yra dar su- kuris moka būti ir paprastu
Jis ypač apgailestavo, kad
vyriausybė nerodanti noro sienius remti, bet su sąlyga, adresas: 14b Haidkappelle, žytės tos piniginės pašalpos, drabužiai. Jų šauksmas yra prantamiau. Ir kodėl grą- judošiu.
nuo visokių prie valdžios jeigu užsieniai (musų są Kr. Gammertingen, Heil- kai kada po 10 markių į daug tylesnis ir visai kitos žinti? Saaro gyventojai tu-Į Naujausios kalbos apie
aparato prisiplakusių padu jungininkai) yra pasiryžę staette Haid. BALF parei- mėnesį, bet prie jų sąma- rūšies: mes kenčiame dvasi-'j-j išsirinkę savo valdžią ir kinišką Tito pasklido iš JT
gintis visomis išgalėmis ir gunai pasikrovė vieną dieną tos—prie 6 markių kišen nį badą, mes tenorime ryšio kodėl jie turėtų pagal Bon- karo vado štabo Japonijoj,
gnių apsivalyti. Jis sakė:
jeigu jie nelaukia perdaug kelis CARE paketus, trupu- pinigių, gaunamų iš sanato“Didelėj organizacijoj gali
kraujo Įdėlio iš Amerikos. tį riebalų,
daug dalykų atsitikti visai be
Amerika turi vyrauti ore ir markių
žinios tų žmonių, kurie stovi
jurose,
o nedėkinga pėsti- tuviškos
vyriausybės priešakyje,
Į
ninku
darbą
fronte turėtų stelėjusios) ir nuvažiavo tik pašto ženKlams ir laiškų'njeų0 kito__ savojo lietuvišliūdna yra. kad dabar nė vienas
nintelį sprendimą, prisijun- štumo ir gobšumo.
—svarbiausia
žodžio
nebuvo papeiktas ar pašalintas pasiimti sąjungininkai. Dėl naujai atkeltųjų tautiečių popieriui,
vaisiam* beiVasara
Vokie-1i ko aspausdinto
i 'oroiirinont
Okietijos. ?r kodėl j Qaj ^a(ja nors bolševikiš—
----.
—
iš vyriausybės eilių dėl viešu Korėjos įvykių šen. Taft aplankyti.
vaisiams \ ašarą voKie
Atsisveikinant su . jais Saaro gyventojams imti ant
ištruks iš Man
mon iškilusių dalykų. Nemora- yra ir už ir prieš, o kaip jis
Susiradę pirmąsias dvi tijoj uz 10 markių galima mums vėl prabėgo pro akis «av0 kupros vokiečiu naštos , Kinija ?.r lslru. .1S
liška. jeigu tik ne nelegališka butų padaręs, jei Korėjos lietuvaites, nenorim tikėti gauti 12 su puse kilogramų visos BALF pastangos ir ru-ldali? Saaro krašte gvvena kxos ^er^Jos’ Jei Jos
praktika randa pritarimo auk sprendimas butų nuo jo pri savo akim.
, . Abidvi -prieš vyšnių, arba 15 kg obuolių;jpėsčiai—kaip sukelti nelai-'maišyti žmonės, kurie nebe- ™as pn™a nes^«ks pilieščiausiose vyriausybės vietose. klausęs, Taft taip ir nepa
metus
^otten^^; žiemą, kai rinkoj yra tipingiesiems šiek tiek pini-Įnori dar kartą patekti į koTiktai repuklikonų administra sakė.
girnas vargu bus toks grei
stei io ligoninėj: studentė į importuoti vaisiai, už tuos go, kaip iškovoti daugiau h^ą nOrs hitlerinę pirtį.
cija gali atstatyti Washingtone
tas, kaip daugelis žmonių
.x ,
, ,
. Nasvytytė buvo po sunkios pačius pinigus galima nusi
įprastus padorumo principus“.
Atrodo kad senatorius pIauči„ operacijos, kurios pirkti nedaugiau, kaip 6 kg. CARE paketų, kaip aprū Vokiečėių apetitai jau norėtų tikėti. Maskvos bolpinti juos spauda, kaip su
Atrodo, kad “padorumo Taft vis dar tebeieško U2.|žaizdas vjs negaĮej0 sugy- persikų ar apelsinų arba 4 organizuoti kokią pramogė pradeda nuodyti Europos ševikų popiežius, po Tito
principų atstatymas” bus siemų peliukes, arba nenori dyti h. kasdien ,.eikėj0 iš_ kg bananų. Gydytojai jiems lę. Bet reginys dviejų mer gyvenimą ir ypač jie nuo- erezijos, pasidarė atsargedabar dažnai kartojamas atvirai pasisakyti, kad ne pumpuoti neįsivaizduojamą prirašo maždaug svarą vai gaičių, kurios dar pernai dys kada vokiečiai gaus Snis ir griežčiau “likviduoreikalauti” Euro-Ja” visokią opoziciją. Tą
dalykas ir iki ateinančių nubaidžius N. Anglijos r^-|kiekj pūlių; jaunutė gimna- sių į dieną, bet jais apsiru gulėjo beveik mirties pata-i^0^^8
publikonų,
kuriems
atsto

pos
Rytų
žemių. Saaras yra ftin aiškiai matome rytinėj
zistė Montvilaitė kentėjo
metų rinkimų mes busime
0 šiandien lydi mus žvyvauja
tokie internacionali nuo sunkios plaučių astmos pinti palieka pačių ligonių
!
Europoj.
iš pagrindų sumoralinti ir
iniciatyvai. nes valdiškų sa- ruotu takeliu, ir jų mėlyni tik maži užkandėliai.
stai,
kaip
senatorius
Lodge.
—
o
—
—ji mažai kalbėjo ir, atro natorijų sąmata šitokios drabužėliai supasi vasaros
atvesti į tikriausią padoru
Todėl
šen.
Taft
kalba
migio
Lenkai Bėga
Ūkio Kontrolė
dė, kad aplinka jos visiškai “prabangos” neišneša
mą.
vėjui—šitas reginys atlygitomis
frazėmis,
bendrais
nedomina Netrukus jas iš
Prezidentas Truman paBet be atstatymo “pado
Kai ateidavo į sanatoriją no mums su kaupu visas pa- Iš Lenkijos prasidėjo bėapibudinimais, kurie nieko kėlė Į amerikiečių zoną, ir
rumo” republikonų adminikava ar rūkalai, ligoniai ži-įrangas ir rūpesčius. Ir gai- gimas žmonių f Švediją. Bė- sirašė ūkio kontrolės įstaty• stracija turės turėti ir koki,
v'si,e™s Pa; musų ryšys nutruko. Ir štai nojo, jog šiuo metu
^et pasirašė jį nenoro~ """ BALF
” ‘ ” la, kad mes negalime jų nu ga žmonės laivais, laivukais
™
nors L™
savo politiką, v„ri
kuri CZ
kur tlnka kalP tlk todel> kad dabar tas abidvi mergaites kasoj vaikosi vėjai. Reiškia, gabenti į ten, iš kur joms ir lėktuvais. Bėga, kad iš- mis ir
nusiskųsdamas,
jie leidžia kiekvienam ma- mes staiga sutinkam einantai skirsis nuo dabartinės
susipraskit. šsimainykit.... plaukė aukos ir pagalba, ir truktų iš bolševikiškos dik- ,kad kongresas jam nedavė
nyti, kas patinkama.
cias žvyruotu keleliu ir šiandien reikalai su tos ru-parodyti jas musų tautie- taturos ir iš rusiškos neva- pakankamai stipraus ginklo
vyriausybės politikos. Šen.
j kovoti prieš gresiančią inVisi žino, kad dabarti-!mums besišypsančias.
Taft sakė::
šies gėrybėm visai pablogė-'čiams, kurių gera širdis ir ]jos
"Tkhor
matomo
n®s administracijos užsienių —Koks gi stebuklas jus jo, nes vokiečiai apsitvėrė Jduosni ranka padėjo išplėš- Deja, žmonių bėgimas ^Raciją. Jis sako, kad kaižmo^X^^ir“S;po>itika ilgai klaidžiojo ir taip greit, išgydė’-klau- neperžengiamais
m u i t ų ti dvi gyvybes iš mirties na- neišsprendžia Lenkijos lai- nos kils» ° su kylančiomis
siau,
žiūrėdamas
į
plasuonuoetatais.
!gų. - - svės klausimo. Lenkija bus'ką^omis turės.kilti ir darvyriausybėj, kurie mano, kad ieškojo kelio. Dabar ta pojančius
šviesius
Nasvytytės
Tam
pačiam
kambary
su
litika
yra
paaiškėjusi
ir
ji
BALF. laisva tik tada, kada Mas-(kiosku uždarbiai
visa šita (laisvos privačios įmo
Montvilaitė <uli dvi latvės.
nės) sistema turėtų būti atmes yra vedama teisinga kryp
kvos. budelis Rokossovskis
Infliacijos pavojus dabar
RAIDONAS ŽUKOVAS
JIS PAŽĮSTA RUSIJĄ
Neturi jokių giminių, nei ar
ta, kad mes turėtume pasukti timi, o republikonai, išsky
bėgs,
o
ne
kada
lenkai
bėga
!yra
didesnis negu prieš me
ras
į planingą ūkį, kad vyriausy rus jų “internacionalinį”
timųjų. Lyg ir nepatogu
lš savo tėvynės į Vakarus, bus laiko, nes karo gamyba
bė turėtų kontroliuoti kainas ir sparną, tai politikai vis dar
buvo duoti saviesiems po
Žmonių bėgimas iš Len- 'eina didyn, o civilė gamyuždarbius ir tvarkyti kiekvie nepritaria,o ir vis dar neat
truputį pinigų, o jas ap
kijos rodo ten vykstantį ru- ba turės kiek sumažėti. Jei
no biznio smulkias operacijas,
lenkti. Bet lygiai nepatogu
sikrato parapijinio masto
girną ir žmonių nepasiten-Įprieiš metus laiko galima
kad vyriausybė pati turėtų įsi
iš BALF’o kasos šelpti sve
galvojimo,
kuris
taip
yra
bu
kinimą. Bet iki laisvės toli .buvo turėti griežtesnį kontraukti į biznį, jeigu jai nepa
timtautes.
išėmėm
iš
savo
dingas
izoliacininkams.
Lenkijos kaip ir kitų paverg trolės įstatymą, tai kodėl
tinka būdas, kuriuo vedama in
kišenės
ir
davėm
po
10
mar
tųjų tautų laisvės atgavimui dabar , kai pavojus padidė
dustrija, kad federalinė vyriau
kių. Vieno? akys sublizga
reikalinga sudaryti ir pripa jo, kontrolės pavadžiai at
sybė turėtų perimti daugumą
ašarom.
funkcijų, dabar atliekamų vie- REDAKCIJOS
žinti tų tautų vyriausybes leidžiami?
—Turiu joms atvirai pa
to» savivaldybių ir įkurti plačią
ATSAKYMAI.
užsieniuose, reikia organiĮ tą klausimą atsakymo
labdaros sistemą po nekaltu so
sakyti,—sako ji,—jeigu jū
zuti tų tautų kariuomenes reikia ieškoti įvairių “lobių”
cialinio draudimo vardu, kad
sų vietoj butų mano tautie
W. V. Wil»onui, SpringVakaruose ir reikia, kad įtakoje į kongreso narius.
vyriausybė turėtų smulkmeniš fieid, N. S., Kanadoje—
tis, jis tikrai taip gražiai ne
didieji” žūt būt butų nusi (Mes “visi” prieš inflaciją,
kai kontroliuoti žemės ūkį ir
pasielgtų. T gnl Dievas lai
Į Tamstos klausimus iš lie
statę
remti tų tautų išlaisvi- bet iš tų “visų” kiekviena
pasakyti kiekvienam farmeriui,
mina
jūsų
ta
utą.
tuvių tautinės bažnyčios
nimą iš Rusijos jungo.
visuomenės grupė save sukaip vesti ūkį”.
Kiti ligoniai, deja, nega
šaltinių gavome tokius at
Kada didžiosios valstybės maniai išskiria ir sau nori
lėjo ateiti nusų pasitikti:
Kaip matome, šen. Taft sakymus :
supras Europos Rytų išlai- gauti teisę pelnytis, kiek tik
pav., J. Butkus, turįs atvirą
1. Ar lietuvių tautinės ba
kritikuoja jo pastebėtas kai
svinimo svarbą, tada atsi lenda. Kadangi taip galvo
procesą abiejose pusėse, jo
kurių administracijos šali žnyčios kunigai veda mo
ras ir veiklios priemonės ja veik visi, jei tik ne visi,
kia operacija neįmanoma,
ninkų eilėse pasireiškiančią teris, kaip kitų tikybų kunitoms tautoms padėti atgaut tai infliacijai durys ir buvo
nes pavojinga gyvybei; K.
tendenciją sukti į planingą gai? Taip, gali vesti,
jų laisvę.
pravertos daug plačiau.
Noreika, pozityve tbe sanūkį, bet ir Taft nesako, kad
2. Ar pamaldos toje baGal inflacijos botagas vė
kiai duodasi pumpuojamas1 bos geaerolos, koris aiškina
Skandalas West Point’e
Trumano administracija ve- žnyčioje atliekamos lietuvių
liau
privers kongresą apsi
oras, stiprų? plaučių suaugi senato komisijai, kokias šni
da planingą ūkį ar net pla kalba? Tiktai lietuvių kal
Amerikos visuomenė bu-' žiūrėti ir pagriežtinti konba.
nuoja tokį “ūkį” vesti.
Is Londono pranešama, kad mai; L. Ciplijauską į lovą pus ir “bendradarbins” Sovie
vo
skaudžiai nustebinta pa-jtrolę, bet liūdna, kad be bo3. Ar tautinės bažnyčios rusę maršalas Žukovas yra paguldė geltligė. Jį randam tai turėjo Amerikoje prieė
Planingo ūkio šalininkų
Tai 10 metę, kada jis dar pats skelbta žinia, kad West lago negalima padaryti proAmerikoje yni, bet jų įteka nariai turi atlikti ausinę iš- paskirtas vyriausiu vadu ko bevartant Tremtį.”
į Šalies valdžią nėra nusve-Jpažintį? Ausinės išpažinties munistiškoms armijoms “sa- tautiečių dovana, kuri drau-J buvo tos žvalgybos ankštas Point karo akademijoj rei- tingo tarimo.
—J. D.
kėjo išmesti 90 studentų už
| telitę” valstybėse.
ge su jais kilnojasi iš vienos valdininkas.
rianti, o jų yra ne tik demo- nėra, tiktai viela.

R. A. TAFT PLYMOUTHE kratuose, bet ir kai kuriuo--------se republikonų šviesesnėse
Praeitą savaitę N. Angli-'galvose. Ir kaip nebus, jei
joj, Plymouth, Mass , mie- ir planingo ūkio šalininkai
ste lankėsi senatorius Ro- norom nenorom turi plabert A. Taft. Prie garsiojo nuoti kaip kraštą apginkluo
Plymoutho akmens senato- ti ir kartu civilę gamybą ne
rius pasakė prakalbą, kurio uždusinti. Prieš kai kurių
je išdėstė savo pažiūras į kairesnių žmonių skelbia
šios dienos svarbiausius mą “planingą ūkį” republi
klausimus.
, konai keta kovoti ir žada
R. A. Taft yra republi aukštai iškelti “laisvo ūkio
konų “nekarunavotas va vėliavą. Bet ginklavimosi
das”, kaip senatorius Dou- laikotarpiui ir republikonai
glas j j kartą pavadino. Jis neatsisakys nuo kontrolės ir
yra vienas iš stipresniųjų visokių neišvengiamų ūkio
pretendentų į kandidatus varžymų. Esminio skirtumo
prezidento vietai nuo repu tarp demokratų ir republi
blikonų partijos. Iki šiolei konų vidaus politikoj ir su
šen. Taft skaitėsi ekspertu žiburiu neįžiūrėsi. O jeigu
vidaus politikos klausimais, jų rasis tai jie visi bus stambet dabar jis vis dažniau klųjų korporacijų naudai, O
pasisako ir užsienių politi ne eilinio piliečio
kos klausimais. O užsienių Užsienių politikoje yra
politika neabejojamai bus kur kas daugiau skirtumų.
sprendžiamas klausimas ki Šen. Taft mano, kad užsie
tų metų rinkimuose.
nių politika turėtų būti ki
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Vokiečiai ir Saaras

Iš Mirties Nagų
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KELEIVIS, 30. BOSTON

Nr.jU, Rugpiučio 8, 1951
KAS NIEKO NEVEIKIA

JO NIEKAS NETEIKIA

Poslapis Trečias

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
ATLEISTA GENEROLAS ATSISVEIKINA

KAS SKAITO, RAM
TAS DUONOS NEPRAŠO

Aleliunas jau miręs. Sakau,
įčiršk kokių nors vaistų, ar į
ką. “Nieko negelbės”, atsa- ,'
kė daktaras. “Širdis susto
Parodai
—aptvarkyti bakūžę ir suSophie Barčus Piknikas
nuodugniai tyrinėjamos. Bu
jusi”.
ir- i .
.
. .
daryti visas reikalingas saT.
. .
. . įsianti sudalyta “grand juIr taip žmogus mirė. Tie i-Kpos
Kiekvienais metais rug- ,ygį kad paroda
menesio paskuti-.,. Dabal. riauši(j „ieta po
sa, jis buvo 80 metų am nį sekmadienį oras pašilaitebėra
lluuJa.
eo jpen. pra 210je ruošia- t
Taupumo sumetimais
žiaus,
bet
išrodė
dar
stiprus
ma Lietuvių Bakūžėje liauį'akuž dai ti sa.
ke ideališkas piknikams. Oima
senukas ir mėgdavo vis šį tą sekmadienį pikniką ren
dies meno paroda yra reik- vomis jė^omis
budu
tą dirbinėti. O jei darbo ne gė Sophie Burkus, plačiai Bridgeporte vilniečio Jo
smingas Įvykis. Tinkama, Talkjnink aUirado pakau.
niko namas irgi tebėra pabūdavo, tai s k ų s d a vosi žinoma ir popuieri radio va-itru
suorganizuota paroda įsei- kamaį
,iuajamas Tjk
licinin. •
kad
nuobodu,
nėra
kas
viams lietuviams atkuria sa
,andų vedeja. Tai buvo vie- kų skaiėius sumažintas iki2.
veikti.
[nas iš didžiausių ir sėkminvo tautinio meno grožybes Manoma, kad kitų metų
ir originalumą, o kitatau- pavyzdžiu parodą aplankys
Kai mes gyvenom arčiau Ogiausių piknikų lietuvių tar- “Vilniesf langai tebėra
pne gamtos ii’ turėjome 4 pe.
čiams ir svetur gimusiems keli šimtai tūkstančių žmo-'
lentomis apkalti. Lietuviai
sklypus
žemės,
tai
jis
mėg

lietuviams atskleidžia musų nių. Praktika parodė, kad
juokaudami sako, kad vil
Vokiškas Alus
davo vis ką nors dirbinėti.
tautos kūrybinį polėkį ir lietuviai lanko parodą įvai-'
niečiai turbut ruošiasi l.eįnašą į bendrąjį meno loby- riomis dienomis, bet dauJaunas būdamas Aleliu- Chicagoje iš Vokietijos liauti P*55 savo “tėvą ir m°ną.
giausiai renkasi į parodos
r.as dirbdavo prie gelžkelio importuotas alus tapo labai tytoją” Staliną, kad langų
Šiemet norima surengti atidarymą, kuris vyksta pair dabar gyvendavo iš pen- populerus. Populerus ir lie-.vis neatkala.
įvairesnę ir turtingesnę pa- prastai sekmadienį speciasijos. Turėjo iš gelžkelio tuvių tarpe, ypač jį mėgsta
*
rodą, panaudojant pačias Ha- programa. Tą dieną iš
kompanijos tikėtą nemoka-naujakuriai. Visos Chicagos'
Muaiaat
stipriausias jėgas ir geriau- tolimiausių apylinkių supmai važinėtis po visą Ame- geresnės tavernos, kurios! Chicagos lietuviai parapisius liaudies meno pavyz- laukia į savo bakūžę, kuri
riką, bet paskutinius kelius kostumierių tarpe turi nau- jonai, kunigų raginami, vis
Priešlėktuvinės artilerijos generolas Julius Klein,
džius. Tuo tikslu net iš Ka šiomis sunkiomis dienomis
metus jau niekur nevažiuo- jakurių, be vokiško alaus dažniau ruošia bažnyčių lan
kurį prezidentas Truman atleido iš vietos, atsisvei
nados iškviečiama lietuvių lietuvių tautos gyvenime tadavo,
tik sį rudenį rengėsi neišsilaikytų biznyje. Lietu-kymą š. Metų atlaidams apkina su buvusiais savo komandos nariais.
liaudies meno žinovė dail. po lyg tautinė šventovė.
. vykti pas dukterį į Kalifor- vių piknikai taipgi jau ne-'turėti. Kad tą lankymą pa
Tremtinys
A. Tamošaitienė. Ji atsiveš
kams skirtu laikraštėliu. Ją Patarė statyti toki pamin-?1** Tačiau pasibaigė am-(apsieina be vokiško alaus, lengvinus, tai samdomi buį parodą savo darbus ir sta-,
galima gauti spaudos kios-klą, kokį išgalime, nes pa-“į* ir zmo^ neoegalejo jšrodo, kad “Margučio” pi-'sai. Už dolerinę parapijo
Spaudos Kioskas
klės, kuriomis pavaizduos
je.
sistatymas namo su gera saIknike vokiško alaus išgerta ,nai nuvežami j dvasinės
sa ukters aplankyti.
audimą, šalia to vietoje iš Nedaug teturime lietuviš
le kainuotų apie §200,000, Velionis labai mėgdavo' daugiau, negu vietinės iš-(valdžios paskirtas bažnyTėvas
privačių asmenų renkami kų leidinių, bet ir jų platičias. Atlaidams gauti turi
gamtą ir laisvę. Labai ne- dirbystės.
o pinigų nėra.
eksponatai, tinkami tai pa- nf
ne vi
tinkamai gu_,
atlikti išpažintį ir priimti
j Tarp kalbų kanklių erke- kęsdavo disciplinos ir prieBROOKLYN, N. Y.
Nepatinka Oras
rodai. Parodoje numatomi
R
5ontelloj šiuo
komuniją. Paskui paskirtostras paskambino eilę dai- vartos. Jam nebuvo galima
audimai mezgimai, drožiJ
,
nų. Vakaras buvo įspudin- ką nors paliepti, reikėdavo Kai vidurvasaryje pasi- se bažnyčiose turi atkalbėti
mai, gintaro ir odos išdirbi- ja.
-o Dar nesenai tremtinių LSS 19 k. Susirinkimas,
gas.
, fox~. Paprašyta aukų pamin- vis prašyti. Bet šiaip žmo- taikė keletas dienų, kada poterius. Tai tuštybė!
niaiį ., ...
. komiteto pirmininkas tieatost°g0 pertraukos t
statyti ir surinkta gus buvo gero budo ir tei- temperatūra siekė netoli 90
Jėzuito Nauja Giesmė
šusidotnųtraas paroda ;
brukte b k visiems Brooklyne vėl Įvyksta rug- $4120.
S41 2ft Visiems
visb
nuoširdžiai singas, nieko nenuskriaudė laipsnių, tai naujakuriai,
yra d.dedts ne tik vietoje, Lj»
;storiją ir Lietuvi p.uė.c.10 d., sį penktadie- dėkojame.
per ilgą savo gyvenimą, pirmu syk leidžiantieji va- Jėzuitai pataisė savo mabet ir tolimesnėse apylinke- k
į
j’Graž„, dar. nĮ, LSS 19-sios kuopos naJ. Š. nors jį patį keletas žmonių sąrą Chicagoje, dejavo, kad šiną ir jų pamokslėliai vėl
se. Ypač laukiama dali. A.
'
ko
Bet tQ_ ,-ių susirinkimas. Susirinkiyra labai nuskriaudę. Jei- sunku tokį orą pakelti. Juos girdisi per “Margučio” pro
I o vytnon au ac kun nni
’A
7’
*
1_ —T -Lietuvių AtleTamosaitienes,
buvo
,atinti ___
mas_ pyksta
gų jie skaitys šią žinią, tai raminome, kad perdaug ne- gramas ketvirtadieniais,
PALMYRA, N. J.
sekmingai surengus, savo
5tambesn»ius d a ,PV k u s> tų Klube 168 Marcy Avė.,
jie turėtų dabar atsilyginti sisunkintų, nes aršiausias] „ . .
x • x
darbų parodas New Yorke
kaip
du
pradzm 7:20 vai. vak.
jo
likusiai
žmonai
ir
duk-'oras
dar
tebėra
priešakyje.ir
pataisyta
masma
Kaip Mirė Stanuloir Kanadoje, bet šioje Ame
teriai. Jų pavardžių čia ne-Jei sunku pakęsti 90 laip- airba nekaip. Verčiau jie
vas Al*liisias
minėti. U spaudos platim- Kadangi šis susirinkime
rikos dalyje dar nebuvo mas
i™;™,,
n-z, ir patys ge-snių, toi
tai Voc
kas bus bo?
kai turėsi- mestų ta kalbamą masiną
turi būti žymiai platės- paskutinis prieš išvažiavi- Stanislovas Aleliunas at-!minėsiu, nes jie
pasirodžiusi. Aišku, kad jos nis. Jis turi apimti visus lie- mą, kuris rengiamas kartu važiuodavo pas mus per 30 rai žino, ką jie liko velio-;me arti 100 laipsnių. Aiš-ir pn? miKrolono statytų
dalyvavimas geiokai pi a- tuvj^us leidinius. Ir ne bu- su LDD 7-a kuopa rugsėjo
niui skolingi. Aleliunas pa ku, kad musų raminimo
zm°O' j v
urtins parodą ir suteiks ga-tina. juog rejkia nešiotj al. , d Kasmofi^us darže, metų ir buvo tiktas šeimos
džiai nelabai ramino nauja-' Liepos 26 d. jėzuitas Kiliko
žmoną
ir
keturias
dūk

draugas. Dabar jis pas mus
miy
pi niau pavaiz uo i
Kas jaįs domisi, pats [Great Neck, tai visi nariai netikėtai mirė. Buvo taip:Įteris: trys jau ištekėjusios, kurius. Bet sakėme, kad jei dykas, galima sakyti, už
musų lmuo.es meną. Dauge-ateį
kad £utų!kvieėia,ni maloniai susirin.
Jis
mes apsipratome senieji, tai trauke nauJ3
jis atsikėlė iš ryto mudviem ° viena gyvena dabar prie
galėjo
nustebinti
šliuptarlis ,.jau ,dabar teiraujasi,
ar
, . . . .. vieta, kur juos galima gauti, kime atsilankyti.
su vyru pusryčiaujant, paša- motinos, 8900 Dungan St. apsipras ir jie.
nius, o davatkas galėjo pa
galima bus parodoje įsigyt.,
•
į
Sekretorius
kė
“
gero
ryto,
ponai
JatuPhiladelphia
24,
Pa
Tyrinės
Cicero
Riaušes
piktinti. Jis įrodinėjo, kad
norimu liaudies meno įsdir..
,. . ’
'sprendė žinomas veikėjas
žiai,
”
ir
nuėjo
apsiprausti.
Tebūnie
Tau,
Stanislovai,
gerą kataliką sudaro ne gau
biniu.
i,
it
• x • • jau
•
t, •
,
-•
•
i.Jurgeliunas.
Jo
įstaigoje
is Dariaus Girėno Minėjimo Kai sugrįžo virtuvėn, as pa- ]entrva Amerikos žemelė!
Skelbiama,
kad
rasinės
sus poteriavimai, ne dažnas
Parodos ruošimu rūpina-, .?
«• daug
C
rSJu
.
. i
• (galima gauti
lietuvisriaušės,
įvykusios
Chicagos
Liepos
20
d.
Lituvių
Pi

ruošiau
ir
jam
pusryčius.
Jatužienė
ir
Šeima
bažnyčios lankymas, ne kas
si specialiai sudarvta komi- ,
. . ,. .
. °_ .___
..
T.
* i •
i įku leidinių. Anądien ten liečių Klubo salėje Brook Jis suvalgė du kiaušiniu, į
priemiestyje
Cicero,
bus
_______________________
dieninė komunija, o vyk
sija.
Ji . svarsto, kaip- parodą
- . . ’,Kau v
;
t>
Xhnbomion
_.J1
x- 12 nusipii
Kari, Peledą,
__
onnrnrQrn'7imri
1
> • lyne įvyko musų didvyrių tris riekes duonos, išgėrė didymas
Kristaus įsakymo:
tin
kamiau
suorganizuoti,
iš Eglutę
TARIASI PRIEŠ BYLĄ
ir kitus. Tiesa, kai Dariaus ir Girėno skridimo dolį puodelį kavos ir pra- WILKES-BARRE, Pa^
Iš to visi pažins, kad jus
kur gauti eksponatų ir t. t. ko dar neradau, bet gavau
dairytis. Paklaustas, ai
,
esate mano mokytiniai, jei
Šios komisijos nariai po dar pažadą, kad artimoje atei aštuoniolokos metų sukak dėjo
ties minėjimas. Vakarą su norėtų ko daugiau, atsakė [Metmis SLA Aps. Piknikas
turėsite meilę vienas kito.”
bo fabrikuose renkasi posė- - . ,
. . ,. .„--v;
dzin
ėksoonatu lanV1S1
lletuvlsklvin«.
lei‘ ruošė paminklui statyti ko norįs karšto vandens. Aš j Sekmadienį, rugpiučio 12
Girdi, jei tokios meilės ne
ozių, ieško
įe.Ko eKsponaių,
lan tyje
.diniai.
. .busT
•
Taigi,
spaudos
kios
tuoj
pagaminau
karšto
vano.,
Sans-Souci
parke
įvyks
mitetas.
Minėjimas
pradė

bus, tai poteriavimas bus
kydami asmenis, pas ku kas jau yra! Dabar tik rei
tik burnos aušinimas, niekai
riuos tikisi jų rasti. Darbas kia, kad visi leidėjai siųstų tas Amerikos ir Lietuvos dens, kurį jis supylė į tą pa-[SLA 7-o apskričio piknikas,
bus ir bažnyčių dažnas lan
yra sunkus, nes nežinia, kas į jį savo spausdinius, o gy himnais, kuriuos kanklėmis tį kavos puodeli ir dasipy- kur šio apskričio visoms
kymas, ir mišių klausymas,
ir kokius turi meno išdirbi ventojai nelauktų, kol lie paskambino J. Vedegys ir lė pieno. Aš tuo tarpu nuė- kuopoms bus proga pasipiV. A. Bekaris, J. Dirgen- jau lovas kloti. Betriusda- nigauti.
ir kasdieninė komunija.
nius. Bet komisija nenusi
ma miegamajame kambaryj Daugelis apskričio kuopų
mena, o patikina, kad padės tuviška knvga jų ieškos, bet čiui pritariant armonika,
Kaip tą Kristas nurody
visas pastangas parodos pa patys jos ieškotų spaudos Vakaro dalyviai vienos mi aš pastebėjau, kad jis stovi .neišgali nieko surengti ir jų
mą reik vykinti praktišktm
kioske.
nutės susikaupimo išreiškė tarpdury visas mėlynas ir iždai yra apytuščiai,
sisekimui.
,
gyvenime,
jėzuitas Kidykas
Jei kam įdomu, štai kios gilią pagarbą žuv usiems la dreba. Klausiu, kas pasida-, Apskritis jau kali metai
žadėjo eilėje sekančių pa
Paroda veiks nuo rugsėjo ko adresas: C P. Yurgelun, kūnams.
rė—nei žodžio! Nusigan- duoda progos kuopoms užmokslų išaiškinti.
8 d. iki rugsėjo 15 d. Iškil- 124 Ames St., Monteilo, Po to fondo komiteto pir dau . . .Matau, kad jis svy- sidirbti pinigų. Kurios kuoLaisvamanis
mingai ji bus atidaryta rug; Mass. Spaudos kiosko pasi mininkas ir programos ve ruoja ir pradeda griūti. Ašį pos netingi—užsidirba po
sėjo 9 d. atitinkamai paruoš ūkimas pareis nuo to, kiek dėjas J. Šaltis apibudino sugriebiau jį, kad prilaiky- kelis desėtkus dolerių,
Pavergęs Lietuvą priešas
ta programa. Šiuo ieikalu juo domėsis gyventojai ir šio susirinkimo tikslą ir ti; bet vyras stambus, sun-į Apskričio sekretorius J.
rūpinasi kita komisija. Pro-tjeidėjai Bet vistiek smagu, priminė, kad yra gautas iš kus, negaliu išlaikyti. Vos .Maceina išsiuntinėjo kuonesigaili nieko jai naikinti.
grama taip pat bus susti- kad sąlygos 1 i e t u v i š kos New Yorko miesto pareigū vos’privedžiau prie lovos ir'poms pikniko tikėtus, kurie
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi
printa. Komisija turi daug spaudos platinimui yra su- nų naujas paminklui staty jis susmuko.
.parsiduoda po vieną dolerį.
įvairių planų.
'darytos. Čia yra dar lietu- ti projektas
Nubėgau skersai gatvę Žmogus nusipirkęs tikėta
aukos ir neparemsi ALT
Be parodos ir programos vjgky kryžių, vėliavėlių ir k. Kalbėjo ir J. Ginkus, bu- pašaukti telefonu daktarą, pikniko dieną jį gali iškeisti National Lcague beisbolininkų vadai Washingtone taria
komisijų dar veikia bakū
advokatas S. Briedis Jr., Atsakė, kad atvažiuosiąs už ant gėrimo tikėtų. Nuo kiek si prie4 bylą. kuri jiems ke vykdomo Vajaus jai išlais
žės remonto, ūkio ir kitos Tėvai pirmoje eilėje turė- A. Gilmanas ir J. Kairys. pusvalandžio. Bėgu atgal vieno parduoto tikėto kuovinti?
komisijos, kurių uždavinys tų susidomėti “Eglute,” vai Tremtinių draugijos atsto stubon. Aleliunas jau be ža- pa gauna po 40 cnt., o ap- liama dėl raketeriavimo
TI vas, A. Bendorius gražiai do. Aš maniau, kad valgy- skriciui lieka po 60 cnt. Kuo
BAIGIAME IŠPARDUOTI
įvertino žuvusiųjų lakūnų damas jis užspringo, nes pos yra raginamos nesnaužygi, o paminklo reikalu sa man nei į galvą neatėjo sti. Surengime pikniko dar«
Keleivio" Kalendorių 1951 Metams
LENGVAS BUDAS .. .
kė, kad verčiau butų įkurus mintis, kad žmogus galėtų buojasi apskričio valdyba,
kuopų darbuotojams padedidžiulį namą jų atminčiai. taip stagiai mirti.
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
Kalkėjo ir J. Ginkus, bu
Vėl bėgu pa? kaimynus d ant.
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius
vęs New Yorko apskrities prie telefono, kad daktaras
Kviečiame visus šios apie
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
jau baigiamas išparduoti. Prašome paskubėti su
skridimo į Lietuvą paruoši greičiau atvažiuotų. B e t linkės SLA narius ir nenakaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
užsakymais.
mo komiteto pirmininkas. mano kaimynė tuo tarpu rius atvykti į šį musų pikkos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krauJ. Tysliava plačiau aiškino buvo išsiėmusi iš ausų girdė niką su mumis smagiai praskaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
aviacijos nuotykius ir sutiko jimo prietasus. nieko negir- leisti laiką. Laukiame visų.
lendorinė diAis su tautiškais ir bažnytiniais var
lakūnus pagerbti tokiu pa di ir durų man neatidaro. SLA Apskričio Valdyba
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius
KAINA SS CENTAI, karinos galima prisiųsti palto
minklu, kokį komitetas vė Bėgu į kitą stubą ir šaukiu —--------------------------------metus ir kitos žinios.
ženkleliais.
liausiai yra išprašęs iš New daktarą iš naujo. Gaunu atMugų Uvų krašto Lictu.
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.

Brocktono Padangėje

Kas Girdėt Chicagoje

iti

KELEIVIS
636 East Broadsray
So. Boaton 27, Maaa.

TT

Yorko miesto. J. Valaitis, sakymą, kad jis J®*! įsvazia- vog jgiajsvinimo siekia Amesenai krooklyničiams bema
|rikos Lietuvių Taryba ir jos
nytas, pasakė reikšmingą
Atvykęs po -5 minučių vykdomas Vajus. Paremki,
kalbą didvyrių pagarbai. daktaras pareiškia, k a d tautieti, tad jos darbus!

Užsakymus su pinigais prašome siųsti:
“KELEIVIS”
636 East Broadvray
South Boaton 27, Maaa.

Puslapis Ketvirtas
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KAS JIE TOKIE?
lūs įsismelkimas i pačias
jautriausias tautos kūno ar
terijas, su budingu Romos
internacionalui
klastingu
mu. Kas liko iš tautininkų
pastangų valdyti? Gal tik
kontinuitetas ir bandymas
(Dr. Kazio Griniaus atsiminimi
-kaičius)
įvesti civilinę metrikaciją,
faekvienam lietuviui de- ti valdžioje. įvyko gyveni- bet klerikalų armija aky
lėtų perskaityti Dr. Kazio mo ir bendro intereso tylus vaizdžiai sustiprėjo, ką ma-j
Griniaus atsiminimus apie susitarimas: mes sėdėsime tom ir tremtyje, kur dirbkrikdemų ir tautininkų pa valdžioje su policininko pa-finais ir tikrais titulais buruoštą gruodžio 17 dienos galba, o jus valdykit dusias vusiomis pareigomis prisisukilimą. Tuos atsimini su klebonų ir teologijos-fi- į dengdami, konspiracijoje ir]
mus, iš Dr. K. Griniaus pa losofijos politvadovų pagal- politinėse machinacijose išsispecializavę klerikalų vapasakojimų, yra surašęs ba.
žurnalistas J. Kedainis, Kai kalbame apie Ispani- dovai veržiasi užimti plaprieš pat mirti įžymiojo jos diktatorių Franko ir joičias kultūrinio ir politinio;
musų respublikos preziden tamprią draugystę su Ro- gyvenimo sritis, finansuoja
to. Atsiminimai buvo spau mos internacionalo atsto- mi ir instruktuojami Romos
sdinami “Naujienų”’ dien vais, vyskupais ir kunigais, internacionalo.
mes galime pasakyti, kad Mums tenka grįžti prie
raštyje.
Šia proga tenka pastebė ir Lietuva buvo maža Ispa- Dr. K. Griniaus atsiminimų,
ti, jog K. Grinius labai vy nija, kur už tautininkų pe- kur jis tvirtina, klerikalus
kusiai atskleidžia klerikalų čių. išaugo diktatūros šilu- sunkiai sugyvenus su deir tautininkų artimą bend moje klero organizacija, išįmokratija. Grinius rašo:
Išrodo kaip mūrininkai, bet iš tikrųjų jie yra Ame
radarbiavimą, besiruošiant kaulo ir kraujo diktatūrinis “Krikščionių demokratų režirikos aukšti karininkai Korėjoj. Generolas Hodes
nuversti teisėtai Lietuvos gaivalas, vadovaujamas Ro- mas įkj šiol gyvas žmonių atsi
(kairėj) tariasi su kitu “taikos” delegacijos nariu
valstybės piliečių išrinktą mos internacionalo, ir su minimuose, ir faktai ir reiškiposėdžiui su bolševikais pasibaigus.
; vyriausybę. kurią sudarė so velniu pasiruošęs susidėti, niai, kuriuos čia priminsiu, lencialdemokratai, valstiečiai jei tik pasiekiama avelė ga- ?va patikrinti žmonėse,
savo ruoštu ir politinei, kle veno. Tik vargšams tauti
.... ..... .
,
. .
liaudininkai ir kelios ma nymui ir kirpimui.
žesnės grupės.
Gana tiksliu tvirtumu gą- kažkaip nesisekė įsigilintl: į tik. ro diktatūrai. Tą mes ma ninkams, lyg tam Joneliui
Bus ne pro šalį patikinai, lime pasaky u kad tik klen- ruosjus< demokratijos princi- tome ir šiandien, čia, JAV, durneliui, dabar tenka at
kad be krikdemų, ypač at kalų palaikomas tautininkų pus Ir utai visiškai nenuo- kur .vyskupai reguliuoja lie sakyti už visas negeroves,
eitininkų paramos, tautinin- režimas ga.ėjo išsilaikyti, stabu. Pasaulėžiūrinėms gru- tuviškumo klausimą para o klerikalai dedasi kanki
_
, ,
,. x
, ,
......
kai nebūtų ir bandę daryti kaskart didesnes privilegi- pėms, nepajėgsiančioms atsikra- pijose savo valia, visiškai niais ir dabar visa burna
—Tegul bus pagarbintas, ale durnas. Kaipgi kunigas sukilima
Keletą* ryžtin- jas suteikdamas Romos in-Jtyti netolerancijos ir paniekos paklusnių klebonų remiami. kalba apie demokratiją,
Maike
gaUt« l>aėm«s “ aus« žm°- gesnių karininkų ir voldc- temacionalui, t. y., vysku-įkitaip manantiems žmonėms. Jei kuris prelatas ar klebo širdyje ir galvoje būdami
-g. k* dauKiau' “ve? . "es sam,es« ! dangaus kana- marinink
ajlo
irmose pams, kunigams. Tai gerai nėra įmanoma buti tikrais de nas vaidina, ar nori buti, totalistinės diktatūros in
—Well, jeigu tu nori lystę! Juk tu turėtume, su- iukilinM djenose_ bet_ kaip permatė pats Voldemaras, mokratais. Iki pat 1926 metų lietuviškumo gaivintoju, tai ternacionalo šalininkai. Ta
uždusęs nuskubėjęs pas po rinkimų Lietuvoje nebuvo pro yra tik priedanga ir tikslas tai ne pro šalį žinoti ir pa
patriotingos gal tai vertinti klero darbus
piežių ir sudaręs Lietuvos švaistės. kada žmonės butų ga nenubaidyti
lėję atsikvėpti be karo stovio avelės nuo kirpimo žirklių.
suverenumą
paleidžiantį
ir žodžius. Dr. K. Grinius
-Iš katro galo tėvas ga-įmestų kurį. tai pamislyk, 1£s sumaniai atstumė nuo konkordatą. Klerikalų va ar be sustiprintos apsiausties. Klerikalų ir tautininkų tuo reikalu buvo ir bus tei
laiką veikė karo cenzūros,
lėtum juos kritikuoti?
Kaipgi tenai žmogus įsrody- ivaldžio<, *talo Bet ne oro dovybė buvo nepatenkinta Visą
buvo
varžomos žodžio ir sąžinės vadistinis režimas organi singas ir neabejotinas liudi
—Nemažinai, iš katroj- tų be ausų? Ne, Maike,
„X- Romos valia, kad ne per
laisvės. Kunigai išėjo iš kle- zuotai buvo pavergęs bet- ninkas.
lo bile tik bus teisinga kn- nigas negali to padaryti. Jis lai',abai ši]ui
ėjosi
juos, o per netikintį Vol l»oniių i viešą gyvenimą, dary kokius demokratinius reiš
A. V. Petravičius.
bka._ Ar non, kad prade- tik pasako, kaip linksmas,tinjnku valdvmo uža„tyje, demarą pavedė Lietuvos dami įtakos ne tik į savivaldy kinius ir labai gražiai sugyChacago, III.
čiaiit gyycmiii^ j.« .angyje, iri^g^ jėgas nukreipę Į švie- katalikus Romos globai, ta bių, bet ir švietimo įstaigų vei
Prasau:
kaip jį pasiekti. O jeigu *jm0 įr ekonominio tvirtėji- čiau laikas parodė, jog po kimui. Atsimenu, buvo juo
-Nu, tai dabar klausyk, žmones jo neklauso, tai jaum0 OI?anizavimą. Ne kas piežius Pijus XI buvo to kaujama. kad be kunigo gas
Jus per visas savo prakal- ne jo kalte
kjtas „ Smetonos vyriausy. liau pramatantis Romos in padinės pritarimo netgi polici
bas ir gaz,etas vis sau Mat —Pasirodo, tėve, kad tu;M nutarė vė, mokM riel);.£, ternacionalo politikos for ninkas negalėjo buti policinin
Amerikos gelžkeliai sun- lių biznį kitur. Iš to naudodarbininkams, kad jie susi- moki kunigų teisinti, o is so- ,
klebol)ams pristeigė muotojas. Roma visada no ku.“
kiai
verčiasi ir jų ateitis iš- jasi trokai.
prastų ir pagerintų savo bu-sialistų reikalauji, kad jie! |k
kelios kunigų se- ri savo planus pravesti ko Taip buvo ir tautininkų
vi. Ar ne teisybė?
nuvestų žmones į_laiminges į
gamino teigus kios nors uždangos prie valdymo metu, kurie pasisa rodo tamsi. Sunkiausiai ei- Trokai daugiausiai ir
-Taip tėve teisybė
"!
Pnes« Pacl«!serijomis, kuriems lipdė blandoje. tai pritaikė ir Lie vino “traicės”—krikščionių nasį. Sakeliams Rytuose, smaugia gelžkelius. Jie gali
tirščiausiai apgyventoje sa- vežioti prekes pigesnėmis
—Nu, tai pasakyk, kas,.; žmonžms gyvenimą pa-'pa'apijas, kapelionų tuvoje. Ambicingą Volde demokratų, ūkininkų sąjun lies dalyje. Boston * Maine kainomis, nes valdžia į jų
marą Romos politikos lapės gos ir darbo federacijos—
čia, po paralių, jus do pne- ^print; kuomet žmonė* na- P
? %geižkelis jau kalis kartus bizni nesikiša ir nevaržo,
teliai darbininkam*
ieion £ennn’ Kuon}et žmones pa
Prie Įęauno universiteto —kardinolai ir vyskupai— valdymo priemones. Cenzū bankrutavo, kelis kartus re- Be to, trokai naudojasi vieš' ^nai aaroininKam.,
jeigu t
nenori tuo rūpintis?Lik 5 universitetas teolo paglostė paplaukiui, popie ra, karo stovis, davatkų, šni
liepiat jiems patiems savo
Hnrhininkn d a r o- i ,lslKule universitetas—teoio- žius nevertė pabučiuoti pų siautėjimas prieš demo- organizavosi, ir vistiek ne- keliais, kurie palaikomi vigvvenimą gerinti9 Tokią
-UF.
,b . ..ų. a g 1 gijoe-filosofijos fakultetas
gyvenimą geimu.
pne*inasi SOCializmui.
_kur be n«i n lošimo nėr kantaplį, bet pasisodino Ikratus, liberalus, socialistus, išbrenda iš deficitų. Taip suomenės lėšomis, kai tuo
loską, Maike, tai ir pas zvKU1 De pasiruošimo, per
ir taikliai
taikliai paglo:
paglos-jvisa tai buvo pasisavinta iš pat skursta ir New York, tarpu gelžkeliai patys turi
dą gali gauti.
—Nemeluok, Maike. Jei- pakeltas egzaminų girnas greta ir
New Haven & Hartford ge- savo kelius tiesti, kalnus
—O kaip tėvas norėtum? gu jus galėtumėt gyvenimą gamino gimnazijoms moky- tė mažo diktatoriaus dide klerikalų valdymo metų.
ležinkeliai.
i griauti, klonius lyginti ir
—Aš, Maike, sakau ve pagerinti, tai niekas nesi-^°jus, užtvindžiusius beveik les ambicijas. Voldemaras, Vieną kartą visiems lai
Pennsylvania Railroad tunelius kasti arba tiltus sta
kaip: jeigu jus esate tokie priešintų. Tik patrajykit jus visas gimnazijas. Tuo tar- Smetona — tautininkų vy kams galima pasakyti, kad yra didžiausias geižkelis pa tyti. Visa tai kainuoja neapdemokratai—
geri žmonių frentai. tai jus taip padaryti, kad už nikelį Fu universitete,
kurkas riausybė. kaip valdžia ir už krikščionys
klerikalai
—
nebuvo
ir nega saulyje. Jo metinė apyvar- sakomai didelius pinigus,
viską
atsakinga
—
pridengė
patys padarykit jų gyvena- butų du stiklai alaus, arba riežtesnio mokslo lyg
ta viršija bilioną dolerių, i Gerai gelžkeliams sekėsi
mą geresnį. Padarykit taip, kad nors tie patys stiklai mens sulaikomi, sunkiai ka klerikalų darbus ir darbe li buti tikri demokratai, iš Per pirmutinį šių metų pus- tik seniau, kol nebuvo vieš1 ad kožnas gautų po 100 saliunuose butų padidinti, lėsi pažangesni ar mokslo lius, kai šie varė savo visą pagrindų, kaip teisingai Dr metį jo pajamos siekė 504 kelių automobiliams ir nedolerių pėdės ir kad dirbti aš tau duosiu savo genero- discipliną aukščiau vertinę, gyvenimą apraizgantį klero K. Grinius pastebi, nepajėg milionų, ir vistiek jis ture-, buvo trokų.
visai nereikėtų. Padarykit lišką kepurę prispiauti, kad negu klerikalų pastangas ;siviešpatarimą. Už visus dami atsikratyti netoleran jo $961,000 deficito.
i Taigi išrodo, kad Americijos
ir
paniekos
kitaip
ma

valdžios
ir
klero
veiksmus
užvaldyti
mokslo
įstaigas
taip, kad už nikelį butų ga- niekas tam nesipriešins.
Kodėl taip yra? Prieža-;kos geižkeliai savo dienas
Įima gauti du dideliu stiklu —Tėve, nekalbėk tokių per atitinkamai paruoštus likosi atsakingi tautininkai, nantiems žmonėms.
demokratų stis esanti tame, kad Ame- jau atgyveno ir gali visai
alaus, o kvorta geros rūgi- niekų. Rodos, kad aluje bu- mokytojus, politinius orga o kunigai uždaruose posė Krikščionių
rikos gelžkelius valdo priva
džiuose iš tautininkų val ir jų satelitų partija turi bu tinės korporacijos, o jų pa išnykti.
nės už 50 centų, taip kaip tų visa žmonių laimė. Atpi- nizatorius.
S. M.
scniau buvo, kol nebuvo dar ginus alų, gal tik jo mėgė- Užgulę gimnazijas, teo džios lupo koncesiją po ti paklusni Romos interna jamas ir jų tarnautojų algas
, socialistų. Jeigu jus taip pa- jai galėtų pasidžiaugti, bet logijos-filosofijos fakulteto koncesijos ir šventuolėlius cionalui, kurio pagrinduose kontroliuoja valdžia.
Bus Nauji
per du tūkstančiu metų iš
daiytumet, tai ir aš prie ju-visuomenei nebūtų nuo to gamybos mokytojai greit vaidino.
Tautininkų valdymo lai- ugdyta panieka kitaip ma- Gelžkeliečiai gauna labai
Ątomų Bandymai
sų prisidėčiau. Bet tokios geriau. Kad pagerinus gy- atsimokėjo krikdemų kle
Vntarpi*
buvo
aukso
vilnų
nantiems
ir
besąlyginiai
negeras
algas
ir
mėgsta
daž

bonu
planui
—
šoko
organi

lockos, kokią jus dabar siu- venimą, tėve, tai ne alaus
religinei. nai reikalauti vis daugiau.
Atominės energijos komi
iot, man nereikia
stiklus reikia didinti, bet zuoti ateitininkus, pavasari kirpimas klerikalam ir gi- paklustantiems
Ir
kada
tik
toks
reikalavi

ninkus,
eidami
politvadovų
sijos pirmininkas Gordon
—Ar tai viskas?
reikia gerinti visuomenės
KAM 400,000 KAREIVIŲ?
mas kyla, jį sprendžia val- Dean pareiškė spaudos at
—Jes, vaike, viskas. Ar santvarką. Reikia padaryti pareigas ten, kur juos pagal
Ižios paskirtoji komisija, stovams, kad greitu laiku
tu turi ką ant to pasakyti? (taip. kad niekas negalėtų reikalą skirstydavo švieti
uri visada darbininkų rei- Amerika darysianti naujus
—Aš pasakysiu, kad pra- žmogaus išnaudoti savo mo ministerija, niekad ne
alavimą patenkina.
atominių ginklų bandymus.
stas iš tėvo kritikas. Šitaip naudai. Šito negalima pa išsivadavusi iš klero įtakos.
Klerikalai
suprato,
kad
Gelžkelio
kampanija
ta

Nors jis nepasakė, kur tas
galvojant, aš galėčiau pa- daryti *be didžiumos prita
per
savo
gamybos
politvada kreipiasi į valdžią prašy bus daroma, bet laikraščiai
sakyti tėvui štai ką: kokių rimo. O kol kas didžiuma
dama, kad jai leistų pakelti spėja, kad tai busią Aleutų
galų tėvas vaikščioji kas ne- tam nepritaria. Bet jeigu dovus, ypač gimnazijos mo
farifą .Tą prašymą svarsto salose, į rytus nuo Alaskos.
r'ėldienis kažnyčion ir klau-'žmonės socialistų vis dar kytojus, geriausia paminti:
kita valdžios komissja,
. , va- Vienas reporteris paklausaisi, kaip kunigas liepia'nesupranta, vis dar tingi pasekėjus., Viešajame gy
venime,
politikoje,
per
dak

dinamoji Interstate Com- sė Dean'ą, ar tiesa, kad čia
melstis ir kentėti, kad užsi- protauti, tai juk dėlto ne sotaru,
profesorių
titulais
apmerce Commission.
jbus bandoma anglų pagapelnyti dangaus karalystę? cialistai kalti.
siplunksnavusius
klero
poGelžkeliečių algos pake- minta atominė bomba? SaKoks iš jo geradėjas, jeigu —Maike, kai tu kalbi
litvadovus
buvo
norima
iš

jis pataria patiems žmo- apie tuos nesusipratimus ir
liamos greitai, bet tarifo ko yra žinių, kad anglai pa
klausimą Interstate Com-'darė kitokią atominę bomr.ėms ieškoti laimės? Jeigu kitokius paibelius, tai mane stumti liberalus, socialistus
kurie
visada
buvo
kliuvinys
merce Commission svarsto leistų išbandyti ją tenai,
jis toks geras savo parapi- miegas ima ir burna džiukelis mėnesius, ir geižkelis bą ir prašė Amerikos, kad
ionų draugas, tegul jisai sta. Ve, ir dabar liežuvis pri- norint įvesti klerikalų dik
tatūrą.
turi per visą laiką nešti de- kur Amerika bando savuopats paima juos už ausų ir lipo prie gomurio ir reikia
ficitą.
j sius atominius ginklus.
sumeta į dangų. Tuomet, eiti stiklo alaus paieškoti, Tautininkų valdžia su
Karo departamento ririininka*, gen. Marchall, pa*
prato
tą
manevrą,
bet
ji
bu

Nors galų gale valdžia iri Dean atsisakė šitą žinią pa
tėve, ir aš prisirašyčiau prie Taigi, gudbai, vaike!
*akė. kad kitais metais Amerika turės Europoje
leidžia
gelžkeliams pakelti tvirtinti
jūsų parapijos. Bet šitokios----------------------------------- vo priversta su kuo nors su
400,000 kareivių. Tas sukėlė didelį susidomėjimą
sidėti,
neturėdama
tautoje
kainas, tai vistiek nedaug iš----------------------- ---------- —
malonės, kokią jis siulo da“Keleivyje” naudinga yra
Amerikoje. Senatorius Connally, kuris klausia ar*
pasitikėjimo
ir
norėdama
to būna naudos, nes aukšte-1 Biznieriams geriausia
mijos stabo viršininką (kairėj), “kam tiek karei*
bar, man visai nereikia.
daryti visokius biznio skel
policininko
lazda
issilaikyvių
snės kainos nuvaro geižke- ta pasiskalbti “Kaleivyja.
—Maikeį tu esi mokytas, bi
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I VISUOTINAS TVANAS
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Ar galėjo būti tolu tvanas, kad
Pabaltijo Vabstybių Ta- ranka. Reikšmės tai žinoma
I.abai populiari ir naudinga šių' apsemtų visą žemės rutuli ? Ii kar
dienų klausimams suprasti knygutė.' ėmėsi tiek vandens ? Kur tas van*
rybos iniciatyva š. m. birže- neturėjo, bet anglų komuniKaina ...................................................Sic duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga*
lio 14 d. Londone, Chelsea štai Stalino įsakymą išpildė.
i Įėjo surankioti viso pasaulio g^rvuk
liūs, vabzdžius ir paukščius!
DĖL
LAISVOS
LIETUVOS
Town Hali įvyko Sibiran
šitie klausimai rupi, teperskaito
Minėjimo
programoje
pi

LSDP Užsienių Organizacijos raš knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
ištremtųjų minėjimas.
anistė Dagmar Kokker patai ir dokumentai, sudaryti dėl bol nas?” Kaina .............................. 26e
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..26c
Minėjimui pirmininkavo skambino, gi vietinis LonKURGI VISA TAI NYKSTA?
TIKRA TEISYBĖ APIE
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
Atholl’o kunigaikštienė D. dana lietuvių choras padaižmonės kuria per amžius? Šį intri
SOVIETŲ
RUSIJĄ
B. E. British League for Eu- navo. Minėjimas buvo baigguojantį politiskai-ekononaišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
Arba
komunistų
diktatūra
faktų
ropean Freedom pirminin- tas Anglijos nacionaliniu
. šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
kė. Kalbas pasakė kun. A.S. himnu.
ją. Visiems kyla klausimas kodėl sky. Kaina .................................. l#e
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
Duncan Jonės ir Mr. DouA. Zamžickas
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji
glas Woodruf, ‘The Tablet’
j tvarkosi t Ar yra Rusijoj laisve, ar faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
redaktorius.
i yra demokratija, kokie darbininkų draugijos formos, ir kodėl turės bu
' uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26e
Visas pasaulis žino, kaip
PASTABOS
pragyventi? Dabar rusai sako kad
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. NIHILISTAI
žiauriai rusai bolševikai, pa
-------Tragedija trijuose aktuose. Veika
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas
dedami vietinių komunistų, Dažnai tenka skaityti
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa las perstato nužudymą caro Alek
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko sandro II. Labai puikus ir nesun
Vaizdelis parodo užmuštojo Jordanijos karaliaus Abdulos šermenis. Apie
pagal iš anksto slaptai pa- pagyrimų moterims, kurios
kia Lietuvos atejtis gali buti? Atsa kiai scenoj perstatomas veikalas. U
26c
kymus į šiuos klausimus galėsi gau viso reikalaujamos 28 ypatos.
jo užmušimą buvo jau rašyta.
ruošta planą, 1941 metais prisideda savo darbu prie
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą.
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
kirželio mėn. 14 d. pradėjo lietuvių visuomeninės veikKRISTAUS VIETININKAS?
vas Volotkevičius, Philipp Zhuk nas ir Mankevičiutės Marijona
gaudyti miegančius žmones los. Dažna minimos Sophie Dariui-Girėnui
.
. Atsiminimai ir Mintys,
Parašė kun. M. Valadka. Kny«
ir
Ona
Zubrickienč.
ir Ona.
Estijoj, Latvijoj ir Lietuvo- Barčus, iš Chicagos, Elzbiedrąsiai kritikuoja Romos Katalikų
Paminklo Išvaizda
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
Licgė Antanas ir Povilas iš □rp*{^^ysb,,G^ni^etuvo*
je ir juos sugaudę masiniai ta Paurazienė iš Detroito ir
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
Gilvydžių
km.
Viešintų
V.
PaTai
yra
stora,
300
puslapių
knyga,
LIETUVOS
GENERALINIO
gabenti į Sibiro vergų sto- kitos. Bet neteko dar pastekurioje buvęs Lietuvos prezidentas tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1 JS
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, KOKIUS DIEVUS ŽMONIS
vyklas.
bėti nieko apie baltimorietę Jau buvo pranešta spau- KONSULATO NEW YORKE nevėžio ap. (buvo Andrioniškio apie
senesnių laikų veikėjus ir padoje,
kad
paminklo
statymo
i
PAIEŠKOMI
ASMENYS
vi.
Ukmergės
ap.)
Kadangi bolševikai su sa- Mary Vobahy, kuri taipgi
pasakoja daug linksmų ir įdomių GARBINO SENOVCJE?
Miškinienė
Luckauskaitė
nuotykių iš savo patyrimų. Tą knyVisokiuose kraštuose žmonės gar
vo politiniais priešais nie- nemaža yra pasidarbavusi komisija ruošėsi vykti į
bino įvairius dievus. Dievų garbini
kad d Mėliu, ceremonriu ne- labdarybei Baldmo ės lie- New Yorko miesto parkų Aleknavičius Alfonsas ir Juo- Vinculka iš Sukorepkos kaimo , gs^i lietuviai turėtų perskaityti. mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus
Kad aidelių ceiemonijų ne laoaaiybei. Baltimoies lie
,
iet-rio-a
nrašvti *0S lš Meškučių km. Nedzingės Nedzingės parap. ir vyras Mis............
garbino musų bočiai? Kokias žiaydarė ir visuomet uz mažiau- tuviai naujakunai vadina jąiiyaiKymo įstaigą piasyti
kinis Jonas
DELKO REIKIA ŽMOGUI
čiss jie buvo įsteigę? Kodėl žroonta
priėjo krikščionybės gadyne? Visos
šią politinę neištikimybę “gerąja močiute”. Būdama tinkamesnįo paminklo musų Aleksandravičius Povilas iš Paškauskas. Juozas iš Gilvy-: GERT IR VALGYT?
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
šią knygę. Tai didelio" for
trėmė Sibiran, tai komunis- andai Kulpmonte ji pati sa- lakūnams Danui ir Girėnui. pavandenio- Merkių kaimo.
džių, Viešintų vi. Panevėžio ap. valgyt ir gert reikia dei to, kad skaitęs
mato, 271 puslapio knyga. .. |l.*0
tams kelias masiniam žmo-kėši man išleidusi $10,000 Taigi birželio 27 d. kvies-, Baranauskas Feliksas iš žiž- Pavilionis Antanas iš Gilvy-, norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus,
SIELOS BALSAI
nių trėmimui Baltijos šaly- tremtiniams šelpti. Ji buvo!t! paskirti asmenys rinko- mų km. Vilniaus krašto.
džių km. viešintų vi. Panevėžio! gio žmogus silpsta? Ir delko vienas Gražios eilės ir dainos, čia yra
tnaistas
duoda
daugiai!
spėkų,
kitas
se jau buvo išbandytas.
ištekėjusi už kitataučio, ku-|s^ prie parkų departamento Bubnienė - Kubiliutė Barbo- ap. (buv. Andrioniškio vi. Lk- mažiau ? Delko žmogui reikia cuk sudėtos įvairios lietuviškos dainos
musų tautą, apie šeimynų ir
raus. druskos ir kitų panašių daly apie
Su tremiamaisiais komu-riam mirus jai liko $50,000 pumy Xew Yorke. Buvo. pra ra ir seserys Ona Valaitienė ir mergės ap.)
apie darbą. Toji knyga palinksmins
kų
“
Kodėl
jam
reiki*
riebalų
?
Silotas J. Balkunas, komiteto Pranciška šergalienė, bei Kubi- Pliskevičius Ignotas iš Suko-ji tuos klausimus suprasi tiktai iš šios jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
nistai elgėsi takiu budu, ko- grynų pinigų,
formato, 223 puslapių knyga,
pirmininkas J. Šaltis, vice- hus Juozas ir Vincas, iš Sasna- repkos km. Nedzingės parap. ' knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos delio
kurioje yra daug visokių eilių ir Mi
kio pasaulis iki to laiko ne—o—
kaina tik ................. ’...................... 16c nų. Kaina .................................. (IjM
pirmininkė B.
p u d ienė, vos
ts. S
bpuaiene,
' _ vL Mariampolės apskr.
Pliskevičiutė - Sakalauskienė
buvo matęs nei girdėjęs.1 Kasmet aš gaunu ‘The pirmimnKe
KUNIGŲ CELIBATAS
SAPNININKAS
dail.
A.
Gllmanas
ir
fininČerniauskas
Boleslovas
iš
Cer
,
,
_
.
..
.
Morta
iš Meškučių km. NedzinTremiamųjų šeimos buvo Worid Almanac”. BevartyDidysis Lietuviškas Sapnininkas
Ši knygelė parodo, kodėl Romos
gės par Alovės vį Alytaus ap.
Salemono galva. Išaiškinti visokie
draskomos i tris dalis: šei- darnai tą informacijų šal- sų sekretorius S. Briedis, Jr. niauskų km- Leipalingio par.
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia su
visokiais atsitikimais. Virė
išaiškinta visa jų bepatystės istori- sapnai
mos galva buvo tremiamas į tini, užtikau įvairių tautų^ Delegaciją
^^g^Mą priėmė
priėmė parkų
parkų
ir sunųs Jonas ld Vaclas, jos pasekmės ir doriškas dvasiš 300 puslapių knyga. Kaina .. |1.00
vieną pragaro vietą, moti- pasižymėjusių žmonių sąra- kom^ionienaus atetovas p. gt_ jr Naujokaitien- Elzbieta i§ žiūra Tomas iš Jurgelioniu Skos nupuolimas. Šią knygą turėtų JUOZAS STALINAS
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkaa
na į kitą pragaro dalį, o vai- šą, bet lietuvių jų tavpe vi- Cormier. Apziuieję&
musų
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų
. -i Dainiu km. Jurbarko valsčiaus, km. Vilniaus krašto,
moterys, dukterys ir mylimosios ne pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
dailininkų pateiktus pamin-, Garbenis Pranas iš Paliaupės ......
kai vėl kažkur kitur. Žmo-'sai neužtikau.
Ka papultų į tokių kunigų globą. Para jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
draugus. Labai įdomi knyga.
piešimus pastebėjo,
jog km Laižuvos vl. Mažeikiu ap. . Ieskorniej} asmenys arba apie šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., vusius
nėš sugrūsti į gyvulinius va- j Argi mes neturime nė -klui
_
.
Soe
- - — -- ■
juos žinantieji maloniai praso- sulietuvino Ferdmand de Samogitia lCama.
gonus troško be oro ir be vieno žymaus asmens, ku- kiekvienas iš šių projenvų Kandzehenskaitė Anelija iš mi atsiiiepti į:
! ICairva = = = = ................... 25c
KODĖL A$ NETIKIU
vandens, mirė neišpasaky-ris tiktų į tokį sąrašą? Man Pį^tat^i kainuotų apie $20, Tarnaukos km. Mariampolės ap.
ŽEMAITĖS RAŠTAI
I DIEVĄ?
tose kančiose, o jų lavonai rodos, kad mes turime jau 9 _ Todėl^pasiūlė Pyumti Kasmauskienė. - Mankevičiu- Consulate General of Lithuania Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie Laisvamanis čia pasako, kodėl jia
tikėti. Pilna argumentų, ku
buvo N.K.V.D. sargybinių ir moksle, ir literatūroje ir žemą paminklą, su vėliavos tė Rozalija. Mankevičius Leo- 42 W. 82nd S. New York 24,NY na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar negali
rių nesu muš joks jėzuitas.......... 20e
žinote,
kad
ji
buvo
paprasta
kai

...... ..............
įvairiuose meno šakose pa- stiebu, kurio pastatymas
išmetami
lauk.
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, LIETUVIŲ KALBOS
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip
Ką tie tremtiniai-kanki-Jsižymėjusių žmonių, tik rei- nei pusės tos sumos ne Rai
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. GRAMATIKA
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
niai iškentėjo, vargu kadaikėtų juos aprašyti ir paduo- nuotų
Pritaikyta Amerikos lietuviams.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, Daug kas iš lietuviško jaunimo nori
SE2VS4S ir NONSENSAS
žmogaus protas sugebės at-'ti to almanacho leidėjams. Sis paminklas įsiodo šikurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kalbą,
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku o senimas irgi dažnai nori pspbat
Rašo Prof. ALIJOŠIUS SKURLUPADSKIS
vaizduoti. Tą didelę žmonių jTą darbą galėtų atlikti mu- taiP- 6 pėdos taip ir taip
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
Žemaitė yra daug raštų
kančią yra sunku išreikšti Įsiškis Informacijų centras. P’0C1° į?1\e gnndimo, 4 pė- Amerikono Laiškas Dipukui tos plaukus ir atėjęs speše- i aprašė. L^uTvoje
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
etuvoiey(7
ir A^eriko^*
Amerikoje. “' ^- siems, kas nori gerai lietuvių kal
dų
aukščio,
poliruoto
gra

jos raštus parašy bą išmokti. Didelė knyga, 144 pual.
žmoniškoj kalboj.
_
tv
x , •
? rduoaa ____
tus “Amer
Amerikoje,
kad* ji čia lankėsi Kaina tik .................................
patink
1 lis
,susikonfiuzino,\ nesl^T
J. D. Taunis nito: gali buti keturkampis,
1 t. un..
nebuvo kas veikti. Kai vis-Jaike pirmojo pasaulinio karo. TuoTuos tai skausmingus įvy
apvalus ar kampuotas. Iš
Man yra sėm, kad taip iinurimo, aš gavau čen-j
Si TAVO KELIAS I
kius, kurie palietė Baltijos
Įšio kamieno išeis 45 pėdų
SOCIALIZMĄ,
ga'
neatsakiau
i
tavo
laisčių
parašyti
tau
šitą
laišką,
i
Maikio
ir
Tėvo
Kraičiui
parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
tautas prieš dešimtį metų,
plieninis stiebas, kurio vir- ką. Matai. Petruk, SU ma-,
.
.
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- kus socializmo aiškinimas..........
estai, latviai ir lietuviai di
.. šunėje plevėsuos Amerikos nim taip atsitiko kaip tai Dabar, Petriuk, as tave Islai vaikų prieglaudų, kurias Žekvippiii nac mn<s ant
mait« prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
IM
skaitytoji
.
o svarbiais atsitidžiausiame susikaupime šie-. _
x
.. ,
X v lcCIU pa. mUS ant veKei , Ja, žemaitės kartu su Andrium Bu- PERSISTATYDA VO ŽEME?
bobai,
kuri
neturėjo
bėdos,
kė paminėti. Bet ir čia ne-d»m’
Rimais ir Lietuvos vėliava tai nusipirko kiaulaitę. O šino. Žinau kad tu dar ne- riai
lota nužudė
ir A1- Bui*t>«me.
Buiotus žiau- Labai įdomus senovės filosofų davokiečiai laike šito ka
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
apsieita be komunistų. Ne- Prisiuntė
$2: Mrs. Rose žu. galės buti iškelta greta aš pamaniau, kad reik ant spėjai prasigyventi, bet apie "O. Tai didelė knyga, 128 puslapių, daugelį
autorių parašė Iksas. Antra
su garsiais raštais ir retais paveiks
buvo čia rasų komunistų, roinakas iš LaWrence. Mass.; amerikoniškos (gavus lei senatvės turėti yzi, tai nusi pinigus nevermai. Kai pra lais. Kaina .................................... 60c knygutės dalis yra: “Išvirkščias M*kslas, arba Kaip Atsirado KaHMa.”
atsirado šios šalies gyvento- j KeHy iš Chicagos; F. Bush- dimą). Šios rūšies pamin pirkau auzą. Bet čia ir pra neši kad atvažiuosi, tai aš ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c
jų, kurie vykdė rasų komu- man įš" So. Ashburnham. Mass. kias mestųsi i akis plačiai sidėjo mano trobeliai. Turė atsiųsiu fėra. Burdas irgijfODYNAS
SOCIALDEMOKRATIJA IR
nistų įsakymus. Prie minė- įr A. Urban iš Rockford. III. apielinkei.
nieko
nekaštuos.
O
mes
da

Dažnas
nori
pasižiūrėti,
kaip
tas
jau visą nupentyti, rufas lykitas žodis lietuviškai vadinasi. BOLŠEVIZMAS
jimo svetainės durų komunil Po $1 prisiuntė: A. Garionisį
j. §
bar gyvenam visai arti by- ar
Pagal K. Kautsky naujesniomia
Mes kasdien girdime daug angliškų
kino,
o
visur
aplinkui
paistė moteris stovėjo ir dalijo iš E. Chicigo. Ind. ir J. Maselis------------------------------ žodžių, bet dažnai nežinome, kaip žiniomis tuo klausimu papildyta
čiaus
ir
jei
norėsi,
tai
kas

visokio džonko. Tai kol
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam knygutė. Kaina..............................$0e
proklamacijas, o viduje taip/šOrange Ma.^
J.NAUJI LIETUVIŲ iės
yra reikalingas geras žoly
išklynijau. tai vos į kuprą dien galėsi eiti svimyt ar fi- reikalui
nas. Taipgi kas turi giminių Europo TABAKAS
švt. Aš kai kada iš ryto išė
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
ir nori jiems pagelbėti angliškai
da minėjimo pirmininkas
TRANSPORTAI nesuaugau. Bet dabar pas jęs negrįžtu iki vakaro. Li jeišmokti,
tai geriausiai jiems pasi kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
Imus viskas nais, jardas žatarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai daugelį iš gyvenimo patyrimų para
žė mane jau gerai žino, tai kišeninio dydžio, 400 puslapių kny- šė K. Stiklelis. Kaina .............. 26c
‘
$3.90 “Keleivi*,” 636 Broadvray,
kai pamato kad pasiimu lai- **’ su ištarimų
SOCIALIZMAS
IR
RELIGIJA
So. Boston 27. Masa.
nę su ūkiais ir kasu sliekus, Labai įdomi knygutė šituo svarbiu
lo į viršų; kai piimininkas Angeles. Calif. ir A. Misaitis iš Ona Adamkevičius, Marija ri visokių fonių, tai jardo I“' J<k,la ! beg) kokį pys) klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
katalikas ir socialistas. PaRemkit biznierius, kūne
paklausė “kas prieš”, tai Collinsville. Conn.
Būdvytis. \ incas čiupiys. Irę
balionės arba adogą, mat vienas
rašė E. Vandervclde, vertė Vardu-’ ■ 11 - •
neužtenka.
Vakar
čaliukas
nas.
kaina
.............
...........
...
ioc
skelbiasi
Keleivyje.
viena ranka visgi pakilo į Visiems laikraščio rėmėjams na Grėbly tė. Martynas Jagutis.
supranta, kad tas apsimo
(tavo
Razinas)
išranino
ant
Juozas
Jasiulevičius.
Jurgis
Jeviršų. Tai buvo komunisto tariame širdingą ačiū.
kės, nes aš visuomet parne
vutis. Baleslovas Jonaitis. Juo stryto ir susifaitavo <=u ki
šu
nemažiau tuzino ilsų. O
zas Mačiulis. Elena Mirkaitis. tais boisais. D kai Ližė (taAnna Oddoy, Ona Papendikas,jvo teta) pasiėmusi vipą parėjęs po vakarienės pa
MES ATLIEKAM .. .
Donatas Pundzevičius. SofijaĮbandė tuos boisus išgainio- siskaitau “Keleivį”, bet jis
DVI ĮDOMIOS KNYGOS
man
dabar
nepatinka.
Gal
Regertas. Aldona Sakalauskas,
nuo vieno gavo sakinŠIRDIES RŪMAI—visai nepaprastas naujas romanas, ku Henryk Schumann. Meta SpreiVISOKIUS SPAUDOS DARBUS
dai. Žinoma, iš skausmo ji tu ir nežinai, bet jie čia pa
riame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima ypač jų
naitis. Rūta Tatar, Julija Vasisamdė tokį grinorių produktė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose ... silaitis, Marion Veider-Korshos, pradėjo rėkti, tai subėgo ]>esorių, kuris užsimanė mus
Jei tamstoms reikia—
ir kas toliau atsitinka, skaitytojas pats ras. romaną skai Elena Vyšniauskas. Aleksan- visų neiborių čiutabakių botvčyti
lietuviškos
kalbos.
tydamas. Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gra įdras Zizas. Helene Paustinat. bos ir tada. butum matęs,
BIZNIO KORČIUKIŲ
Tas durnius jau turbut už
žiai atspausdinta, o jos kaina tik 4 doleriai. I ersiunt.mo
koks
iškilo
faitas,
net
speSPAUSDINTŲ
VOKŲ
Helmut Gelschelt, Martha Pumiršo,
kad
jo
šolderiai
dar
šelį
reikėjo
pašaukti.
Bet
kaštus apmokame.
dimet.
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
ant dypo ir kad mes lietu
OBET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
tavo
dėdė.
Petruk,
yra
riSLIUPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira. įdomi
viškai šnekame daugiau 50
♦
PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
Rugpiucio
6
d.,
laivu
“
Gene

ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos lietuvių
kas
reikia
daryti.
Aš
atidaTlk
uz
<W<«
tam
horal
Tavlor
”
i
New
Yorką
atvy

tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie jų sunkumos, vargus,
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
riau langą, atsinešęs pasta- bui pinigus moka
kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, šviesesnio ry ko šie lietuviai;
i
Stasys
Aukstuolis, Alma'čj
au------reidija
tojuos. Knyga turi 652 puslapius, iliustruota, labai gražiai
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
----.. ir atsukau ant Taigi, Petruk, nesidiViktoras
atspausdinta, o jos kaina tik 3 doleriai. Persiuntimo kaš Dumašytė.
Emil Gronau, Jurgis KasiL"^ }SteiŠi?? kU'džiuok’ ir aPlankVk savo.
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
tus apmokame.
(38)
Magdalena Kipa. Heinrich Kol-!vertalzina- 1 a)eidau taip peną
aje p,anesk Ra_
“KELEIVIS”
ABIDVI knygos sykiu tik už 6 dolerius!
berg. Ona Kvietktuskienė, VIa- £ars’ak ka. V1^a,p ^tiylui (ja atvažiuosi, o aš tave pa
das Lideikis, Bronius Norvai- buvo girdėti, ir kaip tik pa- kiksiu ant steišino.
Rašykite;
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.
šis, Vytautas Rastapkevičius. sakė, kad dreses dabar gauTave mylis dėdė
Dr. Alg. Margeris. 3325 So. Halsted St., Chicago S. III.
Morta Skuodas. Marija Sutke- narnos už pusę praiso, tai
'vičienė, Jonas Svolkenas, Vacio- leidės tuoj paleido viena kiČalis
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gija ėmėsi įrengti. Jos vy
ras iš kaito pastebėjo, kad
Harriet turi literatūrinių ga-i
bumu ir skatino ją rašyti I
w
crunsu ick’e ir gimė “Dėdės1 Kiekvienas iš musų žino- temis ar- “tonikais”. Taipgi
Tomo Trobelė”. Tai buvo me> kas yra n.u o v a r g i s. Į chroniškas nuovargis yra
sunkios Harrietai dienos. Jį Mums atrodo, kad mes tu- liga, kurios neišgydo nė il
dirbdavo nuo ryto iki vaka- rime pavargti, tačiau tai nė- giausios atostogos, nes ji
ro namuose, atlikdama vi- ra teisinga. Kiekvienas svei- pareina nuo žmogaus dva
sus i-uošos darbus, prižiurę- kas žmogus turi tiek energi- sinės būklės. Nuobodulys,
dama vaikus, o kai vakarais b08’
ir sunkiausias dar - baimė dėl rytojaus, smulŽlugus diktatūrai, Japo- geriau apmokamas vietas
visi suguldavo, ji sėsdavo jbas ^ali Ji tik laikinai nu- kųs rūpestėliai namuose,
nijoje prasidėjo naujas gy- fabrike. Net 10 ar 15 meprie stalo ir rašydavo. Prie y^intL Kadangi miegas pavyduliavimas turtingesvenimas, kuriame jaučiasi tų išdirbusios jos tegauna
to paties stalo,' prie kurio
geras maistas nuolat at- niems kaimynams, manydemokratiškojo
pasaulio pusantro karto daugiau al»isi jie valgydavo vaka- ga*v“ia musų jėgas, tai nor- mas,kad kiti žmonės yra geitaka. Ypač toji įtaka pa- gos kaip pradėdamos; tik
rienę. James T. Field žymus raaJiai žmogus turi visą lai- resni už patį—visa tai suliečia darbininkus, jų tarpe 2.6'ž moterų užima prižiuknvgų leidėjas, vienoje sa- k3 jaustis energingas. Ko- kelia žmoguje nuolatinį neir moteris. 1947 metais Ja- rėtojų ar šiaip geriau apvo paskaitoje taip apibudi- d.ėl tiek daug žmonių, ku- pasitenkinimą savimi, apponijoje buvo Įsteigta dar- mokamas vietas, tuo tarpu
no Mrs. Stowe ir jos veika- ”?. diena
dienos skun- linka ir pačiu gyvenimu, iš
bo ministerija, o prie jos— vyrų tokiose vietose yra
lą: "‘Kadaise viena Naujo- džiasi nuovargiu, kurie įy- kurio kyla nuovargis dirbbiuras rūpintis moterų ir 46.6%.
sios Anglijos moteris, spivos atsikėlę jaučiasi nu- ti, ko nors siekti, kuo nors
nepilnamečių
darbininkų Daugiau negu pusė dirriama nedatekliaus, nuolat var£e \r su baime žiuri į domėtis, žodžiu, nuovargis
reikalais. To biuro vedėja bančių moterų išlaiko šeiatlikdama sunkius darbus laikrodį, kure rodo, kad gyventi. Tas nuovargis apyra Japonijoje labai žino- mas arba prisideda prie jų
kovodama su sunkumais, Prasidėjo darbo diena? Tie nuodija gyvenimą ir žmoma kovotoja dėl moterų tei- išmaitinimo. Šiuo atžvilnuo ryto iki vakaro, metai žmonės paprastai mano kad gų padaro nelaimingą. Jeisių Mrs. Kikue Tamakawa. giu japonės yra panašios į
iš metų, parašė didelį vei- JU raumenys yra nuvargę gu norime pašalinti nuovarBiuro tikslas yra tirti mote- amerikietes, tačiau jos nekalą. Mažutė, išbalusi, pa- ir sako’ ^d jei jiems kas gį, reikalinga mokėti džiaurų padėtį Japonijoj ir ją turi tokių privilegijų kaip
vargusi moteris, ji dirbda-‘duotU Po/4 mėnesių atosto-^gtis ir mokėti domėtis,
gerinti, pažinti moterų dar- pastarosios. Japonės nevo visą dieną be jokios pa-!8U’. ui jie pailsėtų. Jie ap-: Dažnai sakome apie kai
Sugrįžusi iš Europos aktorė Mary Martin susitiko
bininkių gyvenimą kituose gauna “dependence allowalbos, nes jos maži ištek- 'sirinka. Chroniškas nuovar- į kuriuos žmones, kad jie yra
New Yorko naktiniame klube su aktorių Ežio Pinkraštuose ir jų laimėjimus ances,” ir i jų atlyginimą
liai neleisdavo jai pasamdy-į^9 yra 1^, kuri pareina ne labai įdomus. Apie kitus
za, su kuriuo ji seniau kartu vaidindavo, ir karštai
pritaikyti Japonijos gyveni neturi įtakos faktas, kad jos
apsikabino.
ti padėjėjos. O vakare, kai nuo raumenų nuovargio, gi manome, kad jie nuobo
išlaiko kelis asmenis.
mo sąlygoms.
vaikai būdavo suguldyti, ji;bet nuo musų dvasinės bu- dus, kad nežinia apie ką su
Japonų darbininkija tik
jais kalbėti. Jei atydžiai
Japonės moterys daugu nesenai pradėjo organizuo- tiniais laikraščio skaitytoDar kartą dėkojame ri uždegdavo lempą ir sėsdavo (k^s- Taip sako psicholo- panagrinėsime tas dvi žmo
moje dirba tekstilės prarao- tis į unijas ir per jas gerinti jais.
i
siems, kurie mus atjautė ir prie stalo. Daug naktų ji.&ai*
nių rūšis, tai pamatysime,
-X?30-.??11811 moter* savo būklę. Moterys noriai
suramino šiuo /unkiu mums taip sėdėjo, rašė ir verkė,- Kas mus vargina? Ar kad įdomus žmonės yra tie
Mano
vyras
jau
mėnuo
darbininkių šilko pramonė-(į unįjas rašosį įr> reikia ma- yra po operacijos, kuri ge- metu- Liekame su pagalba kol išliejo visą savo sielą. •mus vargina darbas, ar ka
li- tada, iš pradžių tylus, betimuoja mintis, kad turime kurie patys viskuo domisi,
Je’ jUrU°^ ,su< 31P 5^'''® vl“inyti, su laiku jos pagerins
rai pavyko. Dirbti jis nebeElzbieta ir Petras
pamažu stiprėdamas atėjo į įdirbti? Dažniausiai nuvarg- kuriems jokia gyvenimo ir
sų darbininkų. Laike pas- savo (jari30 jr gyvenimo sąPlislcavičiai
gėlės,
bet
džiaugiamės,
kad
’
jos knygą atsakas—atsakas stam^ dėl to, sako psicho- žmonių veiklos sritis nesve
kutmiųjų metų šilko pramo-! j
iki vak
p^ulio
gyvas
liko.
Hartford,
Conn.
viso pasaulio žmonių, kurie .togai, kad nenorime dirb- tima. Gi nuobodus žmonės,
nes darbininkių būklė zy- iygi0
, kalbėjo kaip vienas.”
kad darbas mums atro- priešingai, yra tie, kurie
miai pagerėjo, nes buvo
Jdo
neįdomus, kad mes juo patys viskuo bodisi, kurie
priimti palankus moterims
,
Knyga
susilaukė
nepapra
bodimės.
Iš tiesų, darbai neranda, kuo galėtų domė
Musų
Padėka
įstatymai. Anksčiau tėvai
įsto atgarsio. Vieni ją pasiti-'yra nevienodi. Vienas rei- tis.
galėdavo padaryti su fabri
ko su šaltu pykčiu, kiti* su kalauja daugiau raumenų Labai dažnai prie nuo
Gerbiamoji
redakcija!
ku sutartį, pasiųsti vaikus
Apie
Mažą
Moterį,
Kuri
Sukvietimo
nea:metė.
Maždideliu susižavėjimu. Tiem, Ijėgos, o kitas proto mank- vargio prisideda ir musų
į darbą ir patys už juos at-Į Mes labai Jums dėkingi
kėlė
Didelį
Karą
daug
po
metų
nuo
atvykimo
kurie buvo už vergiją, ji «tos, vienas yra įdomesnis, laisvalaikis, kurio nemoka
siimti ‘atlvginimą. ' Dabar
paskelbimą laikraščio 28
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Kentucky,
Harrietai
pasi

buvo daugiau negu rakštis kitas vienodesnis. Tačiau me tinkamai sunaudoti,
tokia tėvų teisė yra panainumeryje žinutę apie pilęs gimta ketunasde- ;
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.
taikė
proga
pasižvalgyti
po
akyse, gi tiems, kurie ver-jei mes lauksime, kad dar- užuot paskyrę j j tiem dalykinta. Anksčiau fabrikas mus,I nesekmes. Dėka to simt metų gimė Hamet v
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ima
vieno
gijoje
matė žmogaus pan ie- bas mus domintų, tai vargu
galėdavo samdyti mergai- paskelbimo mes gavome eec ei
u e. a u jos <ĮraUgO jį persikėlė per upe kinimą. kurie buvo už ver- surasime tokį užsiėmimą, kam, kuriais mes domimės,
per laisvalaikį dažnas žmo
tęs nuo 11 metų amžiaus, o į9 nepažįstamų lietuvių lai- vardas daugeliui .s atm.nvienoj
gijos
panaikinimą,
toji
kny-kurs
mus
ilgą
laiką
patengus mano, kad reikia “pail
dabar įstatymo leidžiamas sklJ *r net dovanėlių. Nors ties išdilęs, bet vargu ar ra- • • •
•
f j-- •
Y
.
ciioj (farmojet.
įspūdžiai,
ga
pasidarė
jų
siekimų
iškintų.
Patys
žmonės
turi
sėti”. Na ir ilsisi. Nuėję į
jauniausias amžius yra , 15 nedaug žmonių mums para- Sime prasilavinusi
žmogų,
, •
- *ten gavo, vėliau
,
v
.
,
.
'
®
‘
’
kuriuos
ji
reiškėją.
Pasakojama,
kad
mokėti
padaryti
darbą
įdoklubą ištuština kelius sti
metų (Japonijoje žmonės
bet ta* mums buvo dide- kurs nebutu skaitęs ar sce-!
•
-rTro.
pagimdė
,,De:es
Tomo
kai pilietinio karo metu ra- miu ir jausti dirbant malo- kliukus, išrūko pokelį ciga
greičiau subręsta, todėl Įsta-'k9 džiaugsmas. \ ienas iš jų. r.oje matės jos veikalo De- ,
TIs- paviršiaus
..................
,.
J
ibelę
.
Ji
atrošvtoja
Harriet Beecher Sto- numą. Tik tuomet neteks rečių, nuobodžiai praleidžia
tymų numatytas minimalus buvo kunigas, taip pat at- ides Tomo Trobele . Si Knv....
ae
esanti
visai
rami
ir
nieamžius skiriasi nuo Ameri-.vykęs
tremties, o kiti jau ga vra išversta i 20 kalbu ir ,
. .• bet
,_ . tikramo- we apsilankė \Vashingtone. skųstis nuovargiu, nes kas porą valandų ir išėjęs jau
I
,
i
*
•
T‘
;ko
nematanti,
kos arba Europos). Mote- nuo ^n.° Amerikoje gyveną !apkeliavo veik visas Euro-i- ,
. sukrėsta
, - . to,
. prezidentas Lincoln pasiti- yra malonu ir įdomu musų čiasi pavargęs. Kitas eina
1
..
je
buvo
giliai
į “muvius”, kur rodoma
rys negali būti verčiamos.lietuviai, kurie nepatingėjo pos scenas Dar šiandien, į
, ė* !artacijoj. Ja ly. ko ią tokiais žodžiais: “Tai nenuvargina,
čia
ta
mažutė
moteris,
kuri)
Seniau
buvo
manyta,
kad
kartais kvailiausias filmas,
dirbti naktinėse pamainose.1 parašyti laiškučio ir paguo- praėjus šimtu, metų nuo tos.^
sukėlė
tokį
didelį
karą!
”
nuo
to,
kaip
mes
fiziniai
arba
skaito kokią nore visai
Už vienodą su vyrais darbą
mus gei-u žodžiu ir dova- |knygos pasirodymo (p.nną'koja
j
laikotarpi:
Tie
žodžiai
vaizdžiai
pašajaučiamės,
pareina
musų
nerimtą
knygą, kuri nereijoms duodamas toks
Kadangi kai kurie diarta
buvo išleista
neskyrė
atlyginimas.
Darbininkai prašė jų pavardžių neminė- ,metais) j. yra vienas .s ge-|. M d
,
a ,jnk ko, kad Mrs. Stowe knyga nuotaikos, dvasinis stovis i kalauja proto įtempimo, nes
ti,
tai
mes
per
Jūsų
laikraš

išreiškė siekimus tų, kurie ir darbingumas. Dalinai tas per laisvalaikį reikia “ne
dirba šešias dienas savaitė
rmusm best sel enų ir su į dedasi
je, po 9 valandas į dieną, tį norime pareikšti jiems jmalonumu . skaitoma visų £ kj ,
čstraksinė. pradėjo žygį prieš vergiją, tiesa, bet psishologai sako, i pavargti”. Tuo tarpu tokiu
iš kurių viena valanda ski- nuoširdžiausią padėką už kraštų jaunimo.
Harriet Beecher stowe kad yra ir priešingai: nuo iaisyalaikio praleidimu tik
,. #
riama pietums. Taigi, įves- jy paguodą ir atjautimą,
dvasines būkles pa- padidina nuovargi, nes daro
Stov.e vo mintvse
• . • • ir.
• atrodė,
. j- visai
•
• parašė daug veikalų, tačiau
. Harriet
- ,o,, Beecher
. . .....
ta keturiosdešimt astuonių' Taip pat dėkojame re- gimė
Dėdės
Tomo
Trobelė"
pare,
"
a
mu
fų sveikatą Chro- me ne ta. kas musų ener1811 metais, birželio •
*
.. Vėliau ka;
eiiau Kai siliko jos populeriausia kny,"**1 , «alvos skaudėjimai, gijų pažadintų, kas mums
valandų darbo savaitė.
jdakcijai, kad . siuntinėsite 14 d. Litchfielde, Ct, pašto-nepa. te b
,
. . ’.1 T ,1 mano rankas pateko jos
j
'nuo kūnų negelbsti jokie suteiktų mnknnmn
malonumo. Priešin
Japonės darbininkės gy-’^ris mėnesius laikastį nemo- naus „
Beecher šeimoje. Jos :.Dėdė3 T(jm(i
ga, kuri padarė ją žinoma
n.
i
vaistai,
virškinimo
sutnkigai,
griebiamės
dalykų, ku
vena prie fabrikų bendra-; karnai. Mums labai patinka ,tėvas buvo presb.tononų ku $cena
atl)ažina visuomenes figura. Tačiau i
•
t
i
•
,
•
. pagarsėjusi
.. .'mas
negalavimai
rie musų nepateikina, nors
bučiuose.
Bendrabučius!“Keleivis”, ir vyras pęrskai- n.gas „• ilga laiką vadovavo ;k
r edžia- savo Mrs. Stowe ir
, , . ir , kitokie
.
&.
.
v
j
labai
dažnai
pareina
nuo
mes tai ir vadiname “poil
tvarko jų pačių renkamas to jį nuo pradžios iki galo. Bostono presbitononų baz- , . •„
liko kokia buvo: užsidariu
komitetas. Jos valgo bend-! Tikimės, kad mes greitai nyčiai. Jis turėjo 7 sūnūs iri ‘
*__. • u__ - .
si savy, paskendusi minty nervų sutrikimo, nuo kurio siu”. Svarbiausia, žmogus
z?
j
i
*
•
t
tt
Ib36
metais
Harriet
Bee
roję salėje ir miega bend-‘Spėsime patys apmokėti 6 dukteris. Is mažens Hai
se, gal net dai- bailesnė vie galima išgyti psichiatrinėm turi žinoti, ko jis nori, ką jis
c-her
ištekėjo
už
teologijos
priemonėmis, bet ne table- mėgsta ir jei tam dalykui
ruošė miegamuosiuose (poĮPrenumeratą ir būti nuola- riet. buvo labai švelnus
i
’
•
v i
profesonaus C. E. Stowe ir šumos. Prieš gyvenimo pa
paskirs laisvalaikį, tai tikrai
10
viename
kambary).
mąstus Kūdikis, valandėlės
•,
,
..................... [persikėle
su įuo gyventi į; baigą jos protas aptemo. Ji
KVOČIA
KORĖJIETĘ
gerai
pailsės, net jei atlik
Mums tai atrodo keista ir
jpi-ai-ymodavo užsimąsčiusi ^,.unswkk.a. Juo8 pasitiko mirė 1896 metais liepos pir
AI, AI, AI
tų sunkų fizinį darbą; svar
nepriimtina, nes kiekvienas
ir tuomet atrodydavo, kad
įr ’
„
mą dieną Hartforde, bet ir
bu tik, kad jis butų su ma
darbininkas išėjęs iš fabri
jos mintys yra uz s.o pašau- k Harriet'su didele ener- 'šiandien ji tebėra gyva atlonumu dirbamas. Taigi, iš
ko, nori turėti savo privatų
lio nbu. Ji mokėsi Hartfor
mintyj tų, kuriems teko skai
mokime naudotis laisvalai
gyvenimą, tačiau Japonijo
de ir išėjusi mokslus (kiek
tyti “Dėdės Tomo Trobelę”.
kiu, mokėkime domėtis ir
je yra kitokios sąlygos.
tuomet mergaitėms galima
džiaugtis,
ir matysime, kaip
Mergaitės eina dirbti į fab
buvo) padėjo savo vyresnuovargis pasidarys tik lai
‘Amerikos Motina”
rikus iš kaimų arba mažų
niai seseriai Estherai įkur
kinas ir trumpas reiškinys.
miestelių, todėl pakliuvuti Cincinnati mergaičių mo
—L
sios į miestą ir neturėdamos
kyklą. Vyresnioji Harriet
Šiais metais The Golden
pažįstamų bei galimybių
sesuo buvo mokytoja ir
Rule Fouhdation išrinko
gyventi privačiai, eina į
daug rašydavo mergaičių
daktarę Mary T. Martin
Lietuvių Priežodžiai
darbininkių bendrabučius.
auklėjimo k 1 a u s i m ais ir
Sloop “1951 metų motina.”
•
-----Laisvu laiku darbininkės
apie moterų pareigas.
i Mrs. Sloop yra 77 metų am
Vargas neturi dantų, ta
gali naudotis kaip išmano.
Haniet turėjo švelnią sie
žiaus, turi sūnų daktarą ir
čiau suėda žmogų.
Vienos užsiima sportu, ki
lą, jautrią kiekvienai netei
dukterį dentistę. Ji įkūrė
tos lanko vakarinius kur
sybei. Pirmą kartą ji akis į
Cross Nore School, kurią
Juodos rankos maitina
sus. Ypač plačiai lankomi
akį susidūrė su žiauria ne
baigė 3,000 iš Blue Ridge
pasaulį.
yra siuvimo ir gėlių tvarky
grų gyvenimo tikrove per
Mountain apskrities, North
mo kursai. Mat, Japonijoj
apsilankymą
K e n tucky.
Carolina. Savo gyvenamo
Maži vaikai drasko sterb
mokėjimas sudaryti gražias
Jos tėvas buvo pašauktas iš
je vietoje ji buvo žinoma
lę, o užaugę—širdį.
♦
gėlių puokštes yra labai
Bostono į Kentucky. Anuo
kaip veikli visuomenininke.
aukštai vertinamas ir be
metu Kentucky atrodė esąs
Ji daug prisidėjo prie mo
Motinos rankos yra švel
veik
būtinas kiekvienai
“Laukinių Vakarų riba”, ir Mrs.
kyklų steigimo, profesinio
nios, bet jos ašaros sunkios.
tę ai
mergaitei.
važiavimai į jį prilygo sava toja, per 20 metę
lavinimo ir skelbimo religi
Nors įstatymai numato Amerikos žurnalistė Betty noriškam išsitrėmimui. Bet viena akimi matyt, bet dal
nės tolerancijos. Už šiuos
Ir kiškis butų drąsus, jei
moterims lygų su vyrais at Betz (dešinėj) kvočia 18 me pastorius Beecher žinojo daktarai jai įdėjo į joa nesvei visuomeninius savumus ir
vilko nagus turėtų.
SUSITIKO SENI DRAUGAI

Nepavargkime

Darbininkių Būklė Japonijoj

100 Metų DedėsTomoTrobelei

lieti V

IC*

1I1C4

•

.

•
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•

•
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♦
lyginimą už tokį pat darbą, tę amžiaus komunistę Insuk kiek daug darbo jam bus ką akį mirusio žmogaus akies geros motinos ypatybes ji Tai ve, kaip išrodo ta žvaig
tačiau praktikoje moterims Paik, kuri tarnauja komuni- tokiame nuošaliame Ameri-! plėvelę, ir po triję savaičię buvo išrinkta “American ždė, karią filmoee dažnai ga
Bažnyčioj— su sparnais,
Dirt lengva prasimušti įjrtę armijoj
li matyti kaip “Pat irilliams” o namuose su ragais.
j kos kampelyje, ir jis pa-1 ję pradėjo aiškiai matyti. ... Mother of 1951.”
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Be •‘Keleivio’’ butų labai nuo-bodu. nes dabar na tiktai aš su
žmona jį skaitome, bet ir mu
sų sūneli* įdomaujasi lietuvis-,
ka spauda. Jis jau gerai lietuStreikas Argentinoje
į
Albanija Reformuoja
viškai paskaito ir parašo. StenPraeitą savaitę sustreika-i Albanijos diktatūra pas- 8»amės if kitus savo vaikus,
vo Argentinos gelžkeliečiai kelbė dekretą, pagal kurįį^3^
paaugs, išmokyti lie--

. BEISBOLO SKANDALAS

Iš Plataus Pasaulio į

ir sustabdė dvejų svarbiu
gelžkelių linijų judėjimą.
Perono vyriausybė yra nu
sistačiusi žūt būt tą streiką
sulaužyti Gelžkeliečiai strei
kavo prieš diktatūros bandymą paskirti gelžkeliečių
unijos vedėjais savo pakali
kus, kurie neturi darbininkų
pasitikėjimo.
,

Puslapis Septintas-

Keleivio’ Agentūros
Kur Galima Musų Laikraštį Užsirašyti arba Nusipirkti
SOI TH BOSTONE
Nusipirkt ar užsirašyt
“Keleivio” ofise.
636 Broadway.

Albanijos katalikų bažnv- tuvių
cui gnezui draudžiama ui !kaIba Mnms
butų
reti bet kokius rysius su \a- prasikallimas nemokyti savo
tikanu. Albanijos bolševi-'yjojj^jjų prigimtosios savo Įtai
kai mano, kad bažnyčiai k^. Prisiunčiu $10.60 ”Kdeiužtenka turėti vieną galvą;vio” prenumeratai. Tai bus ik
Maskvoje ir visai nėra rei- gesniam laikui. Daug viso gekalo palaikyti ryšius su Ro-įfo “Keleivio” štabui,
mos popiežių.
Kučinskas
________

i

Švedijos ‘Svečiai’

Krokuvos Akadebija

Nusipirkti
Lietuvių Piliečių Klube.
368 Broadvray.

Nusipirkti iš
Silver Cafe,
324 Broad w &y.

Rockyford, Altą

Nusipirkti iš
South Boston Cafe.
258 Broaduav.

žodis p. T. Tiesai

Po trijų lietuvių pabėgi
Lenkijos bolševikų vyriau mo nuo vieno rusų laivo, pe- Skaičiau “Keleivio” 30 Nr.
BOSTONE
sybė panaikino nuo 1872 reitą savaitę Į Švedijos uo- Tamstos laiškutį Kodėl ’tėNusipirkti pas
atsakyti. Aš jau
j atplaukė
metų gyvavusią Lenkijos stą Ystad
lenkų vai’ ” ir noriu atž
____ Kaip daugelį biznių, taip ir sportą Amerikoj už
J. White.
valdė raketai. Nesenai išėjo aikštėn dideli* skanda
telc? gyventi
svarbiausią mokslo Įstaigą, mažas karo laivas, kuriame-nebe ?a‘ina’
103 Green Street. VVest End.
las
krepšinio (baske t bąli) sporte, o dabar tok* pat
visi
karininkai
buvo
užda-|
su
v,i0
^
"
Krokuvos Akademiją, ir vi
esu įsitikinusi, kad yra žmonių,
skandalas tardomas beiskolininkų organizacijoj.
MONTELLO. MASS.
sas jos turtas perduodamas ryti i kajutes, o jurininkai kuriems kunigas rekalingas, nes
Šitie trys vyrai Washingtone svarsto, ką su tai* ra
Nusipirkti pas
naujai Įkurtai Lenkijos Aka nutarė pabėgti ir prašyti jie patys nežino kaip save val
ketai* reikėtų daryti.
Peter Uses.
demijai, kuri suorganizuo Švedijos prieglaudos teisės dyti. Kito vyro žmona galėtų
135 Ames Street.
ta rusišku pavyzdžiu ir kuri 12 jurininkų pasiliko Švedi akis išverkti, bet jis jos neklauNusipirkt ar užsirašyt pas
darys moksliškus tyrinėji- joj, karininkai su keliais sys ir iš smuklės neis. iki ne 100 TŪKSTANČIŲ
C.
P. Yurgeliuną.
APSIVEDIMAI
pagal “leninizmo ir stali- ^jurininkais išplaukė Į Len- užsidarys smuklės durys. Bet VAIKŲ BE PRIEŽIŪROS
124 Ames Street.
nizmo” katekizmą.
kiją ‘aiškintis” dėl to maiš- kai kunigas jam pasakys, kad
nip
Vienam nuobodu Įgyventi. Turiu
griūva jų gyvenimas, tai jis
Venezueloje vra aapie
biznį įr namus, reikalinga moteriai LAWR£NCE, MASS.
to.
smuklėj jau nesėdės per naktį. 100,000 vaikų be jokios Rašykit:
(SS) Nusipirkt ar užsirašyt pas
Skautų J&mboree
Sweetrą.
11059 Dodge. van Dyke, Mich.
O kai dėl klausime, kas leido priežiūros, kurie gyvena ir
Irano Vandenyse
Austrijoj prasidėjo tarp
135 Newbury Street.
Irano vyriausybė prane kunigams vadintis “tėvais", maitinasi, kaip moka ir gali.
tautinis skautų sąskridis,
REVMATIŠKI SKAUSMAI
vaiku
priežiuNusipirkti pas
kuriame dalyvauja skautiš ša, kad Irano pakraščių sar tai turėtų būti “dvasios tėvais”. Taip. skelbia
,
,
.
.
. ,
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta
V.
Tamulevičių.
be iŠ daug skirtingų elementų, turi sakas jaunimas iš 42 kraštų. gyba per pusę valandos ap Pagaliau, jei kam kunigo ne POS taryba, kun rūpinasi
likimu
kalingą
šilimą.
Šildydama
ga288 Perk Street.
lingai. įštarpina Reumatiškus skausIš viso didžiojoj “jambo- šaudė vieną rusų karo laivą reikia ir jei kas su jais nenori priežiūros vaikų
Vaikai
paliekami
be
priemos
rankų,
kojų
skaudėjimą
ir
tir***<«
ree” Alpių kalnuose susi Irano teritorialiniuose van turėti reikalu, tai galima ir jų
pimą. dieglius, šaltį. Daugeliui žmo- ) "
I B>K, .HAJ3.
raštų neskaityti ir jų “tėviš žiūros dėl tėvų skurdo, dėl nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
Nusipirkti
rinko 15,000 skautų. Jų tar denyse Kaspijos juroje. Po kumu” nesinaudoti.
ir
dėl
kitokiu
orieNelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk
neaarDo
n
aei
kitokiu
pne
UEkENS
ointment
.
arba
rasySkrinskio
vaistinėj,
pe yra ir Lietuvos skautų apšaudymo laivas nuplauA. K.
Žasčių. Vaiku priežiūros ta- kitę į dirbtuvę. Kaina 2 oz. $1.00; 29 Kelly Sųuare.
atstovybė. Iš Amerikos są- kė i atvirą jurą.
v
•
• on aaa
*1
|4 oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė—
Detroit, Mich.
ryba rūpinasi 30,000 vaikų, 16 oz. $5.00
un
Nusipirkti
skridyje dalyvauja 629 jau
bet
reikalingų
pagalbos
yra
DECKEN'S PRODVCTS
Vernon Drug vaistinėj
Atlanto
Paktas
ni skautai.
P. O. BOx 6C6. N*»*rk 1, N. J.
kelis
kartus
daugiau.
KH) Millbury Street.
Atlanto Pakto narių tarv- LAIŠKAS IŠ EASTON©
Venezuela yra turtinga REIKIA BIZNU! PARTNERIO
Marsballo Planas
įba pradėjo svarstyti klausiiš
aliejumi šalis. Šalia greit Partneris gali būti Vyras ar mo- Nusipirkti
Liepos
11
d.
skaitėme
Chesney
Canteen,
Švedija ir Portugalija pa- mą apie Įtraukimą Turkijos
pralobusių turtuolių ten pil%Sf Si 'SS
90 Millbury Street.
informavo Ameriką, kad ir Graikijos į Atlanto Pak- “Keleivyje” kad kai kurie na skurdžiu, kurie net savo ii
Platesnių nmų duosiu per
Easton
o,
Pa.,
lietuviai
ben

laišką.
Rašyti
man
šiuo
adresu:
jos nebesinaudos toliau iš,tą. Anglija, kuri buvo prieCAMBRIDGE. MASS.
vaikų negan išmaitinti.
DECKEN'S PRODUCTS
Amerikos iki šiolei gauta .šinga to Pakto praplėtimui, draminčiai laikraščio suNusipirkt ar užsirašyt pas
P. O. Box SC6
Newąrk 1, N. J.
Marshallo plano pagalba, dabar sutinka, kad tos val- kaktuvių proga paaukavo
Leo Silkinį,
UNIJOS MOKESČIAI
(35)
783 Main St.
Anglija dar pernai atsisakė stybės butų Įtrauktos Į At- $10, bet raudonųjų bimbiNĖRA
PRIVALOMI
nių
šmeižikų
bijodami,
pra

nuo tos pagalbos.
iianto Gynimosi Sąjungą.
Vieningas Pasaulis
Nusipirkt pas
šė pavardžių neskelbti.
National Labor Relations
F. Waleyką,
Prašalins Karu*
771
Cambridge St.
Ta proga P. Klova ir J. Board Washingtone nu Taip sako ir rašo žurnalas “Lieraevienbalsiai, kad ir tuvių
Johnson sutarė parodyti, sprendė
*
tame ’ Naujienos. Kaina $2.1)0 (»)
Nusipirkt ar užsirašyt pas
dirbtuvėj darbininkad Stalino tarnų nėra rei ,unijinėj
J.
Vinciuną.
.
. x .
LIETVVIV NAUJIENOS
Liūdnas Atsitikimas
padaryta operacija ir po opera kalo “bijoti” ir sudėjo P. kai tun teisę dirbti nemoKe- 232 n. oth st.. Phiiadeiphia 6. Pa.
233 Portland St.
cijos jis mirė. Jo draugai, kurie Klova $10, o J. Johnson $5 darni “assesmentų.” TaftBROOKLYN, N. Y.
Liūdna, oi liūdna žiūrėti, kaip nuve2č jį ligoninėn, nedavė žiLAWREN€IE£IŲ ŽINIAI
Hartlev aktas sako. kad
“
Keleivio
”
reikalams.
P
Nusipirkti pas
žmogus numiršta nesutvarkęs
jo sužadėtjneį apie jo liunijinėj dirbtuvėj uniiistai PranešiK kad 1<awrenciuje
Klova
sakėsi
nesąs
sociali

Charles
Druckerį,
savo pinigų. Taip atsitiko su
tik pO mirties pranešė jai.
turi mokėti unijai “periodi- duoda baldai (fomičiai> ir kad kartu 350 Grand St.
stas,
bet
gerbia
ir
remia
tie

Ambrozu Jermala, kuris ^yve-^^j atvažiuotu pasiimti savo
j
11
•- k * xtt r>r> — galima gauti butą. 3 kambarius ir
nes duokles. net NLke 1S- virtuvę. Kam reikia. ateikit pasikalno Wilkes-Barriuo.se, Pa. ir mi- drapanas. o kas atsitiko su vė są rašantį laikraštį.
Nusipirkt ar užsirašyt
oicVįno kad i’a,-se^mentai
bėti pas
J. \erą:
Bpook
St i^wrence> Mass(32) Gabijoj.
rė Wyoming Valley ligoninėj. lionies pinigais, niekas nežino.
P. Klova dar prieš 25 me dJ.Kino, Kdu aąjsesineįiLdi.
unijos uždedami nepaprasti
(žemutinis aukštas)
Velionis turėjo nuosavą namą, Q — kas žino
įįno.
340 Union Ave.
tus parodė, kad laisvai pro
periodinė
mokesčiai,
nėra
apie $15.000 pinigų ir buvo bu.
. , . . .
svas žmogus, senas “Keleivio"
Tai ve, kaip liūdnai baigiasi taujančiam žmogui su Ma duoklės” ir darbininkams
Nusipirkti pas
AJARŲ ŠAKNIS
skaitytojas. Bet kai mirė, buvo gyvenimas žmonių, kurie nepn- skvos davatkomis nėra pa
Mrs. V. Travinski.
Ajaru Šaknis gelbsti
» •

1—1.—
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KAS MUMS RAŠOMA

palaidotas kataliku kapinėse, klauso jokioms organizacijoms
nes nepaliko testamento ir ne- » ^'vena vieni P**5' darp "e*
nurodė, kaip jį palaidoti.
P*lieka testamento ir nepasako.
kiek turi turto ir kam jj skina.
Bet tai ne vikas. Būdamas Kai apserga žmogus, tada jau
našlys (jo žmona mirė 1950 me- pervėlu rūpintis, nes ligoniui
tais) velionis Jermala susipa- paprastai jau nerupi, kas atsižino su viena moteriške Brook- tiks su jo turteliu ir su juo palyne ir jiedu buvo jau sutarę č j u
Viską žinanti.
tuoktis, tik ieškojo geresnio na
mo pirktis. Tam tikslui Ambrozas turėjo namuose $6,000 pi
Gražus Pavyzdys
nigų ir papasakojo apie savo
..
planus artimiems draugams.
Draugas A. Kučinskas is KaBet pasitaikė liga ir ji reikėjo nados prisiuntė $10 prenumevežti i ligoninę, kur jam buvo ratai ir ta proga. rašo.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip

Tokią brošnirą ym parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, sn datų, ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra«jo Mtt vttya. «omia dienomis buvo pasklidusi žinia,
kad jia jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, km už
ima jo vietą, kai gfltint jį nuaiMftt
Broftfora didelio formato, gražiais vlrteflab, 82 pus
lapiai gryną faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama MKoKELEIVIS

X7>

jie neprivalomi.

keliui.

Prie laiško pridedamas
čekis $15, pinigai yra auka PAIEŠKOJIMAI
laikraščiui, kad ir po sukak— . Pomano pusbrolius Kieooarį, Benediktą ir Steponą Visgaudžius.
tuvių. bet ta pačia inten Jie
paeina iš Telšių apskrities. Židikų
valsčiaus. Kvieslės kaimo. Jie pa
cija.

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAI
Gaunam daug paklaustmų,
kiek reikia mokėti už paieškoji
mus. Taigi pranešam, kad už
giminių paieškojimus, jeigu jie
neilgesni kaip 25 žodžiai, skai
tom po 75 centus. Jeigu paieš
kojimas ilgesnis kaip 25 žo
džiai, tai tada skaitom po 3 cen
tus nuo kiekvieno žodžio.
Norint kad paieškojimas tilp
tų daugiau kaip vieną sykį, už
kiekvieną sekantį sykį reikia
primokėti po 50 centų.
Tokia pat kaina ir smulkiems
biznio skelbimams, kaip farmų
ar namų pirkimas, visokie par
davimai ir tt.
Užmokestį geriausia prisiųsti
kartu su skelbimu ar paieškoji
mu. Saugiausia būdas pinigams
siųsti yra pašto money orderiai
Jeigu kam paštas toli, tai pi
nigus galima siųsti ir popieri
nis* doleriais.
Kas siunčia pašto ženkleliais,
prašome , nesiųsti brangesnių
ženklelių kaip 10 centų, ir pra
šome nesiųsti Air Mail štampų.
Kanados
pašto
ženkleliai
mums visai negalioja.

tys. ar kas* juos žino. prašau atsiliep
<34»
ti, busiu dėkingas.
Silvestras Jankauskas.
64 I Street,
So. Boston 27, Mass.
________________ _______ __ ____
Adelė Povilaitytė-Tiškienė. Juozo
duktė, gimusi Amerikoje ir prieš
2-rajį karą gyvenusi Bostone ar
Brookline, malonės atsiliepti šiuo ad(32)
Antanas Jankauskas,
5007 Hegerman St.,
Phiiadeiphia 24, Pa.

nuo vidurių nemalimo,
180 Grand St.
gerai veikia ant skil
vio, gydo nuo dieglių,
Nusipirkti pas
gelbsti prašalinti iš
pilvo
nereikalingus
N. Leitą.
gazus, paerzina ne
56 Hudson Ave.
veikliuosius kuno or
ganus ir, sakoma, ge
rai dėl mažakraują. NEWARK, N. J.
Mokslininkai
sako,
Nusipirkti pas
kad Ajarų šaknis turi šių mineralų:
Sulphur. Phosphorus, ir Potasium,
Mrs. Rapulevičienę.
ir šitie mineralai yra mums visiems
112 Chamber St.
reikalingi. Gali darytis Ajarų arbatos ir gerti, bet yra ęerai ir
AMSTERDA.M, N. Y.
šiaip Ajaro šmotą kramtyt, ir tas
Nusipirkt ar užsirašyt pas
seiles nurj"ti. Ajarų Šaknis^ $2
s^arasįw1 Mažiau perkant, 6 uncijoe
J. A. šunskį,
už $1.00.

SUSIVIENIJIMAS

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvay
South Boston 27. Mass.

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
Didžiavria ir Turtingiausia Lietuvių
Organizacija Pasaulyje
TI RTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.

Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
$6,000.00.
Ligoje pašalpa aųvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedama* Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui ui egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pa* vietinę kuopą arba į Centrą adre

suodamas:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
M7 W. 3(Mk Si*.
Naw York 1, N- Y.

racija

f

HARTFORD. CONN.
Nusipirkt ar užsirašyt pas
Jonų Sekį.
444 Broad St.

BALTIMORĖJ:
Nusipirkti pas
P. Sinusą,
800 W. Lombard St.
Nusipirkti pas
S. širvinską.
702 W. Lombard St.

Nusipirkti iš
Lith. National Library,
851 Uullins St.
CHICAGOJE
Užsirašyti
“Naujienų” ofise.
1730 So. Halsted St.

Nusipirkt ir užsirašyt pas
Mrs. M. Tveri jonas.
3301 So. Halsted St.
Nusipirkt iš
X Bajoricas Newsstand.
31st and So. Halsted Sts.

Nusipirkti pas
Stove Harris.
48th St. and S. Ashland Ave.
Nusipirkti pas
Morris Plofski,
350-1 So. Habted St.

Nusipirkti ant
M. Cohen Neursstaad.
Archer and Kedzie.

Nusipirkt* pas
A. G. Kartaną.
2458 W. 68tb St.
Nusipirkti pas
K. Pocių.
Halsted Tavern.
12003 So. Halsted St.

Nusipirkti iš
M. Bayer Liųuor Store.
3466 So. Halsted St.
Nusipirkti paa
P. Lukoševičių,
1405 So. 49th St.,
Cicero, III.

GARY, IND.
Nusipirkti iš
Peoples’ Pharmacy,
1428 Broadvray.
SEATTLE, WASH.
Nusipirkti iš
Brever’s Harbor Drug Co.,
120 First Ave., So.

NASHUA N. H.
Nusipirkti iš
Uthuaman Baking Co.,
33 High St.
RUMFORD. ME.
Nusipirkt ar užsirašyt pas
J. Kaulaičią.
Spruce St.

KANADOJE
Nusipirkti
“Prosvitos” ofise,
324 Queens St. W..
Toronto, Ont.

Užsirašyti pas
A. Kesiuną.
300 Robert St..
Hamilton. Ont.

Nusipirkti ant
Wolfe’s Newsstand.
Nusipirkti iš
Sudbury. Ont.
Mary’s News A Delicatessen,
BRAZILIJOJ
136 E. Main St.
Nusipirkt ir užsirašyt
MASPETH, L. U N. Y.
"Garnio” ofise.
Nusipirkti pas
Averr.da Zelrna 706.
M. Bartkų,
Sao Paulo.
65-27 Grand Ave.
ARGENTINOJ
PHILADELPHUOJ
Užsirašyti
Nusipirkti pas
“Arg. Liet. Balso” ofise,
B. Litą,
Casilla de Correo 303,
3170 Richmond St.
Buenos Aires.
URUGVAJUJE
PITTSBIJRGU. PA,
Užsirašyt pas
Nusipirkti ii
M. Krasinską,
Liberty News,
Uruguayana 3T21,
1013 Liberty Ave.
Monte video.
ELIZABETH, N. J.
AUSTRALIJOJ
Nusipirkti pas
Mrs. V. Petkus,
Užsirašyti
“Austr. Lietuvio” ofise.
227 First St.
35 Cator St.,
KEARNY, N. J.
VVest Hindmarsh,
Nusipirkti pas
Adelaide. S. A.
Sam Selector,
124 Schuylcr Ave.
ANGLIJOJ
Užsirašyti pas
MANCHESTER, CONN.
A. Zamžicką,
Nusipirkti iš
NichoPs Newa Skop*
26 Deveaport Rd.,
London, W. 12.
197 No. Main St.
190 E. Main St.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

POTVYNIS

SENATORIUS LODGE
UŽ E1SENHOWERĮ

Trijų Dienų Pamestinukė

KAMBARYS SU PEČIUM IR
VONIA
Išnuomojamas kambary s-butas su pečiumi ir vonia, vienam
ar dviems asmenims. Dėl sąly
gų teirautis nuo 5 iki 7 vai.
vakaro, 592 E. 6th St., trečias
aukštas, So. Boston, Mass. (31)

Prie Cathedral naujųjų
Massachusetts senatorius namų buvo atrasta trijų die
Henry Cabot Lodge, Jr., pa nų amžiaus mergaitė, kurią
sisakė už išstatymą kandi motina paliko labdarybei
datu Į prezidento vietą gen. auklėti. Policija, pagal vai
D. D. Eisenhowerio, nors jis kučio drapanėles spėja, kad
LANKĖSI DRAUGAI
BALF’o PIKNIKAS
sako,
kad dar peranksti yra motina greičiausiai bus iš
MATAI IŠ WATERBURIO
---------jį viešai kalbinti būti kan Wakefieldo ir pagal tas
DR. D. PILKA
-------Bostono BALF ruošia rugdidatu.
drapanas
tikisi
motiną
su

Šiomis dienomis Bostone piučio 19 d., sekmadieni,
Ofiao Valandos: ms I M •
Šen. Lodge pasisakė kai rasti. Bet prieš tai policija
Ir mlUI
lankėsi Waterburio lietuvių Romuvos Parke, Brocktone
kuriais
politiniais
klausi

per
radio
ragino
motiną,
veikėjas ir senas musų didelį išvažiavimą (pikni546 BROADVVAY
mais griežtai prieš senato kad ji nesislėptų ir ateitų
draugas Tarnas Matas su ką). Sudarytas tam reika■O. BO8TON. MASS.
rių Taft, kurio vardas dabar vaikutį atsiimti.
Mažoji Telefonas: SOUth
simpatinga savo žmona, lui žinomų musų visuomedažnai minimas, kaipo gali mergytė dabar yra miesto
Jiedu čia aplankė serganti nininkų komitetas daro vimo
republikonų kandidato ligoninėj.
—gal butų tiksliau, sveiks- sa, kad suvažiavę piknikan'
i prezidento vietą. Senato
tantį,—adv. Bagočių ir ta tautiečiai jaustųsi
kaip
A. J. NAMAKSY
rius Lodge nesutinka su
proga aplankė musų Įstaigą, anais gerais laikais, iškilau>en. Taftų dėl Korėjos karo' LIETUVIŲ MELODIJOS REAL E8TATE * INSUBANCB
Kartu su svečiais buvo pas darni Lietuvos miškuose ar
VALANDA
409 W. Broadway
vertinimo; jis reikalauja,
mus atvažiavęs ir ligonis su pievose Nemuno ar Nėries
SOUTH BOSTON. MASB
kad prezidentui Trumanui
Populiariškos Radio
ponia Bagočiene.
pakrantėse.
Office Tel. SOboston 8-0948
butų
duoti
platesni
įgalioji

Programos
Adv. Bagočius jau tiek Komiteto pirmininku yra
Boa.
37 ORIOLB STRBMT
Vaizdelis parodo Manhattan*o miestą potvynio
Weet
Rozbery, M—
mai
kovoti
prieš
infliaciją
pasitaisęs, kad gali vaikš- Pranas Razvadauskas, kutu. Išsiliejusios upės daugiausiai nuostolių pridarė
Sekmadienio rytais nuo 11
Tel. PArkway 7-0402-M.
į ir ypatingai šen. Lodge rei iki 12 vai. iš stoties WTAO,
Kansas ir Missouri valstijose
čioti, nors ir lazduke pasi- riam niekad nepritruko
kalauja paskubomis stip 740 klc.
remdamas. Sakosi jau at- energijos bei organizacinių
rinti Amerikos karo jėgas. Biznio reikalais kreipkitės:
gavęs apie 40 svarų prara-sugebėjimų kiekvienam lie-NEVALIA NUTRAUKTI KORĖJOJ
__ ___
Tel. AV 2-4026
SUŽEISTAS
sto svorio ir jaučiasi daug tuviškam darbe.
Virtuvė
VIRŠUJ II DARBU KAPITONAS BAGDONAI Sen- Lodge nemano, kad 95 409 W. Broadway, So. Boston
'bilionų karo biudžetas reik- Arba telefonuokit: SO 8-0520
Dr. John Repshis
genau. "‘Man niekas, nie- yra nenuilstančių darbuoto_____
,
kas neskauda, tik kojos dar jų ir geriausių šeimininkių Connecticut valstijos vy-’ Paskutiniame Korėjos kašalies bankrotą, kaip tą
LIETUVIS GYDYTOJA8
silpnos,” sako jisai.
Kruopienės ir Svilienės ran-;riausias tribunolas nuspren-'ro aukų sąrame paskelbta, sako sen‘ laft
Valandos: 2-4 ir 6-8
PARDUODA NAMUS
Nedėliomis ir Šventadieniais:
Tunka,iHamac dra Ma kose- Bufetas su geriausiais dė, kad valstijos tarnauto-!kad ten sužeistas mūšiuose _ ~
777
“ 7
So. Bostone prie juros, 2 Šeimų,
nuo 10 iki 12 ryto
Juokaudama* cng. -Ma-Tol™™ - J
i,
-«
Pašalino Worce*teno
10 kambarių su visais patogumais,
tas ii klausia- “Ar runvsi i grimais yra Stasio Jakučio jaį, kaip mokytojai, pašti-Įkapitonas Stanley A. Bagkiemas, tuščias butas, $4,000.
495 COLUMBIA ROAD
uiK. jį rėmusią. m lunysi į žinioje, kuris
tikrai
iQvn
----1—: ---:----- ! J-------------------nriš-----------x
-»»
--Prokurorą Cenedellą gražus
kuris
tikrai
savo
ninkai,
ugniagesiai
ir
kiti,
donas
Worcester,
Mass.,
So. Bostone, arti juros, 3 šeimų ;
arti Upham's Comsr
SLA prezidentus?”
centr. šildymas (steam by oil), tuš- |
svečių nesuvils.
Įdomią negali streikuoti arba dar- kurio gyvenama vieta nuročias butas, $6.500, įmokėti tik $1,000. .
DORCHESTER, MAM.
Dorchestere, Uphams Cor. 2 šeimų.
“Nemaniau runyt,” aiški- programą rengia visiems bą nutraukti reikalaujant dyta Patch Reservoir Dr., Musų valstijos prokuro 6 ir
9 kamb. centr. šildymas, moder
ras
Kelly
šį
pirmadienį
da

na Bagočius, “bet ‘Vienybė’ mums mieli Ivaškienė, Brič- daugiau algų. Atlyginimą Worcester.
niškai įrengtas viduje ir atnaujintas į
vė įsakymą pašalinti iš vie iš oro, tuščias butas,$10,500.
jau paskelbė mano kąndi- kus ir skautai, kurie žada už viešuosius darbus nustaMattapan, prie Matt. S. 4 šeimų ,
oš ir Darodvti
nematvtu iki šiol to tam tikros valstijos ko- Adv. Cenedellą Šaukia
daturą, taip kad dabar aš
parodyti nematytų
tos ^orcesteno distnkto po 4 kamb. .centr. šildymas, puikiai Ar Žinot Kar Ką Gauti!
rami ir graži vieta tarp
Mes pranešam, kad turinis mu
nenorėdamas esu jau kan- numerių. Transportui orga- misijos. Šį klausima tribu- “Padoriu* Žmones” į Talką Prokuior3 Alfred E. Lene atnaujintas,
medžių ir gėlių, tuščias butas, už sų krautuvėj visokių _ mašinų iidella. kuris nesenai kaltino, $10,500.
randavojimui, kaip tai Floor Ssndidatas.”
nizuoti yra prašytas Grigą- nolui teko spręsti dėl buvu-!
Daug kitų namų parduoda:
ders, Wall Paper Removers, Boat
vietom
Sanders ir kitų. Taipgi turima vi
......
. ,
navičius. Reiškia, važiuosi- sios mokytojų streiko Nor-! Pašalintasis
iš
___ _v®^au
L paskiri^ teisėju, adv.
ANTANAS JUKNEVIČIUS
sokių pentų, varnišių, sienoms po
Atsisveikinam, drg. Ma- me patogiais busais, kurių Walko mieste. '
*
Worcesterio distrikto pro- ?erha™ davu,s ar norė1-’us 545 Broadvvay, So. Boston, Mass.
pierių, plumbing, elektros reikme
Telefonas: SO 8-0605
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitša
tas paklojo dešimtinę Mai- plrmas išeis nuo piliečių
----------------- .-------kuroras, Alfred B. Cenedel- duot.1
vals^jos prokukio Tėvui ant makorkos. klubo pirmą valandą, o pas— en •>
•
Ha, šį pirmadienį vakare pa- r?,'ul uz vienos bylos laime’
Flood Sq. Hardware Co.
kurinis—-puse
pusė po pirmos. Apklaminejo 50 Žmonių
gkelbė
--s nepasitrauks p1
..
A. J. ALEKNA, Prop.
NAMAS PARDAVIMUI
Del
Monfet
Nužudymo
Valstijos
prokuroras
pa628
E.
Broadeay,
So.
Bendroji pikniko tvarka yra
Sverias iš Wcrcesterio
Mūrinis
6
šeimynų
namas
Tel.
SO
8-4148
musų visuomemnko vetera
sus pauOrius žmones aĮsĮĮ__skyrė Bostono teisėją Cre South Bostone, 293-5 West 3rd
Lawrer.ce,
Mass.,
policija
*han perimti pasalintojo prožinioje.
Atostogų proga mus ap- no M. Venio ^bendra
jau apklausinėje ėo'žmoP“’“*" '’™7 1° kuroio ofisą'ir ištirti prieš St. Gerai įrengti pečiad, baltos
lankė senas musu pnetelis .
>.ia Dencna V1S^ < .į,
aapntn pašalinimą.
M/orcesterio ?.u,r*u
_.J,, sinkos ir maudynės. Geras pir
TeL SO 8-2805
ir rėmėias I Motieiaitis įč Amerikos lietuvių organizadel draudimo agento «.
j jury” kuris tyrinėja
įskeltus painų žmonių kinys. Vienas butas bus tuš
DAKTARAS
n lėmėjas J. Motiejaitis iš
visi tautiečiai be Leo AIonfet nužudymo, ku- f*
‘ti
amAKnk-X skundus. Pašalintasis pro- čias pirkėjui. Savininką gali
VVorcesteno. Draugiškai paluuei, . 5,1 tautiečiai ne
k„Vn raroctoc tame mieste n apielmke*e
a n
„ra
J. L. Pasakomis
sikalbėjome ir atsisveikin- Paz™TJ "klrtum0 tun pr0‘ \o,th Andover ntSira- veikiančius raketierius, irgi kuoras Cenedellą sako, ma matyti nuo 5 iki 8 vai. va
karo.
(39)
damas drg. Motiejaitis pa-?os bendrauti šitame gra°
beirti
Prisakė, kad tyrinėjimas kad J1? nesutinka su pasaiOPTOMETRISTAS
George Lekas,
liko Maikio tėvui pora do- ž,ame parengime. Naujaku-lleP°' -6 d; Ta keista ir ne- bug tęsialras neatsįivel- nl.mu >r k°vos Pnes
v'a|Ofiso valandos:
168 F St., South Boston, Mass.
lerių dovanų. Sako, “starjpąmgojo Kbėra^Sškinte. Po! ^P4’. ar
Gene-P">k“™>
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
Seredomis:
visus
naujakurius
Bostono
della bus pašalintas ar ne.
„
. .. .
šas generolas’ penąjos ne- '
Nuo 9 ryto iki 12 dieną
i: /=
anrilankvtrilicUa turi visokių “teorijų,
Prokuroro Cenedellą paCenedellą pašalinimas yra LIETUVIS PERKA DŽIONKĄ
gauna, tai pinigų jam rei- a P > 11 n K e s e apsnanhiti v
Juozas Sinkevičius
BALF piknike", visa? p'a-^ėt nepagauna siūlo galo.
447 Broadvray
šalinimas jau spėjo sukelti l)asckme seime 10
ty- Praneškit
jam kų turit. Jis nu
SO. BOSTON. MASS.
labai daug politinių dulkių, nnejimo dėl Cenede los iš pirks ir pasiims kada tik jums pa
Maikio tėvas
rengimo pelnas bus sunaupopiet ar vakare. Telefo
spaudoje keliamas klausi- k«!‘° Jau mlriet.° ritminio, rankiau,
------------ ------------dotas musų senelių ir ligoSkubina Kelti Nuoma*
nuokit: SO 8-8343.
(36)
nių šelpimui Europoje.
_____
mas, kodėl valstijos proku- Semeiio komisija savo diTel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
Po Operacijos
!s“
225.000 namų savininkų roras pirma neapkaltino di-.d?™"”? "M™4?
VAISTAS “AZIVA”
Dr. J. C. Seymour
Macejunienė Eina Sveikyn South Bostone Viešėjo
jau išsiėmė blankas užpil strikto prokuroro ir neleido 'tikinusi, kad distnkto pro1
—
Vaistas
nuo
nudegimo
ir
bešališkiems
žmonėms
nukuroras
Cenedellą
įskėlė
ne

(LANDŽIUS)
---------Mr*. Geanchas ir Duktė dyti ir grąžinti nuomų prie
nuo
nušutimo
vandeniu.
Marijona
Macejunienė,
žiūros įstaigai nuomoms pa- statyti jo prasižengimus, jei Pamatuotus kaltinimus pnes 2— Vaistas nuo atdarų žaizdų Lietuvis Gydytojas ir CUrargas
kuriai nesenai buvo padary- Pereitą sekmadienį South kelti.
Pagal naują ūkio tokie yra. ir tik paskui ji a(iv- D®'ham ir pnes valstiVartoja vėliausios konstrukicijos
—mostis.
X-RAY Aparatą
Dabar atrodo, i08 prokurorą.________
ta operacija, jau parvažiavo Bostoną apleido Mrs. K. kontrolės istatvmą ‘ namų I pašalinti.
3—Akių vaistas.
Pritaiko Akinius
iš ligonines ir sveiksta na- Geanchas ir jos duktė Vio- savininkai gali pakelti nuo kad jis pagilintas lemiantis
icipimviiviac
4— Vaistas nuo kojų niežėji
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
SLA SUSIRINKIMAS
duose. _ Ji gyvena So. Bos- ja. Jodvi buvo atvykusios mas 20'< virš 1947 metų įtarimais ir kokiais tai
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
534 BROADWAY.
tone, 450 E. Seventh St. ad- į§ Gary, Ind., pas savo gi-;nuomų, bet tam turi gauti skundais, kurių teisingumas
.
papirštėms.
SO. BOSTON, MASS.
Dorchesterio SLA 3o9 5— Vaistas nuo galvos niežė
l esu. minės Bindzevičius, gyve-į leidimą iš nuomų priežiūros dar nėra nustatytas. ■
____
______
kuopos narių susirinkimas jimo.
Ligonė via labai dėkinga ”a"čius 443 E* 7th St” So‘ įstaigos.
įvyksta sekmadienį, rugpiu 6— Vaistas nuo kosulio. Greit
Dar
Du
Lenkai
Pabėgo
DR. G. L. KILLORY
linkta SaėK. Geanchas yra Bostono mieste jau 4,124
čio 12 d., 2 vai. po pietų, A. pagelbsti.
SL, Kimbel
L. Klubo patalpose, 1810 7— Vaistas nuo inkstų skau 18 TremontKambarys
lp' ir atvirukui Ynnė^ii Hė musų laikraščio skaitvtoja. namU savininkai įteikė pra205
16 lenkų praeitą sakaitę £)orthester Avė.
les ir atvirukus, ipac ji de- T ~
. .
švmus nuomas nak-piti ir
BOSTON. Tel. LA 3-2371
kinaa T Žilinskienei v Ga,’>’mano ^ztl aPie l)a‘ ‘
nuomas pakelti ir pabėgo i Švediją, 12 karo y— narjaį prašomi daly- dėjimo.
arba: SO 6-2044-J
Reikalaukite šitų vaistų pa
pTmtnauskipnpi
b ’ m baigą šios savaitės.
inuomų priežiūros įstaiga
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
laivu
ir
4
lėktuvu,
o
sį
pjivau
G
g
e
kuopos
einamų
žymėtais
numeriais.
Kaina
už
Ramanau. kienei
ir
M.
vie^ėdamos vieg_ jau davė 930 savininkų leiIR NERVŲ LIGŲ
nShirJ161 UZ 1Upptingą nios daug žuvavo ir grybątą padaryti. Bet tai madienį du lenkų junnin- rejkaių turime aptarti SLA kiekvieną numerį $1.00. Pini- Daro Kraujo Patikrinimą--------Jei Reikia, Duoda Pencillbto
P
ep’ vo. Savo laimikį jodvi par-;tik pradžia, nes didelė dau- kai, kurie ouvo atsiųsti į apskričio pikniko reikalus. Įčekis " money ordeP!s 13
VALANDOS:
(51-1)
Noo 9 iki 6 kasdien.
sivežė į Gary. *
Rep.
guma namų savininkų nori Angliją perimti aliejaus piknikag jvyksta rugpiučio!kalno- Adresuokit:
Šventadieniais uždaryta.
Joseph Machinskas
_________________
pasinaudoti tuo įstatymu ir tankerį, pasiliko Anglijoj ir 2g fj
KAS DĖL KO KALTAS
prašo priee audos teisės.
Valdyba
295 Silver Street
Lankėsi Mataitis ir Rodgers pakelti nuomas. Pradžioje
BORIS BEVERAGE CO.
South
Boston 27, Mass.
daugiausiai prašjftnų įteikia
Bostone, ant Beacon Hill,
RADIO PROGRAMA
buvo kelios gatvės su senais Pereitą savaitę turėjome
namų savininkai, kurie BANKŲ INDĖLIAI
220 E Street, South Boston
APSIDRAUSK NUO
NEBUS TAKSUOJAMI
plytiniais šalygatviais. Mie- daug svečių iš tolimesnių gauna, palyginus, neaukštas
Pristato tomką, vyną ir vienLietuvių Radio Korp. pro
LIGOS IR NELAIMĖS
stas plytas pašalino ir sūdė- kolonijų. Iš Collinsvillės, nuomas, daugiausiai darbikios rūšies alų baliams, vestu
jo asfaltinius šaligatvius. Conn., buvo drg. A. Masai- ninku gyvenamuose namuo- Mass. seimelis atmetė gu- grama per buvusią stotį Už >12 per metas gausi ligoje vėms į namas ir sales.
(-)
Senovės mėgėjams tas ne- tis, o iš Pavvtucket, R I., feebernatoriaus P. A. Deverio WBHS, kuri dabar vadina
$25 pašalpos savaitei
Savininkas:
patiko, ir jie dabar kelia lankėsi drg. Wm. Rodgers. Kaj kurfc Mas? seinleIio pasiūlytą Įstatymą apdėti si stotis WHEE, 1090 kilo- Visais insurance reikalais
JUOZAS ARLAUSKAS
protestą, kad panaikinti se-Vienas atsinaujino Relei-na,.iai mano ka(, valstijos mokesniais bankų indėlius. cycles, 9:30 iki 10:30 vai.
kreipkitės į:
(n35)
Telephone: SO 8-3141
novini “plytų giožj yra ko- v,, kitas nusipirko knygų ir seimelis turėtų įqejstį ista. Tas įstatymas butų davęs ryte sekmadienį, bus se
arba namuose, 1660 Columbia
BRONIS KONTRIM
munistų sąmokslas.”
abudu paliko Maikio tėvui tvmą nuomom‘s kontroliuoti valstijai Ši.400,000 pajamų kanti :
598 East Broadway
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8___ . —---- „
<iovan«- Aclu uz v,sk«ir palikti senas nuomas, bet per metus, bet seimelyje 1— Armonistas Sylvestras
South Boston, Mass.
2414.
dauguma
atstovų
pasisakė
Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483
CIO pirmininkas Munay
------ -------------------nam savininkai dėl to keShatas iš Hudson, Mass.
parašė prezidentui Trumą- Dingo Devinmetė Mergaitė ,ia djdeIį protesta Jie sa. prieš tą įstatymą ir jis at 2— Dainos.
LITHUANIAN
puolė.
Dabar
seimelis
svar

FURNITURE CO.
Qu? ,la'sk^ protestuodamas
_
— —_
ko, kad jau senai reikėjo
3— Magdutės Pasaka.
lietuviška Aptieka apdrausti
dėl Missoun upės potvynio, Šj pirmadieni >s Orto kur |eistj namy savininkams pa- sto kitus gubernatoriaus pa
PERKRAUS
. _
. •
_
•. *
J • • Roxbui\ ke]Įj nuomas, nes daugelis siūlytus mokesnius ant elek Po programos prašome ■
Savininkas H. CABIT
TYTOJ AI
saugot gyventojus nuo to-mergaitė. Patrina Kennesavininkų nepajėgia tros, geso ir kitų viešojo pa parašyti laiškelį ar atvirutę
(Inrerad
100
Dorchester
Street
į stotį WHEE, Lithuanian
kios nelaimės. Tnimanas dy. Ji žaidė pne savo na- išsiver^ti is
" gaunamų nuo- tarnavimo reikmenų.
Moven)
SOUTH BOSTON
Prieš a j-dėjimą mokes- Program, 35 Court St., Bosatsakė, kad dėl to potvynio mų ir paskui išnyko. PoliTeL SO 8-4149
_ S.2^ 1kad1 —vaikas
~:i
K i IIV
kalti “republikonai,” ar ne- cija spėja,
gali
.niais bankų indėlius ypa-.ton, Mass., o biznio reikačia pat ir i »ovisokių vaistų. Siunčiam
pažangųs atstovai, kurie būti “kidnapintas.” Visos
Kai kurie namų savinin- tingai karštai protestavo lais rašykit ofiso adresu:, Turim
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus;
trukdo priimti įstatymą policijos pastangos mergai- kai sako, kad nuomos kon- taupomieji bankai, kurie tu- 502 E. Broadway, So. Boskainos nebranjnos. Gyvename
826 BROADWAT,
apie Missouri Valley Au- tę surasti kol kas nedave re- trolę reikėtų visai panaikin- ri tūkstančius smulkių indė- .ton 27, Mass.
čia jau 20 metų.
SO. BOSTON, MASB.
thority.
zultatų.
jti. . . .
lininkų.
Steponą* Minim*. į
TaL SOnth

i

