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Šiaurės Atlanto Sąjungos Vadai
Tariasi Ottawoj
{ Karo Sąjungą Traukiamo* Graikija ir Turkija; Euro
pos Kraštam* dėl Ginklavimosi Trūksta Dolerių;
Amerika Duo* Karo Užsakymus Europos Kraš
tams; Demokratijų Koalicija Vi* Dar Šlu
buoja; Vokietija Bus Ginkluojama

Graikų Rinkimai Be\ Kanados sostinėj Ottawoj
Prezidentas Trumanas šjl Liberalai Siūlo
pirmanienj, minėdamas
Aiškia* Banaumo* kvksta Šiaurės Atlanto SąAISKIOS uauyūmos ,jungos tarybos posėdžiai,
Remti Užsienius
Amerikos konstitucijos die
„
_.
- ,
.'kuriuose dalyvauja didžiųną, 164 metų sukaktuves'
Rugsėjo 9 d. Giakijoj
demokratinių valstybių
demokratu!
kaip buvo priimtas pagrin Pažangiųjų
įvyko parlamento rinkimai. užgįenių reikalų ministeriai
dinis Jungtinių Amerikos organizacija, Americans for į
Balsų skaitymas užsitęsė ir karo vadai Amerika pa_
Valstybių istatvmas, sulygi-1 Democratic Action, paskelkelias dienas. Rinkimuose
kad į šiaurės Atlanto
no Amerikos konstituciją su!bė sav0 nusistatymą dėl dapumą
kartą
dalyvavo
maigąj
un
gą
butų
įtrauktos
Riisiins
lrnneifuoiio i»coL-a vimo paramos užsieniams
Rusijos konstitucija
ir sakė,
Armija demonstruoja nepaprastą televizijos aparatą, kuris nutraukia visokius paveik
salo Aleksandro Papagos Graikija ir Turkija ir, pirkad Rusijos konstitucija, ir sako, kad Amerikos in
slus ir juos tuoj perduoda toli į užfrontę karo vadams. Tuo budu fronto viršininkai
vedama
graikų
mieji pranešimai iš Ottakuri žada piliečiams visokių teresuose yra remti užsienių
........... partija
„
,
« su-)mieji
gali stebėti musių eilgą ir priešo pozicijas. Tokios televizijos akys yra įtaisytos 31 pė
siviemjimo
vardu.
Mar

dos ilgumo autobusuose, bet fronto sąlygoje jos bus Įtaisytos šarvuotose mašinose.
wos sako, kad tam pasiūly
teisių, yra apgaulė ir jokių draugus, kad sudarius stip
šalo Papagos partija prave mui bus pritarta. Šiaurės
teisių piliečiams neduoda. rią jėgą prieš gresiantį bol
dė 107 atstovus, pažanges Atlanto Sąjunga bus nukel
Neduoda todėl, kad Rusijos ševikiško imperializmo pa
nė gen. Plastiras vedama ta į Viduržemių jurą ir į
smurto valdžia stovi aukš vojų. Tos organizacijos va Sprogimas Fabrike Korėjos Kautynėse Lavina Graikų
“
nacionalinė
progresyvė Mažąją Aziją.
Atlantai Atakuoja
Sabotažninkus partija
čiau įstatymų ir gali su pi dai, profesorius A. Schle- Užmušė 12 Žmonių
” pravedė 78 atsto
Svarbiausias
klausimas,
liečiais daryti, ką tik ji no singer ir J. Loeb sako, kad
vus,
liberalų
partija
—
58,
‘
‘
pasaulis
yra
džunglės,
”
kurį Šiaurės Atlanto Sąjun
Wood River, Ilk, Shell Korėjos “paliaubų dery- Jungtinių Tautų organi
ri. Rusijos piliečiai gyvena
dešinioji
“
liaudies
”
partija
kuriose
stipresnieji
ėda
gos
vadai turi išspręsti, yra
zacijos
komisija,
kuri
pri

kaip džunglėj ir gali bet ka
Oil Co. aliejaus valykloje bos” tebėra pertrauktos,
—
2
atstovu
ir
kitos
grupės
silpnesnius
ir
pasiruošimas
ekonominis.
Sustiprintas
įvyko smarkus sprogimas, Bolševikai neatsiliepė į pa žiūri Balkanus, skelbia, kad
da pasidaryti valdžios au
i gintis yra būtina išsilaiky- kulis užmušė 12 darbinin- skutinį generolo Ridgvvay bolševikai rusų pavergtuose —11 atstovų.
ginklavimasis Europoje vėl
komis.
Įmo sąlyga. Pasiruošimas kų ir 20 sunkiai sužeidė.'siūlymą atnaujinti derybas, kraštuose lavina Graikijos Iš viso parlamente yra iššaukė “dolerių badą.”
Nepaprastai griežtais žo-'gintis reikalauja, kad visos Sprogimas įvyko nakčia iš bet bolševikai surado naujų partizanus, moko juos sa 250 atstovų ir nė viena gru Amerikos vyriausybė sutiko
džiais prezidentas Trumą-J demokratinės koa 1 i c i j o s pirmadienio į antradienį, “incidentų” ir skundžiasi botažo ir kitokių pilietinio pė nėįuri daugumos.
duoti Anglijos, Prancūzijos
nas kalbėjo apie Rusijos valstybės butų stiprios ne vienoje aliejaus valymo per radio, kad Kaesong karo gudrybių. Graikų par
ir kitų vakarinės Europos
vergų stovyklas ir sakė, kad įtik karišku atžvilgiu, bet tu- krosnyje. Sprogimas ištaš- miesto neutralumas vėl šu tizanų stovyklos veikia Al
kraštų pramonei , nemažus
Hitlerio mirties stovyklos ir.retų ir stiprų ūkį.
karo užsakymus, ne ma
banijoj, Bulgarijoj, Čecho- KALĖDŲ DOVANOS
kė degantį aliejų ir aplaistė įlaužytas.
Sibiro vergų stovyklos yra į
_________________
arti esančius* darbininkus. I Tuo tarpu Aliantų karo slovakijoj, Lenkijoj, Rumu
MUSŲ KAREIVIAMS žiau, kaip 500,000,000 do
daug didesnės blogybės, ne Trumanas Sveikina Kurie nebuvo staiga pri- daliniai smarkiuose susirė- nijoj ir Vengrijoj. Tose še
lerių vertės, kad tų kraštų
gu bet kokia tironija praei“dolerių
spragą”
užpil
trenkti bėgo nuo išsprogu- mimuose rytiniame Korėjos šiose valstybėse graikų par
tyje. Kremliaus valdžia da Sekretorių Acheson sios krosnies šaukdami pa- fronte nuvijo bolševikus tizanai yra lavinami ir ruo- Amerikos paštas prašo, džius.
Be to, kongresas
kad dovanų siuntimas musų
baltiniu laiku yra šlykštes
skyrė
stambias
sumas Va
galbos.
Sužeistieji,
visi
nuo
kelių
aukštumų.
Smaršiami
pilietiniam
karui
kareiviams nebūtų atidėlio
Trumanas _
«
1
7
1* j • o • •
___ *
i — “ * Graikijoj.
Z- *7 • • •
nė, žiauresnė ir griežtesnė, Prezidentas
skaudžiai apdegę, nugaben- ki artilerijos ugnis atrėmė
jamas. Tūkstančiai musų karų Europos ginklavimui
negu carų, negu Čingizcha- praeitą savaitę sakė spau ti į ligoninę.
kelius
bolševikų
bandymus
kareivių yra Azijoj ir Euro si stiprinti ir demokratijų
dos atstovams, kad kol jis
no ir kitų tironų valdžia.
atgauti prarastas kalvas.
poj ir dovanų pristatymas koalicijos vadams tenka tas
bus prezidentas valstybės
Sako,
Eisenhoicer
sumas paskirstyti.
Mūšiai
Korėjoj
eina
labai
jiems užima ilgą laiką.
Prezidentas
Trumanas sekretorius Dean Acheson
smarkus, bet jie yra tik vie
kalbėjo apie Amerikos kon bus valstybės sekretorių. Naujas Atominių
Bus Kandidatas Dovanos jurininkams ir Trijų didžiųjų valstybių,
Amerikos, Anglijos ir Pran
tinio
pobūdžio.
Aliantai
stituciją, kaipo piliečių ap Kartu prezidentas Truma
Ginklų Bandymas
marinams
užjūriuose
turi
cūzijos, užsienių reikalų mi
daro vietomis puolimus, Amerikos spaudoje vis
saugą ir jų teisių garantiją. nas sveikino sekretorių dėl
būti
pasiųstos
ne
vėliau,
nisterių pasitarimai WashMusų šalies konstitucija yra pavykusios taikos su Japo Šiomis dienomis Nevados kad sutrukdžius laukiamą dažniau minimas generolas
kaip
iki
š.
m.
spalių
15
die

ingtone sprendė klausimą,
daug revoliucingesnė, negu nija pasirašymo konferen valstijoj, Frenchmen’s Flats bolševikų ofensyvą, kuriai D. D. Eisenhower, kaipo
nos.
Dovanos
kariams
į
Ja

kaip įtraukti Vokietiją į
tariamai revoliucinė Rusi cijos.
vietovėje bus daromi nau kiniečiai ir šiauriniai korė galimas republikonu parti poniją, Korėją ir Pacifiko Vakarų gynimosi koaliciją.
jos konstitucija. Musų kon Prezidentas dėlto pasisa jausieji atominių ginklų jiečiai esą pasiruošę. Ali jos kandidatas 1952 metų
stitucija duoda piliečiams kė apie valstybės sekreto bandymai dalyvaujant 5,- antų vadai sako, kad JT jė prezidento rinkimuose. Sa salas iki spalių 15 ir jokiu Prieš vokiečių militarizmo
tikras teises ir riša kaip pi riaus vietą, kad ir spaudoje 000 kareivių. Bus bando gos yra pasiruošusios su- ko, generolas sutiksiąs savo budu ne vėliau, kaip lapkri atkūrimą griežtai pasisakė
liečius taip ir pačią vyriau ir kongrese buvo kilusios mi atominiai ginklai, gal gniuždyti bolševikų ofensy- kandidatūrą statyti ir apie čio 1 d. į visus kitus užjū Prancūzija ir todėl sutarta,
sybę, kuri gali veikti tiktai kalbos, jog po pasirašymo atominė artilerija, prieš vą stipria artilerijos ugnim savo sutikimą painformuo rius paketai turi būti pasių kad vokiečių kariški dali
sti ne vėliau, kaip lapkričio niai bus ginkluojami tiktai
įstatymų ribose.
taikos sutarties su Japonija “priešo” karo pajėgas fron ir karo aviacijos persvara. siąs visuomenę prieš 1952 15 d. Paketai gali būti iki kaipo “Europos armijos”
metų partijos konvenciją. 70 svarų, bet paketai siun
Trumanos griežtas Rusi Dean Acheson trauksis iš te. Laike bombų sprogimo Šią savaitę Korėjos mušiai eina į šiaurę nuo Yang-'Republikonu partijoj dabar čiami per New Yorko paš dalis, o vokiečių generalinis
jos neva konstitucijos įver savo vietos ir jo vietą gal kareiviai bus atitraukti į
štabas nebus atstatytas. Dėl
eina didelis Eisenhowerio
tinimas buvo padarytas užimsiąs New Yorko guber saugią vietą, o paskui in gu ir kai kuriose kitose 150 šalininkų bruzdėjimas. New tą į užjurius gali būti tiktai priimtojo kompromiso bus
kongreso knygyne, pade natorius, Thomas E. Dewey. strumentais bus nustatyta, mylių ilgum ofronto ėieto Yorko gubernatorius Thom 50 svarų. Paketai turi būti tariamasi su Vokietija, ar ji
,
kada jie saugiai gali grižti se.
gerai supakuoti, gali būti
dant konstitucijos ir nepri
as E. Dewey, du kartu bu apdrausti, turi būti aiškiai sutiks be visiškos lygybės
į
bombų
sprogimo
vietą.
klausomybės
deklaracijos JAUTIENA MĖSA
vęs republikonu kandidatas su rašalu adresuoti, o adre dėtis į Vakarų gynimosi ko
Prezidentas Trumanas šį
originalius dokumentus į
PABRANGS 2 CENTU
SENATAS REMIA
prezidento vietai, praeitą so duplikatą patartina įdėti aliciją, ar atsisakys gink
pirmadienį
prašė
kongresą
helijaus dujų pripildytus in
luotis.
ŠEN. P. H. DOUGLAS savaitę vėl iškėlė generolo
paskirti
papildomai
484
mi

ir
į
paketo
vidurį.
dus apsaugai.
Laukiama, kad Ottawoj
Kainų stabilizacijos ofi lionus dolerių “pekliško
Eisenhowerio kandidatūrą,
bus pritarta taikos sutarties
sas Washingtone praneša,
Senatorius Paul H. Doųg- o paskui jį už generolo kan
sios
”
(vandenilio)
bombos
su
Italija pakeitimui, kad
‘Mažas Kumpis* Nėra Kyšis kad jautienos mėsos kainų dirbtuvei prie Savannah las laimėjo ginče su prezi didaturą pasisakė ir sena Pardavė 72 Mažus Vaiku*
Italija galėtų daugiau ka
“lubos” pakeliamos nuo
dentu Trumanu dėl skyrimo torius Duff ir eilė kitų reupės,
So.
Carolina
valstijoj.
dvejų Illinois teisėjų. Se ;ublikonų vadų.
Marblehead, Mass., vie riuomenės suktlti.
Senato komisija tęsia Re- pusantro iki dvejų centų
svaini.
Pakeliamos
ir
kai
natas
atsisakė
patvirtinti
constmction Finance Cor
Varžytynės republikonu nas senas daktaras, vienas NEHRU KONGRESO
“The N. Y. Times” Mini
poration (valdžios banko) kurių rusių kiaulienos mė
100 Metų Sukaktuves du prezidento paskirtu tei partijoj eina ir eis tarp se New Yorko advokatas ir
PARTIJOS VADAS
tyrinėjimą. Vienas buvęs sos kainos. Patvarkymas Didysis New Yorko dien sėju, kurių paskyrimui šen. natoriaus R. A. Tafto ir ge daktaro jauna žmona buvo
Indijos Kongreso Parti
to banko valdininkas, apie mėsos didmenų kainų raštis “Times” šį pirmadie Douglas nepritarė.
nerolo Eisenhowerio. Sena apkaltinti šį pirmadienę va
pakėlimą
po 1 centą svaini
Frank Prince, prisipažino,
torius Taftas jau veda savo rę “beibių raketą” ir parda- jos vadovybė vėl išrinko
ni minėjo 100 metų sukak
kad jis gavęs iš vieno sko jau išleistas, o krautuvėse tuves. Dienraštis pradėjo Per 10 Metų po $20,000,000 rinkiminę kampaniją ir lan vę 72 mažus vaikus norin- Javvaharlar Nehru partijos
lintojo, St. Louis firmos mėsa pabrangs išleidus kitą eiti 1851 metais rugsėjo 18
ko įvairias krašto vietas tiems vaikus įsūnyti žmo pirmininku vietoje P. TanLithofold Corp., dovanų patvarkymą “po kelių die- d. keturių puslapių dydžio Aštuoniolikos policinin- telkdamas savo šalininkus. nėms. Svarbiausioji kalti don, kuris pirmininkavo
“mažą kumpį,” vaisių, kve- ni^‘
ninkė esanti Mrs. Alice B. partijai nuo pereitų metų.
ir per 100 metų išaugo į vie-kų byloje New Yorke proClarke, 25 metų moteris, 72 P. Tandon atstovavo kon
palų ir fotografijos aparatą.
Korėjoj Pergalė
ną didžiausių dienraščių kuroras sakė, kad per 10
metų Dr. Henry C. Clarke servatyvi partijos sparną, o
Tas valdininkas sakė, kad NEW YORKE LANKOS
pasaulyje. Dienraščio su- metų gembleriai darė kastokios dovanos, jo manymu,
LONDONO MAJORAS kaktuvių proga New Yorko met po 20 milionų dolerių, Vėliausiomis žiniomis JT žmona. Pats daktaras sa- i Nehru vadovauja pažangesnesančios kyšis, ypač kad
“Times” leidėjai gavo daug “biznį,” o “sukčiai, grafte- jėgos Korėjoj rytiniame kosi esąs nekaltas ir paleis-' niam sparnui, kuris siekia
kumpis buvęs mažas, tiktai New Yorke šią savaitę _sveikinimų iš visų pasaulio riai ir vagys” policininkų fronte užėmė svarbias auk- tas iki teismo po $1,000 bė-^iš Indijos padaryti pasau8 svarų. Jei kumpis butų lankosi Anglijos sostinės šalių.
r
Sveikinimą atsiuntė tarpe tą biznį toleravo ir štumas, nuo kurių matosi 5 la. Jo žmona areštuota, lietišką valstybę, atskirtą
12 svarų, tai jau butų buvę Londono majoras, Sir Dė ir prezidentas T mm anas, kasmet gaudavo po vieną mylios priešų teritorijos, i Kaltinamasis advokatas yra nuo hindų bažnyčios vieškas kita, sakė valdininkas, nys Lowson. Jis pasitiktas iškeldamas laikraščio “auk- milioną dolerių kyšių už ty- Tai didelis laimėjimas, iško Marcus Siegel iš Brooklyn, patarimo ir konservatizmo.
,
K<»va partijoj ėjo ilgą laiką.
Tyrinėjimas tęsiamas.
labai iškilmingai.
štą žurnalistinį lygį.”
Įėjimą ir neregėjimą.
votas žiauriuose mūšiuose. Įn Y.

VAKAR “J AP.” ŠIANDIEN BIČIULIS

GINČAS DĖL JALTOS
kais samprotavimais negaJaltos susitarimas, pada- 1Iin?a Paišinti. Pavyzdžiui,
lytas su Maskvos diktatorių Jalt0Je buv0 P.‘>P^inta ru-

1945 metu ankstyvą pava- sams.tei?« ‘“‘‘vokiečius į
sarį, kaip koks' nedoras ''erg!J\,r vok,s.ku Pnevar'
piktšašis dar ir šiandien te- tos darbu mToket! rasams re’
bevargina Amerikos politi- PaJTiCijas; Jaltoje buvo su
kimus. Ar reikėjo toki su- nk? Kaud-V‘_‘ nuo bolsevtky
sitarimą daryti? Ar jis bu-re2imo Pabėgusius žmones
vo “geras dylas” tų laikų įr ,įuos Pavarta atiduoti;
sąlygose? Ar Jalta padėjo . ,.n? budeliams tikrai j
pamatą musų vėlesniems?1"^131’ Jaltoje .buvo ,.atsiiZade‘.a

gatvių kampuose, kad butų'
žmonių matomi. Tu gi, ka
da meldies, eik į savo kam-į
barį ir, užsidaręs duris,
melsk savo Tėvą slapčia; ir
Tėvas, kurs mato slaptoje,:
tau atsilygins.
“Vaikų Lupomis . . .”
Pavartojimas tokio “strei, ,
ko” prieš kunigus jokiu bu-' Sakoma’ kad vaikl* lupOb
du nereikš, kad tuo kovo- pasako tiesą, o mes manojama prieš tikybą ar baž- ™e’ ka(1 ir Pohln1^ be?ių
nvčią. Yra žinomi atsitiki- įP08 kailais. Pa^ako ue*4mai, kada aukštesnių mo- Tokl^
siaĮ aienas pa_
kyklų mokiniai streikuoda- P?1,1110 ^°JUS -lzaia’ ,
.vo prieš tą ar kitą mokytoaP.ie T
*
i ją, bet nėra žinoma, kadi^l iab'toją oui> . •
‘butų kas tokius moksleivius 1C- Mlzara sako:
•įtaręs kovojant prieš moks“Kai Adamic baigė knvią ar mokyklą. Panašus gi gai juodrašti ir pradėjo jį reĮ reikalas yra ir čia.
daguoti, jis pamatė, jog pa-

Kas Savaite

J APŽVALGA i

vargams ir negerovėms?
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Ptalapis Antras

apsisprendimo 1

Tokius klausimus galima Principo, kaip jis bu\o sviekulti be galo ir atsakymas zla‘ paskeltas Atlanto Carvisada pareis nuo to, kaip
Jalt0Je buv,° sut‘kta

Esu tikras, jei toksai mu-

J
1

dare d*džiul? klaidą: kgyrė
Tito be jokio reikalo; dievino

sų streikas bus vieningas, Tito. kaip komunizmo Jugo
po kelių šventadienių kuni- slavijoje kūrėją, o Tito yra

laisvinimo veiklos reikalu.”
Ką ta diplomatiška malimalienė reiškia p. pulkininRag if pats negaiėtų išaiškinti, juoba, kad tie “galmgeSni faktoriai” gali savo
nuomonę pareikšti ir be p.
žadeikio tarpininkavimo,
Visoj toj lozoraitiadoj
turjme reikalą su diktatoriško režimo atmata, ‘kuri*
peršasi į “vadus” ir rodo
fanaberiją. Ponas Lozorai
tis yra Į save įsimylėjęs dip
lomatiškas narcizas.
Jis
pirma bandė “Kybartų ak
tų” numeri, o dabar išvedė
į kovos lauką “Urbšio laiš
ką” ir kitokius šešėlinius
argumentus, už kurių kyšo
fašistinio ožio rageliai. At
rodo, kad ir politikoj yra
reikalingi juokdariai. Nebėra Gabrio, yra Lozoraitis.

žmonės “vertino” Jaltą tuoHels“ rusams ekonomini
gai, jei ir ne vien dėl pini- niekas daugiau. kaip biaurus
vyravimą
Mandžurijoj,
Ki

metu, kada ji buvo ką tik"’
•go, tai dalinai ir dėl tokio fašistas, vedąs Jugoslaviją Į
sutarta. Kas 1945 metais nijos neatsiklausus ir jai į
moralio spaudimo atsipei-i pražūti,
dargi
nieko
nepranešus.
kės ir atsižadės savo nege“Ir šis nusivylimas, atsieit,
už Jaltą “galvą guldė,’’ tas
ro
darbo.
baisus
politinis suklupimas,
ir dabar negali jaltiško du Visi tie Jaltos susitarimo
Japonijos ministerių pirmininkas, Shigeru Yoshida. nu
“
principai
”
buvo
moralinis
Kokia
likimo
ironija.
Už
sakoma,
paakstinęs rašytoją
sių išpardavimo visiškai pa
fotografuotas San Francisco mieste, kai jis atvyko į tai
bankrotas,
atsižadėjimas
'
lietuvybę turime kovoti su atlikti savižudystę.’
smerkti, nes tokiame atsiti
kos sutarties pasirašymo ceremoniją. Japonijos delega
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ir
viskas
Į
kime tektų pripažinti savo
j lietuviais ir dargi su dvasi-1 Viskas aišku.
Padarė
w
cija buvo pasitikta gana širdingai, karo metų įsipykhnas
politinį “vištakiškumą” ir be jokio reikalo. Bet ir dėl
eina užmarštin ir buvę priešai virsta draugais.
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“klaidą,” nusikalto prieš -Laisvė# Traukiny*”
moralinį “realizmą,” kokiu tų teritorijų, kur Stalinas
, Susipraskim kol nevelu, Maskvos popiežių ir, sąži.
vardu paprastai vadinama de facto galėjo turėti galią Rytų Europos demokratijos!akli, morališkai atbukę, ne. nes delsimas-neatitaisoma nės kankinamas, paleido Ceeto Jarda traukinio
Sudavas.
>au šūvi i galvai, pirma su* marinistas, piaeitą savaitę
moralinį atbukimą.
Kas daiyti, ką tik jis nori, W. vadą nuo mirties, nuo kalė- širdingi politinių įvykių kluiuH.
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resnis, nes pokariniai metai “Alsop’ai tariasi tikį, kad ykštų dokumentą aukšti- gražius dalykus, visada ver-, vienos Amerikos žinių rin° 5UŽi.noti;
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vilitu keleiviu 31 ura
parodė, kad Jalta buvo sa 1945 metais Rooseveltas ir no, kaipo didžiausios išmin- ta juos “pamatuoti” Jaltos agentūros atstovas Frank- Senovėj fanatikai šaky- v_ , •
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linio bankroto politika.
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paremtą
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Naujienose, ^^rpo, dar tebenešioja lietu-ko„toros tarnautojas.
Bet vieną dalykų politinis nVdii„s,ais bėriais, kurie ei.
Alsopų argumentai yra įskaitant tvirtas garantijas *dėl:ukeleivyje” ir kt., tenka viskas pavardes ir, kada viena namų šeimininkė beibė Mizara visgi pasakė.
kuF1€ ei
tokie:
teritorialinės neliečiamybės ir skaityti pilnus susirūpinimo prie tų pavardžių dar matai 5ako:
Jis nemirksėdamas skelbia
*
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“Trumpai sakant, svarbiau nepriklausomybės Lenkijos ir straipsnius dėl lietuvybės priedą “kunigas’ ir kada
“Aš kuo greičiausia iš;“tiesą, kad kiekvienas bol- Bolševikai atskviė pasiais Jaltoje aptartas klausimas Kinijos, arba pasilikti visai be slopinimo ir nutautinimo nutautinimo darbas vykdo- Vokietijos bėgčiau.”
Įševikiškas atskalūnas vra vergtąsias Rytų Europos
buvo, kokią politinę tvarką pa susitarimo. Atrodo, kad butų! darbo varomo eilėje taip mas per bažnyčias ir moAdamic, tautas nuo likusio pasaulio
Vežiko atsakymas buvo vertas mirties!
daryti teritorijose rytinėj Eu perdaug baiminga manyti, kad vadinamų “lietuviškų mo- kyklas, pastatytas lietuvių trumpas:
: Tito, Trockis, Bucharinas ir sunkiai pereinama “geležiropoj, kurias raudonoji armija Stalinas į tai butų atsakęs ka- .fcyfciųTaip, susirūpinimo sunkiu darbu uždirbtais pi“Išplaučiau jam vidu- kiti tokie nusidėjėliai turi ue uždanga.
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nereikalauja.! į «<“AAš
galėjo pripažinti, kad raudono liais metais anksčiau butų justų ir atsipeikėtų.
ji nesimestų į kokią nors mas> Bėgimais bolševikišNors tas ir nemažintų rei- Jie nepaiso, kad tuo skriau- volverį.”
sios armijos okupacija duoda supratusi jai gresiantį pavonaują avantiūrą. Preziden- kag režįmas nebus nuvers
Stalinui de facto (faktiškąją) jų iš Maskvos imperializmo kalo svarbos, bet gal nebu- džia ir piktina tuos mažutė-, Įdomų atsakymą davė tas dar paaiškino, kad tie tas
galią įvesti tokią tvarką, kokia pusės. Paaukoti musų są- tų taip skaudu, jei tą juodą liūs, kurie myli savo kraštą gelžkelio tarnautojas:
susitaręs
Rug'"k'ai
atOn"' ?ad? bolševikiški budė
jam patinka; jie galėjo naudoti jungininkus Rytų Europoje darbą vykdytų svetimtau- ’ir
’’ kalbą.......................... |~ “Hitleris
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-----jų turimą įtaką, kad išgavus iš ir meluoti, kad Stalinas yra čiai. Bet kada tai daro asjų sąžinė ir tautinė są- sija užkure pasaulinį karą;! -r'
:r atominiu i'8'
l',“™“5!®’5 ke"
Stalino kiek galima tvirtesnį pretty good fellow,” nebu- ■—-------------------------------- monė užslopinta medžiagi-taigi ieigu jis dabar pasi- •
kais 1 matuską Raseją,
pažadą įvesti priimtiniausią’VQ jokg politinis gudrumas.
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GRAIKŲ RINKIMAI
tvarką; po to jie galėjo tikėtis,Į Kada Vakarų didieji da
ieškoti jautresnių vietų, per čiau pagyventi rusų zonoj.’ atominės artilerijos šovikad tie pažadai bus išpildyti.
rė su Stalinu gėdingąją sukurias jie pajustų, jog mes ----------- ------------ --------niai, o šiomis dienomis da- Genero,M Mar,han
pažįstame juos.
j JORDANIJOS KARALIUS
Kadangi kariauti su Sta- tartį, Stalinas jau buvo suromi bandymai su mažesnė
linu anų metų sąlygose ne- laužęs savo nepuolimo su
Katalikų, taigi ir lietuvių
mis atominėmis bombomis, Generolas George C.
šalima buvo, nes ir nebaig- tartis su Lietuva, Latvija,'
bažnyčios išlaikymo ir pa
kurias galima busią naudo- Marshall, Amerikos krašto
tas Japonijos karas ir kito- Estija, Lenkija ir Suomija;:
čių dvasininkų pragyveni
ti prieš priešo kariuomenę gynimo sekretorius, 71 mekie samprotavimai tuomet Stalinas jau buvo atlikęs
mo šaltinis yra daugumoje
fronte.
ty amžiaus, praeitą savaitę
nebūtų prie to prileidę, tai Katin’io skerdynes; Stalitie doleriai, kvoteriai ir tt.,
Žinios apie naujus gink- pasitraukė iš savo pareigų,
neliko nieko kita, kaip gau- nas jau buvo pasirodęs tik
kuriuos žmonės suneša ir
lūs rodo, kad “jėgų lygsva- Pasitraukė “dėl asmeniškų
ti iš Stalino pažadus ir “ti- roję šviesoje su Stalinosuaukoja atėję bažnyčion.
ra
” yra pakrypusi Į Vakarų priežasčių,” o spaudos prakėtis,” kad jis jų laikysis. Hitlerio paktų; Stalinas
Atpuolus šitom pajamom ir
pusę. Kartu su tuo kyla nešimai sako, dėl senyvo
Pora savaičių po Jaltos jau buvo įvykdęs masines
sustabdžius mokėti parapi
klausimas,
"kodėl tie naujie- amžiaus ir nuovargio.
pasirodė, kad Stalinas savo žmonių deportacijas Į ver
jiečio mokestis, dvasininko
ji ginklai nepanaudojami Generolas Ma_hal,
pažadų nesilaiko, o kiekvie giją iš Baltijos šalių ir Len-;
reikalai atsidurtų gana
Korėjos skerdynėms baig- uenerolas Marshall antnas su Stalino režimu susi kijos; Stalinas jau buvo atliūdnoj padėty. Praktikuo
ti? Kodėl su ginklų pažan- rajame pasauliniame kare
pažinęs žmogus žinojo, kad likęs didžiąją Varšuvos jujančiam žmogui ši mintis
!ga neskelbiama pastovios buvo vyriausias Amerikos
jis ir ateityje jų nesilaikys. došvstę, kai pats šaukė len
iškels klausimą: ar šituo
taikos programa ir paverg ginkluotųjų pajėgų vadas.
Rezultate ir gavome tą, ką kus sukilti ir juos judošiš-'
nepadarys nuodėmės, ar čia
tųjų tautų išlaisvinimo rei Jo žinioje buvo ir Europos
gavome: iš vienos pusės kai paliko naciams išskersnebus pasielgta prieš Dievo
ir Azijos frontai ir jam te
kalas?
tuščius pažadus, o iš kitos iti. Stalinas Vakarų valstyįsakymus ir Kristaus moks
ko našta tiems frontams
pusės visų skelbtųjų karo!bės vyrams jau buvo gerai
lą?
vadovauti
ir sprendžiamuo
Lozoraitiada
tikslų išlicitavimą ir tuščią pažįstamas ir jie galėjo žiDievo Įsakymuose niekur
sius karo planus paruošti.
“Diplomatijos šefo” rei Po karo gen. Marshall
viltį, kad Stalinas savo žo-'noti ir žinojo, kad jam panerasite, kad jūsų pareiga
j..
kalu tarė savo “įspėjantį” buvo valstybės sekretoriumi
džio nelaužys. . . .
žadai sulaužyti nieko nereiyra mokėti dvasininkams
Maršalas
Aleksandras
Papa- pinigus, Įtaisyti puošnius
žodį ir pulk. žadeikis, Lie ir jam vadovaujant buvo
W. H. Chamberlin nuo škia.
Užmu&tojo JordanijatK kara
gos rugsėjo 9 d. balsavimuo
1945 metų buvo griežtas Griežčiausią Jaltos kriti- se laimėjo labai daug balsą ir namus su eile tarnų, auto liaus Abdulha vietą užėmė jo tuvos atstovas Washingto- imtasi Europos ekonominio
Jaltos “susitarimo” kriti- ką patiekė pats gyvenimas, pravedė į parlamentą 107 at mobilius ir tt. O dėl lan sanus Tatai, koris { sostą ne. Jis pasiuntė kun. Kru atstatymo, o šiandien ūkiš
kas. Jis, savo atsakyme Al-J Jaltos susitarimus Stalinas stovus iš 250. Maršalas yra kymo bažnyčios Kristus yra parvyko iš vienos psichiatri pavičiui ir S. Lozoraičiui kai sustiprėjusi Europa yra
Amerikos rimtas sąjungisop’ams pabrėžia, kad Jai- sumindė į purvą ir kraują monarchistas, bet susipykęs taip pasakęs: It kad mel nės ligoninės Šveicarijoj. laišką, kuriame sako:
“Lietuvių visuomenė ir ninkas.
toje buvo padaryta bolševi- ir W. H. Chamberlin teisin su karaliumi Povilu. Ar jis džiatės, nebūkite kaip veid- Arabai sako, kad Tatai esąs
Prasidėjus Korėjos karui
iams tokios nuolaidos, ku- gai klausia, ar Jaltos susita darys perversmą Graikijoj, .mainiai, kurie mėgsta mels- visai pagijęs nuo nervą ligos, galingesni faktoriai laukia
bet
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abejoja.
realaus
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Kas Girdėt Chicagoje

Visi rengėjai bendrai taria
nuoširdų lietuvišką ačiū vi
siems atsilankiusiems į tra
dicinį šių organizacijų išvy

KAS SKAITO, SABO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos

kitais prieš šaltą žiemužę.
Mirė Jonas Motiejaitis
žiau, negu prieš uždraudi
ką.
Nuoširdžiai kviečiami lietu
mą parapijų piknikuose tu
Rugsėjo 9 d. staiga mirė viai dalyvauti.
Įgaliotas korespondentas
Chicagos parkų valdyba rėti alaus, vyno ir degtinės.
X 2. Jonas Moitejaitis, 61 metų
paskelbė vieną įdomų fak Toliau minėtame lapelyje
amžiaus, “Keleiviui” pažįs Labor Day švenčių proga
tą. Paskelbė, kaip šių me sakoma: “Kaip žinote, pasi
tamas veikėjas, skaitytojas worcesteriečius, ypatingai
DETROIT,
MICH.
tų vasara nebuvo patogi darė suvaržymai piknikuo
ir korespondentas. A. a. “Keleivio” skaitytojus lan
žmonėms naudotis lauko se, kamivaluose ir svetai
Jonas
Motiejaitis buvo ka kė gausiai iš tolimų koloni
Socialdemokratų
Mitinga*
oru. Paskelbė, kad pernai nėse. Tie parengimai duo
LSS 40-tos
Chicagos paežerių ir par davo tuksiančius dolerių
LSS 116 kuopos narių su- da tai garsios
,
.. . jų svečiai, kaip tai, P. ir Z.
sirinkimas
įvyks
rugsėjo
Įuop<»
veiklus
narys.
Kai Miliauskus, J. ir K. šalakais vasaros sezonu naudo parapijoms. Dabai- tų jei
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sekmaJ*
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daujosi arti septynių milionų gu nebus.
viejus, V. ir U. Ašmenskus,
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J. ir J. Krasinkus ir k.
žmonių, šiemet ten žmo kitokių priemonių, kad tuos
mono svetainėje, 2486—
opozicijai pnes Visi gėrėjosi gražiomis
nių buvo veik dviem milio trukumus atpildyti.”
Maskvos politiką (sklokai) lietuvių įstaigomis, ypatin
24th SL
nais mažiau. Taip dėjosi Tai mat, atėjo rūsčios
pasitraukė nuo komunistų. gai L. P. Klubo vasarnamiu,
dėl to, kad šių metų vasara dienos kai parapijų pikni
Prašome visus narius da
Kada
L. Pruseika dalį sklo- vadinamu “Bungalow.”
buvo vėsoka ir pusėtinai kuose, bazaruose, kamiva
lyvauti ir atsivesti naujų
vėl_ nuvedė pas
lietinga.
narių įstoti į kuopą. Ypač kininkų
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mirties j
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Vincas BaĮi Parapijiniai piknikai bū
į musų darbą.
jbuvo artimas socialdemo- rausĮcas> 79 metų amžiaus,
Rugsėjo aštuntai paminė davo rengiami ir rugsėjo
Susirinkime turėsim daug kratams savo pažiūrose, bet (- Vaisodžių kaimo,
ti buvo uoliai pasidarbuota. mėnesį. Bet rugsėjo 9 d.
>varbių
reikalų aptarti
P°^ltlk°Je mazaliPunios valsčiaus, Alytaus
Tas darbas nenuėjo niekais. Vytauto Parke jokio pikni
ypač pasitarsime dėl veik-! - 3 \va\°’
e
. (apskričio. Paliko du sūnūs,
Lindbloom high schoolės ko nebuvo. Gal klebonai
los
žiemos
sezone.
KomisiVelionis
musų
vietos
lie;Petrą ir Vincą Barauskus,
aud itorijoj buvo suruošta aprokavo, kad neužsimoka
a išduos pranešimą apie tuvių tarpe buvo plačiai ži- (jr dukterį Mariją, Detroit,
programa. Žmonių prisi sausus piknikus rengtu
ugpiučio 26 d. banketą. 1 nomas ir gerbiamas. Jis Mich., gyvenančią.
rinko kupina auditorija.
Tas banketas buvo sėk-'P31^ nubudime žmoną JoDaugelis turėjo stovėti. Mi Sukritikavo Universiteto
mingas. Už pasisekimą pri. Kraunelytę-Motiejaitie- Vietos Lietuvai Remti
nėjimą atidarė konsulas * Profesorių
klauso
padėka
laikrašbroli Vincą su seimą.i ----„
v ..
Draugijos
pirmo skyriaus
Dr. P. Daužvardis. Rimtą, Chicagos lietuvių tarpe
čiams,
kad
pagarsino,
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rugsėjo
n|pi
rmin
į»kas
M.
Žemaitaitis
įdomią ii- mokslišką prakal sukiojantis,
gali išgirsti
leiviui,”
“Naujienoms,” A buvo sudegintas Rural verbuoja šeimininkes ir
bą apie Vytauto bandymą rimtų pasikalbėjimų tiek ir
Tėvynei” ir visiems pasi- kaPinili krematoriume.
(darbininkus 30 dienai rugvainikuotis pasakė prof. tiek. Ta proga gali išgirsti
darfcavusiems
dėl
to
bankeVelionis
priklausė
Lietu-L^jo,
LRD piknikui. Musų
Krivickis. Iš svečių kalbė tokių nuomonių, kurias no
vos
Sūnų
ir
Dukterų
Drau-Į
veikėjas
Žemaitaitis ir jo
to sėkmingo pravedimo.
jo vienas ukrainietis ukrai risi paleisti visuomenei. Va,
šeimynėlė yra labai veiklus
Ačiū svečiams už gausų at-^J31,
niečių kalba ir viena ukrai viename būrelyje užėjo kal
žmonės,
visuomet pilni
silankymą, o šeimininkėms
nietė kalbėjo angliškai. ba apie mokslą ir religiją.
Pas
mus
Worcestery
pasenergijos
ir
gražių minčių
už pagaminimą skanaus
,
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Gausi publika gėrėjosi uk "Vienas iš diskusantų išsi
Smarkus sprogimas ir gaisras viename New Yorko name
maisto, draugėms B. Kebjiems niekuomet netrūksta.
rainiečių palankumu lietu traukė laikraštį ir ėmė skai
užmušė vieną policininką ir vieną Įtariamą padegėją, o
laitienei,
M.
Strazdienei,
'^tynų
ir
karūnacijų
poviams. Be to buvo gera dyti :
kitą sužeidė. Paveikslo viršuj matyti, kaip gaisrininkai
Yuzėnienei, L. Balčiūnienei
Muzikas J. Dirvelis su
gesina padegėją užkurtą namą. o apačioje gydytojas ap
meninė dalis žymiausių mu —štai “Draugo” mokslo,
ir
visoms
moterims
padėjuklubai
svetaines
duoda
ayžmona
Ona atostogauja kur
žiūrinėja sužeistąjį Įtariamą asmenį. Sako, padegėjai
sų menininku išnildvta.
meno ir literatūros priedas
-si-s
kai
tokioms
celebracijoms.
tai Bostono apylinkėje.
buvę pasamdyti vieno to namo gyventojo namą užkurti.
sioms uaruūuuS
(rugsėjo
8
dienos
laidos.
Va,
£
en
_
Mat
per
tuos
apvaiksciojiPolicija
apie
tai
sužinojo
ir
nusekė
padegėjus
iki
namo,
Permaina “Margutyje’
taria nuoširdų ačiū.
! trumpas straipsnelis pava' mus bufetas labai puikiai Juozas ir Algirdas Krabet pirm negu padegėjai buvo pagauti, jie išsprogdino
gėjų vardu
Tuoj po “Margučio” f es-ginimu “Mokslininkai ir
veikia, tai kodėl neduoti sinskai rašo savo tėvams į
namą ir patys buvo sužeisti.
M. L. Balčiūnas.
tivalio liepos 22 d. River-;Religija.” Paduodama nuodykai svetainės, jeigu kelį Worcesterį iš Kanados, kad
view Parke vienas iš “Mar- monė Edinburgo Universišimteliai extra įplaukia į daug vietų yra aplankę ir
BALT1MORE, MD.
—Tada iškilmingos par- Galinytė, Benoklaitytė ir
gucio štabo narių, daili- teto rektoriaus, kurs nuro
kasą iš bufeto?
nufotografavę. Jie su sa
padainavo
ninkas Vladas Vijeikis, iš- dęs glaudų ryšį tarp religi eigos, išplaukiančios iš auk- Staskevičiūtė
Taip
daro
ir
vietinis
lie
vimi turi krutamu paveiks
Mindaugiečių Sukakti*
vyko atostogų. Jį pavada-jos ir mokslo. Rektoriaus štesnio už žmogų šaltinio, trio—“Siuntė mane motinėtuvių klubas. Bet užtat vie- lų foto aparatą.
akstino deginti eretikus,
lė.” Visos mažos artistės Mindaugo Draugija ren- tiniame laikraštyje smarkus
vo ponia Lilija Vanagaitie- nuomonė tokia:
.
Koresp.
Ta
pareiga pa- buvo publikos šiltai sutintos Igia šaunų banketą savo 45 Vyrai jį vadina bala, girtuonė, “Margučio” savininkė.
Praėjo viena, antra ir tre “Jeigu musų gyvenimo darė tą, kad per trisdešimt- ir dar šilčiau katutėmis pa- metų gyvavimui paminėti.’^Įjy įstaiga, žemiausia vieKAS SAVAITE
čia savaitė, o dailininkas tikslai nėra tikėjimo api metinį karą iš 18 milionų lydėtos. Prisidėjo ir Brook-D r a u g i j a suorganizuota'ta jr pan. Tie smarkuoliai
Vijeikis vis nebuvo girdi brėžti, jeigu jie tėra tik vokiečių beliko 4 milionai. lynui žinomas poetas jumo- 1906 metais rugpiucio 7 d. betgi nemato, kad vietinis
(Atkelta iš 2 pusi.)
mas. Pasirodė, kad Įvyko žmogaus pasirinkimas, dik Taigi minėtos iškilmingos ristas ’K. B. Kriaučiūnas, 1919 metais ji susivienijo dėtuvių klubas turi dar $1,tuojamas interesų, o ne iš pareigos tik su Stalino par- Jis iš savo kurinių padaina- su darbininkų P. D., bet 500 nemainytų Lietuvos gen Marshall vėl buvo pa
skyrybos.
kilmingos pareigos, išplau eigomis tegali konkuruoti, (vo tris jumoristines dienos vardas pasiliko Mindaugo. ^aisvės Paskolos Bonų: kviestas atsakomingoms pa
reigoms — stiprinti Ameri
Bail. Vijeikis gerai pasi kiančios iš aukštesnio už
-Tai universiteto rėkto-i įvykių daineles, už kurias Dabar ši draugija yra dirodydavo salėse, kaipo pro žmogų šaltinio, tai mokslas nau s rėtis taip skylėtas,-publika karštais plojimais'džiausią musų mieste. Daug šimtais yra aukavęs Ameri- kos ginkluotąsias pajėgas.
cos
Lietuvių
Tarybai,
gramoj vedėjas ir kaipo sce pasidaro desperatiškai pa kad jame nei obuoliai nesi- padėkojo.
čia jau pašalpinių draugijų LALF’ui ir kitiems svar Ir tame darbe gen. Marshall
autoritetas ir profesinis pa
nų dekoratorius. Bet per vojingas žmogaus rankose.” laiko.
19 kuopos pirmininkas į likvidavosi, o dar kurios biems reikalams.
siruošimas suvaidino labai
radio
jis
neimponavo. —Na, dabar prašau su
Laisvamanis.
drg. J. Glaveskas neišken- laikosi, tai su mažu skaičių
“Margučio” radio progra pastabomis.
'tęs privertė ir drg. K. Bie-^narių. Mes mindaugiečiai Lietuvai Remti Draugi svarbų vaidmenį. Po dide
lių darbų nusipelnęs karo
mų klausytojai jo nepasi —Mano nuomonė yra ta,
BROOKLYN, N. Y.
jlinį pasirodyti Į sceną ir dabar dar turime virš ketu- os
apskričio
piknikas
ges. Ponia L. Vanagaitie- kad rektoriaus mintis sky
i tarti keletą žodžių. Dr. K. rių šimtų narių ir planuoja- vyks rugsėjo 30 d. Babrau vadas ir valstybės vyras pa
LSS 19 kuopos šaunus
nė kaipo radio kalbėtoja lėta, kaip rėtis.
1Bielinis trumpais pavyz-,me čia gimusius jaunuolius sko (“Brodsky”) pavilione sitraukė pelnytam poilsiui.
piknikas
yra tikrai gera. Pradžioje —Jei mokslas žmogaus
džiais prilygino senųjų pa- ir iš tremties atvykusius pri irie Manville gatvės, Leice Amerikos spauda ta proga
iškelia didelius gen. Mar
buvo galima pastebėti šioks rankose pasidaro despera Rugsėjo 2 dieną Great i tyrimą, o jaunųjų galią ir j rašyti į draugiją.
ster,
Mass.
Dainuos
Lietu

shall
nuopelnus ir jo atsida
toks nervuotumas, bet tą tiškai pavojingas, tai religi Neck’e įvyko tradicinis LSS kvietė prie bendros visuo- Musų darbšti valdyba ir
vių
Moterų
Klubo
choras,
greit nugalėjo.
ja žmogaus rankose buvo ir 19
kuopos išvažiavimas meninės veiklos. Visi drau-šiaip draugijos nariai suma- vedamas M. Meškienės-Jab- vimą savo darbui, jo kuklu
mą ir didelius gabumus.
jTa daug sykių pavojinges (piknikas). Nors oras ir gai ir svečiai tartus nuošir- nė rengti 45 metų sukaktu
Veik Tūkstančiu Mažiau
. ~
. ...
.
onskytės.
Gera orkestrą
—J. D.
.
į ne. Kiek žmonių išžudyta buvo nevisai palankus, ta- tižius žodžius karštai prie ves, tas šaunus parengimas
inksmins piknikaujančius.
Jau paaiškėjo ką padarė,tikėjimo vardan ir kiek jų Čiau svečių prisirinko tiekime.
įvyks rugsėjo (Sept.) 29 d., Bus gerų kalbėtojų ir kiprohibiciją parapijų pikni- išžudyta mokslo vardan?
daug, kad vos svetainėje' Nuo 1 vai. iki 7 vakaro 7 vai. vakare, Lietuvių Sa- okių įvairumų. Tatgi virš- Juo didesnė bus Tavo
kams. Marųuette Parko lie-j —Viduriniais amžiais gy- sutilpo. Aplinkui svetainę taip linksmai šis tarpas pra- iėje
minėtą dieną visi keliai te Lietuvai gelbėti auka, juo
tuvių parapijos lapelis “Na- venimo tikslai buvo tikėji- pasistatę stalus visi jaukiai ėjo, kati niekas ir nepaste-, Mes rengėjai kviečiame gu veda į L. R. D. išvažia Tėvynė bus Tau labiau dė
tivity Parish News” rugsė- mo apibrėžti, o kas tąsyk linksminosi palydint lietu- bėjo kai atėjo autobusų gri- visus draugijos narius ir vimą. Tai bus paskutinis kinga. Aukas priima Ame
jo 9 dienos laidoj paskelbė, dėjosi? Ar tada viešpata- viška sutartine. Dainų gar- žimo laikas. Mat buvo nu-(šiaip lietuvius dalyvauti mi didesnio masto išvažiavi- rikos Lietuvių jaryba ir jos
kad pastarasis piknikas vo taika, krikščioniškas sai skambėjo su mažomis samdyti tik iki 7 valandai nėtame parengime
mas, susitikimas vienų su skyriai.
pelno tedavė $345.23. Tai sugyvenimas, teisingumas? pertraukomis. Muzikos ir vakaro. Bet didesnioji daRengėjai,
veik tuksiančiu dolerių ma- Ne.
netruko ir mėgėjai pašokti lis svečių atvyko su nuosa(vomis mašinomis, tai pasi- Šių metų rugpiucio pra
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
džioj
mirė
Mindaugo
DrauI pavakarę prigužėjo gra- linksminimas tęsėsi iki 10
“Keleivio” Kalendorių 1952 Metams
žaus akademinio jaunimo ir!v. v. Linksminosi daugiau- gijos nutarimų raštininkas
LENGVAS BUDAS . . .
savo žydinčia jaunyste dar šia pasilikęs jaunimas, ku- Mataušas Lukoševičius, jis
Jau 40 metų “Keleivis” kasmet leidžia didelį,
tarnavo
daugiau pagyvino ir paįvai- ris lietuvišku papročiu, pa mindaugiečiams
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
100 puslapių kalendorių. 1952 metų kalendorius
lino visą išvykos nuotaiką.įšokęs, sustoja ratu ir liau- per 30 metų. Tai buvo kan
jau
ruošiamas spaudai. Jį jau galima užsisakyti.
Čia tuojau pasirodė ir skir-'dies dainomis ne vienam ir trus žmogus, jis turėjo iš
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
“Keleivio” 1952 metų kalendoriuje bus daug
tumas tarp senųjų ir jaunų- iš senesniųjų priminė gim- tvermės dirbti taip ilgai tą
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
jų: senieji mėgsta pasiūt-(tąjį kraštą Lietuvą,
atsakomingą darbą. Drau
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su
skaitymų, gerų straipsnių, informacijų, eilių, pa
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
polkę, o jaunieji lengva ir Išvykimo komisiją suda- gija neteko gero darbuoto
tarimų, plati kalendorinė dalis, saulės tekėjimai
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
švelnų tango. Atrodo, kad rė: 19 kuopos J. Glaveskas, jo
ir nusileidimai per apvalius metus ir daug visokių
jaunieji praktiškesni, racio-|P. Kriaučiukas ir A. Žvin- Dabar draugijos direkto
žinių.
’
KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto
naliai paskirsto savo ener-gila; iš LDD 7 kuopos J. riai paprašė K. MatuHaus
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
ženkleliais.
giją palikdami ir rytdienai. Rimavičius ir B. Spudienė. ką tas pareigas perimti iki
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti:
KELEIVIS
Buvo ir kitų paįvairini- Virtuvės reikalais rūpinosi rinkimų valdybos,
“KELEIVIS”
636 East Broadvray
So. Boston 27, Mass.
mų. Dvi sesutės Galinytės drg. A. Kupčinskienė su sa- Tai tokios naujienos iš
636
E.
Broadvray,
So.Bosto n 27, Mat*.
padeklamavo eilėraščių, o jvo draugėmis ir joms patai-1 Mindaugo Draugystės,
aštuonmetės
dainininkės kininkavo drg. V. Kalvelis.
—Z. G.

Dviem Milionais Mažiau
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DEDA PARAŠĄ PO SUTARTIMI
Bepilotinio lėktuvo vaira
vimą atlieka radio bangos
arba, kaip dabar sakoma,
.....
“elektroniniai
prietaisai.’’
Rugsėjo 13 d. Amerikos vo is paskui lekiantieji ek-iGel.iausias tokių ..bangų>.
karo aviacijos vadovybė tuiai su pilvais, kurie elek- paVyZtjyS yra radį0 aparapranešė, kad nuo spalių 1 d. tros bangomis lėktų vus- tai, kurie rėkia nesavo bal-!
pradės veikti visai naujas šmėklas vaii avo.
gy pagai kur tai toli, gal už ’
karo pajėgu dalinys, “bepi- Pnes porą
Amen- kejįų šimtų mylių atstu vei-1
lotinių” lėktuvų eskadro oje buvo paskelbta, kad kįančios radio stoties leinas. To eskadrono centras bandymai su bepilotimais džiamas j erdvę bangas.
bus Cocoa, Fla., oro bazėje. lėktuvais esą toli pažengę . Radio ' bangy
viso.
Bepilotiniai lėktuvai, va ?r ..nn.dy11?31 Pal°dę, kad kįau5įo ilgumo. Kai dabar
dinami “Matador” arba bepilotmiai lektu\ai gali ^merii<a siunčia per “Voice
B-61, nėra lėktuvai, kaip lėkti virs 1,000 mylių per of America” radio pranešimes esame įpratę tą žodį \ a anda.
mus j Rusijos pavergtas šasuprasti. Jie visais žvilgs Dabar gi pranešama, kad lis ir į pačią Rusiją, tai runiais yra panašus į lėktu naujausieji bepilotiniai lėk- sai kitais prietaisais amerivus, bet jie lekia be žmo tuvai jau yra išbandyti ir kiečių bangas “kapoja” ir
nių. Tokie lėktuvai pakyla gaminami, o jų aptamavi- tuo budu trukdo pranešimų
į orą ir skrenda vadovauja. . mui ruošiami “aviatoriai,” klausytis. Galima įsivaizVaktybės sekretorius Dean Acheson sėdasi prie stalo pa
mi radio bangomis, kurios kurie neskraįdvs Ore, bel dinti, kad priešas bandys ir
sirašyti taikos sutartį su Japonija. Iš šalies stovi du karo
per instrumentus pasiekia prie
- radio
- aparatų sėdėda-::ų bepilotinių lėktuvų radio
policininkai, kurie derybų rumus ir posėdžių svetainę
iėktuvo mechanizmą ir jį mi “ves” tuos lėktuvus-šmė- vedamąsias bangas “sukasaugojo. Sutartį pasirašė 49 tautos San Erancisco mieste.
valdo, kaip pilotas valdo klas ten, kur juos norima poli,” kad lekiantieji ore
lėktuvo vairą.
bus nuleisti ir išsprogdinti. I lėktuvai paliktų be vadovy“Matador” lėktuvai jau Įdomu pastebėti, kad bės ir nukristų, kaip kopusyra gaminami Glen L. Mar naujausieji karo ginklai, tų galvos, žemyn. Ar toks
tin kompanijos dirbtuvėse bepilotiniai lėktuvai, dar pavojus vra, arba bus, pa
Baltimorėj. Tų keistų lėk nemanoma naudoti toli rodys tik ateities karas.
Rugsėjo 9 d. Worcestery šviesos ir buvo užtikrinęs
tuvų fotografijos irgi pa miems skraidymams. Nau
mirė
Jonas Motiejaitis. Mi- savo materialinį gyvenimą,
J. K-skis.
skelbtos. Fotografijose ma jasis karo aviacijos eska
rė staiga, visai nesirgęs,
Velionis Jonas buvo matosi storas, smailia, ilga dronas priskiriamas prie
nors paskutiniu laiku nebu- lonaus budo žmogus ir mokaip adata nosimi lėktuvas' armijos ir bendradarbiaus
Nauji Leidiniai
vo labai drūtas, nes buvo kėjo su visais žmonėmis gesu trumpučiais sparnais, be su armija priešo pozicijas
nesenai sunkiai sirgęs ir tu- rai sugyventi. Todėl turė--------ratų, ir su visokiais prietai daužant. Vadinasi, dar ne- I-IAUDIES DAINOS MIŠRIAM rėjo silpną širdį.
jo daug draugų ir visų buvo
sais radio vilnims pagauti. galima tokių lėktuvu-Šmė- CHORUI. Sutaisė Kazys V ik- Jonas Motiejaitis paėjo gerbiamas dėl savo ramaus
—Tegul bus pagarbintas, kurios šiame pasaulyje jau J°kių kitokių lėktuvo apra- kių nuvesti toli į priešo te toras Banaitis, išleido kun. iš Lietuvos iš Ruslių kaimo, budo ir rimtumo.
Savo
P.
M.
Juras,
20
pusi.,
kaina
Maike!
nebėra. Kad jau kalbėtum šymų pranešimas nepaduo- ritoriją ir ten su jais išdau
Šiaulių apskrities. Lietuvo- žmonos jis buvo prašęs, kad
S 1.50. Gaunama ir “Keleije
paliko dvi sesrys, Barbo- jam mirus, jo kūnas butų
žyti
priešo pramonės cent- vio administracijoj.
—Kaip einasi, tėve?
apie šventą Jurgį, tai jis
_
ra ir Julija, bet jau keli me- sudegintas krematoriume,
—Nesiektai, vaike. Išro- bent ginkluotas ir raitas jo- Toks lėktuvas-šmėkla, pa- mg įr kitokiu strateginius
K. V. Banaičio liaudies tai iš Lietuvos neturėjo jo- Rugsėjo 12 d. jo kūnas budo, kad neužilgo galėsim ja.
§al kai kuriuos spėliojimus, taikinius,
dainų rinkinyje paskelbtos kios žinios apie* savo gimi- vo sudegintas, o laidotuvėjau į Lietuvą važiuot.
—Maike, tu gali kalbėt §aR skristi greičiau už garNaujieji
ginklai
yra
“
ve-|
ga
idos 1,4 liaudies dainų: nes ir kas su jais atsitiko. įse dalyvavo didelis būrys
—O iš kur tokios žinios? kaip nori, bet aš tau pašaarba virš 700 mylių per
” radio bangomis.
vaikščioČia Amerikoje Jonas pali-įmonių, ne tik giminių, bet
—Iš visų pusių, Maike. kyšiu, kad Stalino penkta- valandą.
Kai kas spėja, darni
.....
. ... . . įsi-, tėvelis po dvarą
.
,
Iš Rymo atėjo tiligramas, kojai jau bėga. Pas mano kad jis pasieks ir 1,000 my- vaizdiniam valandėlei, kad 10; Tamsumai naktelių; į ko nubudime žmoną Jonę, d pažįstamų. Gaila netekad šventas tėvas šaukia Susiedą gyveno ant burdo Hų greitumą. Tokių lėktų- P™;553* irp: Pradeda leisti žirgeliai sukinkyti; Daina I pusbrolį Vincą Motiejaitj kus draugo, su kuriuo teko
*
panašaus
kal- ir eilę kitų giminiu.
Per
metų dirbti įvaivisą svietą stot prieš Stali- vienas bimbinis ir štedi vų-smėklų
Amerika
mano radio bangas
.
. ilgu-grikius raunant; Prieš
.
r.ą. Be to musų kunigai skaitė “Laisvę.”
Ale da- pasigaminti labai daug, nes
kaip u- tos, kurios veda ną beržai; Ūžia žeria; Kad Jonas Motiejaitis atvyko
organizacijose
pradėjo skelbti, kad Marija bar kaip tik pačtiljonas at- kongreso šiomis dienomis
— v—“ ^?Tiea;'- užtemo; Mano brolis bago- |į Ameriką 1910 metais ir ,Jono zmon^. lr..kjtiems
tyrus; Neturiu aš namelių; visą laiką gyveno Worces- Siminem? ’o^kiu širdingos
išgelbės Lietuvą.
įneša jam tą gazietą, tai jis paskirtieji 5 bilionai
—Bet tai nenuosaku,, tė-iš tolo pakrato rankas ir lie-nų karo aviacijai plėsti,,negales tokius Jettuvu* pa- Pabėk, bareli; Vai turiu, tervje, išskvrus trumpą lai-j užuojautom nelaimės yalanpia siųst ją Bimbai atgal, matomai, tokiems lėktųĮ savo kontrolę ir juos turiu; Du broleliai keliu jo ką, kada buvo išvykęs i!d.°Je’ ° Jono ^mintis bus
ve.
subatą jis
jis ir iš bur- vam> gaminti
ir bus skiria- nukreipti,
jis norės. ja: Du pašilėlėj ir Oi jojau. Cleveland, Ohio. Velionis vlsada ^va
drau^ Ur’
—Vat ju myn, Maike? Pereita
. t «ur *“‘fnnė«
....
* u is uui- • it- , • ....... ,, ~~ , ~..... .. iRllt
Kiltu_ •mnrt-Ac
tnnac "77 im
Gražus Banaičio liaudies
—Kalbėk lietuviškai, tė-do išsimufino. Aš, kaip mi. Vįsokiems bandymams
uicrkos
iones, jei
atvyko Į Ameriką jaunas, Pe’
ve, nes angliškai nemoki, ciekavas žmogus, nuėjau su tais lėktuvais-šmėklomis’^ktuvas, pasiųstas Pneso dainų rinkinys puikiai pasi 20
metų. pilnas energijos ir!
M,I,auskas-^Juk aš lietuviškai ir pasiteirauti į amerikonų per šešius pokarinius metus nauzyti, atsisektų oi e n tarnaus musų chorams ir
pasiryžimo dirbti organiza- __ .
»
kalbu. Vac tu maru?
komunistų
etkvoterį- Ale Amerika jau išleido apie ?rizęs^ pacuus siuntėjus, is- muzikams.
?tų etkvoterį.
cijose
ir
siekti
šviesos.
PriMA.It(rL
JI}
\
Al
daužytų. Žinovai sako, kad
pasirodo, kad ir iš tenai vi- bilioną dolerių.
-------—Aš sakau, tėve, kad ,si penktakojai išbėgiojo. Toks be žmonių lekiantis į ‘‘apsisaugojimui" nuo pne-[TECHNIKOS ŽODIS. Techni gulėjo prie Lietuvių Sočia-'
listų
Sąjungos
40
kuopos
ir
Valgomi
Saulės
Spinduliai
toks samprotavimas, jog& Ant c'iuru uždėta didelė lėktuvas nėra visai naujas o radio bangų mokslinin kos darbuotojų nepriklauso
. i
arija išgelbės Lietuvą, yra’* __ ir pridėtas sainas: išradimas. Firmas elektros kai skyrė daug dėmesio ir! mas, populerus mėnesinis toje organizacijoje daugiausiai
darbavosi.
Bet
dar’
.
Ma»achusetts
Technolo!
•'P.'
na
laikraštis.
Leidžia
Chicagos
henuosakus; jis neturi pa-lį£0SED £uėjau pa; Džiol bangomis vairuojamas lėk ^okie bepilotiniai lėktuvai
tyrinėt°ja,
Lietuvių Inžinierių ir Archi bavosi ne politikoje, bet
grindo.
pagamintas są gerai apsaugoti nuo tektų Sąjunga. Kaina me meno ir švietimo srityje.!*^’ .1^ana Telkes, praeitą
va Zacirką į saliuną pažiu- tuvas buvo
-O kokio pagrindo tul
š^r, Amerikoj dar 1918 metais, priešo pasikėsinimų. Bet tams §2. Adresas: “Techni Jonas mėgo meną. dalyva-,sa.va1^ PadaĮė daug įdonori?
vieną radau sėdint priėmėt tas lėktuvas-šmėkla ne visgi gali mautis įdomi situ kos žodis.” c/o K. Bertulis. vo per eilę metų Aido Čho-,?11^ P’aaa'avimų. Ji sako,
. .-A®."?™
ne stiklo alaus. Sėdi nosi nu- buvo išbandytas karo fron acija, ypač jei šnipai padė 1616 So. Christiana Ave.. re, lošė įvairių teatro veika-: ad sau^e spindulius gail
tuščių žodžių As nonų zi- ,ejd
kažin k miį,jna te, tik čia Amerikoje buvo tų “batiuškai Stalinui” gau Chicago 23. III.
ių pastatyme, neatsisakyda-;ma. Paver^1 1 dirbtiną maisnoti kaip moteris ar mergi- Aš jam stukt i kupią ir Sa padaryti keturi bandymai ti tikslių informacijų, ko
mas nuo sunkesniu rolių ir ^a
ta> ^>us padaryta bėgy
Prisiųsta
paminėti
penki
na, kun yra senai jau mm,- kau. Na kada j
komu. ir lėktuvai prikrauti bombų kiais aparatais tie keisti “T. ž.” išėjusieji numeriai.
je
kelių
metų. Tiesa, dar
si, galėtų įsvyt is Lietuvos nistaimaršuosit
į Vašink- buvo “nuvesti” elektros lėktuvai* yra vairuojami. Iš Laikraštyje, 4 puslapių dy- daug dirbdamas, kad galė reikia darvti
visokiu tvrinė•z
»
tų scenoje pasirodyti ko ge
rusus, jeigu gyvi Lietuvos Qnaka italist
va]dži bangomis į bandymų vietą eitų, kaip vieno prasimela
pimų,
bandymų,
bet
pats
vusio juru kapitono pasako- c,žio- ^V.nkame įdomią riausiai. Darbavosi ir Apžmones nepajėgia to pada- ,erstinu0 sosto?
o
p ’ ir išsprogdinti. Paskui apie
jimuose. Tas kapitonas ne- ganymų is įvairią techm- švietos, o taip pat Lietuvos t1?0’saulės spin
x .» . Į riurėjo ir sako: “Aš ne ko- pirmuosius bandymus siųsti mirksėdamas aiškino, kaip kos lr statybos sričių. ___ Sūnų Draugijoj. Kada Ap dulius paversti i maistą, jau
-Maike, ne as tą įsmis- mvnistas aJ nieko neži. bombas radio bangomis nu
lietos ir Sūnų Draugijos esąs žinomas ir neabejojalijau het kunigai taip sako. nau - Tai vot Maik
je stota kalbėti. Bet tyrinėji jo iššautos kanuolės pasiun
Pavergęs Lietuvą priešą susijungė į vieną, Lietuvos mas.
savuosius
šovinius
tieArgi tu mislini, kad jie fuli- ko
iėjo Jje jau bž
jr mai buvo tęsiami ir čia ir tė...
. . ,
,.
nesigaili nieko iai naikinti Sūnų ir Dukterų Draugiją, Ta pati mokslininkė pra
na save.parapijomis? Juk jžsj jna
Tai. Europoje. Tarp dvejų pa šiai. I pneso kąnuolių \amlietuvi, pagailės'
velionis buvo veiklus tos našauja. kad namų šildy
jie skaito svertas knygas, ;
but kad neuži,
zdžius
ir
priešas
tuos
paaukos
į
r
neparemsi
ALI
saulinių karų vokiečiai bu
mas saulės spindulių pagal
kuriose viskas įsvirozyta turės bėgti ir iš Lietuvos. vo pasiuntę į Baltijos jurą čius šovinius iššovė į to me- vykdomo Vajaus jai išlais draugijos narys.
Šalia to, velionis stengėsi ba per porą metų bus pla
vinti?
juodu ant balto.
karo laivą, rodos, vardu lagio kapitono laivą. . . .
prasimušti Amerikos gyve čiai naudojamas. Toks na
—Ar tėvas galėtum man —Prie to gali prieiti, tė- “Zeringer,” kurs buvo va
nime. Per eilę metų lankė mų šildymas jau yra išban
FRONTE MIRTIS VISAI ARTI
nurodyt nors vieną “šventą ve. Bet jeigu jie iš tenai dovaujamas radio bango
.akarinę mokyklą, kad ga dytas ir tikras.
knygą,” kur yra kalbama bėgs, tai ne nuo Marijos, mis ir be jokio gyvo žmo
lėtų gerai išmokti anglų Su saulės spindulių pa
apie Lietuvą?
'bet nuo sukilusių žmonių. gaus visame laive. Bet ant
.albos ir kartu stengėsi iš galba ta mokslininkė žada
—Tu, Maike, perdaug iš Į Gali but, kad ir Maskvoje ram pasauliniam kare tokie!
mokti geresnio amato. Per ir daugiau visokių darbų
manęs reikalauji. Jeigu no- iems bus perkarsta. Bet tą radio bangomis vairuojami |
16 metų velionis dirbo Nor- plikti. Tarp kitko ji sako,
ri viską žinoti, tai nueik pirtį jiems užkurs Amerikos lėktuvai ir karo laivai dar
on kompanijoj kaipo “tool , d
spindulių pagalpas kleboną pasiklausti.
bombos, ne Marija.
nebuvo užtenkamai ištobu
ba
galima
bus
jurų vande
naker’is,” bet to amato iš
—Man, tėve, nėra reikalo
~
x
,,
. ... linti.
simokyti ėmė ilgą laiką ir nį paversti į geriamą van
ji klausinėti, nes aš žinau, ~u31
^aike; kidbi
Tuoj
po
karo
Amerikoje
deni, o elektros jėgą saulės
laug pastangų.
kad jis negali man pasaky.'?P,e bombas tai as myliu
Velionis buvo geras ma šilimos pagalba galima bu
ti niekb rimta. Tėvas juk klausytis
Ale pasakyk, buvo paskelbtos fotografi
jos
keistų
lėktuvų,
vadina

no draugas ir paskutiniu sią gaminti po kokių 10 me
ir pats sakai, kad Romos kas. .tas bombas j Maskvą
mų “tranų” (drones), ku
laiku dažnai su juo pasikal tų tyrinėjimų.
jopiežius šaukia pasaulį j nu' esrie be pilotų atlėkė iš Ha
bėdavome, kad Worcestekovą su bolševizmu.
Ka —O ar tėvas negirdėjai vajų salų į Ameriką. Tuos
ryje reikėtų atgaivinti so
Tautieti, nepamiršk, kad
gi tai reiškia? Tai reiškia, aPie naV^ Amerikos gink- bepilotinius lėktuvus vairacialistu organizaciją. Ve Tavo tėvų kraštas — Lietu
jog ir jis netiki, kad MariTai yra toks orlaivis,
lionis
sakydavo, kad kaip
ja galėtų išgelbėti Lietuvą kuris skrenda be žmogaus
ik sveikata pagerės, tai va yra svetimųjų pavergtas
arba nugalėti bolševizmą,
Rali nunešt bombas kur skristi be žmogaus. Nejauimsis atgaivinti LSS 40 ir žiauriai naikinamas. Pri
Ar tai neparodo, kad mu- tik reikia.
gi jį velnias keravos?
kuopą. Deja, mirtis nutrau sidėk savo darbu ir auka
sų kunigai kalba nesąmo- —Bet ar Stalino raplenai —Ne, tėve, ne velnias ir
kė visus planus.
nes?
jo nepagus?
,ne Marija, bet Amerikos
Jono Motiejaičio asme . prie jo išlaisvinimo. Aukas
—Tai tu, Maike, į Mari- —Ne, tėve, jis skrenda mokslas,
nyje musų lietuviška kolo-į siųsti Amerikos Lietuvių
jos galybę netiki?
apie 1,000 mylių į valandą,
—Na, jeigu taip, Maike,
„ija Worcestery neteko vie- T tai n39 g
—Ne. Tėvas irgi netu- taip kad pagauti jį arba nu- tai aš sušuksiu: Teprasmen,no
apsisvietusio, rimto vie
A lia n t u patruliai Korėjoj atsargiai eina pirmyn, o visai
r >tum tikėti. Nes ir juo- mušti vargiai kas galės.
ga Maskva su Stalinu. Teisuomenininko,
kuris
per
Chicago, III., ar vietos

'Matadoru’ Laivynas

Apie Joną Motiejaitj

linga,
kuomet
generolas
—Bet
aš
nesuprantu, gyvuoja Amerika ir laisva
laukia pagalbos iš moteries, Maike, kaip raplenas gali Lietuva!

netoli jų sprogia priešo granata.
vojingai artimas kaimynas.

Mirtis fronte yra pa

'sunkų darbą buvo pasiekęs ALT skyriui.
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Puslapis Penktas

Otto Bauer:

mentuojamos ir privilegi- se Valstybėse bažnyčia bu- Komunistams gi iš to vi-į
T
•
•
J
V7
ijuotos korporacijos. Buda- vo atskilta nuo valstybės so buvo tikra šienapiutė.
l\
mos atskirtos nuo valstybės, ne netikėjimui laimėjus, Prie to dar Ispanijos civilis
V
V0
jos turi galios visuomenei, bet laimėjus religiniam in- karas jiems buvo sudaręs1
,
{
w ▼
w j g
.
g.
a
r
Šis atskyrimas neįžeidžia dividualizmui, kuris buvo tokią palankią dirvą, kad
———
%
I A
nei religijos, nei bažnyčios, priešingas bet kuriam sąži- maždaug ligi praeito karo DEMOKRATINIO
i VISUOTINAS TVANAS
A
jįs tik bažnyčią išlaisvjna nės varžymui, bet kuriai pabaigos veik visi Urugva- SOCIALIZMO PRADAI
| Ar
toks tvanas, kad
_ w ..
---- 7----- —
jis bet kurios valstybės vai-valstybinei ar bažnytinei jaus darbininkų sindikatai, „ttienų
Labai populiari ir naudinga šių apsemtų visą žemės rutulį? u ’
suprasti knygutė, j ėmėsi tiek vandens ? Kur tas
ta vaoBažnyčios nuo valstybės kuriuo vertė atlikti pasauli-J džios reglamentacijos, o in-prievartai.
su Generaline Darbininkų Kaina klausimams
................................................Mc duo yra dabar? Ir kaip Noj
įėjo surankioti viso pasaulio gyvu
atskyrimo reikalavimas turinius, nieko bendra su tikė-Įdividualines religijas — iš (i§ otto Bauer knygos: “So- Sąjunga priešakyje, buvo DĖL LAISVOS LIETUVOS
lius, vabzdžius ir paukščių*? Kam
savo religinę kilmę.
jimu neturinčius darbus; bažnytinės vyresnybės prie- cialdemokratija, Religija ir kon.unistų vadovybėje ir jų
šitie klausimai rupi, teperskaito
LSDP Užsienių Organizacijos raš knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
Pirmą kartą šį reikaląvi- šie giliai religingi žmonės, vartos veiksmų. Jungtinė- Bažnyčia.”)
kontrolėje.
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol nas?” Kaina ................... ..J... 26c
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina.. 26c
mą iškėlė maldingi atskalų- siekdami atskirti bažnyčią
KURGI VISA TAI NYKSTA?
Bet po karo visai kitoks
nų sektų krikščionys, sukilę nuo valstybės, norėjo ne tik
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
vaizdas pasireiškė Urugva TIKRA TEISYBĖ APIE
žmonės kuria per amžius? šį intri
SOVIETŲ RUSIJĄ
prieš viešpataujančią kata apsaugoti savo religinę lai
guojantį politiskai-ekonomiškų klau
jaus darbininkų gyvenime.
sima aiškina garsusis Vokietijos so
likų bažnyčią; ypatingai svę nuo bažnytinės valdžios
Arba
komunistų
diktatūra
faktų
Staiga pakilus vietos pra- šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- cialdemokratų teoretiką* Kari Kaut
ryškiai jis buvo formuluo prievartos, bet ir, apskritai, Urugvajaus Darbininkų Gy- jais, duodavo darbininkams monei, atsiradus didesniam jų. '"isiems
10c
kyla klausimas kodėl sky. Kaina .................
vinesusiatria
su kitomis valsty- SOCIALIZMO TEOBUA
tas per revoliucinį prieš 400 troško sukurti, vietoj išorės
ijas į darbus, darbininkų pareikalavimui, bėm?* iir kodėl Rusija nenori įsileisti Sis veikalas trumpais ir
venimas Anksčiau ir
rekomendacijas
metų iškilusį anabaptistų budu pasireiškiančio krikš
kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji
Dabar
už tai nulupdami darbinin-' -uvo iškovotas žmoniškes- iš
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar faktais parodo, kaip iki šiol keitSal
sąjūdį.
čioniškumo, tikrą iš sielos
yra demokratija, kokie darbininkų draugijos formos, ir kadgi turės bo
karrs _ ,devynis . .kailius,
nes uis atlyginimas.
Socialistu
Maždaug
prieš
25
metus
.......
i
.
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26e
gelmių kylantį krikščioniš
neturėdamas
kitos
išeities
niai
demokratinio
nusista-;
pragyventi? Dabar rusai sako kad NIHILISTAI
Anabaptistų
mokymu, kumą.
Urugvajaus darbininkų gy
,
trijuose akfuogb. Veika
sumokėdavo tymo darbininkai pradėjo.
“«uYv“ .Sdo^ui^k!!' lasTragedija
bažnyčią turi sudaryti lais
perstato nužudymų caro Alek
venimas buvo nepavydėti darbininkas
sandro II. Labai paikus ir nesun
gaju ui g.
va
tikrųjų
“atgimusių” Kad išsaugotų savo tikė nas. Anų laikų mažai išsi agentui paskutinius centus,,šluoti lauk Maskvos agen-.jj.
kiai scenoj perstatomas veikalas. U
krikščionių bendruomenė. jimą Anglijos karų sukury, vysčiusi šalies pramonė kad tik gavus koki darba -US komunistus beveik is vi- kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa- vfeo reikalaujamos 28 ypatos. 26«
Ji neturi kištis į nuodėmin tie giliai religingi žmonės (gyvulių skerdykos, alaus Bet ir nusipirkęs darbą są anksčiau jų vadovauja-|
puslapių didumo. Kama 50 centų, AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
gą pasaulį, kurį drausmėj (kongregacionalistai, bap bravorai ir vilnų barakai, darbininkas neilgai galėjo mų sindikatų, kur jie ne
KRISTAUS VIETININKAS?
• • •
ir Mintys,
laiko pasauliška vyriausy tistai, kvakeriai) paliko tė tai buvo viskas), nuolatinis juo džiaugtis, nes tais lai- darbininkų, o tik Rusijos ir Atsiminimai
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
kritikuoja Romos Katalikų
bė. Krikščionių bendruo viškę ir vyko į Ameriką, ateivių antplūdis, o prie to kais blogai apmokamas savo asmeniniais reikalais parašė buvęs Lietuvos prizedentas drąsiai
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
Dr.
Kazys
Grinius.
darbininkas
dar
nespėdavo
rūpindavosi.
menėse neturi būti kito ka nešdamiesi tą patį nusista dar 193C-3S metų krizis bu -j. ,
,
_.
.
.
,
.
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
raliaus, tik Kristus, ir kito tymą: atskirti bažnyčią nuo vo privedęs prie to, kad uždirbti uz rekomendaciją Pirmiausia nuo komunis- kurioje buvęs Lietuvos prezidentas tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.26
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
teisėjo, kaip šventasis raš valstybės. Čionai septynio kasdien galima buvo matyti sumokėtų pinigų, kaip, be tų vadovybės čia apsivalė i Jg
priežasties, buvo at- frigorifiku (gyvuliu sker- pasakoja daug linksmų ir įdomių GARBINO SENOVĖJE?
tas.
Pasauliškus reikalus liktojo amžiaus vidury pulkus vietinių ir ateivių jokios
,
r
, ,
. , .
o
,.
. XT
nuotykių iš savo patyrimų. Tą knyVisokiuose kraštuose žmonės gar
dyklų) Swift, Artigas ir Na-. gą visilietuviai turėtųperskaityti. bino
įvairius dievus. Dievų garbini
tvarko tik vyresnybė, nes, Rhode Islande’e apsigyve darbininkų stovinčių prie leidziamas nuo darbo.
mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievus
kaip sako viešpats, “mano no baptistas Roger Will- fabrikų durų ir laukiančių Taip tęsėsi keletą metų. čionai darbininkai, o vėliau Kaina ........................... *2'°° garbino
musų bočiai? Kokias žiayčias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės
viešpatystė yra ne šio pa iams, Pennsylvanijos vals darbo, o kartu ir duonos ką Urugvajaus darbininkai gy-j pasekė juos ir kitų šakų DELKO REIKIA ŽMOGUI
priėjo krikščionybės gadynę? Visus
veno skurde ir niekuomet darbininkai. Kol skerdyk-į GERT IR VALGYT?
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
tybėje—kvakeris William snio.
saulio.”
skaitęs šių knygų. Tai didelio for
galo
su
galu
negalėdavo
sulų
darbininkams
vadovavo
Valgyt
ir
gert
reikia
dei
to,
kad
Iš Vokietijos per Olandi- ' Penn; ten jie pirmą kartą
mato, 271 puslapio knyga. .. 31.00
nor^iTi^o^^u- SIELOS BALSAI
ją anabaptistų mokslas pa-(įvykdė bažnyčios nuo vals- Sąryšyje su tuom, atsira vesti, nes daugumoje dar- komunistai, tol jie gyveno,^dd
teko į Angliją. Septynio-tybės atskyrimo principą, do visokois darbo davimo bai būdavo sezoniniai, dar- varge ir paskendę skolose,idegu vienas Gražios eilės ir dainos, čia yra
įvairios lietuviškos dainos
padirbęs keletą kuriu niekuomet nepajėg-1 mažiau? Delko žmogui reikia cuk- sudėtos
liktame amžiuje per didžią-' Amerikos kolonijoms atsi kontoros, agentai ir kitokie bininkas
• - j
-•
,
i
,
• • , __
• i raus. draskos ir kitų panašių daly- apie musų tautų, apie šeimynų ir
“geradariai.” menesių ir dar nespėjęs ap- davo krautuvininkams įssi- kų- Kodei jam reikia nebaių? Si- apie darbų. Toji knyga palinksmins
ją anglų revoliuciją jis įgi-skyrus nuo Anglijos, tas darbininkų
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
formato, 223 puslapių knyga,
jo daug galios. Štai kurios‘principas buvo įrašytas į Jų tarpe netruko ir musų mokėti ankstyvesnių skolų, mokėti. Šiandien skerdyk- k“°y^t1fsusiparašėPrDr t*G^us? Jos delio
kurioje yra daug visokių eilių ir dai*
staiga
vėl
palikdavo
be
darlų
darbininkams
pavydi
ki'
kaina
tik
.......................................
i6c
tautiečių,
kurie
turėdami
mintys vyravo revoliucinėj naujai susidariusių Jungti
nų. Kaina ................................... 91.00
tų šakų darbininkai, nes jie KUNIGŲ CELIBATAS
didžiojo Kromvelio armi nių Amerikos Valstybių ryšius su darbo prižiūrėto-'bo ir duonos kąsnio.
SAPNININKAS
turi
geresni
už
kitus
atlygi-;
s
.
knjge
,.
kode|
Didysis Lietuviškas Sapnininkas
konstituciją
(1787
metais).
joj:
su Salemono galva. Išaiškinti visokie
nimą,
apmokamas
atostopopiežiaus
kunigai
nesipačiuoja.
čia
sapnai visokiais atsitikimais. Viri
Religija yra kiekvieno i Nuo to laiko kiekvienam
gas. nedarbo apdraudų ir
uSS 300 puslapių knyga. Kaina .. 91.00
asmens sąžinės reikalas; Jungtinių Amerikos Valstykims
ios nupuolimas,
kitus natrprinimiis.
pagerinimus. O
O svarsvar-. ki
perIkllityt
, kiekviešią
„„ knygą
Iyr„ turėtų JUOZAS STALINAS
jokia pasauliška galybė ne- bių piliečiui laiduota laisvė
blausia tai, kad dirba kaip ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų Arba, kaip Kaukazo Razbaininkaa
turi versti išpažinti tokių savo nuožiūra tvarkyti relipasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
.
i -__ moterys, dukterys ii mylimosios nezmones, O ne kaip anksčiau papultų į tokią kunigų globą. Para- jis įgijo valdžių ir pašalino savo bu
religinių pažiūrų, Runos gini gyvenimą, visiškai į tai
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vadų, mo moteris, mažai mokslo išėjusi, LIETUVIŲ KALBOS
ganymu; šį tikslą jis gali at- nės, jos steigia savo įstaiūkyje ir augino vaikus, kaip
Humberto Gomez. Tj- 11 gyveno
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. GRAMATIKA
siekti ne per bažnyčią, į gas, tvarko lėšų reikalus,
10 vienminčiai
sugebėjo
sao paskui ji ėmė
apysakas rašyti.
Pritaikyta Amerikos lietuviams.
kurią įeina visi, tiek teisus, Jos gali laisvai vykdyti sa’’
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“J'-'iT“''“\O pasiryžimu U energija kuri tuksUnciai įmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kali**,
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ir gražiai juos
doja išorės valdžios prie-pš savo narių imti mokesdarbininkams
Žmoniškesaprašė, žemaitė yra daug raštų pa- mą. Šita gramatika yrą tinkama vivartos priemones, bet tik čius, iš savo tarpo gali sa.
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rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. Ke- siems, kas nori gerai lietuvių kal
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per laisvai sukurtas bend- boti tuos, kurie neklauso
i
t’JS Amerikoje, kada ji čia lankėsi Kaina tik ...................................31-00
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religija, kuri yra gilus išvi-mylinės teisės sprendimų,
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tui ingų Šalių
darbininkų suro. Tai didelė
raštais ir retais paveiks- daugeli autorių parašė Iksas. Antra
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ŽODYNAS
1. Vesti miesto valdžią be
ranų teises; jie kovojo už sa
SOt lALDEMOKRATIJ A IR
mo reikalavimą iškėlė ne ganizacijai, valstybinės teifavoritizmo ir be politikavivo šalį, jiems reikia namų ir
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ekonominės apsaugos.
religiniu atžvilgiu indife- sės akimis žiūrint, neturi jo.
.
; ar kitas žodis lietuviškai vadinasi,
čiams pirmos klasės bizniskomunistų apsivalė trans- Mes kasdien girdime daug angliškų Pagal K. Kautsky naujesniomia
6. Kad žmonės kurie serga,
rentiški žmonės, kurie tikė- kios reikšmės. Valstybė nemano administraciją.
.i..
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip žiniomis tuo klausimu papildyta
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:Sindikato) komunistai, tai tar»,-,us pasiųsdamas žodynų. Tai daugelį iš gyvenimo patyrimų parasistemą, kuri teisingai ir
kymų klausyti.
Kaip tik Į Religijos atžvilgiu indi3.
Sustabdyt eikvojimą ir
tradiciniai jiems priklauso.
paaiškėjo milžiniškas pini-.
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korupciją miesto valdžioje,
atvirkščiai! Tą reikalavi-ferentiška valstybė savo pi
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Bostono trafiko ir transporto
kad Kristaus bažnyčią pa- nuožiūrai, nė kiek nesirupainiavą. taip kad biznis
E. Vandervelde, vertė Vardu- . .. . .
.
.į,
munistų buvo išleista viso rase
10. Kad nei vaikui, nei as
vergė pasauliška valdžia, pindama jąja. Tokioj valsnas. Kaina .............................. ioe skelbi**! Keleivyje.
tarpt ų ir duotų daugiau dar
meniui. nei šeiniai niekad ne
kiems
“
taikos
”
kongresams
bų.
truktų maisto, pastogės ir
kad pasauliškių rankose ji tybėj bažnyčios jau nusto5. Veteranas kovos už vete
priežiūros.
daugiau kaip $27,000, o ka
virto pasaulišku ginklu, su jo buvusios valstybės regiasoje rasta tik 9 centai. Tai
Gimęs Roxburyje 53 metai atgal. Gyvenęs
taip tie ponai gina darbo
Hyde Parke 25 metus. Intemal Revenue De
MES ATLIEKAM ...
klasės
reikalus.
partamento Naujoj Anglijoj užvaizdą. Kaip
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ŽINIOS Iš PIETŲ AMERIKOS
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NAUJAS PLANAS
NAUJAS VYRAS
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Angliškai - Lietuviškas Žodynas
Dničiai apdarytas juodais apdarais su aukso
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z,
parankaus 4” x
formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
630 Broadvray,
S®. Boston 27, Mas*.

U. S. valdžios agentas. 1928 metais Hawaii
salose susekė ir sunaikino pasaulio didžiausi
narkotiku šmugelį. 1936 m. buvo paskirtas
Bostono Policijos Komisionierium. Buvo nacionalis Juvenille Delinquency Komiteto pirmi
ninkas.
Sumanė vaikams Halloween pares.
Bostono Miesto ligoninės globėjas. Labai sėk
mingas biznierius ir žino kaip tokio didelio
miesto kaip Bostono biznis turi but vedamas.

Blogiausiose sąlygose čia
dar randasi statybos darbi
ninkai. Nežiūrint i sunkų [
ir pavojingą jų darbą, jie;
gauna prasčiausią atlygini
mą. O tai dėl to, kad jie
dar vis nepajėgia nusikra-i
tyti ir iššluoti iš savo uni
jos vadovybės darbininkų
suvedžiotojų komunistų.
M. Kr&sinskas.

Musų tėvų krašto Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos
vykdomas Vajus. Paremki .

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—
<► BIZNIO KORČIUKIŲ
-e* SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”

63G East Broadway, South Boston 27, Mas*.

Puslapis šeštas

KELEIVIS. SO. BOSTON
GRAŽUOLIŲ INVAZIJA ATLANTIC CITY. N. J.

Moterų Skyrius
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Virtuve - Pavojnga Vieta

Dažnas vyras mano, kadje mažiuką, išbėgo i kitą
virtuvė yra saugi vieta, ku kam bari atnešti rankšluos
rioje dirbti yra vienas ma čio. Tuo tarpu mažiukas,
lonumas. Kas kita fabrike begrabaliodamas rankutė
—ten per mažiausią neat- mis, atsuko karšto vandens
j sargu mą galima susižeisti. kraną ir skaudžiai nusipli
Iuo ta:pu virtuvė yra pavo kė. Taigi, užtenka poros
jingesnė už visus kitus minučių, kad Įvyktų nelai
Ar viengungiai vyrai tu- čiai nesako, bet duoda sū
kambarius, ir virtuvėje rei mė. Tokie faktai, tegu jie
rėtų vesti? Gerb. Ona Ku- prasti, kad viengungiai yra j
kia nemažiau saugumo kaip ir negausus, yra Įspėjimas
bilienė būtinai perša vi- kokie tai parazitai, kurie
kur kkui\
Musų laikais šeimininkėms, kad virtuvėj
siems viengungiams per- tik galvoja apie svetimotemoderniška virtuvė, ypač reikia elgtis labai atsargiai,
mainyti jų “stoną” ir pra- riavimą ir panašius negraamerikoniška, turi tiek vi ypač kai turima mažų vai
dėti gyvenimą iš naujo, su- žius dalykus. Pagal jos
sokių Įrengimų, tiek “pato kų.
sukus lizdą su kokia nors manymą, viengungiai gyvegumų,*’ kad ji yra panaši
neperdaug jauna panele ar na svetimoterystės stone,
TĖVIŠKEI
Į mažą fabrikėli. Ameri
našle.
Jeigu taip iš tikrųjų yra, tai
kietė šeimininkė vidutiniš Tėviške! Buvai kadaise tu man
Mano mama mėgdavo ar tokie viengungiai gali
apie
, kai
. laiko
.
. virtuvėje
.
. 300
.
miela
sakyti, kad jeigu vyras iki susigundyti vedybomis, kad
visokių Įrankių, kurie rei- §u giriomis, su klonių lyguma—
30 metų nėra ženotas, o iki kiti viengungiai kėsintųsi į
kalingi jos kasdieniniam Dar šiandien aukočiau tau sa40 metų nėra bagotas, tai iš jŲ seimos laimę ir mestų
darbui. Suprantama, kadi
vąją sielą,
Iš visos Amerikos Į Atlantic City, X. J- bu o suvažiavusios parinktos gražuolės daly
tokio nieko gero nebeišeis. savo tinklą i jų pradą?
nemokant su jais apsieiti, Kad butum laisva, visad sava!
vauti gražuolės rinkimo kermošiuje ir Tauti titulą “Miss America of 1952.“
Aš manau, kad tas pasaky- , Vedybos yra labai ir la
'Įvyksta visokių susižeidimų Kai ašaros brolių kalėjimus
mas yra visai teisingas. Vi- kai privatus dalykas. Ar —
.
~
---- .
- ----- ...
......
ir nelaimiu.
graužia,
sokius dalykus gyvenime vesti, ar ne, sprendžia kiek-' Jogams” Įvesti valstybinius pilni senų ir naujų auginti- rudeni atvyko drauge su S.
Ant
rankų retežiai kieti.
Statistika
sako,
kad
apie
reikia daryli savo laiku, vienas žmogus pagal savo egzaminus, kad žmonės ne- nių ir visad atdari kitiems. Venclauskiene Į Ameriką ir
Kai
daugel jaunatvėj- giltinė
G
__ _ visokiu
____ „ “feikerių” ir Švenčių metu, ypač per Ka- apsigyveno Waterbury, Ct. ^’OOO žmonių kasmet mirsYra laikas ir vedyboms.
geriausią supratimą ir pa-Į,butų
—
gal daugybę visokių asme-sukčių
apgaudinėjami, ledas ar Velykas, prie stalo Šiuo metu Stanislova ta nu?. susi^eidimų, gautų Ir palaužia
meilė
palieka
karti.
Viengungiais vadiname ninių apystovų.
žmonių. Venclauskiene yra 77 metų valuvėje.
Šimtai miršta
Bendros i Amerikos dienraščiai duo- sėdėdavo apie
nuo dujų ir ugnies, kurie Ir lygumos, kloniai tavieji iš
ės. Apie 1,blanko.
kasmet virtuvė- Ir virš sidabrinių rūkų
keletas šim Girdėtis lyg tolimas griaustinis
tranko,
tų
ilgesni
aitrumpesni
laikyti negalima, bet jei kas karnai stiprią pagundą, o dybose. Daugvbė laikraš- augintinis Marijus pereitą Lietuvon.
V. B.
Ir
siunčia
vilkstines žaibų . . .
Į tą stoną pakliuvo, tai tam jutam įr norinčiam laimė įjy iv magazinų tik apie to- ______________________________________________ ką serga. Apie 1,500 žmo1
i niu kasmet virtuvėj parpuo- Regiu jau: atūžia pavasario
turėjo k
būti
,o; svarbios pne- į nepadeda ir jis vis palieka kįa5 “ligas" įr tekalba. Rožastys. Ar pasiekus senber11
 bedumojąs, ką čia daryti ir dos> kad čia visi visus tik
GELBEKIM NARSUOLIUS
la ir susižeidžia. Mat, pavėtros,
___________
pilti riebalai ar vanduo pa- Žaibai tuoj sukryžiuos,
nio amžiaus galima pašalin kur nusidaužti. Jaip ke- moko, tik gydo, tik veda Į Į
ti tas priežastis, kurios jau galvojant laikas eina ir su laimę, o ta laimė kur tai Šioj šaly yra apie 200 spruko. Nesinori tikėt, ar- ^aro grindis slidžias, o at- Ir tavo, tėviške, apraudotus
klonius
nam esant neleido sukurti kiekviena diena mažėja slapstosi ir su jokiais dak- tremtinių, didžiumoje lat-gi Amerika gali būt tokia sPur^6 ir nuplyšęs linoleušeimos?
kai
šeį- Baisiausi uraganai šluos.
progos savo gyvenimą pa- tarais neduodasi už uode- viai ir estai, pasprukę nuo negailestinga šalis, kad neLietuvoje senbernių be sukti kitokia kryptimi.
išalkusio žmogienos komu- kaltus žmones stums Į pra- mininkę. Tie nemaži skaigos pagaunama.
K. Jakubėnas.
veik visai nebuvo. Ten bu
nizmo
siaubo.
Jiems
gresia
pulti,
stums
tiesiai
Į
komu?
iai
.
1OC
*°»
.
a
,
daugelis
Mano patarimas visovo gyvas galas senų panų, Užtenka pasidairyti ap-,, .
deportavimo pavojus, nes ristų nagus juos nugalabin. reikalo virtuvėj
kurie
kai "kada vadinamų “da-1 link »’« ir pamatysime.
m jie neturi pasportų nei kito- ti, jų kraują iščiulpti ir gy- s>usizeidzia todėl, kad jie Ka Reiškia Antikristas?
vatkomis,” o kai kada irikad gyvenimas yra daug
m-,-,?;,
‘"^į, k. vi™
ia. ivho
atimti
Sa.
rUl(l # pCl (l<TUg
Kių atitinsamų Įro4vmu
iroaymų gavykę •zmocmi
žmogui atimti?
Sa-ar£^’____
senmergėmis. Amenko- mai gecnic uz pati mai giau- pataria. bet darvkit pagal vo tautybės ir legalio atvy- kau. nesinori tikėt, bet taip lentinę, jog vinuvej atsar Krikščionių Įsitikinimu,
Antikristas yra tamsos jėgų
je lietuvių tarpe yra daug gą geni Štai nebejaunas
išmanvma. \Jei <tln_ kimo Į ŠĮ krašrą.
bus dėl to, kad mus šalies Su™° ^reikia.
atstovas
žemėje. Jo tikslas
senbernių, bet nėra senmer vyras \e a, pa y ginus, jau ,
----- ------- —
Jie paspruko nuo Rusi- tokie nemielaširdingi jsta-,.. Ypač virtuvė yra pako
na
moterį.
Jie
gvvena
puikate
,
gerą
Pagundą-negių. Tai nereiškia, kad at
Jinga_ vaikam, nes mažių esąs priešintis Dievo valiai
'oPsoklte <nors
P»- jos tironų iš savo gimtinio tymai ir pareigūnai privalo
j-g
į
kai
mėgsta čiupinėti viską, |ir griauti jo religiją. Seno
važiavę i Ameriką jauni kiausiai (bent tiip atrodo zdarvsite
ir be mano laimi- krašto mažais laiveliais, nu- savo pareigas atlikti.
iš
šalies
žiūrint),
iki
vieną
kas tik rankomis pasiekia-, vės Romoj Neronas ir Calilietuviai buvo kitokie, negu
• ITdaug vaikų
"V pri• I gula,
1
1kurie persekiodavo
ffražia
diena
išgirsti
kad
nim
°b
o
jei
pagundos
ne-galėjo
Atlanto
pavojingą-tai
gali
padaryti,
jei
mes
ma. Kiek
pasilikusieji Lietuvoje, bet
įr tįk
i,J
užtinkate,
tai
ir
su
manomas
audras
ir
tiesiog
ste-nepastosi
m
tam
kelio.
u lokvėpuoja geso. bežaisdami pirmuosius krikščionius, tų
priežastis buvo ta, kad žmona dingo

Viengungiai ir Vedybos
I
.

daugelis Vii kuriasi’ Priežasčių ink Išaugino 108 Fai/cHS tokiomis keliavimo salygo- te lašikus savo senatoriams tintais vaiky labai megia-tokie kaip
ateivių turėjo palikti vien vrl S, o kiekviena
_____
'mis iie
apsirupin-ir kongresmenams, kad tie™38’ **,18 « za*į™ l'“«. klonių kumgg
galybes, o kiek\iena
.
u ♦
-j
dažnai kvla gaisras, Vaikų buvo vadinami antikristais,
gungių stone, arba turėjo yra
šeima turi savotiškas prie- šiomis Anomis
imigra- tremtiniai nebūtų isdepor-įegalima palikl Bet po reforn,acijos Liutedairytis žmonos svetimtau
I* 1
Ir •
tvp V p -;ti virtuvėj vienų. Per ke-rio sekėjai ir Romos
Komos popiepopiečių tarpe. Bet svetimtaučių žastis, kurių kita irstanti lankėsi Stanislova \enclau-, J
šeima
gal
visai
nežino.
^kiene
su
dukra
Danuta
is;
Kuomet
tie,
galima
sakaip
ir
visiems
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A. Jenkins.
moterimis reikalai neišdeg naują šeinių lopytojų pro- lausko našlė iš Šiaulių. Lie- Dėdės Šamo žemėje, tai
je” buvo paveikslas moti- Radio susisiekimui tvarfesiją.
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prezident&s itina> bemaudydama “sinko- užgiria penkiems metams,
“mišrių*’ šeimų (gimimo ligas įkalbėti ir iškalbėti, knygų platintoja: ji daly- buvo sutikti su didžiausiais; Argentinos
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MISS AMERICA GAUNA KARŪNĄ
je yra labai daug. Tokios logai” gydo vedybines li-ime lietuviškame viešam
šeimos šiandien gal ir yra gas, nors neatsisako gydyti j spektakly “Amerika Pirty- su mus krašto imigracijos aukščiausiojo laipsnio, savo
stipriausias
lietuvybės ram- ir visokius kitokius, tikrus Į į/’ kurs buvo pastatytas patvarkymais.
Laikinam žmonai Ievai už jos “pasistipi
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aukojimą’’ ir atsisakymą
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Įsivaizduojamus,
širdies,!Palangoje;
nepriklausomos
stis Amerikoje,
Lietuvos
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buvo
Trumanas panaudojo savo statyti savo kandidatūrą Į
ramsčio čia dar iš viso yra proto ir dvasios negalaviskautų
sąjungos
skautinin

autoritetą u leido laikinai vice-prezidento vietą,
likę.
1
mus. New Yorko valstija
ke,
Šiaulių
gimnazijos
tėvų
čia būti. Po tam buvo Visokių dyvų girdėjome
Gerb. O. Kubilienė sta- net galvoja tiems “psichokomiteto nuolatinė narė ir Įneštas kongrese speciali? g peronistinės Argentinos, i
kt. Bet visus tuos visuome bilius dėl jų nuolatinio ap- Pirma vyras ir žmona bendVAIKAI APŽIŪRINĖJA KULKŲ SKYLES
ninius darbus nustelbia vie sigyvenimo. bet mus kon- rai sutarė statyt savo kannas didžiausias—Stanislo gresas ligi šiol nepriėjo prie didaturas, paskui žmona
va Venclauskiene išaugino to biliaus svarstymo ir šio-verkdama skelbia, kad ji
savo namuose Lietuvoje mis dienomis senato juridi- “neatšaukiamai”
atsiima!
108 svetimus vaikus. Pra-1 nė komisija pranešė, kad sav0 kandidatūrą, o dabar!
dedant pamestinukais prie tą bilių atidėjo neaprėžtam vyras apdovanoja žmoną už
jos namo durų, baigiant laikui. O tas reiškia, kad jo§ “pasiaukojimą” ir kanuniversiteto studentais—vi- tie xžmonės i >us tuoj išde- dij^yj-pg nestatymą.
sais ji rūpinosi, visiems, portuoti.
Galima manyti, kad dar
kam buvo reikalinga, su Jie visi yra rūpestingai gi vyro akyse Ievos kandi
teikdavo pagalbą, globą ir Įsikūrę, turi daibus, kai ku datūra butų buvusi nelaimė,
motinišką meilę. Savo au rie Įsigjio ramus, sukurė nes kitaip kam gi reikėtų
gintiniams ji duodavo ne naujas šeimas ir jau priro- uf atsisakvmą kandidatuoA.
1
n >•
tik pastogę, valgį, rūbą, bet, dė, kad jie gali būti limbo
tinka ti duoti
dovaną? Galima
svarbiausia, mokslą. Vary mais kandidatais i musų taipgi manyti, kad Argenti
te varydavo juos Į mokyk krašto šeimos narius, tinka- nos žmonės neatsisakytų
las, Jos augintinių yra ag mi būti mus šalies piliečiais, apdovanoti ir pati Peroną,
ronomų, daktarų, inžinie Bet, jie bus deportuoti. jeį jis “pasiaukotų” ir nerių, mokytojų, teisininkų, Kur?
statytų savo kandidatūros
žurnalistų,
karininkų,
įvai

Į mirties nasrus!
prezidento vietai.
V ienas karo lėktuvas, lėkdamas virš Long Beach, Cali f.,
rių amatininkų ir kitokių Bus išdep< iluoti iš lais--------------------------------------------dėl mechanizmo sugedimo pradėjo šaudyti į ramius mie
Panelė Collen Kay Hutchins, 25 metą iš Salt Lake City,
sto gyventojus. Laimei, niekas nebuvo užmuštas, bet
profesijų bei amatų žmo vės krašto Į tuos pačius gil- *K«laivyiaw naudinga yra
Utah, laimėjo Miss America titulą ateinantiems metams,
šitie du vaikučiai, po apšaudymo, apžiūrinėja kulipką pa
nių.
tinės nasrus iš kur jie taip
Tbokius biznio skelo pernykšėią metą grožio karalienė, Yolande Betbeze,
darytas skyles ją kambaryje.
jai uždeda karūną.
Jos namai visuomet buvo drąsiai ir karžygiškai pa- biaos ir pajieškojimua.
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Puslapis Septintas

KELEIVIS, SO. BOSTON

> Tusiąją Sniečkienę, kuri pagim
dė bolševiką, bet buvo labai pa
dori moteris. Iš to aišku, kad
p. J. Tysliava kalba nesiskaity
damas su žodžiais ir dar ma
žiau įsigilindamas j savo žodžių

Vieningas Pasaulis
įjos neišrištą ginčą su Italija'
Prašalins Karus
dėl vadinamos “laisvos” j
Taip sako ir rašo mėnesihis žur
Triesto teritorijos ir siūlė nalas
“Lietuvių Naujienos.” Kaina
Italijai tartis neužbaigtais $2.00 metams.
(39)
LIETUVIŲ NAUJIENOS
klausimais.
i
332 N. 6th St-, Philadelphia 6, Pa.

TRYS ŽUVO ALIEJAUS LIEPSNOSE

Iš Plataus Pasaulio Į
Švedija ir JT

Impelliterri Italijon

Bet jisai įspėjo Italiją,
PAIEŠKOJIMAI
kad jeigu ji bandys Jugo
slaviją suskaidyt ir prisi- Paieškomi trys broliai: Antanas,
į jungti Dalmatijos pajūrį, Jonas ir Bladas Vaitkus, išvažiavę iš
prieš pirmąjį karų. Kilę
tai toks bandymas neišven Lietuvos
iš Šiaulėnų par., Birietiškių kaimo.
vardai: Stanislovas ir Viktori
giamai pasibaigs “kruvina Tėvų
ja. Prašomi atsiliepti šiuo adresu:
Mikolas Waitkus,
nelaime italų tautai.”
72 Richmond St.,
I
*
Brockton 36, Mass.
Kadangi kaip tik šituo
(38)
laiku į Washingtoną atvyk-į
sta Italijos premjeras Gas-' APŠIVEDIMAI
pari prašyti Italijai daugiau
Ieškau apsivedimui panelės ar
paramos, tai daugelis mano, , našlės,
nuo 30 iki 35 metų, bet rimjog Šitą įspėjimą Tito bus I tos ir mylinčios ramų šeimyninį gy-

Neutrali Švedija pranešė Rugsėjo 18 d. New Yor- Pr"yr7žmonių. kurie kalba dėl
Jungtinių Tautų organizaci- ko majoras Vincent R. Im- gražaus žodžio, dėl skambios
jos nariams, kad ji yra nu- pelliterri išvyksta Į Italiją, frazės, nesirūpindami ką nors
tarusi ir “studijuoja” klau- kur jis yra gimęs, ir lanky- pasakyti, bet norėdami padary
simą, kaip prisidėti savomis Romoje ir kituose Itali- li Įspūdį savo žodžiais. Esu
kariškais daliniais prie JT jos didmiesčiuose.
New kelis kartus girdėjęs p. J. Tysplanuojamų karo pajėgų. Yorko majoras vyksta Ita-liavs* kalbant ir visuomet jis
Švedija sako, kad visų vals- lijon su valstybės departa- T*5* pa!ik°
tybių pareiga dete pne ag- mente pntanmu ir pasakys
supranti, kad
resijos sudraudimo ir tai Italijoj kelias politines kainieko nepasakė. Tai
kos užtikrinimo.
hus.
,
tuščia statinė.
Connecticut
valstijoj jis puolė naujakurius.
o aš jį girdėjau Bostone kaip
jis į padanges kėlė tuos pačius
Japonija prašo ir tikisi Argentinos diktatorius Ju- naujakurius. Jo nesupaisysi, o
gauti iš Amerikos 40,000,- an Peron pasirašė dekretą, aš jau senai nustojau ir paisy000 dolerių paskolos med pagal kurį laikraščių parda- ti, ką jis sako.

Japonijos Paskola

vilnei pirkti. Vėliau Japo
nija tikisi ir daugiau pasko
lų iš Amerikos gauti, bet
šiuo tarpu jai svarbiausias
klausimas yra parupinimas
žaliavų tekstilės pramonei,
kuri Japonijoj yra gerai pa
statyta.

---------Peronas Moka Grynais

vėjų unijai bus iš iždo iš-|
mokėta pusantro miliono'
pezų. Ta unija boikotavo
vėliau nusavintojo dienraš
čio “La Prensa” pardavinė-,
jimą ir privertė dienraščio,
leidimą sulaikyti, o paskui
valdžia dienrašti nusavino.

padaręs kaip pastabą Wa- u^kus atsakysiu skubiai. Adresuo(39)

shingtonui, kad jeigu Ame- kit
rika, Anglija ir Prancūzi 72
ja sutiktų padanli Italijai
kokių nuolaidų Italijos sąskaiton, tai Jugoslavija nie- esu

Bostono Petras.

KoręspondencijoS
LINDEN, N. J.

Avenmoulh uoste, Anglijoj, užsidegė aliejaus sąndėiiai.
Gaisrą gesino 100 kareiviu ir 500 gaisrininkų. Po trijų
dienų gaisras buvo užgesintas, bet 22 dideli tankai su
aliejumi supleškėjo liepsnose.

Blogas Bimbos Derlius

,
.
,
kad SU tUO neSUtlKS.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” kalendorių 1952 me
tams. Daug informaciją ir

Vietines Žinios

J. Rink,
Lakeview Avė., Toronto, Ont.,
Canada.

našle, vidutinio ūgio, nešpetna
į moteris.
Prašau rašyti rimtai ir
Į prisiųsti savo atvaizdų. Adresuokit
taip:
(38)
Gertrūda,
2219—52rd St., Kenosha, Wis.
Paieškau moteries arba merginos
apsivedimui, arba už darbininkę.
Turi būt tinkama prie biznio ir nesenesnė kaip 45 metų.
(39)
J. T. Maloney,
R. D. 1, Box 467,
Turtle Creek, Pa.

skaitymu. Kaina SO
Rugsėjo 2 d. komunistiš
Atomai Rusijoj
Pietų Afrikoj
ka lietuvių literatūros drau
gija Lindeno lietuvių parke
"ŠVARBIAUSIS IŠRADIMAS
“Pelėtos” Nr. 5
Švedų dienraštis “Tidnin- Pietų Afrikos cenzūra už-7 suruošė savo didįjį metinį
PASAULY
HYNES SAKOSI
gen” praneša, kad Rusija draudė pardavinėti visoj, iknika Dar pora ^3^ JOSEPH F. TIMILTY
Iliustracijose
vaizduojama:
ANTROJ VIETOJ
SUTAUPĘS $260,000 Ką peri Stalinas. Musų didie- 10 metai kaip legališkai yra
smarkiai didina savo atomi Pietų Afnkoj Amerikos hm
Vrooklyniškė
į ji—VLIKas, ALT ir Lozoraitis.
---------nių ginklų gamybą ir eks magazino Life vieną ląi-'-Laisvėpardavinėjamas žmonėms
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Tai yra geras vaistas, kurs pasalijoro
vietą
šio
rudens
nnkiHynes
sako,
kad
jis
sutaupė
Munkamo
Mohikanas.
Meskena
skausmų,
užgydo
žaizdas (tik n«
rudų kasyklų Lenkijos pro mi paveikslai amerikiečio k, iiukai
-apšviet,»
l^kieS^i^'S^’E’opivincijoj Silezijoj. Iškasa boksininko Robinson ir an- be5kleis(,ami
nepamiršo muose yra keturi. Pirmoj miestui 260,000 doleriu r»°tojai ir tt.
vietoj
eina
dabartinis
majo\ien
tik
iš
peržiūrėtų
senojo
Turiny
rašoma:
Maldelė
į
doracijos. Tai yra 5 rūšių mostis, už
mos urano rudos yra gabe glų boksininko Turpin. Abu tais numeriais apdovanoti
sakoma numeriais:
viešpatį. Raganų virtuvė. N r. 1—M. J. SvHpas Herb Salve,
namos i Rusijos atomines tie boksininkai yra negrai,
tQ šlamšt0 neskaitanči? ras, John B. Hynes, antroj miesto majoro J. M. Curley
remedy for skm irritation. Nuo
padarytų
sutarčių.
Tokios
Is
amenkonisk
M vėlių ir velnių avisokių
vietoj
eina
Joheph
F.
Timodos ligų, kvepianti mostis,
dirbtuves. Uranas kasamas nore Turpin motina buvo visuom
kurią bimbinė
stebėtinai greit gydo žaizdas, išbė
peržiūrėtos
sutartys
buvo
Inty
™«
ilty,
trečioj
Thomas
J.
ir čechoslovakijoj.
balta. To užteko, kad ma- “Laisvė
Meilės kanki rimus, votis, athlete’s feet, nosies ir
vadina “fašisti O’Brien ir ketvirtoj James su atmatų išvežiotojais ir
burnos nesveikumų, nudegimų, au
gaziną uždrausti.
nėm
nys (eilės). Raudonasis kam sies
skaudėjimų, hay fever. Kaina
nėm išperom
išperom”” ir “Hitlerio M. Curley.
statybininkais, kurie nau‘Pabėgęs” Traukinys
LTSR ministrų tarybos
Į rekrutais,” gi pats Stalinas Iš viso į miesto tarybą (iš jam majorui perėmus mies- pelis.
jsakymai. SamW iw smertio.
Incidentu Virtuvė
vadina “liaudies priešais” devynių asmenų) ir Į mo to valdymą sutiko jau pasi-Graudingi nusidavimai. Apie tiniv skausmų: kojų, rankų, strėnų,
Praeitą savaitę vienas ce
_____ • sprando, kaklo, nutirpimo, neveiklu
chų traukinys, vedamas ma Bolševikai Korėjoj jau ir “kontrrevoliucionieriais.” kyklų komitetą (iš penkių Tašytas sutartis “peržiurę- literatūrą. Menas ir
gyvem- mo sąnarių ir raumenų, blauzdų
prieš lietų, pašalina ašt
šinisto Jarda, atvyko į va priskaito 233 “incidentus” Taigi, šitie nenaudėliai ir asmenų) yra 105 kandida-.'ti” ir numušti susitarimo mas. Pagal karalienės Mikal- skaudėjimo
ru kosulį. Kaina tik $1.25.
karinę Vokietiją. Trauki Kaesong miesto srityje, sujudo Bimbai į talką. Vie- tai. Kiekvienas kandidatas kainas>
des pranašystes. Daug aktua Nr. 3-^-M. J. Švilpas Ointment for
and gum hardening. Si
lijų ir juokų. Metinė prenu toothache
nyje buvo 126 žmonės, iš Aliantai pripažino tik vieną . ni skelbė per spaudą, per traukimo budu gavo atskirą
kvepianti mostis ant syk sutabdo
Jaunavedis
broektonietis,
merata 4 dol. atsk. Nr. 50 ct.
skausmų ir sustiprina smegenis
kurių 31 prašė suteikti incidentą, kai paklydęs JT radio, o dar kiti žodžiais numeri, kuris Įrašytas balo
(gums), kad ir neturi dantų, bet ne
John
A.
Vose,
važiavo
su
Parduodame
ir
išrašome
kny

jiems prieglaudos teisę, o lėktuvas per klaidą apšau- , viens kitą ragino. To pasė- te prieš kandidato vardą.
sveikos smegenys. Vartok. $1.00.
savo jauna žmona iš Brock gas vokiečių kalba iš Vakarų Nr. 4—Švilpas new discovery
77 keleiviai, kuriuos trauki-‘dė tą miestą, nors nieko ne- koje jau nuo dvyliktos vasalve for itehing skin or poison ivy.
mostis greit pašalina niežėjimus
nio “maištininkai” buvo at- užmušė ir nesužeidė. Ta- landos pradėjo publika REMIA J. B. HYNES tono į New Yorką. Pakely Vokietijos, Šveicarijos ir Aus irŠi išbėrimus.
$1.25.
je jis pametė piniginę, išli trijos.
gabenę Į Vokietiją, su tuo'riamų “incidentų” gausybe rinktis. Atsirado plakatai
Nr. 5—M. J. Švilpas Herb Salve
Paskutinės
knygų
naujienos:
pilės. Ši mostis srreit pagydo
traukiniu buvo grąžinti į rodo, kad bolševikai juos ir eisena pro parko vartus. Rugsėjo 15 d., 8 vai. va- po iš mašinos jos ieškoti, Putino ALTORIŲ
_
____ for
pilės be operacijos. $2.50.
ŠEŠĖLY
o
tuo
tarpu
kitas
automobiAnt dėžučių nurodyta, kaip varto
Čeehoslovakiją.
moka ir iš piršto išlaužti. Rengėjai pradžioj dar šai- kare įvyko lietuviu veikėjų Y. Ll?y
rtskaudžiai?
“vulI*yY1. $4
no.
Ramno žvaigždės ir
ti ir užsilaikyti. Klausykit leituvių
.
.
J
j.
lis
ji
užvažiavo
ir
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Karono
m
___________
- —;----------------- pėsi, bet vėliau nejuokais pasitarimas paremti Mr.i *
, VĖJAI $2.00; Dr. Gaidamavi- radijo nedėldieniais nuo 11:30 ryto,
sužeidė.
.
WKNB, iš New Britain, Conn. Per
ėmė pykti. Ir kur nepyks, Hynes kandidatūrą. Išrink
čiaus IŠBLOKŠTASIS ŽMO kant už $5, viena dėžutė duodama*
Reikalingas partneris,
kad jų sėbrai ir svečiai dar tas komitetas iš pirmininko
GUS $2.00; Jazmino MOTERIS, nemokamai.
vyras ar moteris. Platesnės infor
Tito
Įspėja
Italiją
iš tolo tik pamatę šį plaka A. Chapliko, viee-pirmininNUO KURIOS Aš PABĖGAU, macijos laišku. Užsisakydami vais
_
,
$1.00,
ir Balio LIETUVIŠKOS tų, siųskite čekį ar money orderį.
tų
paradą
jau
suko
savo
ko Ralph Jusko, sekreto
garbos pareiškimą.
Dėl Laikraščio
M. J. ŠVILPA
blizgančius kadilakus atgal riaus Mrs. Blanche Stravin- Spolato (Splito) uoste'pasakos $2.50.
K. Ambraziejus.
P. B. Box 73, Sta. A, Hartford 6,
pereitą
savaitę
buvo
švenTurime
daug
Amerikoje.
VoGerbiamieji!
Conn.
ir kure ausis suglaudę na- sky ir iždininko Joseph Ar
Detroit, Mich.
(40) .
čiama
Jugoslavijos
laivyno
kietijoje
ir
Lietuvoje
išleistų
Man atvykus iš tremties, ma
-------------------------mo. Piknike su šeimininlauskas.
loniai sutikote siuntinėti man
šventė ir ta proga tenai kai- leidinių ir gaidų.
Apie p. J. Tysliava
kėm, darbininkais ir rengėNAUJA GYDUOLE
susipažinimui “Keleivį” nemo
bėjo pats Tito. Savo kal Užsakymus adresuokite:
•Keleivyje” gerb. A. Jenkins £*
a?*
Alexander’s , Nauja
RADIO ŽINIOS
kamai. Kiekvieną man atsiųs
boje jisai palietė Jugoslavi- LIETUVIŲ KNYGYNAS NE
Maištinga Gyduolė’
Piketuoti
susirinko
virs
du
tą “Keleivio” numerį skaičiau.pastatė klausimą, kam tarnau- f.
,
.
jrn»»**'«ai«»«rnnrrrvvrR MUNAS. 3143 So. Halsted SU
yra mišinys riešutų,
su didžiausiu dėmesiu. Jo tu-jja p. j. Tysliava. arba kas jam
žmonių^ Pats vienai Paskutinis šios vasaros
uo?ų, šaknų ir lapų;
Chicago 8, IR., telef. VIctory
ji yra vartojama nuo
rinys ir vedama kryptis man ^al tarnauja
• 'i • □ * $
♦
i
(piknikas Brockton
Fair
visokių nervų Iiirų ir
2-3314.
«
. • paklausėjas
_ i_l____ H nei nei dešreles, všai
*
nerviškų galvos skau
atsakymo
nei
nei mi
su skysti- Grounds
labai patiko.
patalpose, Brock
dėjimų, nuo šalčių ir
REUMATIŠKI SKAUSMAI
lytiško silpnumo, grei
šia proga leidžiu sau pareik kas kitas neturi. Ir negali tu- mėliu susidoroti. Todėl pa tone, įvyks ši sekmadieni,
to pavargimo, gera
Deksnio
Galinda
Mostis,
sudaryta
rėti.
Mat,
ponas
Juozas
Tys-jsiulė
piketuotojams
taikos
šti savo padėką už teiktąjį pasi
nuo inkstų (kidneys)
Sept 23čią, tai bus “Pikni
š daue skirtinpni elementų, turi sa
Užri^akykit kultores ir
____________
tikėjimą man wsiunčiant
savait- liava tarnauja tik pats sau ir derybas. Deja, išėjo kaip kas po Stogu ir Gražuolės
vyje gR'intra šilima. Šildydama (?a- ir dėl visokių vidurių nesveikumų—
visuomenė* mokslų žur
’inĮtai. ištirpina Reumatiškus skans ištvermingas maistas ir stimuliuo
rasti, o taip pat palinkėti jūsų i kalba kaip jam vienu ar kito Korėjoj. Po tokio triuko ir
nalų “Darbų”.
enus. rankr. koiu skaudėjimą ir tir jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga
Balius.
”
Bus
naujas
kontepimų. dierlius. šalti. Pankeliui žmo- j sirsrtumet, šitame mišiny yra pa- .
leidyklai, redaktoriui ir bendra laiku atrodo gudriau. Pernai ,o klapčiukų bei darbininku
Vartojama arbatos forniu rasreJbėio ir tamstai pagelbės, stiprinimu
vigai nukrito. Nuo ke- stas, iš vedusių moterų bus
darbiams didelės sėkmės vaisin metais Bostone gir jau. aip
Velank
ilciau.
bet
tuojau
įsigvk
moję.
Svaras
$8.000, pusė svaro
“
Darbų
”
leidžia
lietu

p. Tysliava sake, jog motina. C
valandos iie nradė renkama “Mis. Lithuania
DF.KENS OINTMENT. arba rašy- $4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiungoje veikloje.
vių Darbininkų Draugija,
kito į dirbtuv". Kaina 2 oz. $1.00; č:am į namus.
ak.-.*
South Bostone.
Artimoje ateityje noriai pa- kuri
kuri pagimdė bolševiką, yra uirt0? yamnaos jie prade- of N. E.,” bus šokių kontes1 oz. $2.nfl. Ekstra didelė dėžė—
kiaulė” Taip ir sakė. nors j° skirstyta namo be Bim- tai, kaip “Mamės ir Papės
ALEXANDER’S CO
16 oz. ?5.M
(41)
remsiu “Keleivį” ir savo rašiJau pasirodė “Darbo“
kaip tik tuo metu musų spau- bos “spyčiaus” ir palaimini- Polkos” kontestai su gra
414 West Broadawy
DEfKEN
’
S
PRODUCTS
šiniais.
naujas numeris ir gau
South Boston 27, Mass.
P. O. U(lx 6«6. Ne w ark 1, N. J.
Priimkite mano aukštos pa- doje daug buvo rašoma apie mi- mo.
žiom dovanom, ir visokiu
namas musų įaCaSgnje.
Dar liūdnesni, tarytum linksmybių.
■
laidotuvėse, pro tvorą į pi
“Darbo” metinė prenu
merata
vienas doleris.
SUSIVIENIJIMAS UETIJVIŲ
ketuotojus žiurėjo pora li
Įspėja “Čizlernis’
Pavienė kopija—23 cent.
kusių. Ir kur neliudės, kad
AMERIKOJE
— arba —
nebuvo nei muzikos, nei kaČekius ir money orde
Kainų stabilizatorius Eric
rius rašykit LDD iždinin
začky, o ir pats Bimba ne- Johnston skelbia, kad vy
Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė
Didžiausia ir Tvrtingiausia Lietuvių
ko Wm. V. Anesta var
Organizacija Pasaulyje
visiems fundijo prie baro. riausybė “imsis priemonių”
Rusijos Diktatorium
du ir siųskite sekamu ad
Tokios nesėkmės Bimba ne prieš metalo pramonininkus
resu:
TURTAS SIEKIA VIRS $2,560,000.00.
•
sitikėjo. Tik apie piketo ei ir prieš jaučių augintojus,
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
les besisukąs nuskuręs rau kurie tyčia nesilaiko val
DARBAS
yn išmokėjęs arti $5,000,000.00.
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas
donasis politrukas jam iš džios nustatytų kainų ir už
636 Broad way
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose raiereiškė
savo
užuojautą.
Do

So.
Boston 27, Mass.
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
darbių. Tokie “čizleriai”
atnose Amerikoje ir Kanadoje.
lerių šienapiutę Lindene bus traukiami teismo atsaar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir varKiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
velnias
nunešė
ant
uodegos.
$5.000.00.
Hwtt»m«- itmiitti
dų nurodymais.
komvbėn.
Po šeštos valandos vakaro,
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
kai jau neliko ką piketuoti,
Z-G HERBS
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis
dėjo ėsti vėtys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia,
piketas
buvo
užbaigtas
lie

}»s. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui ut egzamina
VISUR ŽINOMI VAISTAI, rūpestingai rankom sutaisyti pagal originalius
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ut
receptus iš Europos.
tuviškomis
ir
anglišokmis
vimą
apmoka Susivienijimas.
ims jo vietą, kai giltinė ji nosinei?
Z-G ŽOLIŲ ARBATA Nr. 17, tonikas viduriams reguliuot. Pagyvina su
, prakalbomis.
Tapk Suatvienijimo nartu lr prirašyk savo šeimos na
tingusia sistema. 1-reitas, bet švelnus, saugus ir gelbsti. Kaina $1.12*.
Brošiūra didelio formato, graliais viršeliais, 32 pus
Nors spaudos reporteriai Z-G ŽOLIŲ ARBATA Nr. 2—palengvina arthriti ir reumatų. Tūkstančiai
rtai. Kreipkis pas virtinę kuopų arba į Centrą adre
lapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama “Ke
patenkintu vartotoju- Kaina 1.37*.
ir stebėjo įvykius, bet parko Arbata Nr. 39 ramina nervus. Miegosi be pilsi). Kaina $1.37*.
suodamas:
leivio” knygyne:
akcininkų pastangomis į Arbata Nr. 78 c ibsti aukšta kraujų, išimdama nereikalingų skystį iš
LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA
ir raumenų Kaina $1.37*.
KELEIVIS
angliškąją spaudą aprašy kraujo
STANIS ANALGESIC SALVE—Greita šilima palengvina skausmus rau
m W. 90th SU
N«W York 1, N. Y.
Boston 27, Mass.
mai netilpo. Tas garbės menyse. Kaina $1.25.*
<*_ « .. .
•Persiuntimų apm< -am.
(37)
jiems nedaro. Stebėtojas.
Z. G. STANIS CO, Dept. K.
t

i

KAS MUMS RAŠOMA

JUOZAS STALINAS

2822 Archer Avė, Chicago 8, IIL

f
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Puslapis Aštuntas

Northamptone buvo su
Po programos prašome
SLA 308 ir 328 kuopos šį parašyti laiškelį ar atvirutę
streikavę busų vežikai ir
Šokiai Klube
sekmadienį, rugsėjo 23 d. į stotį WHEE, Lithuanian
400 vaikų negalėjo pasiek
rengia grybavimo išvažia Program, 35 Court St., Bos So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijoj kiekvieną ti mokyklą.
vimą. Grybautojai renkasi ton, Mass., o biznio reika
9:30 vai. ryto prie Sanda lais rašykit ofiso adresu: trečiadienį vakarais groja Al Stevens radio orkestrą.
ATLIEKAME ĮVAIRIUS
Šokiai nuo 8:30 vai. vakaro iki 12:30
ros svetainės, 124 F St., So. 502 E. Broadway, So. Bos
SPAUDOS DARBUS
Bostone
ir
iš
ten
mašinos
ton
27,
Mass.
Ateinantį Antradienį
LDD 21 KUOPOS
FORUM PRESS
Ateikit patys ir atsiveskite savo draugus. Šokiai vyksta
Steponas Minkus.
yra
lietuviika*
Kandidatų Skyrimas
METINIS BANKETAS vyksta į grybavimo vietą
modemiška spaus
Mansfielde.
ir kiekvieną penktadienį ir šeštadienį, kaip visada.
tuve, kurio* savi*
ninkas
yra
A.
Geriausias
grybautojas
Southbostoniškė
Lietuvių
Antradieni, rugsėjo 25 d.
LIETUVIŲ MELODIJOS
P e 1 d ii u s. ilgus
(41)
Valdyba.
r metus buvęs “Dar
Bostono miesto balsuotojai Darbininkų Draugijos 21 gaus dovanų. Grybavimo
VALANDA
bininko” adminis
tratorius. Sieja
skirs kandidatus rinkimams' kuopa savo metini banketą linksmos užbaigtuvės bus
Populiariškos Radio
spaustuvėje
yra
mieso valdžios.
Keturi ruošia spalių (October) 21, Raudonio ūkyje, Mansfield.
atliekami įvairūs spaudos darbai: kaip
•
Programos
tai: konstitucijos • mokesčių knygelės*
Kelias į grybavimo vietą
kandidatai siūlosi Į miesto sekmadienį, 6 vai. vakare,
pamfletai * plakatai * įvairūs tikietai *
Sekmadienio rytais nuo 11
laiškams antraštės. * vokai * vestuvių
majoro vietą, iš keturių bal- Lietuvių Piliečių Draugijos toks: važiuoti į Dedharfi, iš
pakvietimai — U'edding Invitations ir
iki
12
vai.
iš
stoties
VVTAO.
LL
suotojai parinks du, dau- auditorijoj, kampas Broad- ten imti Route 1 ir davažia- i 740 klc.
IŠRINKU
FOTOGRAFIJOS būdu — Offsets
giausiai balsų gavusius, kai- way ir Ė St., So. Bostone. vus 23 mylią sukti į Foxboperspausdiname; maldaknyges, • —~GERAI
PATYRUSI
VADĄ
ro, iš to miestelio sukti de Biznio reikalais kreipkitės:
kyklų vadovėlius ir LL Visais
po kandidatus lapkričio 6 „
.
. .
reikalais kreipkitės:
d balsavimui.
skan,os., vakarienes, šinėn į Mansfield, pakelėje 409 W. Broaduay, So. Boston
I miesto tarybą iš devy- bus ?era muz,ka lr menlne girioje žiūrėti užrašų *‘SLA Arba telefonuokit: SO 8-0520
Į MIESTO TARYBĄ
Grybauja,” ten ir sustoti.
nių asmenų siūlosi daug Pr2£tama.
KAMBARYS NUOMAI
kandidatu. Balsuotojai pa- Prasome kl!a? v*etos "7 Po grybavimo užbaigtuvės
(City C ouncil)
CForum Press
P O B0X 22
gamzacijas
nieko
nerenku
Išnuomuojamakambarys!
Raudonio ūkyje, Mansfield.
rinks T8, iš kurių bus iš
BROCKTON 68. KJLSR.
viršminėtos dienos vakarą.
vyrui arba vedusiai porai be
Tel. Brockton 8-0729 W
rinkta miesto taryba.
RADIO
PROGRAMA
vaiku. Nuoma nebrangi. Jei
LDD 21 Kp. Komitetas.
(40)
Į mokyklų komitetą iš
Lietuvių Radio Korp. pro gu reikia, pataisau valgyti.
penkių asmenų balsuotojai
grama per buvusią stotį Kreiptis: Mrs. F. Kučinskas,
parinks 10 kandidatų. Iš
ŠOKIAI KLUBE
A. J. NAMAKSY II
WBHS, kuri dabar vadina 322 Dorchester St., So. Boston
viso bus paskirta 30 kandi
(39)
si stotis WHEE, 1990 kilo- 27, Mass.
TARYBOS PREZIDENTAS 1949-1950-1951
BEAL BSTATE « IN8UBANCB
datų i penkioliką renkamų Nuo rugsėjo 12 d. Lietu cycles, 9:30 iki 10:30 vai.
KAMBARYS NUOMAI
jų vietų. Dabar siūlosi i vių Piliečių Draugijoj įves ryte sekmadienį, bus se
409 W. Broadiray
Geras, šiltas kambarys Dor
SOUTH
BOSTON,
ANT
BALOTO
N
R.
56
kandidatus 105 žmonės.
ti šokiai trečiadienių vaka kanti:
chestere su visais patogumais
Office TeL SOboston 8-0948
rais nuo 8:30 iki 12:30 nak- 1— Falcons 8 muzikantų vienam ar dviem žmonėm.
Bau. 87 ORIOLB 8TRMMT
Svečiai iš Worce»terio
nakties, grojant Al Stevens orkestrą, kuri gros “Piknike Kreiptis telefoną: CO 5—9761.
Waat Rosbary, Maaa
Tel. PArkway 7-0402-M.
---radio orkestrai. Šokius tre- po Stogu” Brockton Fair
REIKALINGAS BUTAS
“Keleivio ofise anądien čiadieniais nutarė įvesti Grounds Sept. 23.
Paul Zasimen
3ju
asmenų šeimai reikalin
lankėsi
musų
20 Winfield St., So. Boston.
ilgametis House Committee, kurio
2—Dainininkai Aleksan gas 4-6 kambariu butas. PraTel. AV 2-4026
prietelis Petras Miliauskas priešakyje dabar yra pirm. dras Griauzdė ir Stasys At neškit Petrui Pilkai. 546 East
iš Worcesterio, užsimokėjo Aleksandras Chaplikas.
kočaitis iš Nashua, N. H. Broadway, So. Boston, arba te
Dr. John Repshis
laikraščio prenumeratą ir šokiams penktadieniais ir 3— Magdutės Pasaka.
lefonu: SO 8-1320.
!
LIETUVIS GYDYTOJAS
paliko amerikanską rublinę šeštadieniais groja Joe-AnValandos: 2-4 ir 8-8
“staršui generolui’’ kelnes thony orkestrą, kaip ir seNedėliomis ir Šventadieniais:
DU NAMAI PARDAVIMUI
nao 10 iki 12 ryto
susilopyt. Kartu su drg. niau.
Miliausku buvo ir jo žentas, Rugsėjo 12 d., pirmą šo495 COLUMBIA ROAD
Abudu So. Bostone, vienoj
arti Upham’s Corner
Edmund Loughlin, statė in- kių trečiadienį, klube buvo
vietoj, vienas aukštas tuščias
DORCHESTER,
MAM.
pirkėjui. $8.000 už abudu. Rencome tax deputy.
nepaprastai daug jaunimo
Yra įgaliota pristatyti Jums į namus 10 dienų išbandymui sį naują,
dų atneša $1,440 per metus.'
Maikio tėvui tokie svečiai ir šiaip publikos, susirinku1951 metų garsios firmos
,
Parsiduoda lengvom sąlygom.
visada
visiniii natinka
pamina ir
ii jis
iis sakn
sanii • sios pasiklausyti naujo orKreipkitės pas:
INTERNATIONAL HARVESTER CO.
Km Gankį!
“Kom agėn, frents!”
kestro.
Refrigeratorių ir $7.00 vertės šaldyto maisto visiškai dykai!
D. Šapokas.
Mes pranešam, kad
Kas Nori Vykti Grybauti? I

Vietinės Žinios

VVilliam F. Hurley

Lithuanian FurnitureCo

r

217 W. 6th St., 2-ras aukštas,
So. Boston, Mass.

'Piknikas Po Stogu ir Gražuolės Balius9
—Įvyks—

v

DR. D. PILKA

Šį Sekmadienį, Rugsėjo (September) 23, 1951
BROCKTON FAIR GROUNDS, BROCKTONE

Flood Sq. Hardvrare Co-

6

> 8 fld 8
TM
S46 BROADWAY

Ofiao Valandos:
Ir

Rengia Lietuvių Radio Korporacija

Šokiams gros 8 muzikantų FALCONS RADIO
ORKESTRĄ nuo 3 iki 8 vai. vak.

BO. BOSTON. MASS.
Talafonaa: SOUth Boaton 1880

Bus renkama pirmą kartą “MRS. LITHUANIA OF N. E.”

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir
nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų
—mostis.
3—Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
papirštėms.
5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
pagelbsti.
7— Vaistas nuo inkstų skau
dėjimo.
Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už
(iekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš
calno. Adresuokit:
(51-1)

Pirma laimėjimo dovana
iš astuonių:
$200 U. S. Defense Bond

Pirma įžangos dovana
iš penkių:
$25 PINIGAIS

sų krautuvėj visokių ——.
randavojimui, kaip tai Floor
ders, Wall Paper Removers, Boat
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite*
A. J. ALEKNA, Prop.
828 E. Broadvay,
Sa.
Tel. SO

8-4148

TeL SO 8-2895
DAKTARAS

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

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijoa
X-RAY Aparatų
Pritaiko Akinius
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAY,

Joseph Machinskas
295 Silver Street
South Boston 27, Mass.

“Miss Lithuania of N. E.,”
Laima Yalickaitė iš South
Bostono, įteiks “Mrs.
Lithuania of N. E.”
bukietą gėlių.

I

PROGRAMA: Šokių kontestai su gražiom dovanom

laimėtojam; bus renkama “Mrs. Lithuania of N. E.,”
kurią apdovanos Bostono Miesto Majoras John B.
Hynes gražia statula, ir kitom dovanom: dainuos
radio dainininkai Griauzdė ir Atkočaitis iš Nashua,
N. H.: laimėjimo ir įžangos dovanos; valgiai, gėri
mai, ir paskutinė proga šią vasarą sueiti linksmam
piknike susitikti su draugais Brockton Fair Grounds.
BUŠAI IŠEIS:
Ii W. Lynn—12:30 vai. p. p. nuo Lietuvių Pilie

čių Kliubo, 25 Camden St.
Ii So. Bostono—1:00 vai. p. p. nuo Lietuvių
Piliečių Kliubo, kampas E St. ir Broądvvay.
Platesnėm informacijom, klausykit radio programą
sekmadienį per stoti WHEE, 1090 kil., 9:30 iki
10:30 vai. ryte.
Kviečia visus į “PIKNIKĄ PO STOGU”
Steponas ir Valentina Minkai.

Jus atėję į Lithuanian Fumiture krautuvę, šią savaitę,
pasirinksite vieną iš 7 naujų modelių International Harvester refrige
ratorių ir mes Jums jį pristatysime į namus su $7.00 vertės šaldyto
maisto. Po 10 dienų, jei refrigeratol ius patiks, Jus galėsite jį nupirk
ti lengvomis sąlygomis, o jei nepatiks, mes jį atsiimsime ir Jums nė
centas nekainuos, bet dar pasiliksite šaldytąjį maistą. Tik Interna
tional Harvester drįsta duoti tokį nepaprastą pasiūlymą, nes jų refrigeratoriai yra gražių, moderniškų modelių—ekonomiški—mažai vie
tos užima, bet viduje turi daug patalpos ir visokių nepaprastų pato
gumų. Rankenos spalvą galite pasirinkti iš vaivorykštės spalvų ir
pritaikyti prie savo virtuvės spalvos.
, i

Taip, dykai.

Todėl, NELAUK, ATEIK, PAMATYK, IŠSIRINK IR UŽSISAKYK!

Septyni skirtingi modeliai, septynios skirtingos
pradedant nuo $219.95.

kainos,

Kreipkitės į didžiausią Naujoj Anglijoj lietuvių baldų krautuvę:

LITHUANIAN FURNITURE

CO.

326-328 W. Broadway (tarp D ir E gatvių), South Boston, Mass.
Telefonas: SO 8-4618.

SO. BOSTON, MASS.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, Soath Boetoa
APSIDRAUSK NUO
Pristato toniką, vyną ir viso
LIGOS IR NELAIMĖS kios rūšies alų baliams, vestuUž $12 per metas gausi ligoje vėms į namus ir salos.
(-)
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į:
(n35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway
Soath Boston, Mass.
TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON
TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus;
kainos nebrangios. Gyvename
čia Jau 20 metų.

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
apdrausti
perkraus
tytojAI
(Inaured

Movėta)

I ■ .Zkiu;.

KiJ

Ha pat lr i to-

Saugi prieiiura,
838 BROADWAT,

r-r]

