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KELEIVIS
Lithuanian WeeUy
over 75,000 hithuanlane la
&ew En*land and about 1,000,00*
in the United Statee

ieva Peronienė
Nebus Kandidatė

Atskira Numerio
Kaina 7 Centai

46 METAI

Korėjos Karo Fronte Vėl
Prasidėjo Skerdynės

Argentinos diktatoriaus
Juan Peron’o žmona Ieva
praeitą savatię penktadienį
TENAI SPRENDŽIAMA kos rinką savo pigiais pro
RUSIJA PRISTATĖ MU
paskelbė, kad ji nebusianti Karo Sąjunga
JAPONIJOS ATEITIS
SŲ PRIEŠUI 1,000
duktais ir pakenks šios ša
kandidate vice-prezidento
Pacfiko
Apsaugai
ORLAIVIŲ
lies pramonei.
vietai lapkričio 11 d. rinki
Keliamas klausimas, kai
Bet tai vis ateities klausi
muose. Ji sako, jos spren Praeitą šeštadienį Ame
Japonai vėl atgaus
mai. Šioje valandoje viso
dimas yra “neatšaukia rika pasirašė kariškos są Komunistai turi sutraukę
nepriklausomybę ?
80 divizijų, daug kareipasaulio akys atkreiptos j
mas.”
jungos
sutartis
su
Australi

vieų iš Sovietų
San Francisco konferenciją.
j Rugpiučio 22 d. Peronai ja ir Naująja Zelandija, o
Kai šis “Keleivis” eina
buvo sukvietę į Buenos Ai porą dienų anksčiau buvo Einant šitam “Keleivio”
spaudon, San Francisco
J
Į)ewey
res miestą savo šalininkus pasirašyta panaši bendro numeriui spaudon, iš Korė
mieste renkasi konferenci>
-. m ,
iš visos šalies ir tas masinis gynimosi sąjunga su Filipi-, jos ateina šiurpių * žinių.
ja, kad atstatyti Japonijos
ĮSpeįtt 1 ttUtfį
fašistų sąskridis “malda nų„respublika
nepriklausomybę. Iki šiol
-------.
_ ... (Radijas skelbia, kad tenai
vo,
”
kad
Peronai
abudu
su

Karo
sąjungos
su
Pacifi- Vgj nejasį kraujas. Mat, iš
Japonija buvo skaitoma New Yorko gubernato-'
nktų
buti
kandidatais.
Jie
ko kraštais garantuoja tų
kalbų apie karo paliauokupuota šalis ir oficialiai r\us Thomas E. Dewey prakrastų
saugumą
ir
jei
kūnai
bas
kol kas nieRo neišėjo.
abu
ir
sutiko.
Bet
vėliau
Kiniečių
bolševiku
pulkininkas
Chang
(kairėj)
priima
iš
ją valdė 11-kos valstybių eitą savaitę grižo iš savo
nors
is
pasirašiusiųjų
salių
lšrodo
jog Us «paliaubų
’
ries
Peronienės
kandida

puik. Lee Soo Young generolo Ridgway atsakymą, kuria*
sudalyta taryba, nors fak- kelionės po Tolimųjų Rytų
tūrą prasidėjo bruzdėjimas. grėstų pavojus, visos pasi- derybas” Maskva buvo su
me atmetamas bolševikų skundas dėl tariamo neutralištinai tvarką tenai palaikė kraštus ir kalbėjo karo vekad ko_
kos
zonos
bombardavimo.
Opozicija sakė, kad Pero- lasiusios karo sąjungas sa-'galvojusi tik u
Amerika, tikroji Japonijos teranų suvažiavime New
sutraukti
nugalėtoja.
Yorke. Jis sakė, kad atėjo _ _______________________________________________ nienė dar nesanti “subren- lys skubėtų gresiamai saliai munistai
daugiau spėkų Korėjon.
Į San Francisco konfe- laikas nutiesti aiškią ribą 7,286,250,00 Dolerių . Valstiečiai Bėga iš rainės joTamž^s^aduoda- 1 pagalbą.
Karo
sąjungos
Pacifiko
(
renciją suvažiavo valstybių aPie laisvąsias tautas, kuUžsieniams Remti
Titinių Kolchozų ma? 29 metai, o kandidatai srityje pasirašomos todėl/ Kai mes rašom šiuos žoatstovai iš viso pasaulio rios bolševikai be karo ne______
______
| i prezidento ir vice-prezi- kad silpnųjų kraštų saugu- džius, radijas skelbia, kad
kraštų. Atvyko net ir Rusi- galėtų peržengti. Amerikos
Senatas praeitos savaitės
Bolševikiška
diktatūra
vietas turi buti bent mą garantuoti nuo galimo komunistai turi jau 40 divijos Gromyko.
Atvažiavo pareiga yra stiprintis nuo
jis su taniais ir palydovais, tolimos šiaurės iki Austra- gale nubalsavo skirti užsie- Jugoslavijoj, atsimetusi nuo , P^ų amžiaus. Armijos vėlesnio pavojaus iš Japo- zijų pastatę Korėjos fronpradėjo nijos, kuri dabar atgauna tan ir 40 divizijų užfrontėj
lyg koks viduramžių poten- lijos ir Naujosios Zelandi- niams remti $7,286,250,000, Maskvos, bando švelninti Į _n?.ai. ^gi
kaip atsargą. Be to, antroj
tatas. Jisai pasisakė atsi- Jos> kad pastojus bolševi- arba $1,176,750,000 ma- savo režimą, bet daro tą la-(jaustis prieš Ievutės kandi- teisę ginkluotis.
Jalu
upės pusėj, Mandžuri
žiau, negu prezidentas Tru- , bai atsargiai, kad ją nenu- satiną. Pačioj peronistų
vežęs Maskvoje nustatytą kams kelią Azijoj,
joj, esą sutraukta 1,000 rupianą konferencijai ir rei- Gubernatorius Devvey sa- manas prašė skirti, Prezi- Į verstų valstiečių opozicija. Į PartĮJ°J. pasireiškė griežtas Japonai Moko
.
___
siškų
karo lėktuvų. Iš visa
kalausiąs, kad tas planas ko, kad Amerika gali va- dentas sako, kad taupymas‘Šiais metais Jugoslavijos:“įmonių .skirtumas dėl
UlplOinaiUS
į
0
matosi,
kad kalbėdami
butų priimtas.
dovauti laisvajam pasau- pinigų užsieniams ginkluoti-valstiečiai, kurie buvo su-!f“ktatonaus ir jo pačios išsutaupos nevietoje,” varyti ar įvilioti į kolcho- statymo kandidatais. Pa Japonijos užsienių reika apie “paliaubas” komunis
Tuo tarpu gi tvarka kon-Hui, jei bus apsiginklavusi yra
ferencijai yra iš anksto jau
jei mokės sujungti apie nes silpnina bendrą laisvų žus, pradėjo masiniai bėgti galiau Peronienė apsigalvo lų ministerija išleido kny tai ruošėsi naujam užpuoli
nustatyta ir kalboms laikas save visas laisvąsias tautas jų tautų gynimąsi nuo bol iš tų kolchozų. Kad kol- jo ir paskelbė savo neatšau- gutę su patarimais, kaip mui padidintomis spėko
apribuotas, taip kad Gro-------------------------ševizmo. Bet senatas neat chozai visai nesuirtų. Bei- b^arP?, sprendimą nebūti japonai .diplomatai turi lai mis.
Žinios sako, kad tarp tų
sižvelgė į prezidento ragini grado vyriausybė grasina Kanaiaate.
mykąs negalėtų savo ilgo- Įsako Egiptui
kytis Amerikoje. Tų pata padidintų komunistų spėkų
“dezertyrams” ir baugina
—
rimų skaičiuje yra tokie da Korėjoje pasirodė daug ka
Nesulaikinėt Laivų mą ir lėšas sumažino.
advokatus,
kad
jie
nedrįstų
NAUJOJ ZELANDIJOJ
lykai :
reivių net iš Kaukazo ir ki
Dabar tą klausimą dar
jo atvežtas planas bus at-: T _i. . ~ .
rašyti
valstiečiams
prašymų
BUVO RINKIMAI
Pabarškink
į
duris
eida

tų komunistiškų kraštų, ku
mestas ir kad tada Gromy-I Ja"«tiniy Tautų saugu- persvarstys bendrai atstovų apie pasitraukimą iš kol_____
mas
į
kito
asmens
kamba

riems diriguoja Maskva.
kas bandys konferenciją ar-!m° ta^ba » hį5315 pnes ? ramų ir senato atstovai ir chozų.
Naujojoj
Zelandijoj
rugrį;
nestovinėk
be
reikalo
dyti
nutarė, kad Egiptas tun lėšų skyrimas užsieniams
Ypatingai griežtą opozi- sėjo 1 d. buvo parlamento
Kad nedavus priešui pra
Pagal sutartį, kuria bu- li?ut,i® .^ulaikinėt laivus remti bus galutinai priim ciją prieš diktatūrą reiškia rinkimai. Valdančioji “na- viešbučio “labėje”; nevaik dėt naują ofensyvą, aštun
ščiok po viešbučio korido
vo įkurta iš 11-kos valstv- Plauk.ancms per Suezo ka tas.
laisvieji valstiečiai, kurie cionalinė partija” su minis- rių pižamoje; negerk per toji Amerikos armija šią sa
biu taryba okupuotai Japo- naI? > Izraebo
sudaro 75 procentus kaimų terių pirmininku Sidney
vaitę pati pradėjo priešą
nijai tvarkyti, šita taryba u0?tus', EK>P^ ^kado kad KAS LAIMĖJO KARĄ SU gyventojų. Jie reikalauja Holland rinkimuose gavo daug alkoholinių gėrimų; atakuoti. Sakoma, kad ei
nedainuok savo kambary
turi pasirašyti ir taikos su/1,5
karo stovyje su IzraJAPONIJA?
panaikinti sunkias pyliavas daugumą ir pasilieka toliau je; įeidamas į viešbutį nu na labai žiaurios kovos,
tarti su Japonija. Kadan- ehu ,ir, tru^° la,vlJ lude'?,ir aukštus mokesčius ant in- kraštą valdyti. Iš 80 vietų siimk kepurę; leisk mote liepsnoja visas frontas. Ko
gi ton tarybon įeina ir Rusi11.Izr?elb. !s. t0 ne, dk Visi bešališki žmonės ži dividualinių ūkių.
parlamente Mr. Holland rims pirma įeiti į eleveito- munistai atkakliai priešina
ja, tai Gromyko, veikiau- ??-a«,,s; .bet rr kitos vysty no, kad Japonijos laivyną
--------------------------gavo 46, o kitos vietos te- rių; nežiaugčiok pavalgęs, si. Šį pirmadienį jie net 15
sią, atsisakys savo parašą?®5 turėjo nuostolių. Rusi- Pacifiko vandenyne sunai
ko Darb° aPrtii°s kandida- nekrapštyk dantų, valgyk kartų ėjo kontratakomis ir
jio sutartimi padėti. Kaip ’a n®baįav0 uz JT saugu- kino amerikonai ir kad Ja Suėmė Dar 10 Komunistų tams.
tyliai; nekaišiok visiems vietomis jiems pavyko at
bus tada?
!mo takuos rezoliuciją, bet
ponija tuojau pasidavė, kai
savo vizitines korteles, nes stumti mūsiškius atgal. Per
Federalinė policija (FBI)
Washingtone sakoma, kad ir ^vetavo to tarimo,
mūsiškių pozicijas praūžė
atominėmis bombomis ame
nežiūrint Rusijos pasirašy- ..
Egipto praneša, kad rikonai sunaikino Hirosi praietą savaitę suėmė sep { MĖNULĮ DAR NESI tą daro tik prekių pardavė net šešios rusiškų orlaivių
jai, ir tt.
tynius komunistų vadus Ha-,
mo ar nepasirašymo, taikos
V" nemano JT saugumo mos ir Nagasaki miestus.
RUOŠIA
Atrodo, kad tuos patari bartos. Jie metė bombas
vajų salose ir tris komunis
sutartis su Japonija bus pri- !?rybos nutai įmo klausyti,
ir šaudė iš kulkosvaidžių į
imta. Japonijoss nepriklau.sa^s}1Tno taryba da- Bet Maskva sako kitaip. tus iš Los Angeles. Yisi Londone susirinkę moks- mus naudinga butų pasi mūsiškių eiles.
somybė bus atsteigta ir JaJei E^tas
ta™0 Stalinas dabar nusiuntė Ki kaltinami tais pačiais pra- Hninkai svarstė klausimą skaityti ne tik japonų dip Bet kai sutemo, ameri
ponijai bus leista ginkluo- neklausys, dar nera zine nijos komunistų vadui Mao sižengimais, kaip ir nuteis- apie susisiekimą su kitomis lomatams.
kiečiai vėl puolė priešą ir
ma.
sveikinimą Japonijos pasi tieji kompartijos “politbiu- planetomis. Visų pirma, ži BOLIVIJOJ UŽGNIAUŽ kai kurias prarastas pozici
tis.
noma, buvo. kalbama apie
davimo sukakties proga ir ro” nariai.
Matyt, Maskva jau iš
jas atsiėmė.
TA REVOLIUCIJA
------------------- ------mėnulį, nes jis arčiausis
anksto nujautė, kad taip FRANCUZIJA DARO BIZ- sako, kad Japonijos “impe
Dar niekad pirmiau ko
rializmą sutriuškino Sovie
musų
kaimvnas.
Visi
suti

bus, todėl ji pakurstė Korėjųj su RUSIJA
munistai
neturėjo tiek daug
GYVATĖ UŽMUŠĖ
Bolivijoj, Pietų Ameri
ko,
kad
kol
kas
dar
peranktų armija, Kinijos komu
jos ir Kinijos komunistus
_____
MOTERĮ
koj, buvo kilusi nauja revo orlaivių Korėjoj, kiek jų
_____
sti ruošti į mėnulį ekskursi- liucija, bet valdžia sako, pasirodė tenai dabar. Jie
užimti Korėją, kad neįsiga- §iomis dienomis tarp nistams padedant.”
lėtų tenai japonai. Kaip Francuzijos ir Rusijos buvo
Pereita savaite Anglijoj •’*’ tačiau vienas
butent
yra sutraukti Mandžurijoj,
,
? \
r
Anglijos astronomas Shep- kad jos vadai jau suimti ir tik per upę nuo Korėjos, ir
žinia, Amerika šitam Mask pasirašyta prekybos sutar
visas judėjimas užgniauž
. on
herd, tikisi, kad dar jo lai- tas. Kas tą perversmą ruo- iš tenai jie dabar puola mū
vos žygiui Korėjoj jau už tis. Kuomet Amerika sten PER LABOR DAY ŽUVO
700 ŽMONIŲ
kirto kelią ir dėl to dabar giasi Rusijai nieko nepar
žiaus moteris, kuri už pini- / ™s.s.ek.mas su menui,u ’ė, valdžia aiškiai nepasa siškius. Ir jiems labai leng
tenai eina karas.
gus
rodydavo smalsuoliams us,ųs įs eigtas.
duoti ir nieko iš jos nepirk Šventė Amerikoje nebū
ko, tik praneša, kad tarp va tai daiyti, nes Amerikos
ti,
tai
Amerikos
sąjungininsuimtųjų esą ir policininkų. armijai yra uždrausta juos
Kas bus su Japonija, kai .
_
.... ... tų šventė, jeigu automobi nuodingas gyvates ir “žavė
vytis per upę.
ji atgaus savo nepriklausoFrancuzija ir Angina, liai neužmuštų kelių šimtų davo” jas. Šalia jos lavo- JAPONIJOJ GAUDOMI
Generolas MacArthur pri
mybę? Amerikoj yra ma- dar° su bolševikais bizni, žmonių. Ar bus “Fordžu- no gulėjo susirangiusi nuoTrumanas San Franciscoje
KOMUNISTAI
mygtinai
reikalavo iš Wa--------lajus,” ar “Cikin Day,” gil dingą gyvatė, o keturi šunoma, kad Maskvos diri
guojami komunistai tuomet NUSKENDO LAIVAS SU tinė visada šienauja. Taip nys apstoję ją smarkiai lo- §ją savaitę Japonijos po- Pereitą nedėldienį ir Tru shingtono leidimo naikinti
,
licija, iš anksto nustatytu manas nuskrido Į San Fran komunistų papėdes antroj
bandys sukelti Japonijoj
ŽUVAUTOJ AIS
buvo ir per šių metų Labor jo.
revoliuciją ir nuversti jos
--------laiku, padarė visuose komu cisco miestą, pasižiūrėti upės pusėj, bet Achesono
Day šventę. Nors rašant
valdžią.
/
; Pereitą savaitę New Yor- šiuos žodžius lavonų skai
nistų partijos skyriuose kaip išrodys Japonijos tai patariamas Trumanas vis
ŽEMĖ DREBĖJO
draudė jam tai daryli, ir
Kiti gi prisibijo, kad Ja- ko pakrašty nuskendo lai- čius dar nebuvo pilnas, nes
kratą, norėdama sugaudyt kos konferencija.
pagaliau atstatė jį nuo va
ponijoj labai sustiprės na-vas,
kuriuo
delesdešimt daug sužeistų turės dar mir
Nevv Yorko, Connecticut tos partijos centro komiteto
Anglijos slaptoii policija dovybės.
cionalistai, atgis militariz- žmonių buvo išplaukę žu- ti, bet šio pirmadienio nak ir Nevv Jersey valstijose 4 narius, kurie išleido kurs
Ar ilgai Trumano valdžia
mas.
vauti. Žuvo 37 žuvautojai. tį užmuštųjų buvo jau pri- rtigpiučio buvo jaučiamas,tantį atsišaukimą prieš oku-pareikalavo daugiau algų,
garantuos
Amerikos prie
Amerikos kapitalistai ne- Devyniolika lavonų jau at- skaityta 637. Manoma, kad smarkokas žemės drebėji- pacinę vyriausybę. Penkis nes dabar tokie policinin- £
tokią apsaugą, lieka
rimauja, kad sustiprėjusi!rasta, bet 18-kos nesuran- iš viso bus sunaikinta apie mas. Vietomis suskilo že-lyderius suėmė, o 12 pasi-kai gauna tik $33 60 j sa šams
š
dar pa matyli.
700 gyvybių.
Japonija vėl užvers Ameri-(da.
mės pluta.
slėpė
__
Įvaitę
......................
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MILTŲ BOMBA PATAIKĖ TIESIAI { PULKININKĄ

Kas Savaite
Žmogžudžių Ambasadorius versti konferenciją pliauš-

AR PIRKTI FRANKO?
tiesa, bet remdama Tito
“The Nevv- York Times” Ame.,ika silpnina Rusiją, o
.
. remdama gen. FranKo ji
rugpiučio 30 d. vedamais, mainais
. . nieko
. , negautu,
. *-i
.
tikme kelia klausimą, ar Ame- fo
.
tai užsikrautų bereikalingą
lika nedaro didelę klaidą naštą. Grynas išskaičiavi
pirkdama generolo Franko
mas skatina remti Tito ir
tariamą pagalbą ir kariškas
neremti Franko.

kalynu.
Praeitą savaitę preziden Pats įvykis, taikos pasi
tas Trumanas priėmė Če- rašymas su Japonija, yra
choslovakijos atstovą \\ a- didelės svarbos dalykas. Ja
shingtone ir ta proga pasa- ponija grįžta į tarptautinę
ikė, kad santykiai tarp poltiką. Grįžta apipešiota,
■ Amerikos ir čechoslovaki- bet laisva, turinti teisę gin
; jos eina blogyn. Jie pradė kluotis ir kaipo Vakarų pa
bazes.
jo blogėti nuo Jan Masari- saulio sąjungininkas gali
Ispanijos režimas yra fa
ko nužudymo, o nuteisus mame kare prieš Rusiją.
šistinis ir tame režime nie K. R. Jurgėla
amerikieti žurnalistą Oatis Tas faktas rusams ir ne
kas nepasikeitė paskuti Naujose Pareigose
visai sugedo.
duoda ramumo. Bet su de
niuoju laiku. Franko vy
Pirmą kartą prezidentas, legatų liežuviais jie to isto
riausybės pertvarkymas pa Nuo pat Amerikos Lietu
priimdamas svetimą amba rinio fakto “nenuplepės.”
liko tą režimą toki, koks jis vių Informacijos Centro
sadorių, metė žmogžudžių
ir anksčiau buvo. Susidėji- Įsteigimo, t. y., daugiau
vardą to ambasadoriaus
mas j karo sąjungą su tokiu į kaip" per 7 metus, šiai ALT
viršininkų adresu. Jan Ma- Unijų Nevienybė
Karo lėktuvų ir armijos pratimuose, pulkininkas J. J. Fauchter nesuspėjo atsigulti
režimu, butų didelė morali-j įstaigai vadovavęs
adv.
Ko

ręs
sarik, čechoslovakijos už Pereitą savaitę Amerikos
ant žemės ir vienas bomberis numetė tiesiai ant jo svarą miltų, kurie pulkininką iš
ne našta Amerikos demo stas R. Jurgėla nuo š. m.
baltino. kaip malūnininką. Lėktuvai daro pratimus bombarduoti kariuomenę žemai
sienių reikalų ministeris, Darbo Federacija ištraukė
kratijai. Už tą naštą tektų rugpiučio 20 d. perėjo dirb
skrisdami. Pratimai daromi Scott aviacijos bazėje, Illinois valstijoj.
buvo nužudytas. Ar jis bu- savo atstovus iš bendrojo
ir pinigai mokėti. Kalba ti i valstybės departamento
...................
■■ -= vo išmestas per langą, ar darbininkų politikos komi
ma apie 400 milionų dolerių žinioje esančią “Voice of
reiviai, o todėl JT vadovy- priverstas pats iššokti, vis- teto (United Labor Policy
gen. Franko režimui remti. America” įstaigą, kur jis
bė už juos ir atsakomybės vien nėra abejonės, kad Če- Committee) ir tas komite
Kai pinigai taupomi demo paskirtas lietuviškų radio
neima. Gal tie “civiliai” choslovakijos bolševikiškas tas nustojo gyvavęs.
kratinių šalių rėmimui ir programų vedėju. Iki Inbuvo pietiniai korėjiečiai, o režimas jį nužudė. Tie pakarpomos lėšos anksčiau formacijos Centro persona- Paliaubų derybos Korė- tiek “skylių, kiek tik jie j jr šiauriniai korėjiečiai, tys žmogžudžiai nesenai A. D. Federacija sako,
nos
miestas vra
• • t___ ______________ '
, . _ . ____ -i
x____ . kad “politinis komitetas”
pažadėtos Vakarų Europos io klausimas bus galutinai
buvo sudarytas laikinam
šalims bendram gynimuisi išspręstas, ilgametei Inforreikalui, kad darbininkų or
stiprinti, tai fašistui Franko macijos Centro tarnautojai
ganizacijos gautų teisinges
norima išleisti apie pusę bi- p-lei M. Kižytei pavesta ei laužė Kaesong miesto neut- Tas “incidentas
Kae- mo kiausimo> todėl galimas darbą—rankiojo žinias sa- nę atstovybę ūkio mobiliza
liono dolerių! Ar ne per- ti vedėjo pareigas.
ralizuotą zoną. Sako, rug-song mieste nėrapirmas, (jaįi<tas, kad iš tokių korė- vo agentūrai,
brangiai norima mokėti už Savo atsistatydinimo lai piučio 22 nakčia koks tai bet jau septintas iš eilės. jječįų pusės ir buvo "bando-! Prezidentas Trumanas pa- cijos įstaigose, bet šiaip jau
gen. Franko pagalbą, kuri, ške K. R. Jurgėla dėkoja lėktuvas su degančiais žibu- Pirmas incidentas Įyyk° ma j derybų mašiną įgrūsti brėžė, kad “Oatis klausi- tas komitetas negali pava
duoti “organinę vienybę,”
beje, visai nėra tikra.
ALT Vykdomajam Komite riais atlėkęs virš Kaesong liepos 12. d., kada bolse\i- vjeno kiniečio lavoną, kad mas” bus tik tada išspręs-'kurios
reikia siekti
Gen. Franko buvo paža tui už pasitikėjimą ir drau miesto ir numetęs kiek tai kai neįsileido į Kaesong ta mašina sustotų. Ji ir su- tas, kada tas žurnalistas
dėjęs Hitleriui Ispanijos pa gišką kooperavimą, kuris bombų. Rugpiučio 22 pu-Aliantų korespondentų. į<tojo
CIO unijos dėl tokio Fe-bus paleistas,
galbą. Kol Hitleriui sekė kitataučių tarpe esąs verti- sįaunaktį bolševikų pulki- Gen. Ridgv ay tuoj pareika- Po t0 | ko jau mįnėtaS ;
w
• deracijos nutarimo reiškia
si muštis, gen. Franko šir namas kaip pavyzdys ki-;ninkas Chang telefonu pa-lavo, kad Kaesong butų netintasis įncįdentas, kuri Knr - Mon •
apgailestavimą ir mano,
dingai j| rėmė. Bet kada tiems. ALT Vykdomasis i£aukė JT delegatus ir sakė, utralizuotas ir kad kiekvie- t boišeVįkaį sufabrika-1
°
kad “funkcionalinė vienybė’
vokiečiai pradėjo pralaimė
Hm- Vorl loLrtnvoc Eundoc icmilfi- TIŽI HplPP’SCi 1*3. PTllėtU SU S3-__
I
ti, gen. Franko savo paža
dus užmiršo ir Hitlerį ap
statė. Kariaujančioms de
mokratijoms toks Franko
veidmainiavimas buvo ge jalumo dvasioje trukusį Murray, tuoj pat nuvyko į sutikti.
ras dalykas. Bet tas pats bendradarbiavimą ir palin- Kaesong persitikrinti, ko-j Bolševikai
Franko gali ir demokrati kėjo naujose pareigose ge- kius pėdsakus to lėktuvo kėjo savo
nes šalis apgauti. Kartą riausio pasisekimo.
bombos padarė. Amerikie- siskundė, kad liepos 21 ir l(jar0 jeį derybos butų ve- kus nebuvo. Tą rodo jų rodo vieną dalyką, kad vie_________________
čiams pulkininkams nakčia 22 dienomis Aliantų bom- damOs neutralioje vietoje,'pačių sufabrikuotas “inci- nybės reikalas dar tebėra
sukčius—visada sukčius.
bėriai daužę jų delegacijos sakysjme^ pradžioje siūlyta- dentas” Kaesong’e.
ateities muzika. CIO ir
Ir ką Franko
REDAKCIJOS
demokratijoms?
Kariškas
sunkvežimius tarp Pyong-me‘ danų ligoninės la’ive, p
mėnerio laiko AFL esmėJe niekas neski"
/lz
m
Al.
gilumo
skylės
žemėje
ir
bubazes (aerodromus) ir uos
yang ir Kaesong miestų. arba jeigu Aliantai ir bol- bolševikaiturėio laiko stiD- ria’ bet susivienijimui kelią
vo parodyta sulankstytos Aliantai
Allantal atsake
t,.
. 'jį pastoja organizacinė inerciatsakė,: kad Iektu
lėktų-‘ 7ševikai bendrai prižiūrėtųlb.- ' ,,
tenkamai vakarinėj Euro- į* So^amkui, Brooklyne. ahuminijaus skardos pajuoSvai,dau.ž° ir daužys ,V’SUS tvarką dervbų vietoje, tai Xinori tai nadėtS neof- ia ir vad« baimijimasis, kad
poj ir Afrikoj, o oro bazes ~?ugs*Jo.8 d' sr?st1’ k,P dufl?s skeveldros, tariamai
tarnai .SUnkvežimius, apie kūną tokių4 inciįentų butų iš- ^P' " ’ ^ška musu įau- susijungus kas nors turės
Isnaniioi
dar reikėtų
reikėtų ?statvkarunavimosi
dieibų liekanos.
Amen-įkeliavimą i Kaesong jiems vengta nors žinoma, dėl to '"" „.ifrnd vn atsidurti užpakalinėj vietoj,
Ispanijoj dar
tat\ 5/-r„taut0 nei
nei
neg bombų
iai pažiurėjo ir vietoje iš ankst0 nebus pranešta. Zn^o's nebūtų sėkminges-lnlemS 'ž 3 •
J a I
w
ti ir jų naudojimas priklau*,
.
-. o
liškė. kad jiems
iiems paro
oaro-l
nebUtU seRmin«^ rėjoj. Bet jei musų vadai
pareiškė,
 Po t0 atsakym0 bolševisytų nuo gen. Franko geros*. - . ...
-i.
kai
išprovokavo
nauia
inci-i
v
-i •
‘but^ pasitikėję bolševikų Seržantą* Rice
valios. Kalbos apie 2,000,- kuną kltą dieną nesikaru dytos skylės žemėje nėra
Kai
rpiovoKavo
naują
mci
,
D
ervbu
sėkmingumas
pa»» ta; „ž tokii m-n
. •
-• n .i
000 ispanų kareivių, ku navojo. Jis buk tai norė- Aliantų bombų padarytos, dentą. Rugpiučio 4 d Jie reina nu0 taikos noro. Jei'.^gdi“kurna
au
Ų
"J
“
”
8
v?
gSe)
,° .u"'
® d’
užsidėti karūną
istori- ir tariamieji bombų liku- leido pražygiu
Karūną ir istonpražygiuoti pro dery- bolševikai, kurie karą P>'aJ„i ^žXėš mokTtu sav0 ?J°3, T°p
riuos Franko gali sumobili_ jęs uzsiaeti
imą Ka
Kaesong mieste dėj
uik
-ie j gali lk' llk™°neS
U 'a 0 zantas John R. Rice indijozuoti, kol tie kareiviai nėra kai mini keturias datas, ka- čiai nėra Aliantų bombų li-įbų namą
da
jis
buvęs
paskyręs
karukučiai.
•
Amerikiečiai
pradantų
apgi
Korejoj
turėti.
Jei
jie
nekra
?
JU
į
orc1os
Drareža
kad "as 15 Nebraskos. Jo kūnas
pginkluotus
.. • •
, •• „• x
. » —----- •- ro
------------- savo
---nei auEiimiuvu
apginkluoti nei įciavniu.i
išlavinti
vra pažadas ateičiai ir pa-inavojunuKi, , ,.A'5 m,’re se> kad Jiems butų dar leis- kareivius, kurie demonstra- nori, tai visos derybos d«l te„ *3 bal^
SdaTrisS „e tol
"įdėjęs karališkos, ka- ta dienos šviesoje pamatyti v0 bolševikų jėgą. Gene- karo paiiaubų yra tik poli-^lSi.
negi
bomb4
*3™**bet
ir SSv^S’Upiečiai bolševikai yra suvu-^,; palaidotas"'Memorial
IX manoma vakarinę Eu-I1?"05- Todėt
dfenajei
' «jaU
tas'liekanas,

Incidentu Fabrikas

Ks pri"n“S slL 'ad>n?
nestorų-jbolševUtaii tokio leidimo ne- mo
fr trauke dę,^^'tSpu pSiga- P**_pa7er?S’į.,S!tU,.T^'-k kaP^- Bet kapidavė ir 3 valandos po to rybas, iki bolševikai nesuti
bandymui, ar iš Rusijos ka- njy tvarkytojai laidotuves
vo . kareivius kautis prie navojimo diena.'7
benti daugiau kareivių ir ro pajėgų išskirti “savano- sulajkė, nes seržantas Rice
K. K., Chicagoje.—Tam-1 “neutralumo
sulaužymo
”
ko tokių “klaidų” ateityje laimėti ginklais.
Reino ar prie Elbos gene stos laiško “Vilnies” redak- derybas nutraukė,
saugotis. Bolševikai turėjo Korėjos derybų eiga, ar riai, ’ pasirodys musių eigo- nebuVo baltas žmogus, o
rolas Franko tikrai nesiųs, cijai nuorašą gavome.
i
.. .
kapinėse gali būti laidoja
prisipažinti padarę klaidą. “neiga,” ir incidentų gausu Jedargi jei ir pažadės.
Frank Bushman, S. AshJT karo vadai Korėjoj Bet, ateinu
kėdami
iip
nioPo
paliaubų
monų,
po
atsimokėdami,
,keda, jie rug mas rodo, kad su bolševi- veidmainiško “taikingumo” mi tiktai “kaukaziečiai.”
Jei Amerika duotų pini burnham, Ma»».—Ačiū už sako, kad bolševikai patys
Trumanas,
ginę paramą gen. Franko iškarpą. Apie “Laisvųjų” i ^fabrikavo tą “incidentą,” piučio 7 d. . vėl skundėsi.
,
. kais derėtis reikia ne tiktai Korėjos frontas vėl suliep Prezidentas
kaip
tik
išgirdo
apie tokį
režimui, tai reikštų, kad ga darbininkų padėti Rusijoj ka^ galėtų derybas nu kad vienas jų sunkvežimis kantrybės, ištvermės ir kitų snoja ir Maskvos “taikos
•
*•
• i
lingiausia demokratinė šalis buvo lasyta ir “Keleivyje” traukti .ir. rėkti apie Alian- buvo subombarduotas kely dorybių, bet reikai pirmon ofeisyva” pasirodo tikroje
je į Kaesong. Į tą skundą
pradeda remti fašizmą ir prieš porą savaičių.
ty nesilaikymą susitarimo. gen. Ridgway vėl atsakė, galvon turėti tokią jėgos šviesoje, kaip plėšikų “tai nių tvarkytojų nuosprendį,
tąja parama gali prisidėti
persvarą, kad ji agreso kingumas,” kad savo auką davė įsakymą seržanto Rice
Aliantų priešlėktuvinė apkad
apie
tokį
derybų
dele

kūną palaidoti nacionalinė
prie to, kad fašistinis reži
riams “įkvėptų” taikingu užliuliavus.
gacijos
sunkvežimį
iš
anks

se kapinėse Arlingtone, kur
mas ir kituose kraštuose vėl
—H. P.
ne*£ u,“: to nebuvo nieko pranešta, mą.
ilsisi pasižymėję kariai ir
pradės siekti valdžios. Su
T RANSPO RTA11 duojamas, tikrai per RA-s o todėl skundas atmestas.
Žodžių Karas
kur
palaidotas Nežinomasis
mušus Hitlerį ir Mussolini,
------DAR matė skrendantį virš
Teisėjas
Douglas
Rugpiučio
19
d.
bolševikai
San Francisco mieste Kareivis. Šeima su tuo su
fašistinės tendencijos pa Rugsėjo 4 d. laivu “General Kaesong lėktuvą, bet tas
vėl
skundėsi,
kad
jų
vienas
prasideda
taikos pasirašy tiko ir indijonas seržantas,
Sukėlė Audrą
saulyje visai neišnyko. Su Taylor” Į New Orleans ir apie ;lėktuvas nebuvo Aliantų.
“
jeepas
”
buvo
užpultas
va
mo konferencija, kurią bol žuvęs už savo kraštą, bus
Amerikos doleriais fašisti rugsėjo 8 d. tuo pat laivu į iggjna j^d bolševikai patys
New
Yorką
atvyksta
S
,e
Hetu-,^^
bombag
f
Kaeg()ng
žiuojant
jam
į
Kaesong.
Tą
nis bludas gali ir vėl pradė
Aukščiausio teismo narys, ševikiški diplomatai sten palaidotas ten, kur ilsisi žy
pat
dieną
bolševikai
skun

ti plisti pasaulyje.
rNe. Orleans: Karolis Reti- -lestą, pirma apsižiūrėję,
William O. Douglas, kalbė giasi paversti į taikos dery mieji krašto žmonės.
dėsi,
kad
vienas
jų
kareivių
“The N. Y. Times” reika kis
damas su laikraštininkais bų konferenciją. Jei ten Tokių rasistinio chamiz
kad bombos knstų į tokią
lauja, kad krašto gynimo Į New Yorką: Edvinas Balče- vietą, kad niekas nebūtų būrys rugpiučio 19 d. buvo San Francisco mieste, siu- susirinkę delegatai leis Gro- mo pasireiškimų, kaip Sioužpultas neutralizuotoj srika(j Amerika pripažintų mykui ir kitiems bolševikų ux City kapinėse, Ameriko
sekretorius ar valstybės ris. Valerija Baltušis, Elena užmuštas.
sekretorius duotų aiškų at Langas. August Milewski, Jo- Vėliau bolševikai skelbė, ty ir apšaudytas, vienas ka-: Kinijos bolševikišką reži- delegatams kalbėti valan je pasitaiko dažnai. Balti
jr ^uo paskatintų Kiniją dų valandas, tai visa ta grynakraujai, su tamsiomis
sakymą, ar Amerikai būti nas Pulokas. Antanas Sūnaitis ka(j jje surado “dar tryliką reivis buvęs nušautas, kitas
sužeistas. Bolševikai dėl to
konferencija virs cirku ir dūšelėmis, kartais iškerta
nai reikia pirkti generolo ir Emilis Vaišvilas.
skylių žemėje,” kurias pa- nutraukė derybas ir reika- atsimesti nuo Maskvos.
Franko netikrą pagalbą?
Tas teisėjo pareiškimas gali užsitęsti savaites ir net baltų” pokštų, dėl kurių
dariusios
Aliantų
bombos.
J
avo
kaltininkus
nubausti.
Rugsėjo
4
d.
laivu
“
General
mėnesius.
kiekvienas padorus žmogus
Kol tokio išaiškinimo nėra,
sukėlė
J tą “atradimą” amerikie_
. ., x
. . -. XT
. . didelę audrą
a . senate.
Langfitt
”
į
New
Yorką
atvyk

Amerikos vyriausybė no- turi rausti, šį kartą prezitas laikraštis sakosi nega sta šie lietuviai:
čiai atsakė, kad per šešias'
.,.‘nc.lde"t? ‘y™UO;Ne vienas senatonus nepari
išvengti tokio plepančio dentas Trumanas tuos bal
........................... . dienas bolševikai galėjo>
>r Ąliantų dele-Įreme teisėjo Douglas nuolįs atsikratyti visokių abe Nikalojus Barkovskis.
Pauli-

NAUJL

pridaryti fatai. lr,.s«’«ktr
menes, o šen Tom Connol- cirko vaizdo ir telkia dele-,taodžius žlibius išstatė viso
jus. Stasė Budrys, Juozas čer- ____________________
į^1 civiliai apsirengę gink-'ly, senato užsienių reikalų gatus už priėmimą aiškios krašto pajuokai, o žuvusionius, Teodor Hom, Juozas Kai-Martha Powilat, Pranas Stanai-, luoti žmonės tikrai buvo komisijos pirmininkas, pa darbų tvarkos ir griežto re-jo kario atmintis bus prideryš, Ernestas Kuršius, Povilas tis, Anastazija Švabas, Ona pasirodę incidento vietoj, vadino teisėjo pasisakymą, gliamento, kurs neleis dele- ramai pagerbta,
gatams ilgai kalbėti ir pa-1
—J, D.
Tas Naujokas, Elena Pažauskas, įVišniauskaitė ir Petras Žilionis, bet tai nebuvo Aliantų ka- “kvailu pareiškimu.”

jonių.
Gen. Franko režimo šali
ninkai sako, kad Amerika
jau remia vieną dkitaturą

—Jugoslavijos

Tito.

na Bernotas. Stanislova, Budė- Kaesong

mieste

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 36 Rugsėjo 5, 1951
KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
VĖSULAS SKAUDŽIAI APLANKĖ TAMPICO

Kas Girdėt Chicagoje
Vasarinis Sezonas
Pasibaigė

įkyklos mokiniai.
karinių mokyklų
v
„
•
•
,
.
kolonijose.
Vasarinis, arba pikniki- šiose
v0 mokyto
/omis

n.s sezonas jau pasibaigė. leisdavo

Tokių va
buvo šeJie
laik su sa-

kuose.

TAS DUOBOS NEPRAAO

Brocktono Padangėje
,mis, o ypač šeštadieniais,
„
, ikada žmonės esti laisvesni
Rugsėjo 9 d. bus didele
darbų.
švente brocktomeciams. Tų Eu0ŠiaIįa Lietuviu Ba.
dienų 3 vai. po pietų įvyks kužėjc
da visaomet bu.
isk.lm.ngas liaudies meno dav0 dide!is susidomėji.
parodos atidarymas Lietu-'
bet dai. didesnis jau.
vių Bakūžėje (Bi ockton Ujamas šiemet, kada bus paFair Grounds). Tuo atida-1 rodyta daug naujų dalykų
rymu bus paminėta ir rug Dail. A. Tamošaitienės da
sėjo 8 d. Į parodos atida lyvavimas parodoje yra tik
rymo ir šventės minėjimo roji to augančio susidomė
programą suplauks minios jimo priežastis.
žmonių iš tolimiausių apy
Kaimynas.
linkių. Šiemet lietuvių ti
kimasi daugiau, negu kitais LIETUVOS GENERALINIO
metais, nes parodoje žada KONSULATO NEW YORKE
ma parodyti daug naujų
PAIEŠKOMI ASMENYS
dalykų, o ir programai ruo
šiamasi labai rimtai.
Jonas Badušanka ir jo du

^k ,ie-

"

KAS SKAITO, RAM

Didelė Šventė

Apskmai imant, šių metų tj
&
rinkdavosi
oras piknikams nebuvo pa- •
lankus. Užtat kaitros žmo- *
,
nių neįvargino. Dabar jau' P™g,ra™ b“v°
laukiame rudeninių paren- ^ckmley Laike, kuris bė
gimų salėse. Praeityje su Wv>ams nuo senai žinomas
ankstyvais ir gerais 'paren- k»» lietuviai ne syki yra
Simais rudeni pasirodydavo ™os« demonstracijas.
"Sandara.” Kas šiemet tų
alkų Dienos proga zmopradžią padarys, tai dar nebuv° knsm?k« laba>!
garsinama.
. }'««•. Daugiausia -nauja-;
kūnai. Mat tik jų vaikai
Sausas ir šlapias
naudojosi vasarinėmis mo-'
.
a
a
kyklomis ir tik ju vaikai ter galimas toks daiktas, dajyvavo programos pildykuris kartų butų slapiasi ir rcc
prieina pripažinti,;
sausas. Tai lyg mįsle. To- kad nesklandus programos
kių mįslę jau statoma Chi- pildvmas daugeli žmoni
cagoj. Išrodo, kad daiktas apvylė.
negali būti kartu sausas ir

Poslapis Trečiai

broliai bei dvi seserys, iš Anyk^ių, Utenos apskr.
lankymui bus atidaryta Į Juozas Dambrauskas, sūnūs
anksčiau. Ją galima bus Antano.
lankyti jau nuo rugsėjo 8 d.' Mateušas Dambrauskas iš
ankstaus ryto. Diena vė-!^nY^^^’ Utenos apskr.
liau vykstąs iškilmingas ati- Viktoras Darulis iš PažeLsvių

Iš tikrųjų paroda žmonių

'

šlapias, bet chicagiečiai ži- Naujakuriai Nenurimsta
no, kad tai galimas daiktas.i* KT • , • . , .
x .1
Va, kaip tas išeina.
i Naujakuriai, kurie turi
Sekmadieni, rugpiučio 26 ju‘o.
,ŽJ(J kfatj ; ,ie;
d. įvyko Marųuette Parko tuvižka.
J ijines mok
hetuvių parapijos piknikas. kI
labai ak ,ai sek
Tai buvo antras parapijinis ,.;etuvvb& reikalai žiemet!
piknikas po to. ka. Chica- eis toį, mokyklose. Džl lie.į
gos kardinolas paskelbė
fažs ign'oravimo tose’
prohibiciją, t y kad para- m„kvklose naujakuriai įkį
pijmiai piknikai ir kitokios šio, neri
jie nerimasti

Pirmas šio rudens smarkusis uraganas iš J amaica salos nusidaužė į Meksiką ir ten la
bai skaudžiai nuteriojo Tampico uostą i r miestą. Virš 50 žmonių Tampico mieste
žuvo, o daugybė neteko pastogės, nes smarkus vėsulas sugriovė namus, vanduo užliejo
gyvenamus namus, gatves, suardė pilimus ir pridarė kitokių nuostolių.

darymas reiškia programos i
.Myos va?" ukme,?ės a?:
atlikimą parodos atidarymo viešklmu km, Pažaislio vah._
proga. Toks paprotys yra Kaun0 apskr buvo išvežtas

susidaręs jau nuo senų lai Vokietijon 1944 metais. žikų. Jis žmonėse yra gražiai atsiliepti.
prigijęs. Jo palaikymas yra na ntiej i apie jo likimą prašomi
prasmingas, nes tai sudaro Petras Duonelaitis iš Joniš
žmonėms progą vienu metu kio.
Svetainė šiemet naujai iš- Lietuviška parapija čia sueiti į didesnį būrį, pasi Agota Gudaitienė-StulgaityHARTFORD, CONN.
parapijines pramogos pn- keIs jr toIi
jej
senoveį
.dažyta
ir atremontuota gyvuoja jau 3 metai. Klę- klausyti programos, panag tė ir Juozas ir Vincas Stulgai! gražiai, kai kur Įvestos nau- bonauja kun. J. Tadaraus- rinėti lietuviškus reikalus, tis iš Biliūnų dvaro, Raseinių
valo būt. sausi. Taigi Jlar- f ljtuanistinius dal kus Re.
Legionierių Piknikas
oiiette Parko parapijos pik- bus krei
dėmes-o. Tais
įjos šviesos ir kiti pagerini- kas, atvykęs iš Švedijos, pasigrožėti suruošta paro apskr.
Baigiant vasaros sezoną mai. Lietuvių jaunimas ir
Jurgis Keizeris iš Rugelių
mkas turėjo apsieiti be
«vZab,lU,XnZ,ennet^ reikalais tėvai įskaito- 'Hartfordo lietuviai legi^f81:
St. Catherines vos 100 da, padiskusuoti dėl jos. km., Tauragės vals.
. aigalų. Žino a, jota
sykius ėjo ir pas kie- nieviaj F Sabonis Postai 7 i^une
1 Pasis°kti, prašo- tremtįnj„ jgįkurė bet 15 jų Tokiais momentais čia žmo Jonas Lažauninkas iš Tilviška piknike dėl prohibicijos bonu < nas'
mokv f
tl’ f* n- •’ mi atsilankyti.
nemunių isiKure oei io jų
buvo rvineiacrtu Nebuvo npi b0US
pa? ses^ns.
j su Moterimis Rėmėjomis
* A
jau turi savo namus. Kai nės pasijunta, kaip Lietu kų (Giliškių) km., Slavikų par.,
šakij apskr.
kūne pasistatė sau namus voje.
muzikos, nei šokių. Vai--Uau?av.° lvainU Pa_'vengia savo metini pikniką,
Ona Mackevičienė - Radzevi
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siteisinimu
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jvainų
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kuv
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s
v-yvks
rūsčio
tSeūt
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Šventės
programai
pa

laisvalaikiu, tada, kai grįž
gykloj pnes prohibiciją bu- >
R, i“
d
noco
< rugsėjo ^oepv.)
čiūtė
iš Oškinių km., ir sūnūs
ruošti yra sudaryta komisi
davo spūstis. Dabar vietos
rla^'’pa^ Lietuviai Kanadoje davo iš darbo fabrike.
Viktoras
Mackevičius.
ja, kuri padėjo daug darbo,
Petras
Miškinis iš Debeikių
Prie parapijų veikia lie kad programa butų gera.
jonu "nebuvo dar^Sde raus nebus .nei kiak ats?' Hartford, Conn. Lietuviai (Iš Salomėjos Narkeliunaitės
tuvių mokyklos, kur moky Pagrindiniu kalbėtoju pa vals.
apie prohibicijos įvedimą. 'Zvelgta lr. vl?kas els;k“P (legionieriai prašo visų ge- pasikalbėjimo su kun. Dr.
Končiumi)
tojauja nuo savo darbo fa kviestas adv. B. Kalvaitis Marijona Randžienė iš Mernuo senai čia nustatyta.405 širdies lietuviu atsilanTai
po senovei atvyko, bet vienuoiy
brikuose grįžę tremtiniai iš Bostono. Meninę pro gutrakių km., Punsko par.
namatP kad niknikas caii-----------*-/ne .tėvų komisijai kyti Į šį jų parengimą pareOna
žilinskaitė-Vaičiunienė
pamatę, kad piknikas sau-buvo paaiškinta kad čia
Montrealyje
yra
įsikūrę
•
mokytojai
;
turi
savo
chogramos
dali
atliks
tautiniu
.
iš Lazdėnų km., Vainuto vals.,
sas, tai tuoj apleido daržą. Amerikoj nėra mados tė_ miant jų darbuotę, taipgi japie
3,000 lietuvių naujaku-’rus, meno vienetus, spaudą, okių grupė, kūnai vado Tauragės
apskr.
visą
minėtą
piKniKo
mize-'
.
k
klu
re
j.
gal
?
s
.
l
te
P
ralei
sti
laiką
sma

Visą minėtą pikniko mize •
rių.
Toronte
prisiglaudė'organizacijas.
Daugumoje
Valasinavičiutė
iš Marcinko
vauja
R.
Špakevičiutė,
da

gia noHidinn
I
lietus
moKyxių įei ,g]ai tyrame ore ir gražiame
riją padidino užėjęs
lietus. lkalus. Ret naujakuriai
ži-£arke‘ <u ja;s
bu< „era per 5,000 naujakurių.
To-j tremtiniai yra susispietę į bar ištekėjusi už V. Grub- nių vals.
Tai va dabar visiems ir dak d •
nlokvk-t
u
''1 '
•
- • rrontas laikoma? didžiausia lietuvių bendi*uomenės sky liausko. Šitoji šokių grupė Zabiela, du broliai, iš Girelės
1OS1 aišku, kad daiktas gali j
jei tįk atsiranda bet^ai ir kiti nasilinksmini-tFemtinlTi koloniJa Kaaad°- rius. Kanados tremtiniai, plačiai žinoma, nes yra su km., Kavarsko vals.
buti kartu sausas ir slapias. 1,
tautvbės tam tikras* • n K-n p<‘»nink.mini je. čia lietuviai turi savo kurių tenai dabar yra apie
Ieškomieji arba apie juos ži
ruošus! daug pasirodymų nantieji
Minėtas Marnnette ParkotRokiOS tauty oes tam tikras,mai
Busas įseis nuo liemaloniai prašomi atsi
10.000,
—
pabrėžė
kan.
Kon

,
1 ,,
* • - atstovu, pradedant umverMineta. Marąuette ra 0 skaičius mokiniu ir tėvaii1!tuviu
lietuvių ir amerikiečių vi liepti į:
mokyklos svetaines,
,
hetuvių parapijos piknikas a- kad ju vaikai butų!^.^,
j
’r- -z 1 Avė.
<
•:„
- . sitetu, kuriame
che- čius,—mane sužavėjo savo suomenėje.
LCapitol
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Consalate General of Lithuania
Įtartu buvo ir sausas ir sla-, ,k .
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°dal , na,.ns
k? lr
Da,Tvi.š mikas Dr. Zubrys
ir medi veikla ir energija, savo lie
Programa
vyks
po
atviru
41 West 82nd Street
pias. Sausas pagal kardi- ,
. mo£vČ,a ne tik su.^us ue^,d } pa,Rg 11 pa.*?".s kas Dr. Jasutis, baigiant tuviškumu ir tautiniu soli
dangumi,
ant
žaliosios
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Busas
įseis
nolo įsakymų, o slapias pa ,tjnka ]efcfi toWas pamokas
j
£
Ką pastebėjau velės. Šitoji aplinkybė nu
namu statybos kontrakto- darumu.
ga! Dievo parėdymą.
riumi jaunu ir energingu J. i tremtyje, tai tą pat pama- lėmė programos pobūdį ir
turėti, bet mokykla ir tos
_ .__
PADUOKIT SENĄJĮ
Įkalbos mokytoją apmoka. Lietuvis Policijos Kapitonas Rope. Dauguma betgi dir čiau ir Kanadoje. Jie nuo apimtį. Bet programos ren
Vaiku Diena
ADRESĄ
ba fabrikuose, kaip ir ki širdžiai remia vienas kitą gėjai mano, kad dėl to pro
!Ar prieis prie to, kad tėSekmadieni, rugpiučio 26|vai, neišreikalave lietuviš- Lietuvis John I. Shages tuose miestuose. O priva nelaimėje. Čia akivaizdžiai grama bus dar įdomesnė ir
Musų skaitytojai pra
d. buvo ruošiama taip vadi- kų pamokų lietuviškose mo- pakelta? į kapitono laipsnį čių įmonių tarpe yra: 8 val prisimenu Hamiltono lietu patrauklesnė. Ypač įspū šomi:
nama Vaikų Diena. Užsi kyklose, atims iš jų savo musų vietinės policijos de gyklos-restoranai, 3 siuvyk vius, kurie, jaunai lietuvai dingi bus tautiniai šokiai,
Keičiant adresą neuž
mojimas buvo didelis. Į gar vaikus, pasiųs juos į viešas partamente. Be abejonės los, 3 kirpyklos, 10 maisto tei mirus, sudėjo pinigų ne kurie visuomet gražesni mirškite tuojau pranešti
bės rengėjus buvo įtrauktas mokyklas, kur gaus lietuviš ateityje jis kops ir aukš produktų krautuvių; 5 lie tik jos laidotuvėms, bet ir gamtoje, negu scenoje.
naująjį adresą ir pažymėkonsulas Dr. P. Daužvardis kas pamokas ir apmokamas čiau, nes jo prestižas tarpe tuviai dirba, susidėję su pastatė jai paminklą.
Paroda veiks kiekvieną ti buvusį, senąjį.
su žmona, klebonas kun. I. vietas lituanistikos mokyto- Hartfordo valdininkų yra anglais, real estate įstaigo
Didesniųjų miestų gyven
dieną
nuo 10 vai. ryto ligi
Į Kanadą, kaip prisime
gana geras. Šia proga mes se.
Albavičius, inž. A. Rudis sujams
tojai
visokiuose susiraši
naujame darbe, o Lie Hamiltone tėra apie 1, name, daugiausiai vyko 10 vai. vakaro. Ji bus už
žmona, žymus biznierius S.
daryta rugsėjo 15 d. 10 vai. nėjimuose būtinai turi sa
Balzekas, ponia Nora Gu- Tai kokių keistų dalykų tuvių Piliečių Neprigul- 500 lietuviu tremtiniu, hrt P?ts /^ingiausias ir gu- vakare. Kaip kitais metais, vo adresuose žymėti zo
gienė ir k. Ruošimo ir pra- (dedasi tarpe tokių, kurie mingo Klubo direktoriai su jie ypač pasižymi savo soli viausias tremtinių elemen
nos numerį.
vedimo
ėmėsi Lietuvių skelbia, kad tik jie turį tik- pritarimu visų narių jam darumu lietuviškiems rei tas: moterys namų ruošai taip ir šiemet daugiausia
Pabodami tų dalykų
lankytojų tikimasi
Tremtinių Bendruomenės rą tiesą, kad tik jie tevykdą rengia pagerbimo pietus, kalams. Tautos Fondui jie ir vyrai į miškus ir kasyk lietuvių
parodos
iškilmingo
atidarypalengvinsite
mums darIllinois valstybės centro tikrą teisingumą ir kad tik kurie įvyks spalių 28 d. jų paskyrė šiemet 900 dol. ir las. Savo sutartis ištermi- mo metu, nors jų būna ga-į bą ir greičiau gausite
valdyba. Vaikai, kurie ta jie testoją už lietuvybės iš- pačių svetainėje,
--------- — 227
—..I^awBALF’ui, mano lankymosi . rnavę,
- . jie
. ,.kuriasi
, . miestuose
. ,
-’un?asl lietuv"» b€nd' na daug ir kitomis dieno- laikraštį
rence St., 5 vai. po pietų. proga>. ^dėjo ir įteikė atproga pasirodė ir programą laikymą.
Dalyvaus
išpildė, buvo vasarinės moLaisvamanis.
taus žymus
zvmųs svečiai,.vežti centran 483 kanadiš- ,uomenenl♦
gubernatoriaus vietininkas kus dolerius. Taipgi centran
Materialinis
pagrindas
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
Alien, miesto majoras, po prisiuntė 2,000 svarų dra nėra blogas. Uždarbiai be
♦J
“Keleivio” Kalendorių 1952 Metams
licijos pareigūnai ir kiti bužių, o skerdyklos savi veik tie patys, kaip ir JAV,
i
svečiai, bus meninė progra ninkas J. Kazameckas 100 ir pragyvenimo išlaidos to
LENGVAS BUDAS . . .
Jau
40
metų
“
Keleivis
”
kasmet
leidžia
didelį,
}
ma, o vėliau šokiai. Bilie svarų lašinių paaukojo Vo kios pat. Daugelis jau turi
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
100 puslapių kalendorių. 1952 metų kalendorius ♦
tus galima įsigyti pas visus kietijoje esantiems tremti įsigiję naujus automobilius,
jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima užsisakyti. {
direktorius, pačiame klube, niams, tardamas: “Išrū nors jų kainos, palyginus su
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
“Keleivio” 1952 metų kalendoriuje bus daug »
arba Šv. Trejybės Vyrų kiau juos specialiai lietu JAV, yra aukštesnės, o ir
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
Klube.
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su
višku budu, noriu, kad jie benzinas tenai dvigubai
skaitymų, gerų straipsnių, informaeijų, eilių, pa- {
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus kraumano tautiečiams primintų brangesnis.
{ tarimų, plati kalendorinė dalis, saulės tekėjimai »
Klubo šokiai
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
Lietuvą.” J. Kazameckas Todėl iš visko atrodo,
ir nusileidimai per apvalius metus ir daug visokių *
Lietuvių Piliečių Klubo
___ savo įmonėje laiko 10 dar- kad Kanados lietuviai nau
žinių.
1
hvp pc

K!Slls

i

a

KAINA 85 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti palto
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvay
So. Boston 27, Mass.

rudeniniai šokiai svetainė-įbininkų, taipgi tremtinių, o jakuriai yra graži ir soli
je prasidės rugsėjo 8 d., miesto centre turi mėsos'dari lietuviška šeima, kad
'šeštadienį, ir tęsis per visą'produktų krautuvę. Dar yra ir svetimoje, bet juos ligi
Į žiemą šeštadienių vakarais, tenai kitų laikomos 3 mais-grįžimo į gimtuosius namus
,Yra paimti 4 atsižymėję to gaminių krautuvės, 2 vai-gana svetingai priglauduorkestrai iš 9 instrumentų, gyklos ir kirpykla.
šioje žemėje.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti:
“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay, So.Boato n 27, Mass.

PttBlapig Ketvirtas

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 36, Rugsėjo 5, 1951

LĖKTUVAI DAUŽĖ ŠIAURINĘ KORĖJĄ
I Jei lietuviai šiek tiek uži sikrėstų amerikiečių prisiIrišmu prie konstitucijos,
! prie sutarto pagrindinio
J tą klausimą klasišką at tucijai, laikymasis konsti įstatymo, tai iš to prisirišisakymą davė kadaise vo tucijos Amerikoje yra la mo irgi gautųsi “konstitu
kiečių socialistas Lasalis. bai rimti **konstituciniai cinis faktas” ir ateities Lie
Jis nurodė, kad konstituci faktai’’ ir tas prisirišimas tuva nebegyventų įvairio
ja yra visuomeninių jėgų prie savosios šalies konsti mis “konstitucijomis”, nuo
santykio išreiškimas. “Prū tucijos yra viena iš
. visuo vieno perversmo iki kito.
sų karaliaus kanuolės” yra meninių jėgų, kui ių Laša- Linkėkime, kad taip butų.
“konstitucijos” dalis. Dar lis nepastebėjo.
Neteisinink&s.
bininkų organizacijų jėga Pavyzdžiui, nesenai ma
—konstitucijos dalis, nes iš tėme čia karštą ginčą dėl
TARP KITKO
jų gali išdygti gatvėse bari vieno generolo pašalinimo.
kados. Daug yra visokių, Prieš tą pašalinimą protes
politinių, idėjinių, ūkiškų ir tavo galybė žmonių. Bet Savosios spaudos gausukultūrinių jėgų visuomenė ir didžiausieji “protestam mas
Jos gera kokybė tai
yra
tautos
kultūros lygio
je ir jos visos daro įtaką tai” visi pabrėžė, kad pre
tikras
veidrodis.
Nekalbant
konstituciją.”
zidentas turi konstitucinę
Tą lasališką pažiūrą į teisę tą daryti. Niekas ne apie begėdišku melu per
Amerikos lėktuvai išdaužė bombomis šiaurinės Korėjos
konstituciją geriausiai įro sakė spiaut į konstituciją ir sunktą bolševikų propagan
uostą Rašin, visai arti prie Rusijos sienos. Į tą uostą
dinę
spaudą,
kuri
nuodija
dė Lietuvos Tribunolas, ku valio generolas. . . .
buvo numesta 300 tonu bombų ir iš uosto ir gelžkelių
ne
taip
jau
didelį
skaitytojų
ris 1929 metais “svarstė,”
mazgo paliko laužo krūva.
kokia gi konstitucija gyve Dabar pažvelkime į pra nuošimtį, musų periodinė
na Lietuva Smetonos, Ple eitį, kaip Lietuvoje visokie spauda, kad ir kukliose me
chavičiaus ir Voldemaro “veiksniai” žiurėjo i stei džiaginėje sąlygose, gar- Angliją jr ten pasiliko, o jo vo lemta pasiekti Angliją,
eroje? Gudrusis tribunolas giamojo seimo priimtąją Įbingai atlieka savo misiją. vaikaičiai iškilo į žymius nes po to. kai likimui palinutarė, kad nors Lietuvos konstituciją? Ji buvo pri , Savo informacija, auklėji- britų pasaulio asmenybes.” 'kęs Lietuvos sukilėlių armikonstitucija, be abejo, tu- imta “vardan Dievo visaga jmu prie dabartinių išeivi Tokių “faktų” istorija Jos dalį, jis liepos 13 d. ties
irėtų buti steigiamojo sei lio,” jai prisiekė seimo na jos gyvenimo sąlygų, net nežino.
Kosciuška mirė Gargždais su gen. Chlopovmo išleistoji, bet “konstitu riai, karininkai, valdininkai švietimu, duoda mums ga Šveicarijoje, Solur mieste, skiu peržengė rubežių ir
ciniai faktai” ją pašalino ir (jų tarpe ir p. Stasys Lozo- limybės žengti lygiagrečiai spalių 15 d., 1817 metais, nuvedė 6,800 vyną, 4,500
su progresu.
todėl teisėta konstitucija •aitis), šauliai ir tt.
turėdamas 71 njetus am arklių ir 27 patrankas vo
Dabarties
metu
spauda
• yra ta, kurią Smetona su Bet kada nakties padau
žiaus ir dėl tos priežasties kiečiams ir sudėjo ginklus,
savo švogeriu sugalvojo... . žos tą konstituciją sumin mums pavaduoja visas tas negalėjo su gen. Gielgaudu tai ger.. Gielgaudas, iš vyk
>i nei ins,ti,tuc‘jas’
netekom j831 metai; dalyvauti pasi. dančio keršto sprendimą
Lietuvos tribunole sėdėjo džiojo į purvyną, taiiš ku- Pąhkę savo kraštą. O “o-jtraukime į užsienį. Ir 1831 kapitono Stepono Skulskio
nuodingas, ar ne.
—Audidu, Maik!
tpk-nm mes labai
Inhai dane.
,
i- • ••
ne patys kvailiausieji Lie Lietuvos karininkai (
tekom
daug: imiuni
—Tėvas, tur būt, norėjai —Kažin, ar teisybė, kad tuvos juristai ir kada jie rių tarpo padaužos išėjo),: versitetų, mokyklų, biblio- metų sukilimo divizijos ge rankos žuvo Doviluose,
krašte.
pasakyt:
How do you nuo grybų žmogus gali ap- nuta;.ė kaį pagaIys pen,e,.. nei Lietuvos» valdininkai
vaiuiiiniMi' ej. teatrų, radiofonu, pa- nerolo Gielgaudo, liūdnos Klaipėdos
Baigiant
šį rašinį tenka
‘
veikimas
”
žino

Vtu kultūrinių
kulturiniu oreaniL” f?
sirgti.
co?”
’smininkų rankoje yra kon (ju tarpe ir p. Lozoraitis). sRa
kaitų,
organi ’mas
ne Suvalkijoje, bet pasakyti, kad “Draugo” už
—O ar as negerai pasa- —Gali netik apsirgti, bet stitucija. tai į tą nuospren- nei Lietuvos teisėjai (jų zacijų, draugijų ir tt.
prie
Vilniaus-Panarų
birže siangažavimas mokslo, me
gali ir numirti.
k iau?
idį padorus žmonės tegalėjo tarpe tribunolo minkšta- Tiesa, daugelis iš musui lio 19 d., prie Raseinių lie no ir literatūros srityse ne
—Aš,
—Ne.
atsakyti tiktai pasiieškoda-j
kitokie veik.— atsidurėme
kulturinguose
pos 6 d. ir prie Šiaulių lie- daro rimto įspūdžio.
—Bet kiek aš girdžiu, vau šungrybių. Ale dabar
niai"
dėl
konstitucijos
su
kraštuose, bet dėl gyveni os 8 d. Gielgaudui nebuT . mi kito pagalio, arba turė
S. Grigoravičius.
Maike, tai lietuviai visi taip jau pradedu abejoti Ir as jo “konstitucinius faktus” laužymo nesisielojo. Tiktai mo sąlygų, gyvenvietės ir į
kalba. Susitikau anądien tau pasakysiu, kodėl, Išė- kęsti ir skaityti, kad ponia darbininkai ir valstiečiait kalbų nežinojimo tik retas'
savo seną frentą Cibulį, tai jau anądien miškan ir susi- Smetonienė yra “pirmoji paprasti žmonės, bandė u.z tegali naudotis svetimos,
ir jis mane pasveikino su tikau italijoną grybaujant. leidė.” . . .
“vardan Dievo visagalio kultūros lobynu. Bet tai i
auaiau.
Pažiurėjau į jo beskę, ogi
priimtąją konstituciją ko- jau
ĮJiHyiiimai.
—Taip sako tik tie, ku-,vienų musmirių pridėta, Jeigu šitą Lietuvos Tri voti. Bet už tai jiems ir te palieka savo kalboje spaus
rie nemoka anglų kalbos, j Sakau, mister, tu numirsi. bunolo pripažintąją lasa ko. Teko kalėjimų, areštų, dinami laikraščiai ir žurna 1940 metais vokiečiai už- vykių aprašymus Rusijoj,
1 ĮTie grybai, sakau, nogut, lišką pažiūrą į konstituciją visokiausių persekiojimų. lai. Todėl jų turinys priva puolė iš pasalų Norvegiją ir tam švedo knyga mažai ką
tėve.
,
—Na, tai ką reikėtų da- poizin. Jis pažiurėjo į ma bandysime pritaikinti Lie Iš to seka viena išvada: lo buti vilsapusiškai nau ją užėmė. Vienas švedas naujo pasako. Ji tik pat■ ir sako, o kokius tu rendarbininkas, vardu Ragnar virtiną jau žinomus faktus,
ryt?
ne
tuvos dabartinei situacijai, Lietuvoje pagarbos savo ša dingas skaitytojui.
Rudfalk, iš Stockholmo, kad Rusijoj vergų stovy k lo—Visų pirma, tėve, rei- ki? Aš jam parodžiau sa- tai gausime, kad Lietuvoje lies konstitucijai nebuvo. Tačiau deja ne visi musų nutarė
“eiti norvegams į se yra daugybė žmonių;
ketų stengtis išmokti ge jvo krepšį. .Pas mane pridė- visos konstitucijos nuėjo Ir nebuvo tarpe tų, kurie laikraščiai visuomenei tei
pagalbą.
”
Bet kaip patek- kad vergai vra labai blogai
riau angliškai. Be to, lietu- ta pusbaravykių, raudoni- pavėjui ir paliko tik viena plūduriavo valstybinio gy singai pa:
‘
tarnauja.
Štai
„
;
Ang
,
jją
,g gvedijos jei užlaikomi: kad badas ir liviui susitikus lietuvį visada kių. umėdžių. Žiūrėk, sa- vienintelė—rusiškas durtu venimo paviršiuje. Lietu-; kad ir bene didžiausio tirą
Norvegija okupuota?
gos vergų stovyklose skina
patartina kalbėti lietuviš- kau, tokius reikia rinkti. 0 vas. Tas durtuvas, su če vos teisininkai, kunigai.
pasišovęs atstovauti I
tūkstančiais; kad
kai, o nesigraibyti anglui,is nusijuokė ir sako: nosa kistais ir į čekistus pavers valdininkai, vyskupai, kari
ar>,mokslą,
Svedul begalvojant apie žmones
f*“
mokslą, meną ir literatūrą, Švedui
taip tvarkalbos, ypač kuomet jos ge- ry, šitų privalgius tau tikrai tais komunistais, yra tikro ninkai, pasirodė žmonės
!es;'dienraštis “Draugas.” Sek- patekimą į Angliją, kur bu- bokevikų režimas tai
kad
rai dar nemokama.
reikės šauktis graboriaus. ji Lietuvos konstitucija, kuriems konstitucija reiškė madienio priede atspausdi-'0 pasitraukusi norvegų vy.a.'
i i.L no dailininko
......... \
, is-(riausybė ir kariuomenė,
a
—Tu, Maike, patari vi r nuėjo sau. Rytojaus die nuo kurios ir Lietuvos gy- ių lovį, iš keno rankos jiei
Jan ~Stvko
vo- žmones iš ten tiesiai patek
siems mokytis ir mokytis. tą aš klausiausi radijo ži Į ventojų milžiniška daugu valgė, tam jie ir buvo ištiki- tolini paveikslą “Vytauto
~
!kiečiai užpuolė ~
Rusiją. Šve- tu >i kapus,
KaPu.s.\°o ne
! grįžtų į laiBet kaip čia žmogus gali nių, ar nebus koks italijo- ma ir lietuviai užsieniuose mi, o apie konstituciją iš ju Priesaika,” ir nors tame pa- das
Rusiją keke sv£ atsėdėję ssavo bausmę.
^as nutarė
nutarė nėr
per Rusiia
visko mokytis, kad nėra čė- p.as numiręs nuo musmirių. nori Lietuvą išvaduoti. Iš tik retas pagalvodavo ir veiksle horizonte matosi liauti į Angliją. Bet vos tik Darbo diena vergų stoso!
Ale niekur nieko. Taigi va- čia visų laisvųjų lietuvių skubėdavo vėl i savo asme pušynėliai ir laukų tolumos, jis spėjo įžengti į Rusiją, jis vyklose tęsiasi 1 1 ir 16 va
—Cia, tėve, nevykęs pa- luk to aš dabar ir pradėjau
li o
g a_.i
įskaitant laiką nube jokių komentarų apačio buvo areštuotas, _.
kova už Lietuvos iš nini kiautą įsitraukti.
siteisinimas. Juk gerai ži- ibejoti, vaike, ar musmiriai bendra
agentų
tardomas,
v
ykti
į
darbą ir is jo parJei taip buvo,—o kad je užrašė: “Vytautas Didy-:NKVD
laisvinimą.
nai, kad ir paprastas darbi- nuodingi grybai, ar ne.
taip buvo niekas neginčys. sis prie Juodųjų jurų.” Se- mušamas, kaltinamas esąs
pinkas, kuris dirba dirbtu-’ —Tai parodo, kad tėvas Jeigu šiandieninėj situa —tai kokia teise šiandien kanti kartą (irgi šiais me- “šnipas” ir pagaliau NKVD Maistas stovyklose yra
vėj, turi laisvus vakarus ir nedaug nusimanai apie gry- cijoj kas nors išeina ir pra išlenda koks nors buvęs tais), įdėjus vieną iš ge- valdininkai jį “nuteisė” tris visai neužtenkamas ir blodeda ginčytis dėl “konsti- valdininkas ir ima kalbėti riaušiųjų dail. Mackevi metus dirbti prievartos dar- &os rusies- Medicinos pašventadienius, kuomet gale- bus.
galbos veik visai nėra.
ucijos,” kuri teisėta ir kuri apie “konstituciją”?
tų daug ko išmokti. Bet ne —Kodėl?
čiaus paveikslų “Vytautas bų stovykloje.
laimė, kad vietoj savęs la- —Todėl, kad yra ir val ne. tai tokiam Pilypui ar
Didysis prie Pskovo,” su ra Tuo tarpu apie to švedo Vergų stovyklose tvarka
\ inimo, daugumas žmonių gomųjų grybų, kurie išro- Stasiui iš kanapių reikia
O kaip dėl ateities? Dėl mia sąžine apačioje užrašo: darbininko likimą sužinojo yra žiauri ir labai pažemitą laisvalaikį praleidžia lo lygiai kaip musmiriai. Iš patarti pasiskaityti Lietu iteities reikalas vra labai “Vytautas Didvsis Priima Švedijos vyriausybė ir pra- nanti. Sovietų vyriausybė
kortomis lošti arba saliu- kitos vėl pusės yra nuodin vos Tribunolo nuosprend aiškus. Kol rusiškas durtu Kryžiuočių Ordino pasiun- dėjo daryti žygius, kad sa- į tuos pačius lagerius kiša
r.uose prie baro. Šitaip lai gų grybų, kurie išrodo kaip apie konstituciją ir iš to pa •vas Lietuvoje, ten bus to tinius.” Betgi ant to pa- vo pilietį išgelbėjus iš Rusi- kriminalinius ir politinius
ką eikvodami, jie pasensta, ūmėdės, kurias lietuviai daryti išvadas.
durtuvo konstitucija. O kai veikslo be tipingų rusų bar- jos vergų stovyklos. Po virš kalinius ir kriminaliniai ka*
užmiršta savo prigimtą kal- mėgsta rinkti.
Lietuviai
•ūsai iš ten bus išvaryti, t - zduotų šventikų ir iš baimės dvejų metų stovykloje šve-įliniai turi daugau privilegitą ir neišmoksta angliškai, -algo ir vadinamus “kazlė Dėl Lasalio pažiūros
da ten atsiras kokia nors ant kelių parpuolusio su das Ragnar Rudfalk buvo jų. Iš kriminalistu ’yra įmagalima turėti lietuviška konstitucija, su miesto raktais “burmistro” paleistas. Dabar tas švedas mi įvairus prižiūrėtojai,
—Maike, aš ant to neso- kus.” tarp kurių taipgi yra konstituciją
abejonių. Mes gyvename ašyta pagal Lasalio princi ne vieno
glasnas. Juk žmogus nega nuodingų.
kryžiuočio nėra.
parašė knygą apie savo per-maisto skirstytojai ir. ben—O iš kur tu. Maike. ži laisvoje šalvje, kur žmonė.- pą. Jei Lietuvos visuome Toks ‘Draugo” didingos gyvenimus Rusijos vergų drai, kriminalistai
li visada dirbti ir mokytis.
sto vyki oJuk reikia ir su frentais su nai apie kazlėkus? Juk tu konstituciją gerbia. Ame ninės organizacijos iš ank Lietuvos praeities vaizdavi- stovyklose. Knyga vadina-'se sudaro “vergų aristokrarikiečiui konstitucija nėra sto susitartų, kokią konsti mas mene primena kariuo si “Aš Dirbau Sovietų Vai-tiją.” Stalino valdžia pasi
eiti, reikia ir pakaziriuoti ir Lietuvoje nebuvai.
įeikia išsigerti, tik, žinoma, —-Aš mokykioj apie gry tuščias žodis, bet labai rim tuciją dėti Lietuvos laiki- menės naujoką žydą, kuris stybėj.”
liki. kad kriminalistai jokiu
tas dalykas. Amerikietis nan pagrindan, kol susi- istorijos pamokoj karinin- R. Rudfalk
reikia viską daryti su razu- bus mokinausi.
pirmiausia
politinių sąmokslų prieš
prisiekia
buti
ištikimas
kon—
Na,
jeigu
tu
toks
mo

rinks naujas steigiamasis ko užklaustas, kokį jis žino piešia, kaip jis buvo suim- valdžią nedarys. Kriminamu. Aš pats, Maike, trajirau mokytis, ba iš krajaus kytas, tai pasakyk, kodėl stituci 'ai ir ta priesaika jam seimas, tai toks susitarimas Lietuvos kunigaikštį, ne- tas, tardomas, verčiamas listai naudojasi savo padėtik ant maldaknygės esu geriausi grybai būna ant nėra, kaip lietuviškam Sme jei visi jo laikytųsi ir jį mirksint atšovė: Kudirka, prisipažinti, kad jis “šni-timi, kad geriau pasimaititonai ar kokiam vyskupui, gerbtų, galėtų buti pirmasis ponas vade!’
gramotnas, ale nerandu čė- jaunojo mėnulio?
pas,” kaip NKVD valdinin- nūs ir skriaudžia kitus kali
tiktai
lupų
pajudinimas.
—
Jaunas
mėnulis,
tėve,
so. Žiūrėk, čia mitingas,
atsikuriančios valstybės pa Ne ką geriau “Draugui’ kai jį mušė, niekino ir pa- nius be jokios mielaširdyssekasi ir su istorija abelnai, galiau nuteisė be jokio tei- tės.
čia veselija, čia piknikas, ir giybų kokybės nepagerina. Visai ne. Priesaika konsti grindas.
tucijai.
ištikimybę
konstiGali
būt,
kad
jaunojo
mė

Kiek teko girdėti, visos kas aiškiai matoma iš š. m. smo tris metus dirbti prie- Po karo, 1945 metais,
visur norisi būt. O dabar
nulio
laikotarpiu
grybai
tik
Lietuvos
politinės organiza- rugpiučio 18 d., 194 nr. vartos darbų stovykloje.
Pusijos valdžia išleido amperisi ir pagrybauti.
—Grybavimas, tėve, yra gausiau dygsta.
ziau saulės šviesos. Kai cijos yra susitarusios busi- Skyriuje “Iš Arti ir Toli” Paskui jis aprašinėja pen- nestiją, bet ji buvo taikoma
—
Ar
gali
man
taip pat nereikalingas laiko
išvirozvt, mėnulis būna jaunas, arba mos Lietuvos valstybės pa- skaitome štai ką: “Visų tri- kias stovyklas, kuriose jam tiktai kriminalistams ir vikodėl?
(kai jo visai nesimato, nak- grindan, bent laikinai, dėti jų brolių sentėvis yra (gal teko dirbti “Sovietų valsty- sai nepalietė politinių kalieikvojimas.
—
Taip,
tėve.
—Kaip tai nereikalin
Grybams tys būna visai tamsios, ir steigiamnjo seimb priimtą- geriau buvo?) gen. Giel- bėj.” Aiškiai, šaltai, be nių vergų stovyklose,
gas? Juk grybai yra svei- dygti reikalingos keturios todėl tokiomis naktimis ją konstituciją, kurią poli- gaudas, kitų vadinamas griežtų žodžių autorius pa- švedas vergų stovyklosse
sąlygos, būtent: tinkama daugiausiai grybų išdygsta. tiniai naktibaldos ir jų pa- Gielgudu, kuris veikė Su-sakoja, kokiose sąlygose sakosi užtikęs daug žmo
kas valgis.
—Ne, tėve, sveikatos iš dirva, drėgmė, šilima ir —Nežinau, Maike, ar tu kalikai, jų skaičiuje ir kon- valkų krašte ir po 1831 me- sovietiški vergai turi gyven- nių, kurie jau savo bausmes
rrybų negausi.
Greičiau tamsa. Todėl grybai visa- čia man primelavai, ar tei- stitucinis lozorius S. Lozo- tų sukilimo drauge su Kos- ti, dirbti ir mirti milžiniško- buvo atlikę, bet iš stovyklų
nuo jų apsirgsi, nes kartais da dygsta rudenį, kuomet sybę pasakei, bet vistiek aš raitis, buvo pamynę į pur-'ciuška turėjo pasitraukti į se darbo stovyklose. Kas visvien nebuvo paleidžiami,
užsienį. Tada jis atvyko į,yra skaitęs kitus vergų sto(Nukelta į 7 pusi.)
vą.
sunku atskirti, ar grybas būna ilgesnės naktys ir ma- grybus valgysiu.

Kas Yra Konstitucija?
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Pavergtoj Lietuvoj

KELEIVINIO LĖKTUVO NELAIMĖ PRIE OAKLAND

Puslapis Penktas

'Keleivio’ Knygos

Kaip “Žydi” Gyvenimas
Kolchozuose

ninku, 4 lauko brigadas,
195 arklius, 90 karvių, etc.
DEMOKRATINIO
(VISUOTINAS TVANAS
Pajamos per metus—275,SOCIALIZMO
PRADAI
Dar 1940 metais birže 000 rublių. Užtat išsijuo
Ar galėjo buti toks tvanas, kad
Labai populiari ir Naudinga šių1 apsemtų visų žemės rutulį ? Iš ki*
lio 22 d. Gedvilas per ra susi dirba net 27 žmonių
į dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens? Kur tas vanKaina ................................................... duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
diją skelbė, kad “Raudono-1?
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu.
ji
armiia
atėio
i
musu krašJagitatorių “brigada>” kuri
ji aimija aiejo | musų Kias-Įt;if
DĖL LAISVOS LIETUVOS
liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam
itik rėkia ant kitų, atseit,
šitie klausimai rupi. teperskaito
tą ne musų gyvenimo san
LSDP Užsienių Organizacijos raš- knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tvajuos agituoja. Vadinasi, 10
tvarkos keisti ar vykdyti žmonių tenka vienas agita
taii ir dokumentai, sudaryti dėl bol- nas?” Kaina ............................... 26c
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .26c
kokios okupacijos, o tik ap- torius. Bet ir čia bolševi
KURGI VISA TAI NYKSTA?
TIKRA
TEISYBĖ
APIE
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
saugoti mus nuo karo pavo kai apkaltino brigadininką
žmonės kuria per amžius? Šį intri
SOVIETŲ RUSUĄ
guojantį politiskai-ekonomišką klau
jaus ir padėti mums išlaiky- j
Januški kad “be Įei
ti nepriklausomybę.” Toks įa™ą Januski, kad be lei
Arba komunistų diktatūra faktų simą aiškina garsusis Vokietijos so
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
davė Radžiui ir Mo
ją. Visiems kyla klausimas kodėl sky. Kaina .................... .............. 10c
pat bolševikiškas melagis ’ liui kelis maišus pašaro. Se
Rusija nesusiatria su kitomis valsty SOCIALIZMO TEORUA
pasirodė ir agronomas M. niau iš ūkininkų tokio pa
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti
Šis veikalas trumpais ir aiškiai*
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji
Mickis,
paskelbęs, kad šaro galėdavai gauti į va
• tvarkosi ? Ar yra Rusijoj laisvė, ar faktais parodo, kaip iki šiol keitasi
' yra demokratija, kokie darbininkų draugijos formos, ir kodėl ture* bu
“kiekvienam ūkininkui, ku lias, o dabar, tai jau “bai
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c
riam žemė yra pragyveni sus valstybės turto grobsty
pragyventi ? Dabar rusai sako kad
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. NIHIUSTAI
mo šaltinis, o ne spekuliaci mas.”
I Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas
Tragedija trijuose aktuos*. Veika
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa las perstato nužudymą rearo Alek
jos objektas, garantuojama
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko sandro II. Labai puiku* ir nesun
jos visiška neliečiamybė.” Pavasarinės sėklos ypač
kia Lietuvos atejtis gali buti ? Atsa kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
kymus į šiuos klausimus galėsi gau- viso reikalaujamos 28 ^ypatos.
26e
Taigi, jau “garantavo” . . . truko Klaipėdos ir Kauno
į ti nusipirkęs naujai išleistą knygą.
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
įvesdami tokią baudžiavą, srityse. Švenčionėlių rajo
KRISTAUS VIETININKAS?
kokios Lietuva dar niekad ne sėklos turėta vos 40 pro
Atsiminimai ir Mintys,
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
nėra regėjusi. Tiesa, kai centų. Vilniaus srity ypač
kritikuoja Ramo* Kataukų
parašė buvęs Lietuvos prizedentas drąsiai
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
Dr.
Kazys
Grinius.
kur vienkiemiai dar neiš atsilikusi
gyvulininkystė.
kad jis nėra joks Kristaus vie
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, rodo,
tininkas.
224 pusi. Kaina .... $1J*
draskyti, tačiau neabejoja Tik pusė gyvulių turi šiltus
i kurioje buvęs Lietuvos prezidentas
' rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
ma, kad šie metai greičiau tvartus. Kretingos rajone
1 apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių GARBINO SENOVĖJE?
siai bus paskutiniai gyven stipo lauke apie 50 procen
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny
Visokiuose kraštuose žmonės gar
ti savo namuose.
tų gyvulių, daug kur trako’
gą visi lietuviai turėtų perskaityti. bino įvairius dievus. Dievų garbini
Kaina ............................................. $2.00 mas keitėsi. Kodėl? Kokios dievu*
pašarų.
garbino musų bočiai? Kokias tinySudarius kolchozus, daug
čias jie buvo įsteigę? Kodėl :
DELKO
REIKIA
ŽMOGUI
priėjo krikščionybės gadynę ?
kur ūkininkai turi eiti šerti Tvarka Visur Bolševikiška
Apačioje matomas keleivinis lėktuvas su 50 žmonių, keleivių ir Įgulos, atsidaužė į vir
I
GERT IR VALGYT?
tuos klausimus galėsi ats*'
šuje matomą kalvą netoli Oakland. Calif., ir sudužo. Visi žmonės lėktuve žuvo vieto
galvijų ar kitų prievolių at Klaipėdos krašte kolūkiai
skaitęs šią knygą. Tai did
orValgyt ir gert reikia dėl to, kad mato, 271 puslapio knyga.
$l.«0
je. Lėktuvas lėkė iš Bostono į Kaliforniją. Dešinėj piloto kap. M. W. Hedden paveik
likti net kelis kilometrus. turėjo vos pusę reikalingų
J norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus,
i Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val SIELOS BALSAI
slas.
Dirvonuoja apskritai viens sėklų. Dėl to apkaltinti
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas
Gražios eilės ir dainos. Čia yra
. maistas duoda daugiau spėkų, kitas sudėtos
trečdalis žemės, o kitur— “kenkėjai buožės.” Tas pat
įvairios lietuviškos daina*
mažiau? Delko žmogui įeikia cuk apie musų
tautą, apie šeimyną tr
raus.
druskos
ir
kitų
panašių
daly

iki pusės. Ypač puolama Eišiškių rajone. Zarasų ra
i O tų Adomų laidokų
N. Y. Viršeli pieše V. Adamapie
darbą.
knyga palinksmins
Nauji
Leidiniai
kų“ Kodėl jam reiki* riebalų? Si- jūsų laisvas Toji
nuo
darbo
valandas. Di
: žadėjo pakarci.
kevičius.
vienkiemių sistema, “buo jone pusė sėklos netiko sė
i tuos klausimus suprasi tiktai iš šios delio formato, 223 puslapių
knyga,
knygutės.
Parašė
Dr.
G-mus.
'Jos
Adomucis
susigėdęs
žės.” Ne tik “Tiesa,” bet jai, nebuvo pravalyta nė Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K.
yra daug visokių eilių ir
Leidinyje
Įdėtos
šešios
kaina tik ......................................... 16c kurioje
nų. Kaina ................................... $1.00
net pati “Pravda” kartais vieno centnerio linų sėklos. B. Kriaučiūno eilėraščiai, 124 Prašo dovanoci,
Jurgio Savickio novelės: KUNIGŲ CELIBATAS
Sako:
“
Noriu
su
Ievute
SAPNININKAS
(pavyzdžiui, gegužės 17 d. Vilniaus rajone 94 procen pusi. New Yorkas, 1951 m.
“Klevienė,” “Nukryžiuoto Ši knygelė parodo, kodėl Romos Didysis Lietuviškas Sapnininkas
Susišliubavoci.”
vedamajame) šaukia, kad tai sėklos buvo rasta netin Kaina nepažymėta.
Salemono galva. Išaiškinti visokie
ji,” “Mėnesiena,” “Jono popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia su
Šitie žodžiai Adomucio
sapnai
visokiais atsitikimais. Virš
išaiškinta visa jų bepatystės istori 300 puslapių
“kolektyvininkų masės turi kamos dėl negrynumo. Šal Kazimieras Kriaučiūnas, Mane sugriaudzino.
knyga. Kaina .. $1.00
Graužos Nuotykiai,” “Ka- ja,
pasekmės ir doriškas dvasiš
buti išvalytos nuo buožių, čininkų rajone—visos su plačiai žinomas lietuviams Kad jau mane prie tėvelio j inėse” ir “Raudoni Batu kijosjosnupuolimas,
šią knygą turėtų JUOZAS STALINAS
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas
kurie į jas daug kur pralin žolėmis. Miško “tėvynei” Brooklyne ir kitur kaipo ženycis kecina.
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
kai.” Visos jos, rodosi, jau ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų pasidarė
Rusijos diktatorium. Kaip
moterys, dukterys ir mylimosios ne
do.” O “išvaloma” tuo bu- nė viena sritis neišvežė lai- dainininkas ir sueigų links- ^kau:"žinai,_ kolei jaunas,
seniau
buvo
spausdintos.
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
papultų
į
tokią
kunigų
globą.
Para

11O lfi nu
į<
knyga.
au, jog beveik
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., vusius draugus. Labai įdomi
--- II^V nn»’ 60 procentų: mintojas, surašė savo suJ***
su Nori išdykauci,
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. Kaina. ....................
kolchozų išmetami (gerai, mažiausia išvežta Klaipė kurtas eiles ir jas paskelbė *ad k“lna'.tai ,r..ZMy3'
į Kaina ............................................... rač
KODĖL AS NETIKIU
, ...
r
.
Nenorės prigauci.
jei dar taip), bet dažniau dos srity, daugiausia Vil dailiame
Juo didesnė bus Tavo ŽEMAITĖS RASTAI
rinkinyje su jval DIEVĄ?
siai pasiunčiami į Sibirą. niaus. Buvo visa eilė fik da, autobiografija ir paaiš
Lietuvai gelbėti auka,, juo Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie Laisvamanis čia pasako, kodėl ji*
JurRAUDONI BATUKAI
Taip jau “išvalyti” veik vi tyvių kolūkių (tik popieriu kinimais.
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar negali tikėti. Pilna argumentų, ka
Tėvvnė bus Tau labiau. dė žinote,
kad ji buvo paprasta kai- rių nesumuš joks jėzuitas........... 20e
j gio Savickio novelės išleido
si “buožės” apie Dusėtus, je) Širvintų, Vilniaus ir
kinira.
Aukas
priima
Amemo moteris, mažai mokslo išėjusi, LIETUVIŲ KALBOS
Rinkinys
išleistas
“
susi

“Gabija, kaina $1.50, 134
Rokiškį, Zarasus, Suvalkų Naujosios Vilnios rajonuo
ūkyje ir augino vaikus, kaip
rrkos Lietuvių Taryba ir jo? gyveno
dėjus
”
:
tūkstančiai ir miiionai kitų moterų. GRAMATIKA
pusi.
Gaunama
"Gabijoj.
”
krašte ir kitur. Kolchozų se. Apie 300 kolūkių visai
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Pritaikyta Amerikos lietuviam*.
340 Union Avė.. Brooklyn. skyriai.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, Daug kas iš lietuviško jaunimo nori
tikslas—išnaikinti ūkinin neturėjo gyvulių farmų. “Osmolskis viršelj piešė.
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kalbą,
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku o senimas irgi dažnai nori pagilint
kus, palaužti valstiečių at Trūksta visokių dalių, vi-ĮRunc® redagavo,
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
-vgai raides rinko,
sparumą, nes tai buvo ir te nių, anglių. Net
Net sandėliuojantį
sandėliuo O Rimbaskndrukavo.
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa mą. šita gramatika yra tinkama vi
SENSĄS ir NONSENSAS
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke siems, kas nori gerai lietuviu kal
bėra lietuviškiausias ele se tokių dalykų nėra. Tai
leivis” parduoda jos raštus parašy bą išmokti. Didelė knyga, 144 pual.
Rašo Prof. ALIJOŠIUS SKURLI PADSKIS
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi Kaina tik ...................................$1-00
mentas, nekenčiąs nišų, ir tokia kolūkių tikrovė. Už Gaila, kad niekas koreklaike pirmojo pasaulinio karo. Tuokolchozuose juos pristatyti viską, žinoma, bėda verčia- turos neskaitė, nes klaidų
TAVO KELIAS {
UŽ
keliu
dienu pu
DO laiuu
laido- se estuose
uz
h.enų
uienų
pajuokia jiir gražiai
,ęražįai aprašo,
paĮrlria gramuvisokiai kontrolei, kur jie ma “buožėms ir nacionalis- j palikta labai daug, bet šiaip j Lietuviška Padėka TV • • tuviu likusioji velionies (ar sų gyvenimo
SOCIALIZMĄ,
būdą ir musų paproparašė L. Blumas. Trumpas ir Mit
yra paveikslas
gar— Knygoje
----- - ----------------su—
butų dieną naktį sekami. tams,” šnipinėti verčiami rinkinys daro malonų įspu- Numirė Alijošius Pipnai-ivel.o-nės) -eima> kurf UZ- čius.
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- kus socializmo aiškinimas........... 26c.
di, o eilučių tarpe užtinka
vaikų p. ieglaudų, kurias Že
^paskutinį
patarnavimą” šiai
Tačiau trūksta kadrų, to visi kolūkių pareigūnai. me labai jautrių, sąmojingų tis, liko žmona, sūnus, (
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
Raikomų sekretoriai ir vyk
terys,
anūkai
ir
taip
toliau.
.<
patal
.
nautojams
-<
SUmokė- las Žemaitės kartu su Andrium Bu- PERSISTATYDAVO 2EM$?
dėl vien šiais metais nu domųjų komitetų pirminin ir sklandžių. Kai kurios jų
.
.
, , .
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiauLabai įdomus senovės filosofų daspręsta truks plyš jų paruo kai įpareigoti patys asme jau buvo spausdintos laik Šeima klebonui sumokėjo o bene tukstantl. dolerių_ riai nužudė vokiečiai laike šito ka- leidimai
apie žemės išvaizdą. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
šti per 40,000. Kaunaitė, niškai sekti ir pažinti kiek raščiuose. tarp kitko ir kelis desėtkus dolerių už (pinigais, kumpiais ir deg50c knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
smilkalus, poterius ir paly-įtinę), randa reikalo paKama
KP centro komiteto moterų vieno kolchozo pirmininką, “Keleivyje.”
kslas, arba Kaip Atsirado Kalba*.”
Parašė Z. Aleksa. Kaina ..:... lOe
dėjimą į kapines: graboriui skelbti savo numylėtame ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS
skyriaus vedėja, paskelbė,
brigadininkus
ir
farmų
ve
SOCIALDEMOKRATIJA IR
kad jau veik visuose kol
Patartina Įsigyti tą leidi- sumokėjo $600 už grabą ir laikraštyje sekamo turinio žodynas
J
.
i
j
Dažnas
nori
pasižiūrėti,
kaip
tas
inėli. Gaila, kad nenurody patarnavimą, O palydo- ' Q P<* 4 •
chozuose įkurtos vadinamos dėjus.
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. BOLŠEVIZMAS
Pagal K. Kautsky naujesniomi*
ELTA.
“moterų tarybos,” į kurias
ta, kur ji galima gauti ir vams, užkasus įžemę tėvą, “Gerbiamas redaktoriau: Gal ž^ži^^V daž^a?enežinom^ kaip žiniomis
tuo klausimu papildyta
įtraukta apie 20,000 “akty
kiek Rainuoja. Rinkinyje vyra, šeimos galvą. etc.. po tamsta nežinai, bet praeita sa- tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam knygutė. Kaina...............................20e
. ,
.
..
. reikalui yra reikalingas greras žodyvisčių.” Centraline figūra
yra ir dzūkiškai, autoriaus ,laidotUViu
ceremonijų SU- vartę numirė musų mylimas nas. Taipgi kas turi giminių Eurcpo- TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
“nietus
” auiiu
kuriu eieoi
vvras (ar žmona), jūsų laik-!
j? ir nori jiems pagelbėti angliškai
laikomas kolūkio brigadi
Tautieti, nepamiršk, kad gimtinės tarme rašytj eilu raošė
lUU&e
pietus,
cig', .
_ mmol ti, tai geriausiai jiems pasi- kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
is gyvenimo patyrimų para
ninkas, kuris turi organi Tavo tėvų kraštas — Lietu čių. kaip, pavyzdžiui, “Dzū tie palydovai sušveitė vie- rūsčio skaitytojas. lodei tiki- tan, tu? pasiųsdamas žodyną. Tai daugelį
šė K. Stiklelis. Kaina ........ 26c
ną ar porą kumpiu (kar- «■»*• kad sekamoje savo laik-,
zuoti varžybas, pakelti der va yra svetimųjų pavergtas kijos Ievutė”:
“Keleivi*,” 636 Broadvray,
ir
žiauriai
naikinamas.
Pri
tais
vietoj
kumppių.
jie
ga^'MpintTsekTmT'musu
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA ’
lių.
So. Boston 27, Mas*.
sidėk savo darbu ir auka Davė Dzievas man mergiščių vo dešrų), išmaukė backu-|._? pad,k?:
knygutė
šituo
svarbiu
•
•
Pavyzdingu laikomas kol prie jo išlaisvinimo. Aukas Ievucės vardzeli.
turėtų perskaityti kiektę alaus ll arti tuzino ^>l_lte-, “Dėkojame klebonui
kun. rienas katalikikas ir socialistas. PaRemkit biznierius, kūne
ūkis “Lenino Keliu” Mažei siųsti Amerikos Lietuvių Cik reikėjo Adomuci
E. Vandervelde, vertė VarduGauci
už
vyreli.
telių
linksmojo
skystimėlio,
Smilkalaičiui
už
atlaikymą
išj
n
as.
skelbiasi
“Keleivyje.”
Kaina
....................................
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kių apskrityje, kuris giriasi Tarybai, 1739 So. Halsted
Aš
nuėjau
pas
šulnelį
kuris
laidotuvių
dalyviam?
vj]
m
ingu
gedulo
pamaldų
ir
paturįs apie 3,000 hektarų že- gt, Chicago, UI., ar vietos
Vandzenėlio sėmei.
ne kartą yra davęs tiek ūpo. [lydėjimą į kapus; dėkojame
mės, 270 darbingų kolūki- ALT skyriui.
Ir atėjo Adomucis,

Angliškai - Lietuviškas Žodynas
Dručiai apdarytas juodais apdarais su aukso
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z,
parankaus 4” x 5’4 formato, kaina $3.00.

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

636 Broadvray,

So. Boston 27, Mass.

Prašo atsigėrei.
Aš pastačiau viedružėlį
Truputi ilsėcis.
Po žodeli ir po antrų
Pradėjom kalbėcis.
Vadin mane į sodnelį
Biski paunksniauci.
Pasilsėci. pakalbėci,
Pasiobuliauci.
Ir pradėjo mane gundzyc.
Pradėjo prašyci
Nuo saldynės obelaicės
Obulius raškyci.
Prisiraškę obulucių.
Atsisėdom valgyc,
Ir išdrįsęs Adomucis
Prasidėjo žnaibyc.
Apkabinęs mane spaudžia,
Neleidžia pabėgei.
Aš kantrumo nedacekus,
į Ėmiau garsiai rėkei.
Ir atėjo tėtušėlis.
Pradėjo man barei,

kad jie nesivaržydami po-'graboriui Skurlupaičiui už nuomil'tinėse vaišėse užtraukia'širdų ir mandagų patarnavimą;
“Kai aš turėjau kaime mer- dėkojame visiems velionies gicelę ...
Po,“pietų” fve-mi"ėmsiirJdrau?ama ”ž ,lal-v

už
mis nuo linksmojo P.jog muSy padėkos iš anksto tamėlio
akimis,
skiirto.M r)ame
nuoširdų
lietuvišką
kas sau, pareikšdami gilią ačiu.”
cai, kai kūne. net rasoto-!

užuojautą “liūdesio valan Redaktorius skaito “liū
doje” pasilikusiai šeimai. desio valandoje” esamos j
O šeimos nariai visiems as šeimos laišką, kaso nupli-'
meniškai padėkoja, kad ne kusi pakaušį ir galvoja: Į
pasididžiavo ir atsilankė i Vieniem už patarnavimą
laidotuves.
doleriai, kumpiai, šnapsas
Be dideliu išvedžiojimų į' l’«dėka-." kitiem ‘,‘,"uožirgalima atžymėti, kad nebu-!(1us l-etuviskas actu.
vo nei vieno asmens, daly- Na, bet neprivalome užvavusio laidotuvėse, kuris miršti, kad laikraštis yra
už savo patarnavimą nėra- visuomenės tarnas, o todėl
vo atlyginimo grynais pini- privalo jai tarnauti be atlygais arba “tavoru.”
ginimo.
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MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
-Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ
SPAUSDINTŲ VOKŲ
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
O BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mas*.

*

Puslapis šeštas

KELEIVIS, SO. BOSTON
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virškinimą lydi smarkus pil Jonas Biliūnas:
vo skausmai) arba “heartburri*—deginantis skaus
mas krutinėję. Motinos ži
no, kad kai kurie vaikai
(Pabaiga)
kam rogeles palikai? Aš
prieš svarbius kvotimus
pradeda vemti arba jų virš Reikia paminėti, kad Pet- neturėsiu kuo tamstos čia
kinimas kitaip sutrinka, ne ras Sabaliūnas labai mylėjo atvežti. . . .—Matai, ne sežiūrint, kad valgo sveiką ir j bites. Gyveno jisai viensė- nelio, tik rogelių pasigailėtoki pat maistą, kaip visuo dy, už dviejų varstų nuo jo. Tai ne pasaka, bet tik
met. Laikiniai sutrikimai, musų sodžiaus, pačioj pa ra tiesa: ne vienas užaugęs
Apie 5 milionus žmonių teismas gali priversti tėvą
kylą dėl laikino nervingu miškėj. Žemės jo buvo ne- norėtų kuo greičiausiai sa
Amerikoje yra gimę iš “ne- vaikus išlaikyti. Tačiau ne
mo, praeina be žalos, bet kiek, bet bičių daugybė. vo tėvus iš namų išvežti, tik
legalios” moterystės, atseit, legalus vaikai gali gyventi
jei žmogus serga nervais, Vienų savo kelmų turėjo nedrįsta arba gėdisi. Bet
jie neturi “teisėto” tėvo.1 oru ir vandeniu. Kai kutai ir sutrikimai pasidaro arti šimto; kita tiek pas sa atsiranda ir tokių, kurie ir
Beveik kiekvienais metais riose valstijose nėra istatykroniški.
vo kaimynus su bičiuliais. gėdos neturi . . .
yra užregistruojama apie'mų, kuriais remiantis galiDr. Walter C. Alvarez, Keletas tokių kelmų buvo ir —Nu, o tamstos bitės?—
95,000 neteisėtų gimimų, ma butų reikalauti iš nevevienas iš žinomų pilvo ligų pas mano tėvus. Atmenu, atsiminiau paklausti.
Faktiškai tas skaičius yra dusio tėvo išlaikymo vaikui,
specialistų sako, kad poros, kaip mes, maži vaikai, —Tai . . . baigia jau nyk
žymiai didesnis, nes daug o ir tose valstijose, kur tokurios gyvena “kaip katė su džiaugdavomės, pamatę Sa ti—tik penki kelmai belikę:
netekėjusių moterų, žino- kie Įstatymai veikia, plak
šunimi,” dažniausiai turi j baliūną su savo šeimyna at kur namuos vaidai, ten bi
damos, kaip visuomene tiškai tas naudos nedaug
sutrikusi virškinimą. Kitas einant; kaip tik Sabaliūnas tėms ne vieta.
smerkia betėvius vaikus, duoda. Pirmiausia, motina
daktaras pataria visiems: vasarą pasirodydavo, žino —Tai kur tamsta dabar
kur tik gali, nuslepia tik turi Įrodyt, kad vaiko tėvas
Jegiu jus turite bartis, tai, davom, kad ims medų ir gyveni?
tikrai yra tėvas. Įrodymo
ruosius faktus.
susimildami, barkitės po kad kiekvienas gausime iš —Niekur. . . . Kaip išva
(išskyrus
Pennsylišlaidas
pietų! Anot jo, žmonės ne dėdės Petro po nemažą rė, krepšį užsidėjęs, tai pats
Dr. Halbert L. Dunn, pir
įsivaizduoja. kiek pakenkia kvepiančio medaus korį. Ir nepasijutau kaip čionai at
mininkas Vitai Statistics vanijos valstiją) padengia
ių virškinimui tie visi prie gaudavom! Sabaliūnas ma ėjau. . . . Vis gausiu viete
Division prie Cenzo Biuro, motina. Ji turi parūpinti
Prieš 25 metus mirė garsusis "meilužis,” filmų aktorius
kaištai, Įžeidinėjimai ir kri žus vaikus mylėjo ne ma lę pas kokį kampininkei?...
apskaičiuoja, kad iš 12 gi liudininkus, kurie patvirtin
Rudolph Valentino. Kai kurios moterys dar ir dabar mel
tika, kuriais vyras ir žmona žiau, kaip bites; dėl to, me Nedaug man tereikia. . .
mimų Amerikoje vienas yra tų, kad su vaiko tėvu ture-J
džiasi
prie jo kapo. dūsauja ir neša vainikus atminčiai te
apdovanoja viens kitą prie dų imant, jisai ne tik bi Supratau, kad negražu
“nelegalus.” Tai reiškia, jo artimus santykius, turi i
filmų meilužio. Paveiksle matytis tokia karšta ir ištiki
Įrodyti,
kad
su
kitais
vytėmis, bet ir vaikais būdavo taip žmogaus klausinėti, tik
pietų stalo.
kad
kiekvienais metais
ma Valentino atminties gerbėja.
250,000 vaikų, kurie prade 'rais nieko bendro neturėjo
Amerikoje dyspepsija yra apskeręs. Ir nuostabu! Bi gurdinti. . . . Atsiminiau,
labai išsiplėtusi. Tačiau ji tės niekada jo neliesdavo. kad reikia jam kas duoti, ir
da lankyti mokyklą, negali (paprastai tokie kaltinimai
kyla ne vien dėl nervų sutri Kalbėdavo jisai apie bites, pajutau, kaip mano veidas
nurodyti savo tėvo vardo. iškeliami kiekvienai nete- pergyvena savo “nelegalu- >Įn|£ NcrVUS ir
kėjusiai motinai), žodžiu, mą,” matyti iš to, kad karo
» p -i
kimo. Skausmingas virški kaip apie koki šventą, labai visas iškaito. Nieko prie
Tos šaltos skaitlinės nu turi atsistoti prieš smalsią metu kariuomenėje eilė vyrūSCKŪS nimas dažnai atsiranda ir brangų žmogui daiktą, ir savęs neturėjau: niekuo ne
rodo tik nelegalių gimimų publiką nunuoginta siela ir rų atsisakė pakėlimo tarny„ .
. ;
dėl to, kad žmonės pasku visados tvirtindavo, kad bi galėjau atsilyginti tam se
skaičių,
nepasakydamos, atskleisti tokius dalykus, Į boję, nes tuomet paaiškėtų,' Kai kurie žmonės yra gi- bomis valgo. O Amerikoje tės tada tik sekas ir esti ge neliui, kuris tiek kartų man
rūpintis ir nervuotis, skubėti Įprasta. Vienas už-| ros, kada bičiuliai nešyk mažam buvo davęs pilnų
kokios tragedijos už jų sle kuriuos padorus žmogus kad jie yra “nelegalus.”
_ ,
, 'Jiems atrodo, kad perdėtu sienietis taip pasakė apie štus ir vienybėj gyvena, medaus korių, kuris meduo
piasi, kiek visuomenės pa oaprastai neleidžia kišti ...
niekos ir kančių turi pakelti nosies svetimiems. Jeigu . \lsu?me7e,5, ak-vs1e P^e-: rupestingumu jie išreiškia ameri kiečių priešpiečius i kad ir kitiems jų nepavydi. tom savo rankom ne kartą
netekėjusios motinos ir jų netekėjusiai motinai teis-11 ^legalų vaiką nėra Į savo meilę vaikam, artimie- (lunch): “Griebk, kimšk Į Todėl kiekvienam pasitai glostė man mažam galvą...
nekalti vaikai. Visame ci mas priteisia iš tėvo tam. nusikaltimas. Nusikaltimas i siems ar kam kitam. Tik burną ir lėk toliau.” Jei kiusiam žmogui niekados
Ats i k ė 1 ę s susiieškojau
nelegaliu vaiku. rumoje toks rūpestingumas
vilizuotame pasaulyje “ne tikrą atlvginimą, tai jis \!.a
nepamiršdavo
medaus
duo

žmogus
skuba
valgyti,
tai
peilį ir išėjau kamaron; iš
ir nervingumas daro gyve
legalus” vaikai kenčia sa menkai gali ją džii^nti,'^0^ 1nesmerkia
ti.
..
.
liaukos,
kurios
gamina
virš

ten
išnešiau didelę duonos
atsisako savo vaiko, nimą nemalonų tiems, ku
votišką panieką (kai kurio nes jos vaiko istorija pasiToks
tai
buvo
Petras
Sa

kinimui
reikalingus
syvus,
se šalyse ir prieš Įstatymus daro visiem žinoma, ir ji ne uoda Jam ?a\o 'ardo, riems tenka su tais žmonė- nebespėja jų gaminti ir tai baliūnas. O dabar sėdėjo riekę.
jo išlaikynelygus), tarytum dėl savo neuciui i ~oi;»»7Ri
IIIII T K/I 11
W nuilpnti
} neprisideda
=kurs n;; prie
Mlik'ininirvmtmn
•X •
I mis gyventi.
■ hm-Ah’? Kai susieina gali sukelti skausmus. Ypač priešais mane ubagas, su —Atleisk man tamsta,
•i*
i
mo.
naHpka
kad niekuo negaliu tamstai
gimimo jie butų kuo nors jo gimimo tikruosius fak- m°: J™.1"5 L1 PaIieka hKimo moterų būrelis, dažnai ten nereikia valgyti žingsniuo krepšiu.
kalti. Jų gyvenimas prasi tus nei prieš visuomene, nei Yahai ir _zmo™ų pajuokai. ;ka jų tarpe pastebėti vieną jant, nes tuomet kraujas, —Tai tamstos gal namai padėti,—kalbėjau visas iš
Visuomenės akyse
tai.......
yra ‘kitą, kuri pradeda kaimy
raudęs, duodamas seneliui
„
deda melu, kurs lydi juos prieš vaiką.
sudegė
ar
žemės
nebeturi?
užuot
ėjęs
i
vidurių
raume

tvarkoje.
Jos
panieka
lie

duonos riekę.
nes varginti savo nepabai
visą laiką. Pirmiausia, mo
nis, eina Į kojų ir rankų —neiškenčiau nepaklausęs. Nulenkė žemai žilą gal
Nelegalus
vaikai
neturi
čia
tik
netekėjusią
motiną
giamų
vargų
pasakojimais:
tina stengiasi ligoninėje pa
raumenis, o virškinamasis —Tebėra ir namai, ir že vą, kaip ir slėpdamas nuo
meluoti, kad ji yra ištekėju teisių Į motinos “sočiai secu-ir nelaimingą vaiką, kurstai jos vaikai, išdykę, tai aparatas lieka neparuoštas mė .. .
.
manęs savo veidą, pasakė
si.
Visuomenėje, kurioje rity” sutaupąs. Taip pat juk nėra atsakingas už sa- kaimynai pikti, tai ją kan- savo darbui.
—
Ta.
1
.?
R
1
tamsta
.ačiu
drebančiu balsu ir drejie
neturi
teisių
Į
nelegalaus'vo
gimimą.
Gi
tos
netekė-ikina
visokie
skausmai
ir
tt.
jai tenka gyventi, ji taip pat
Tačiau
jei
žmogus
nor

ibančiom rankom paėmė
sugalvoja melą, kad ji yra tėvo turtą. Jie tik tuomet jusios motinos, kaip tvirti-j.Jos be galo atsidavusios maliai ir sveiką maistą val kalėdoji.
_
Sūnūs
išvarė
.
.
.
tik
uoną; peržegnojo ja ir Įsiištekėjusi. Kai vaikas pa gali paveldėti tėvo turtą, na daktarai, slaugės ir pri- motinos ir žmonos, todėl nė go, bet visvien turi sutriku įstarė, ir karčios asaros pra- <j
^ėj
o krepšin
auga, ir klausia, kur jo tė jeigu jis prieš mirsiant vai- žiūrėtojos labdaringų Įstai- minutės negali pasėdėti ra si virškinimą, tai to priežas
Mačiau, kiek skausmo,
vas, kodėl jis jo neturi kaip ką Įsunino arba, vesdamas gų, Į kurias netekėjusios miai. Jos visą laiką kuo tis greičiausiai būna nervai. dėjo riedėti is akių.
kiti vaikai, motinai tenka jo motiną, padarė ji lega- motinos kreipiasi pagalbos.! nors rūpinasi:' kur dabar Be to, nuo nervų atsiranda Supratau . . . sūnūs. At-|kiek jausmų sukėlė jo krudažniausiai yra jaunos mer-Įvyrąs, kur vaikai, su kuo
siminiau, kad Sabaliūnas [tinėje tas pirmasis duonos
meluoti, kad jis miręs. Bet liu.
ir kitos ligos, kaip arthritis, turėjo sūnų vienaturtj, su i kąsnelis, iš svetimų išpragaitės,
neturinčios
nė
21
Į
jie
žaidžia:
ar
vyras
išeidaateina diena, kada jaunuo
kroniški galvos skausmai, manim vienametį; atsimi- sytas- Sumišęs, nežinocalis sužino tiesą. Ją jis pa
paralyžius, net epilepsija. niau, kaip su tuo sunum dar mas k3 besakyti, vėl pradėmato iš gimimų metrikų,
ą laiką Nėra nervingo žmogaus, ; lakstydavom medų imant, jau—visai ne vietoj—atsikai tenka Įrodyti savo pi- mai, bet daugelyje valstijų
J
savo šeimoje negavo jaučiasi kaip ant adatų sė- kurs butų visai sveikas. Jei už rankų susivėrę, korius .prašinėti seneli, kad niekuo
lietybę. Tuomet melo pa galioja seni įstatymai.
žmogus skundžiasi nervais,
saulis sugriuva, ir jis yra Kain skaudžiai vaikai padrti. d.aug meilės- užuo-dedamos, visą laiką kuo jis greitai pradeda skųstis | čiulpdami. Tai buvo ma- negaliu jam padėti: jau
p ______________ i vejos ir švelnumo. Suriku- nore rūpinasi.
rūpinasi. Tuo
Tuo I tarpu
no mažų dienų draugas, su čiau, kad dali amžinos vaipastatytas prieš visuomenės
ir kuo kitu.
■sios
vyrą,
kuris
su
jomis
yra
[žmogaus
nervai
nėra
toks
I
kuriuo
paskui niekados ne- kų kaltės ir aš savyje ne
RUDENS SUKNELĖ
“moralę,” kuri jj smerkia.
Marė.
švelnus ir meilus, jos visiš-Į dalykas, kuri galima be .sai
besusieidavau.
sioju.
Musų šviesus amžius dar
; —O kuo tamsta man pakai jam pasitiki. Bet daž- ko tampyti. Jei žmogus nenėra toks šviesus, kad nele
niausiai jų pasitikėjimas Į valdo savo nervų, nesisten- Musų tėvų krašto Lietu —Tai tamstos sūnūs gal dėsi? Aš nieko daugiau iš
galius vaikus neskirtų iš ki
yra apviltas, ir jos atsiduria įgia i kasdieninius dalykus vos išlaisvinimo siekia Ame jau savo vaikų susilaukė? 'tamstos negaliu reikalauti,
tų tarpo. Visuomenės nusi
netekėjusių motinų prie-j žiūrėti ramiai ir šaltai, jo rikos Lietuvių Taryba ir jos —Turi bent trejetą,— į—atsakė jau ramiu balsu
statymas jų atžvilgiu tik la
glaudose su “nelegaliais” nervingumas paprastai turi vykdomas Vajus. Paremki drebančiom lupom atsakė! Sabaliūnas, net ir man ratautieti, tad jos darbus!
bai pamažu keičiasi. Pa
senelis;—jau ketveri me-imiau rados: mano dienos
kūdikiais ant rankų. Žino-'labai liūdna? pasėkas,
mažu keičiasi ir Įstatymai.
tai, kaip jam visa atida-1 neilgos, suskaitytos, o daug
ma, pasitaiko jų tarpe mei
NORI
KARŪNOS
Pirmiausia,
pernelyg
nerviau. Nieko taip ir negai man nereikia
Anksčiau teismuose ir Įsta
ginų, kurios negali pasigir
pragyvenvuoti
ir
rūpestingi
žmonės
tymuose būdavo vartoja
liu, kaip jo vaikų. . . . Taip siu.
ti dora, tačiau tokios mote
mas žodis “benkartas,”
juos mylėjau! Išsigandę, —Girdėjau, ir tamsta
rys yra paprastai perdaug yra nemalonus tiem, kurie
su
jais
gyvena.
Perdaug
“bastard” (keista, kad tas
išplėstomis akelėmis lydėjo sergi?—paklausė jisai ma
gudrios, kad turėtų vaikų.
rūpestinga
moteris
neturi
mane, kai ėjau iš kiemo Į ne.
žodis sutinkamas anglų, vo
Kai Paryžiuje posėdžia
malonaus
šeimos
gyvenimo,
kiečių, lietuvių ir kitose
kiemą. ... O gal jie kada —Sirginėju, —atsakiau;
vo Jungtinių Tautų žmo
nes
nuolatinis
klausinėji

nors
taip varys iš namų sa parvažiavau tėvynėn pailsė
kalbose, kurios tarp savęs
gaus teisių komisija, pran
mas
vyro
ir
vaikų,
kur
ir
ką
vo tėvą. . . .
nėra giminingos), dabar jis
cūzas Yves de Fontobbia,
ti.
jie
darė,
nuolatinis
primini

pakeistas švelnesniu išsi
Ir senelio akyse vėl pasi —Pasitaisysi čionai, po
kurs Įkūrė ir dabar vado
reiškimu, “nelegalus vai
rodė ašaros.
vauja organizacijai Inter mas ką ir kaip jie turi da
pušynėlius vaikščiodamas,—
ryti,
su
laiku
Įgrįsta
iri
mo

kas,” arba “gimęs be vedy
—Ar tamsta Į savo duk Dadrąsino mane senelis;—
national Association of Na
teris nesiglaudei?
bų.” Bet tai tik formos pa
tūrai Children, kreipėsi Į ters žodžius iš viso nekrei
šitą ligą tamsta miestuose
—Kur Į jas glaustis! Tu gavai; tai nuo mokslo ir
žanga. Įstatymai beveik ne
komisiją, prašydamas dary piamas dėmesys. Tuomet
ri jos savo vyrų tėvus dar dulkių. Kad kuniguos bū
pasikeitė.
Pav., teisėtas
ti žygių apsaugoti' nelega moteris jaučiasi vieniša, nelių vaikų teises. Jo prane- suPrasta, neįvertinta, ne
gyvus—tegu tik juos moka tum ėjęs, gal dabar dar
vaikas turi teisę Į savo tėvo
šimu, civilizuotame pašau- gaunanti at.'akymo Į savo
mylėti. Nėra tenai man sveikas butum. . . . Bet Die
pavardę, gi “nelegalus,”
lyje yra mažiausiai 100 mi- didelę meilę vaikams ir vyvietos. Žinai, senas žmo vas ne kiekvienam dvasią
gauna tokią pavardę, kokia
lionų nelegaliai gimusių rui.
rUk Trumpai ji jaučiasi
gus visur nemalonus. . . . šventą duoda, kad ir moky
ji žmonės vadina. Dauge
—Argi visur?
lyje valsti ių tėvo pavardė
žmonių, kuriem, be jų kal- nelaiminga
tam...........
Ee
dvasinių
sutrikimų
—
O
....
Ar
neatmeni
negali būti pažymėta met
tės, yra uždėta našta, ap
Taip kalbėdamas, senelis
tamsta senų žmonių pasa lingavo savo žilą galvą.
rikuose be jo sutikimo. Net
kartinanti jų gyvenimą ir nervai veikia ir Į fizinę sa
kos? Įsisodino kartą sūnūs Paskui atsisveikino su ma
jeigu nevedęs tėvas prisipa
dažnai trukdanti pasiekti vijautą. Ypač nervai atsi
liepia
Į
virškinimą.
Visiems
žilą tėvą rogelėsna ir veža nim ir išėjo iš kiemo. Gir
žįsta prie savo vaiko, jis
geresnę socialinę padėtį.
yra
žinomi
laikini
virškini

iš namų, o jo mažas vaikas dėjau, kaip už vartelių pra
skaitosi nelegalus tol, kol
Tačiau komisija, besirūpi
mo
sutrikimai,
kurie
kyla
paskui bėga. Nuvežė miš dėjo balsu melstis už savo
tėvas neveda vaiko motinos
nanti žmogaus teisėmis, ne
arba vaiko nejsunija.
surado nei konkrečių prie dėl nervingumo. Dainai vi Juodbruvė gražuolė Coleen kan, išvertė senį po pušim, prietelius ir geradarius...,
monių nei patarimo jų tei suomenės veikėjas ir politi Galiant is Laconia, N. H., da- o rogeles šalin numetė. Ir
Įstatymai sako, kad tėvas “Grjžimui { mokyklą’’ rudens
kierius prieš svarbią kalbą I y v a u j a varžytynėse dėl eina namo. Bet vaikas nu “Keleivyje” naudinga yra
turi rūpintis legaliais vai suknelė siūloma madą firmos sėm apsaugoti.
gauna dyspepsiją (dyspep “Misa America” titulo Atlan tvėrė jį už rankos, neleidžia daryti visokius biznio skelkais.
Jei jis nesirūpina, David Crystal ii New Yorko.
O. Petraitienė.
sija yra vadinama liga, kai tic City, N. J.
ir prašo: Tėveliuk, tėveliuk,
ir paj ieškojimus.
NEUŽMIRŠTA KARŠTOJO VALENTINO

Ubagas
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Septintas

PARAŠIUTININKAI NUSILEIDŽIA Iš debesų

Įlš Plataus Pasaulio
Sąjunga su Filipinais

Kiek Pabėgėlių?

Praeitą ketvirtadienį pre
zidentas Trumanas ir Fili
pinų prezidentas Quirino
Washingtone pasirašė Ame
rikos ir Filipinų gynimosi
sąjungą. Po kariškos sąjun
gos dokumentu padėjo sa
vo parašus valstybės sekre
torius Dean Acheson ir Fi
lipinų užsienių reikalų mi
nisteris Carlos P. Romulo.

International
Refugee
Organization praneša, kad
ji nuo 1947 metų iki dabar
tinio laiko davė pagalbą 1,500,000 įvairių tautybių pa
bėgėliams, o vieną milioną
išvietintųjų žmonių įkurdi
no naujose vietose. Bet ka
da IRO užsidarys šių metų
gale, tai dar liks 450,000
pagalbos reikalingų pabė
gėlių.
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das grįžo namo. Grįžęs į,
Parsiduoda Kepykla
Švediją jis išpildė savo bu-j
(Bakery)
vncin npluimp^ dnilimi
Parsiduoda Lithuanian National
vusių nelaime^ ataugų pi a- CorporaUun kepyku,
Hoiiy st., .
Šymą aprašyti, kaip Rusijoj Lawrence, Mass. Parsiduoda su zeŽmones yra naikinami ver-;naujausiais pagerinimais, biznis iš- >
o*li <triwl<lcKP lcifl
35 metus. .Statykit kogų
SlOVyKlObe, Kda taisY a-, dirbtas
nlitet4 perInformacijų
suteiksim per
sis pasaulis suprastų, koks laišką.
c*7)
Charles Paltanavičius, Pirm.
(šlykštus, nežmoniškas ir 174 yt Park St, La»rence, Mass.
vergiškas yra Sovietų Rusi
jos režimas. Ragnar Rud- Trys Namai Pardavimui
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falH ta nudarė
ictiu
pauaiu. .

Vienas šešių šeimų namas, po 4
kambarius apartmentai, yra garažas,
laisvojo pasaulio kleto medžio grindys, naujas stogas,
• i o
/-v • • nereikia nieko taisyti, pastatas ranpasieks.
O jei dasi šiaurinėj Brocktono dalyje. Kal
*

Bet ar
..
Sązinę jis
pasieks, tai ar ją pažadins
namai vienoj vietoj, vienas
ir privers ką nors daryti, dviejų šeimų po s kambarius, kitas
t.
,
...
. v
.
,
vienos šeimos, 7 kambarių, gar
iztjrl m'hnroi
ymnnill nPhu.
kad
milionai žmonių
nebu- Šildomi, kietmedžio grindys, abu ge
..

ife

ltu
kankinami ir lėta mirti- raln stov>> vienam automobiliui ga
lų Aanhmami ll ieva milll rajaSf keturi žemės lotai, žemė su,mi Žudomi bolševikiškuose tvarkyta, daug vaisinių medžių, vis,
.
„
kas aptverta, ikvaliai privatumo.
VergU lageriuose.
{Gera vieta, šiauriniam Brocktone.
Tinka bet kokiam profesonalui arba
Apžv. IIgraboriui,
arti miesto centro. Tik
’ pamačius galima įvertinti. Telefonuokite: BKyantville 432.

Dingę Diplomatai

Pietų Afrikos Kalbos

Londono “Daily Herald
praeitą savaitę paskelbė,
Pietų Afrikos Unijoj
KEUMATIŠKI SKAUSMAI
kad Anglijos šnipai susekę, daugėja gyventojų skaičius,
t.
Deksnio
Galinga Mostis, sudaryk*
kur. randasi du dingusieji...kurie vartoja abidvi to kraiš daug skirtingų elementų, turi sa
anglų diplomatai, D. Mc- što kalbas, anglų ir būrų.
galingų šilimų. Šildydama ga
Ateitis Juoda, Kaip Katilo vyje
lingai, ištarpina Keumališkus skaus
lean ir G. Burgess. Angli- Dabar praneša, kad jau 6$)
mus, rankų, kojų skaudėjimų ir tirDugnas
p imu, dieglius, šaltį. Daugeliui imojos užsienių reikalų minis- nuošimčiai baltųjų gyvennių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
Gyvename (Brazilijoj) sun" iJ Nelauk
terija betgi tą žinią užgin-Stoju kalba dvi kalbas, o
ilgiau, bet tuojau įsigyk
kiose gyvenimo sąlygose, Ne- DEKENS OINTMENT, arba rašyčijo, sako, diplomatų dingi- f 1926 metais tiktai 60 nuo
I kitę į dirbtuvę. Kaina 2 oz. $1.00;
galiu prisiųsti pinigų už laik 4 oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė—
mo paslaptis dar tebėra ne- šimčių abi kalbas žinojo.
(41)
raštį. . . ’. Brazilijoj vargstu su 10 oz. $5.00
išaiškinta.
Ypač jauni žmonės moka
DEGKEN'S
PRODUCTS
šeima jau treti metai. Ateitis P. O. BOx 000, Newark 1, N. J.
abi kalbas, net 85 nuošim
mums čia juoda, kaip katilo
Monopoliai Anglijoj
čiai jaunųjų kalba tomis
Parsiduoda Farmukė
dugnas. Tariame ačiū per laik
kalbomis.
raštį musų globėjui p. J. Jaki-Į Farmukž prie valstįjos vieškelio>
Prie Fort Bragg, N. C., armijos pratimuose “už priešo nugaros” buvo nuleista para
Anglijos Darbo Partija
mavičiui
Philadelphijoj ir lin- tik l mylia nuo Stoughtono, 1450
šiutais keli tūkstančiai kareivių su kanuolėmis. sunkvežimiais, tankais ir kitais karo
skelbia, kad ji pradės griež
kime
laikraščio
“Keleivio” lei-1 parsiduoda tl
^-> stoughton Mass.,
Uranas Vokietijoj
tuoj pat. Yra 8 ruimų
pabūklais. Paveiksle viršuje matytis dai s parašiutininkų, kaip jie leidžiasi iš lėk
tą kovą prieš monopolius
dėjams
geros
sveikatos,
O
laik'
namas, yra pustrečio akerio žemės,
tuvų žemyn. Apačioje matosi puolančioji armija laukuose. Iš išsikėlimo laivukų
ūkio gyvenime. Jei nebus Vokietijoj, Wuertembercrpm vpirv
todėl, Pra
kad.
rasciui gero
vėjo kelianti
Keliauti nėr
per vištininkas.
viena moteris Parsiduoda
negali iilaikytL
tankai rikiuojasi vandens pakraštyje.
galima kitaip monopolių go krašte, atrasta žemėje
šom atvykti apžiūrėti.
vandenyną į Braziliją.
(36)
pašalinti, tai monopolijų urano rudų, iš kurių gami- -...... 1---------- -- ■’------- -............ ■■■........
=
A. Bražinskas.
Vieningas Pasaulis
Sao Paulo.
valdomos ūkio šakos bus narna atominių bombų me- \jarė lyg Kremliaus agentų
1
•
•
Q
* 1*
I
Prašalins Karus
perimamos į valstybės ran džiaga. Apie tą atradimą butų paragintas.
L/CmOKrSUiniO OOClSulZITlO
Taip sako ir rašo žurnalas • “Lie
Patinka Laikraštis
kas.
Ir savo rinkiminėj pranešė Vokietijos vyriau- Sąryšy su tuo mes gavom
tuvių Naujienos.“ Kaina $2.00 me
(3d)
Mieli tautiečiai! Baigėsi ma tams.
platformoj Darbo Partija sybė. Naujosios urano ru- įdomų laiškutį nuo vieno
LIETUVIU NAUJIENOS
no
prenumeratos
pusmetis
ir
žadėjo kovoti prieš mono dos atsargos yra prancūzų naujakurio, kuris atvyko iš
332 N. 6th SL, Philadelphia 6, Pa.
nutariau jį toliau prenumeruo
polius.
okupuoto j Vokietijos daly. tremties į Vermontą, bet
ti, nes “Keleivis” man geriau PERONELĖ LAMSARGIENfi
----- v------------------------------ apsigyveno Connecticut Socialistinio Internacionalo Deklaracija, Priimta 1951 Metais siai patinka už visus kitus lie Užlaikau visokių vaistų dėl gevalstijoj. Jis rašo:
Liepos 2 Dieną Internacionalo Kongrese Frankfurte
tuviškus laikraščius, nes jis J‘.a?.cių
Ir kaullį’. tn’PK* turiu

Kas Mums Rašoma

i
*

•

Principai

Kas Kam Tarnauja

daug grynos teisybes pasako, tizmo ir nuo kitų skaudėjimų. KreipDidžiai gerbiamas p.
visais
atvejais. Juo labiau jis[kites’ duoslu »er» patarimų.
(38)
ba išveda jas iš religinių ar hu
(Tęsinys)
1814
S.
Water
Street
tJCniviiiv • Jau labai daug
manitarinių principų, jų tikslas man patinka, kad pasisako už
PHILADELPHIA, PA.
vandens nutekėjo į patiltę, Sccialistai ir Bolševizmas yra tas pats: sukurti socialinio demokratišką tvarką, kaip buvo
TYSLIAVA BIMBAI, AR BIMBA TYSLIAVAI?
nuo to kai jum rašiau. Atteisingumo, aukštesnio gerbū prie buvusio Lietuvos preziden
Rugpiucio o d. Linden šių šioj apielinkej visuome- ieįskįte, vis stoka to laiko
lvje. r.auios jėgos gresia vio, laisvės ir pasaulinės taikos to Dr. K. Griniaus, ir kad ku
PAIEŠKOJIMAI
Parke, Union City, Conn., nininkas
Tarnas Matas, ir
tjggų, nebuvo ko svar- sutrukdyti žmonijos kelią Į visuomeninę santvarką.
nigams vienuoliams užvažiuoja
įvyko SLA ketvirto apskri “Tėvynės” redaktorius Va- baus rašyt. Tik dabar, va laisvę ir socialinį teisingumą. 12. Mokslo ir technikos pa už jų dažną neteisingumą. Ge Paieškau brolio Antano Bložio,
(gimusio Koriškės kaime, Lukšių
čio piknikas, kuriame daly siliauskas, V. Alksninis, J. jaučiuosi skaudžiai užgau- Nuo bolševikiškos revoliucijos žanga davė žmonijai galimybę riausi linkėjimai.
| valsčiuje, prieš pirmąjį karų gyve? Jūsų Anė. Įno Waterbury. Conn. Mielas broli,
vavo daug publikos ir net P. Trečiokas ir J. Radzevi- tu ir SUsijaudinęs, dėlto li Rusijoj, komunizmas suskaldė arba pačiai save sunaikinti ar
įprašau atsišaukti, arba jį žinantieji
i malonės man pranešti jo adresų. Aš
trys busai iš Brooklyno at čius. Jie visi pasakė gra- dristu eikvot jųs taip bran- tarptautinį darbininkų judėji ba savo gerbūvį vienaip vien
250 AKRŲ FARMA
{kų tik atvykusi iš Vokietijos. Kaumą
ir
tuo
pačiu
socializmo
Įgy

vyko su virš šimtu svečių, žias kalbas savo organizacilaiką pirmu kart Amegerinti. Todėl gamyba negali Apie 0 akru tranvklu o kitkas ”!*, PaIikau 1947 metM Pabaigoje su
aKrų ganymų, o mtKas dukra Mėta.
(36)
kurie buvo maloniai sutikti jos ir visuomenės reikalais, „koje turėjau laimės daly- vendinimą daugelyje šalių su būti palikta pati sau, bet ji tu dirbama užeme.
Dirva gera, viskas
—
•
-- —
-------- —
Petronėlė
Bložytė-Sutkienė,
vėlino dešimtmečiais.
ri būti planuojama. Tas pla- puikiai auga, lietuvių išdirbta per 444 Broad St., Hartford 6, Conn.
ir pavaišinti.
“Tėvynės” štabo narysjvaut Connecticut valstybės
25 metus. Triobos geros, apie 13
turi užtikrinti pagrin metų kaip statytos, su visais .įrengi- ,J Ieškau Elzbietos Bukytės-Savickiebrolių lietuvių geguži- 8. Komunistai neteisingai navimas
Apie 3-4 vai. po pietų K. J. Paulauskas, pasakė
Kazio, Bukio dukters, kilusios iš
savinasi socialistines tradicijas. dines asmens teises. Socializ mais, arti Binghamtono miesto, ge- Akmenių
kaimo, Palėvenės parapi
gražią
kalbą ,ReJ®
„
mas
siekia
sujungti
laisvę
ir
ra rinka farmos produktams. Yra
prisipildė publikos pilnutė ypatingai
Tikrumoje
jie
tas
socialsitines
jos, atvažiavusios Amerikon 1912
traktoriai.
Pajamų
per
metus
atei

lis Linden Parkas. Orkes kviesdamas visus mus bro- Plačiai įaso apie geguzi- tradicijas iškraipė iki nepažini- planavimą tiek atskirose tauto na $14.000. Galima pirkti su vis metais ir gyvenusios Chicagoje. Pra
(36)
arba tik žemę ir trobesius— šau atsiliepti šiuo adresu:
trą grojo, jaunimas šoko, lius lietuvius sugyventi ir ilgoką savo laišką baigia mo- Komunizmas sustingo į se, tiek ir tarptautiniu mastu. kuo.
B. Šukys,
$18,000. • Parduodu, nes likau našlė.
East Orwell, Ohio.
Mary Stasiūnas,
(36)
linksminosi, o seniai ir iš veikti vieningai, labiausiai dgoką s
dogmat:zmą, kurs yra griežtai
13. Socializmas neįsigyvenRD 4, Cortland, N. Y.
šiuo
taip
svarbiu
momentu,
sekamai,
tremties ir nuo seniau čia
priešingas kritiškai marksizmo <Įjns pats savaime. Jo įgyvenAJARŲ ŠAKNIS
įdinimas reikalauja visų jo šaliĮsigyvenę, suėję grupėmis kuomet mus tėvynė Lietuva “Kai gyvenau pas jum avasiai.
Lietuviškos Knygos
Ajarų šaknis gelbsti
kalbėjosi, darė naujas bei kenčia vergijos pančiais su- Vermonte, gerbiamasis man 9. Kai socialistai siekia igy- ninku pastangų. Visai skirtin- PI.B Vokietijos Krašto Valdybos
nuo vidurių nemalimo,
leidykloje galima gauti šių lietuviš
gerai veikia ant skil
atnaujino senas pažintis ir rakinta žiauraus okupanto aįškinot apie šio krašto lie- vendinti laisvę ir socialini tei- gai nuo totalitarinių režimų, kų
knygų:
vio, gydo nuo dieglių,
singumą
per
pašalinimą
kapita-(kurie
tautai
skiria
tik
pasyvų
prie stalų visi vaišinosi. Tai priespaudoj
ir saukiasi tuvius, jų organizacijas ir
gelbsti prašalinti iš
1. LIETUVIŲ KALBOS VA
klasių visuomenės, tai [vaidmenį, socializmas yra aukpilvo
nereikalingus
DOVAS, Prof. Skardžiaus
buvo tikra gegužinė, lyg mus, kaip savo tikru vaikų, vadus.
Gerai prisimenu, listinės
gazus, paerzina ne
ir kt., 606 pusi., įrišta.... $4.50
komunistai siekia paaštrinti ščiausioji demokratijos forma.
veikliuosius kūno or
2. PRINCAS IR ELGETA,
Lietuvoj didžiausiais atpus- pagalbos. Jo kalba padarė 2part kitų, sakėt, kad Juo- klasinius priešingumus, kad i
(Bus daugiau)
ganus ir, sakoma, ge
Mark Twain, apysaka, 192
kais, kur visi mus brangus labai gilų įspūdį.
zas Tysliava esąs Lietuvos įvedus vienos vienintelės parti
rai dėl mažakraujų.
pusi.. įrišta, iliustruota.. .$1.20
Mokslininkai
sako,
3. LIETUVIŲ
LITERATŪRA,
broliai ir sesutės susiėję Pabaigoj pakviesta kai-, patriotas, Amerikos lietu- jos diktatūrą.
(kad Ajarų šaknis turi šių mineralų:
Pr. Naujokaitis, 316 pusi.,
įrišta .’.......... .......... T... .$2.00 Sulphur, Phosphorus, ir Potasium,
linksmais veidais šventadie bėti “Vienybės’. redakto- vjų visuomenininkas ir pa- 10. Internacionalinis komu
‘I iv
....................
,1a yr
4. ESMAIčIO ir kitų autorių
šitie mineralai
BALSAS
IŠ
VERGIJOS
rius
Juozas
Tysliava,
kuris.
na
gj
ab
Labai
norėjau
su
nio nuotaikoj smagiai laiką
vadovėliai.
• reikalingi. Gali darytis Ajarų arnizmas yra naujo imperializmo
Ir kitų knygų vaikams ir suaugu- batos ir gerti, bet yra gerai ir
leidžia. Deja, ta jauki nuo nei iš šio nei iš to, pradėjo juom sueit į pažintį,
siems.
.šiaip Ajaro šmotą kramtyti ir tas
įrankis. Kur tik jis priėjo
(Atkelta
iš
4
pusi.)
, Netrukus išeis iš spaudos A. Gie- seiles nuryti. Ajarų Šaknis $2.50
taika pabaigoj tapo su pulti mus brolius naujaku
prie valdžios,
jis
panaikino
lai

.. J . p*
Žmonės iškentėję tris, kar- driaus ,T^VV PASAKOS. Kreipki- svaras. Mažiau perkant, 6 uncijos
rius. Tysliava juos smerkė
“Su ypatingu dėmesiu se- svę ir sutrempė
drumsta.
i
galimybes lai-, .
,
ites i leidyklų (Liauisches Zentrai- uz $1.00.
svė<5
sipkti
Jis
remiasi
milita,S
P
en
klS
metus,
palieka|k
omitee, arHanover,
Hegelstr.
7, Ger-.
_____
ir
visaip
niekino,
ir
tuomi
kiau
jus
raštus
‘
Vermonto
sves siekti. Jis remiasi mui
i
many>
paii vietos
platjnt<)jus
Apie 5 vai. prasidėjo
ALEXANDER’S CO.
Raibų "programa, ‘kalbėjo sudrumstė tą malonią gegu- Farmose,' po tam ‘Brookly- tarine biurokratlia ir teroristl- mi 11 toliau blOvyKlOje Uli U Platintojams nuolaida. Pareikalavus
414 W. Broad way
South Boston 27, Mass.
senas ir vienas iš stambiau- žinės nuotaiką. Jis taip pa- no Komunistų . Šmugelis ne policija. Jis'sukurė naują /i ir žūti, nors jie NKVD siunčiame katalogų.
Knauciuose ir iš pastarų klasinę visuomene su rėksnin-.valdininkų paskirtą bausmę
jų, ypač po siuvėjų ‘delega gaiš priešingumais turto ir pri-Į ir atliko,
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
to’ rinkimų, kur buvo rašy vilegijų paskirstyme. Prievar-į p0 ilgų mėnesių tardymų
tos
darbas
yra
svarbus
veiksj,,
kankinimų,
po
virš
dvejų
ta, kad Tysliava padarė su
AMERIKOJE
— arba —
metų vergų stovykloje, šveBimba bendrą frontą, jau nvs komunizmo ukyje.
tada man atsirado abejonių
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
Socializmo Tikslas
Kaip Kaukaao Razbaininkas Pasidarė
Organizacija Pasaulyje
apie tą ‘patriotą/ nes pana 11. Demokratinis socializmas
Rusijos Diktatorium
APSIVEDIMAI
šių pažįstu gana daug, ku yra tarptautinis judėjimas, ku
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
rie keliaklupsčiauja ir šliau ris visai nereikalauja sustingu Norėčiau susipažinti vedybų tiksSavo nariams ligoje pcSalpų ir pomirtinių apdraudų
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
Vis lu vaikina arba našlį tarpe 50-55
žioja ant pilvo prieš viso sio
vienodumo
pažiūrose
yra
išmokėjęs arti $5,000,000,00.
.
....
..
metų amžiaus. Prašau prisiųsti pažysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas
kius
diktatorius.
viena ar socialistai savo paziu- veikslą, kurį gražinsiu atgal. Pra
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
ras remia marksistiniu ar ku- šau adresuoti taip^
(36)
“
Dabar,
šioj
gegužinėj
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
riuo kitu socialiniu analizu. ar- g3<; Rroadway, So. Boston, Mass.
Tysliavą
susitikau
ir
jo
kal

Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir varbą išklausiau.
Klausiau,
$5,000.00.
dų nurodymais.
visaip mąsčiau ir niekaip
Z-G HERBS
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Paskutiniais laikais plinta sandai, kad Staliną pra
negalėjau
suprasti,
kas
čia
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
VISUR ŽINOMI VAISTAI, rūpestingai rankom sutaisyti pagal originalius
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia,
kalba
—
Lietuvos
patriotas,
receptus
iš
Europos.
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
Z-G ŽOLIŲ ARBATA Nr. 17, tonikas viduriams reguliuot. Pagyvina su
ar
Kremliaus
garsiakalbis?
vimą apmoka Susivienijimas.
ima jo vietą, kai giltinė ji nuainei?
tingusia sistema. Greitas, bet švelnus, saugus ir gelbsti. Kaina $1.12*.
Malonėkite man paaiškinti, Z-G ŽOLIŲ ARBATA Nr. 2—palengvina arthritį ir reumatų. Tūkstančiai
Tapk Susivienijimo nariu Ir priraiyk savo Šeimos na
Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
patenkintų vartotojų. Kaina 1/57*.
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
Tysliava
Bimbai,
ar
Bimba
Arbata Nr. 39—ra m na nervus. Miegosi be pilsų. Kaina $1.37*.
lapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama “Ke
suodamas:
Tysliavai tarnas?—Jonas.” Arbata Nr. 78—gelsti aukšta kraujų, išimdama nereikalingų skystį iš
leivio” knygyne:
ir raumenų. Kaina $1.37*.
Komentarų nereik, atsa kraujo
RTAN'IS ANALGESIC SALVE—Greita šilima palengvina skausmus rau
LITHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA
KELEIVIS
kiau trumpai: AŠ NEŽI menyse. Kaina $1.25.
1
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DIDIEJI PLĖŠIMAI

Vietines Žinios

Nr. 36, Rugsėjo 5, 1951

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

MOTERYS KARO
DARBAMS

NUŠOVĖ

POLICININKĄ Oras Sugadino Labor Day
Šventę

Ryšium su užpuolimu ir
--------| Pereitą penktadienį į
ipiplėšimu Calumet Con- Amerikoj jau kalbama, šiaurę nuo Bostono buvo
struction firmos pereitą sa- kad moterims gali tekti eiti nušautas šteito policininkas
vaitę, Bostono laikraščiai į dirbtuves karo darbų Savela. Užmušėjystė įvyko
duria policijai į akis, kad'dirbti. Amerika yra nusi- netoli Barre miestelio, ant
LIETUVIŲ KALBA LIE- lietuviškose parapijos iš vi beveik nei vienas didžiųjų ‘ stačiusi per 2 metu smar- Petersham-Athol vieškelio.
TU VIS KOJ MOKYKLOJ so nėra, vra tik Vilkutai- plėšimų čia nebuvo dar iš-į kiai ginkluotis, todėl karo Policininkas važiavo auto- kelis milionus dolerių nučiai.
Tėvą*. aiškintas ir nei vienas ban pramonei reikės labai daug mobilium tą kelią patru stolių. Buvo atvažiavęs ir
ditas nesuimtas.
darbo rankų. Vyrų gali liuodamas ir pastebėjo įtar Darbo Departamento sekre
Prasideda mokslo metai
Štai trumpas tokių atsiti neužtekti, ypač jeigu dau tiną mašiną su įtartinais torius Tobinas iš Washingir “lietuviškoj” parapijos Taksai Pakilsią Dar $10
kimų rekordas:
giau jų reikės karo tarny žmonėmis. Jisai siekė savo tono (jis yra bostonietis),
mokykloj vėl nėra lietuvių
radio, kad duoti apie tai ži kuris turėjo pasakyti kalbą,
kalbos. Buvo kalbėta ir Taksų komisionierius sa 1949 metais, rugpiučio bai.
Amerikos moterų biuro nią policijos barakams. bet klausytojų susirinko nešnekėta, kad šiais metais ko, kad kitais metais Mas mėnesį, Bostono priemiesty
Brookline
banditai
pagrobė
Washingtone
apskaičiavi Staiga iš įtartino automobi- daugiausia. Jisai pasakė,
lietuvių kalbos, Lietuvos sachusetts gyventojai turė
geografijos ir istorijos pa sią mokėti valstijai apie troką su $40,000 ir iki šiol mu, dabartiniu laiku šioje liaus pasipylė šūviai ir po kad Amerikoje šiuo laiku
mokos bus įvestos į mokyk $10 daugiau taksų. Dėl šitas plėšimas nėra išaiškin šalyje esą 32,600.000 mote licininkas buvo užmuštas yra 49,000,000 darbininkų
rų tarp 14 ir 65 metų am vietoje. Vėliau toj vietoj ir kad daugumas jų pri
lą, bet reikalas palieka, taksų kėlimo jisai kaltina tas.
klauso prie unijų. Jo ma
1949
metais,
29
balan

žiaus,
kurios, reikalui esant, rasta 11 iššautų gilzių.
kaip ir pernai buvo. Lietu mokamą seniems žmonėms
nymu, ateis laikas, kad visi
viškų dalykų lietuviškoj pašalpą, dideles algas poli džio, plėšikai užpuolė Cop- galėtų būti pristatytos prie
Plėšikai
Pagrobė
$14,700
prigulės prie unijų.
ley
Square
viešbutį,
išplėšė
karo
darbų.
mokykloj nebus ir tėvai tu cijai, mokytojams ir tt. Ji
rės savo vaikams vėl išlai sai užmiršta tik politikie- $10,000 ir iki šiai dienai BALKANUOSE KARO
Pereitą penktadienį du MUSŲ SKAITYTOJAMS
kyti šeštadienio “lituanisti rius-valdininkus, kurie nuo piktadariai nėra žinomi.
NEBUSIĄ
ginkluoti plėšikai užpuolė
Tų pačių metų gegužės
ANGLIJOJ
kos mokyklėlę.”
latos kelia sau algas.
mėnesį Arlingtone buvo už Paskutiniais laikais buvo Calumet Construction Co.
Pranešam, kad musų skai
Su šeštadienio pamoko
pulta didelė krautuvių kom gandų, kad Maskvos diri įstaigą Roxburyje, pagrobė tytojai Anglijoj gali atnau
mis yra tas nepatogumas, Serga M. Jakubauskas panija, pagrobta $10,000, guojamos Balkanų valsty $14,700 ir pabėgo automo- jinti prenumeratą per “Ke
kad vaikai turi mokytis tuo
ir plėšikai iki šiol nesuimti. bės ruošiasi pulti Jugosla bilium. kurį jie buvo pavo leivio” atstovą šiuo adresu:
metu, kada kiti vaikai ne Sunkiai serga Mykolas Tų pačių metų spalių mė viją, kurios diktatorius Ti gę prieš kokį pusvalandį.
Mr. A. Zamžickas,
lanko mokyklos. Ir tėvams Jakubauskas, senas, 71 me nesį buvo užpultas Copley tas nenori klausyt Stalino. Vėliau tas automobilis bu
26 Devonport Rd.,
ir vaikams butų daug pa tų southbostoniškis gyven Plaza hotelis ir pagrobta Bet žmonės, kurie Europo vo atrastas ant Back Bay
London 12 W.
Priima naujus užsakymus
rankiau, jei lietuviški daly tojas, Simono Jakubausko $12,000. Plėšikai nesuimti. je seka iš už “geležinės už tuščias.
kai butų dėstomi mokyklo giminė. Guli Camey ligo 1950 metų sausio 10 d. dangos” gaunamas žinias,
Matyt, banditai turėjo ži ir atnaujina prenumeratą.
Parduoda “Keleivio” visas
je darbo dienomis, po kitų ninėj.
buvo užpultas Statlerio Ho sako, kad vargiai galima to- nių, kad tą dieną ši kom knygas.
“Keleivio” kaina
pamokų. Tada šeštadieniais
telis ir isplėšta $47,000. kj0 kar0 Balkanuose tikėtis, panija turės daug pinigų, Anglijoj 3 su puse dolerių.
vaikai galėtų būti šeimose.
nes tenai ir ekonominis nes ji turėjo užmokėti vie “Keleivio” Administracija.
Sumažėjo Vedybų Skaičius Plėšikai neišaiškinti
Rytojaus dieną buvo už skurdas labai didelis, ir po nam rangovui $10,000 už
Nesenai klebonas buvo
pažadėjęs, kad seselės pasi Vedybų registracijos biu pulta Brink firma, kur iš litinė padėtis Maskvos poli atliktą darbą. Kai plėšikai
ruoš dėstyti lietuviškus da ras praneša, kad šiemet per plėšta $1,200,000. Plėšikai tikai labai nepalanki. Ne įsiveržė, tie pinigai rango LIETUVIŲ MELODIJOS
VALANDA
lykus mokykloje. Bet ar rugpiučio mėnesį vedybų nesusekti ir pinigai nesura apsakoma priespauda ir vui buvo jau sumokėti ir jis
dar
nebuvo
iš
ofiso
išėjęs.
nuolatinis šeimynų skaldy
Populiariškos Radio
seselės nespėjo pasiruošti, skaičius sumažėjo 160 san sti.
Atkišus
plėšikams
revolve

Šią
vasarą,
27
liepos,
bu

mas,
nuolatinis
žmonių
trė

Programos
tuokom.
Pernai
per
tą
pa

ar kokios kitos priežastys
rius
ir
pareikalavus
“
ati

vo
užpultas
Somervillės
mimas
yra
taip
griežtai
nu

atsirado, tik lietuviškoji ltį laikotarpį Bostone susi
rytais nuo 11
bankas ir išplėšta $33,059. statęs gyventojus prieš ko duokit pinigus,” rangovas ikiSekmadienio
mokykla palieka ir toliau tuokė 1,180 porų.
12 vai. iš stoties WTA0,
Plėšikai nesusekti.
munizmą, kad prie kiekvie išsitraukė iš kišeniaus ką 740 klc.
be lietuviškų pamokų.
Rugpiučio 1 d. užpuoli- Į nos progos jie gali sukilti ir tik gaurus $10,000 ir pada
o
—
_
~
T
VT
V
—
vė jiems, nes manė, kad jie Biznio reikalais kreipkitės:
i
oueme ižu i/onun u
Savo laiku spaudoje daug
as įvyko West Side, Pa nnvnrcf
Iiuvv;i ov* cavn diktatorius.
reikalauja pinigų iš jo. Pas 409 W. Broadvvay, So. Boston
triukšmo buvo kilę dėl kun.!
-------grobta $4,000. Plėšikai nie
ADMINISTRACIJOS
kui banditai išlupo dar $4,- Arba telefonuokit: SO 8-0520
Vilkutaičio “politikos.” Vi-' Pereitos savaitės pabai kam nežinomi.
PRANEŠIMAI
700 iš kompanijos seifo, lie LIETUVIŠKA BARBERNĖ
sai be reikalo kun. Vilku- go j Bostono policija suėmė Rugpiučio 2 d. apiplėštas!
pė visiems sueiti į kitą kam
taitis buvo puolamas, nes du dentistų, būtent Coope- Somervillės
restoranas;
pa_
—Z
,,
Ch. S. Babenas
v*
i—i Gaunam daug paklausimų,
barį. užrakino visus ir pa
jis daro tiktai tą, ką daro ri ir Reinesą, kurių ofisuo- grobta
§7,o00; plėšikai ne- kiek
mokai už
684—5th Street
ir kiti lietuviškų parapijų se buvo palaikomas “gem- susekti.
So. Boston. Mass.
.
mus. Taigi pranešam, kad už spruko.
kunigai.
Kitokių kunigų blinimas.”
(37)
- Pereitą savaitę išplėšta giminiu paieškojimus, jeigu jie
RADIO PROGRAMA
$14,735 iŠ Calumet Con-: neilgesni kaip 25 žodžiai, skaistruction firmos.
Niekas tom po 75 centus. Jeigu paieš- Lietuvių Radio Korp. pro LIETUVIS PERKA DžIONKĄ
nesusektas.
kojimas ilgesnis kaip 25 žo- grama per buvusią stotį
Juozas Sinkevičius
LINKSMA RUDENS GEGUŽINE
Ką visa tai rodo?
džiai, tai tada skaitom po 3 cen- WĘHS, kuri dabar vadina Pranešk,t jam ką turit. Jis nu
ir pasiims kada tik jums pa
Tai parodo, kad užpuoli- tus nuo kiekvieno žodžio,
si stotis WHEE, 1090 kilo- pirks
—įvyks—
rankiau, popiet ar vakare. Telefo
mai vra gerai organizuoja- Norint kad paieškojimas tilp- Įcycles, 9:30 iki 10:30 vai. nuokit: SO 8-8343.
(36)
m
j '
tų daugiau kaip vieną sykį. už
RUGSĖJO (SEPTEMBER) 16, 1951
kiekvieną sekantį sykį reikia ryte sekmadienį, bus se
Romuvos Parke Brocktone
VAISTAS “AZIVA”
kanti:
primokėti po 50 centų.
į
Debesys
Trukdė
Stebėt
šokiams gros AL STEVENS RADIO ORKESTRĄ
1— Falcons orkestrą.
Tokia pat kaina ir smulkiems
1— Vaistas nuo nudegimo ir
Saulės Užtemimą biznio skelbimams, kaip farmų
2— B.
Brazdžionis iš nuo nušutimo vandeniu.
Ruošia Bostono Lietuvių Tautinių šokių Grupė
ar namų pirkimas, visokie par Worcesterio skaitys paskai 2— Vaistas nuo atdarų žaizdų
(Onos Ivaškienės vadovaujama)
Praeitą šeštadienį saulė davimai ir tt.
tą “Tautos Šventė ir Išei- —mostis.
• *•
patekėjo užtemusi, bet tam Užmokesti geriausia prisiųsti VIS.
3— Akių vaistas.
kartu
su
skelbimu
ar
paieškoji

sus debesys trukdė stebėti
4— Vaistas nuo kojų niežej i
3— Magdutės Pasaka.
tą užtemimą. Rugsėjo pir mu. Saugiausis būdas pinigams Po programos prašome mo, pirštams, tarpupirštėms ir
mos užtemimas buvo žiedi- į siųsti yra pašto money orderiai parašyti laiškelį ar atvirutę papirštėms.
nis, nors Amerikoje mes jį Jeigu kam paštas toli, tai pi- stotį WHEE, Lithuanian 5— Vaistas nuo galvos nieže
galima siųsti ir popierimatėme tiktai kaipo dalinį nigus
Program, 35 Court St., Bos jimo.
nias doleriais.
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
užtemimą.
Kas siunčia pašto ženkleliais, ton, Mass., o biznio reika pagelbsti.
prašome nesiųsti brangesnių lais rašykit ofiso adresu: 7— Vaistas nuo inkstų skau
Ištekėjo pp. Namaksių
ženklelių kaip 10 centų, ir pra- 502 E. Broadway, So. Bos dėjimo.
duktė Dolores
! šome nesiųsti Air Mail štampų. ton 27, Mass.
Reikalaukite šitų vaistų pa
Steponas
Minkus.
žymėtais
numeriais. Kaina už
Pereitą sekmadieni West| Kanados.
ženkleliai
mums visai negalioja.
kiekvieną numerį $1.00. Pini
Roxburyje ištekėjo jaunes
Administracija REIKIA DARBININKO
gai, čekis ar money orderis iš
nioji pp. A. J. Namaksių
VIŠTŲ FARMOJE kalno. Adresuokit:
(51-1)
duktė, Dolores Ann, už Juo Tni>>nu>nTnrrfnTB
Yra darbas tuoj pat prie viš
Joseph Machinskas
zo A. Petkaus. Šliubas bu
tų priežiūros, dėl algos susi
295 Silver Street
vo šv. Teresės bažnyčioje,!
tarsime. Kreiptis į
(36)
South
Boston 27, Mass.
o po šliubo buvo tėvų iškel
Julius Aukštikalnis,
tas banketas gražioj svetai-l
55 Summer St.,
Middleboro, Mass.
nėj. Svečių galėjo būti apie
Užsisakvkit kultūros ir
APSIDRAUSK NUO
visuomenės mokslų žur
400.
LIGOS IR NELAIMĖS
nalą “Darbų**.
ATLIEKAME ĮVAIRIUS
Imant viską bendrai, ves
SPAUDOS DARBUS
Už $12 per metas gausi ligoje
tuvės buvo labai iškilmin
“Darbą“ leidžia Lietu
$25 pašalpos savaitei
gos ir gražios. Jaunoji bu-’
FORUM PRESS
vių Darbininkų Draugija.
yra
lietuviška,
South Bostone.
vo labai gražiai pasipuošus
Visais insurance reikalais
modemi’ka ’pauvtuvė, kurios savi
kreipkitės į:
(n35)
ir dailiai atrodė. Taip pat
ninką*
yra
A.
Jau pasirodė “Darbo"
P
e
1
d
ž
i
u
s.
ilgus
! gražiai išrodė ir p. Katerina
naujas numeris ir gau
BRONIS KONTRIM
•metu* buvę.“Dar
namas musų jsta'.goje.
iNamaksienė, jaunosios mo
598
East Broadway
bininko“ adminis
tratorius. Šioje
kina.
South
Boston, Mass.
spaustuvėje
yri
“Darbo“ metinė prenu
atliekami įvairūs spaudos darbai: kaip
Tel SO 8-1761 ir SO 8-2483
Banketo suruošimui bu
merata vienas doleris.
PROGRAMOJE:
tai: konstitucijos • mokesčių knygelės*
Pavienė
kopija
—
25
cent.
vo paimti tam tikri profe
pamfletai * plakatai * įvairūs tikietai *
Lietuviški žaidimai su dainomis, tautiški šokiai,
laiškams antraštės. • vokai * vestuvių
sionalai, kurie tik tokiomis
pakvietimai — Uedding Invitations ir
čekius ir money orde
deklamacijos, plastikos ir gimnastikos numeriai.
Lietuviška Aptieka
Lt.
iškilmėmis ir užsiima. Gert,
rius rašykit LDD iždinin
Lietuvių tautinių kostiumų paradas ir kontestas
FOTOGRAFIJOS būdu — Offsetu
ko Wm. V. Anesta var
Savininkas H. CABIT
valgyt, šokti ir linksmintis
perspausdiname: maldaknvges. * mo
moterims, merginoms ir mažoms mergaitėms.
kyklų
vadovėlius
ir
t.t.
Visais
spaudo*
du
ir
siųskite
sekamu
ad

svečiai galėjo kiek tik keno
reikalais kreipkitės:
100 Dorchester Street
resu:
Ilgakasių kontestas mergaitėms, 5-12 m. amžiaus.
širdis trioško.
SOUTH BOSTON
w
Jauniausias ir seniausias pikniko dalyvis gaus
Linkime jaunavedžiams
Tet SO 8-4149
darbas
dovaną. Progiama pievoje prasidės 2:30 vai.
laimingos ateities.
Turim visokių vaistų. Siunčiam
636 Broadvvay
(fronuM Press)
Salėje šokiai prasidės 4 vai.
net Europon. Kalbam lietuviš
P.O.SOX SS
So. Boston 27, Mass.
kai. Patarnavimas mandagus;
Massachusetts vieškeliuo
BROCKTON 68,HAS&
kainos nebrangios. Gyvename
Kviečia visus atsilankyti
RENGĖJAI.
se per Labor Day šventę
Tel. Brockton 8-0729W
čia jau 20 metų.
(40)
užmušta 11 žmonių.
aajuuaaju.jdddduuuuas

Dar b as

L

NAMAS PARDAVIMUI

South
Bostone, netoli Canon
Beach’ių, 3 šeimynų, 14 kambarių
namas. Penki rūmai tušti. Savi
išvažiuoja Floridon gyventi
Bostone šįmet Labor Day Jninkas
ir nori greitai čia parduoti visus sapraėjo nekaip, nes oras bu- po “
“į* Antras namas 6 šeimynų
5 ir 6 kambarius, šiltas vanduo
vo prastas. Biznieriai, ku ir kiti patogumai. Kas nori matyt,
kreiptis šiuo adresu:
rie tikėjosi gerai tą dieną prašau tuojau
Teklė Čepulienė,
1 Pages Court, So. Boston.
pasipelnyti, sakosi turėję
(36)

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ■» I U I
Ir *m 7 IU •

546 BROADWAY
BO. BOSTON. MAM.
BOUtfc

A. J. NAMAKSY
KKAL ĮSTATE 8 INSURANCR

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON.
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 37 ORIOLB STRUT
West Reabtuy, M—
Tel. PArkway 7-0402-M.

II
Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
noo 10 iki 12 ryto

495 COLUMBIA ROAD
arti Upham'a Comer
DORCHESTER, MAS*.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad tarimą mu-[
sų krautuvėj visokių mašinų išrandavojimui, kaip tai Floor Sanders, Wall Paper Removers, Boat
Sanders ir kitų. Taipgi tarime vi
sokių pentų. varnišių. sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.
<28 E. Broadvvay,
So.
Tsl
g-4148

TeL SO 8-28*5
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Ndo 9 ryto iki 7 vakaro
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietaus Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos
XRAY Aparatų
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 noo 7-8

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, Kimbal
Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371
arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimų Santaokal
Jei Reikia, Duoda Pencillino
VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien,
šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales.
(-)
Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141
arba namuose, 1650 Columbia
Rr., So. Bostone, Tel. SO 82414.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI
(Insured
»)

Ha pat ir i toSaugi priefiuro,
126 BROADWAT,
80. BOSTON, MASS.
Tek SOatk

t

