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Sovietų Lėktuvai Sutraukiami
Prie Jugoslavijos Sienų
Maršalas Tito Sako Maskva Rengiasi Pulti; Vakarai Pa
dėjo Jugoslavijai Atsilaikyti; Rusija Verčia “Sate
litus” Ginkluotis Prieš Jugoslaviją* ir Provokuo
ti Incidentus; Jugoslavija Ginsis

lovett užima gen. marshall vietą

S, 187S.

Atskiro Numeris
7 Centai

46 METAI

Paliaubų Derybos Korėjoje
Vyksta ir Vėl Nutrūksta
Bolševikai Siūlo “Sukurti Mašiną” Incidentams Kedenti;
Siūlė Derėtis Toj Pačioj Vietoj, Bet Pasitarimus
Nutraukė; Fronte Vietomis Eina Kruvini Mū
šiai; Aliantai Sutinka Derėtis, Bet Vilties
Maža Susitarti

Jugoslavijos diktatorius, Italijos Premjeras
maršalas Tito, šį pirmadie-;
•
a
*i •
Anglijoj Jau Eina
I
savaitę bolševikai
nį kalbėjo Titovo Užice mie- EonkoSl Amerikoj
Rinkimų Kampanija^^
stelyje ir sakė, kad jugosla-;
vų tautai gresia didelis pa-1 Gaujos ministerių pirmi, ...
. .
.
. Joj, bet pačios derybos eina
vojus iš Sovietų Rusijos im- nmkas de Gasperi šią saAnglijos ministenų pir- su visokiais įsčįojimais ir
perializmo. Tito sako, kad vaitę lankosi Washingtone,
minmkas C. Attlee praeitą pertraukomis. Derimasi ne
trečiadienį paskelbė, kad dėl karo paliaubų, bet dėl
iusų lėktuvai, nudažyti Ju- kur J^s atvyko iš Kanados,
dabartinis Anglijos parla derybų atnaujinimo, dėl
goslavijos spalvomis ir su
Atlanto Pakto šalių tarymentas spalių 5 d. bus pa vietos deryboms, dėl “inci
Jugoslavijos ženklais yral^.os Posčdžių. Italijos vyleistas ir nauji rinkimai dentų tyrinėjimo” ir dėl pa
koncentruojami Vengrijoje ‘riausybės galva atvyko į
Įvyks spalių 25 d.
ir kituose rusų pavergtuose ‘ Ameriką tikėdamasis gauti
šalinių dalykų, kurie tiesio
Tuoj po to paskelbimo giniai su paliaubomis nesi
kraštuose prieš Jugoslaviją, i tvirtą pažadą dėl pakeitimo
Anglijoj prasidėjo rinkimų riša. Šį antradienį bolševi
Rusijai atsidavę bolševikai taikos sutarties su Italija,
Pasit raukus iš vietos krašto gynimo sekretoriui, gen. G. C. Marshall’ui, jo vietą už
ima
buvęs
sekretoriaus
padėjėjas,
Robert
A.
Lovett.
kuris
nutrauktas
imant
jam
kampanija.
Anglijos kon kų delegatai be jokio pasi
“satelituose” ruošiasi karui dėl panaikinimo įvairių supriesaiką, šalia naujo sekretoriaus jo žmona. Kairėj gen. MarshaIL
servatoriai plačiai garsina aiškinimo pasitarimus *dėl
prieš Jugoslaviją, provo- tartyje įrašytų Italijai šu
Gallupo pranašystes,” pa derybų atnaujinimo visai
kuoja nuolatinius inciden- varžymų ir susitarti dėl
gal kurias darbiečiai turį nutraukė ir “supykę” išėjo
tus pasieniuose ir Jugosla- ekonominės ir militarinės Moteris dėl Grožio
Vyskupai Grasina
Prašo 10 Bilionų
pralaimėti. Darbiečiai nu iš pasitarimų vietos Kaevijai gresia karo pavojus, (pagalbos Italijai.
Gyvastį
Prarado
Baskų
Kunigams
Naujų
Taksų
rodo,
kad Gallupas Ameri song mieste. Tokie derybi
Tito sakė, kad Jugoslavi-, Svarbus reikalas Washkos rinkimuose 1948 metais niai incidentai įtikino JT
jos sunkioje padėtyje “Va- ;ngtono pasitarimuose bus
Turtinga
Detroito
moteIspanijos
diktatoriaus
gePrezidentas
Trumanas
suklupo ir jo pranašystės karo vadus, kad su bolševi
karai (Amerika, Anglija) jTriesto klausimas. Prieš 3
ris,
Mrs.
M.
P.
Milės,
44
nerolo
Franko
bendrai
su
praeitą
savaitę
kreipėsi
lai

pasirodė nedaug vertos.
atėjo Jugosla\ijai į pagal-.Rietus Aliantai jau pažadėkais rimčiausia kalbą gali
mėtų
mirė
praeitą
sekma'
popiežių
paskirtieji
katališku
į
vice-prezidentą
A.
Abi didžiosios partijos, ma vesti kanuolėmis ir lėk
bą davėjai ekonom^pa-'- {taHjai TriegtG kIaugi
galbos ir nereikalavo uz tai; išspręsti ItaHjos naudai, bet dienį’ nuo anemijos. Tą ii-įkų vyskupai Basku provin- Barklev, senato pirmininką, darbiečiai ir konservatoriai, tuvais. Dėl visakn bolše
iš Jugoslavijos jokių nuolai tada dar Jugoslavija tebe gą moteris gavo besisteng- cijoj, šiaurvakarinėj Ispani- kad senatas priimtų įstaty dabar pradeda karštą rinki vikams pasiūlyta vėl susi
dų ir atsisakymo nuo nepri buvo Rusijos pusėje. Dabar dama išlaikyti savo grožį ir joj, išleido griežtą grasini- mą apie naujų mokesnių minę kampaniją, kuri tęsis tikti trečiadienį ir vėl pasi
klausomybės. Tito reiškė Italija reikalauja pažado iš nepasidaryti sunkesnė 125 mą prieš visus baskų kata- įvedimą sumoje ne mažiau, iki spalių 25 d. Darbiečių kalbėti apie derybų atnau
likų kunigus, kurie drįs kaip 10 bilionų dolerių, ku- tarpe A. Bevan grupės šali jinimą.
vilties, kad ir karo atsitiki pildymo, bet Jugoslavija svarų.
Bolševikai buvo
Daktarai sako, kad Mrs. bendradarbiauti baskų ku- riuos prezidentas jau senai ninkai irgi ruošiasi rinki pasiūlę “sukurti mašiną in
me Vakarai padėtų Jugo tam yra priešinga, nes ir ji
mams ir tikisi sustiprinti sa cidentams tirti.” JT dele
slavijai gintis. Bet svar nori gauti dalį Triesto teri Milės neklausė įspėjimo nigų leidžiamame laikrašty- kongresą prašė įvesti,
je
“
Egiz.
”
Tas
laikraštis
lei-'
Senatas
dabar
svarsto
vo įtaką parlamente.
daugiau valgyti, bet laikėsi
biausias Jugoslavijos nepri torijos.
gatai sakė, kad tokia “ma
džiamas
nelegališkai
ir
jis
naujų
taksų
įvedimą.
Atgriežtos dietos, kad per
klausomybės laidas, sakė
šina” nėra reikalinga, jeigu
daug nepastorėtų ir beba-. reikalauja Baskų provinci-'stovų rūmai jau seniau tokį Apšaudė Šv. Jurgio bolševikai nustos fabrikuo
Tito, yra pačios Jugoslavi *
✓
daudama gavo ligą, kuri ją Jai plačios autonomijos, 'bet' įstatymą priėmė, bet naujų
jos pasiruošimas gintis. Policininkai
ti incidentus.
ir nunešė į kapus. Vieną į jį leidžia ir prirašo dau- mokesčių numatė tik apie 7 Bažnyčią Šenadory
“Mes esame pasiruošę,” sa
Vėl Bus Teisiami kartą Mrs. Milės buvo pa-' giausiai katalikų kunigai. bilionus dolerių. Preziden Šiomis dienomis darbi Korėjos fronte kruvini
kė Tito,
mūšiai ėjo kai kuriose fron
Baigdamas savo kalbą Ti Praeitą savaitę 18 New siekusi 130 svarų ir po to Trys vyskupai, Bilbao, tas ragina senatą tą sumų ninkai taisydami lietuvių to dalyse. Mūšiai eina ry
to šaukė rusų pavergtas Yorko policininkų byla dėl tuoj perėjo į labai griežtą San Sebastian ir Vittoria padidinti, kad ginklavimosi šv. Jurgio bažnyčios bokštą tinėj fronto dalyje į šiaurę
tautas nusikratyti bolševi kyšių ėmimo iš gemblerių dietą, kuri ir buvo jos mir vyskupijų viršininkai, gra išlaidas darant netektų per Shenandoah, Pa., atrado nuo Yanggu dėl aukštumų.
kiškų režimų ir atgauti savo buvo nutraukta, nes “gem- ties priežastis.
sina nepaklusnius kunigus daug įsiskolinti.
du viršutinius kryžius su Praeitą savaitę JT jėgos
nepriklausomybę, o tada ir bjeris” Gross atsisakė teis
išmesti net iš bažnyčios,
šaudytus. Iš viso į kryžius kruvinuose mūšiuose užėmė
KEIKIA
karo pavojus Europoje su me. prieš juos liudyti ir ne GABRIELSON SAKOSI
vien už tai, kad jie smerkia BOLŠEVIKAI
kas tai paleido apie du tuzi eilę aukštumų. Kai kurie
pakartojo seniau jo paties
DARĘS BIZNĮ SU RFC fašistinę Franko diktatūrą GENEROLĄ RIDGWAY nu šūvių ir kryžiuose pada
mažės.
kalnai buvo okupuoti su pa
iškeltų kaltinimų prieš ne
ir reikalauja autonomijos
rytos
skylės.
Viename
kry

galba helikopterių, kurie
Bolševikų “Literatumaja
sąžiningus policininkus.
AUSTRALIJA PRIEŠ
Republikonų
nacionali-||jagkų tautai,
žiuje
atrasta
8
skylės.
nuleido virš kalno marinų
Gazieta” Maskvoje paskel
Bet praeitos savaitės gale nio komiteto pirmininkas '
BOLŠEVIKŲ DRAUDIMĄ
Tyrinėjimas
parodė,
kad
kuopą, kitas aukštumas te
bė baisiai “keiksmingą”
einantis New Yorko majoro George Gabrielson prisipa
į
bažnyčios
kryžius
buvo
ko šturmuoti durtuvais. JT
straipsnį
prieš generolą
Australijos
balsuotojai pareigas, J. T. Sharkey, pa žino “turėjęs reikalų” su Amerika Rems
šaudoma
iš
stipraus
šautu

jėgos
yra pasiruošusios pa
dauguma balsų atmetė vy kvietė Kings kauntės pro Reconstruction F i n a n c e Indokinijos Frontą Matthew Ridgway, JT karo vo nuo Locust Mountain ir sitikti galimą bolševikų
pajėgų viršininką Korėjoj.
riausybės pasiūlymą už kurorą ir policijos komisio- Corporation (valdžios ban
Turkey Run gatvių. Kas į ofensyvą, apie kurią jau
drausti komunistų partiją. nierių ir su jais tarėsi, kaip ku), kuris dabar yra sena Amerikos valstybės de Laikraštis suverčia ant ge bažnyčią šaudė ir kada, ži kalbama kelios savaitės.
Vyriausybė siūlė pakeisti atnaujinti bylą prieš įtaria to komisijos tyrinėjamas. partamentas ir jungtinių nerolo visus prasižengimus, nių nėra. Shenandoah, Pa., Amerikos kareiviams Korė
konstituciją toj prasmėj muosius policininkus, ku Bet Gabrielson sako, kad štabų viršininkai sutiko su kokius tik galėjo išgalvoti, lietuvių bažnyčia, kaip ir joj išdalinami žiemos dra
ir dideliame antgalvyje va
kad “subversyves” organi rie, sako, gaudavę apie mi- jis neieškojęs ir nebandęs
prancūzų
generolo Jean de dina jį “generolu budeliu. daugelis lietuvių bažnyčių bužiai, nes maža vilties,
lioną
dolerių
kyšių
iš
lažy

zacijas galima butų uždrau
daryti įtakos” į to banko Lattre de Tassigny prašy
Pennsylvanijoj, savo laiku kad iki pirmųjų šalčių Ko
bų bosų per metus už “ne- ini skolinimą,
sti.
buvo visokių vaidų ir muš rėjoj karas galėtų baigtis.
mu, kad į Indokinijos fron
Japonijoj 84 Mil. Gyventojų matymą, kas darosi p© jų
Svarstys
Šen.
McCarthy
tynių scenos, nes parapijoakimis.” J. T. Sharkey sa Praeitą savaitę senato ko tą reikia kreipti daugiau
Pašalinimo
Klausimą
nys pirma kariavo prieš
Japonijos gyventojų skai ko, kad jei tik rasis koks misijoj pakartotinai iškilo dėmesio. Amerika pažadė
lenkus, paskui prieš savo PAKELIA VALSTYBES
čius dabar pasiekė 84,200,- kelias, byla prieš kyšinin demokratų partijos nacio jo duoti daugiau kariškos Senatas šią savaitę, penk klebonus ir, matomai, iš tų
TARNAUTOJŲ ALGAS
pagalbos
prancūzų
kariuo

nalinio
pirmininko
Wm.
M.
kus
bus
atnaujinta.
000 žmonių, arba visas mir
tadienį, gaus senatoriaus
Boyle vardas sąryšy su pa menei Indokinijoj ir pačių Benton raportą apie reikalą karingų laikų ir yra pasili Atstovų rūmai nutarė pa
lionas daugiau, negu paro
skolų davimu iš to banko. indokiniečių karo daliniams pašalinti senatorių J. Mc kusios “karo žymės” baž kelti valstybės tarnautojų
dė pernai metų spalių 1 d. ELEKTROS LEMPUTE
nyčios kryžiuose.
Lithofold kompanijos atsto ir ta pagalba bus duodama
cenzas. Tokio miestas turi
algas ir tam reikalui skyrė
DEGA 45 METUS vai prisipažino davę dova pirmenybės teisėmis, kaip Carthy iš senato. Šen. Ben
6,278,000 gyventojų ir yra
$670,000,000 metams. Al
dabar aprūpinama Korėjos ton tą reikalą raportuos se Vokiečių Socialistai
tretysis pagal didumą pa Iš Humbolt, lova, prane nų 4 valdininkams.
gų
pakėlimas palies 1,500,nato Rules and AministraPrieš Ginklavimąsi
frontas.
saulio miestas.
000 federalinių tarnautojų.
tion komisijoj, kuri tokio
ša, kad ten viename name
Gen. J. de Lattre lankėsi pranešimo paprašė vienbal Dr. K. Schumacher, vo
elektros lemputė, kaip buvo'Gubernatorių Konferencija Washingtone 12 dienų, jis
kiečių socialdemokratų par Anglai Nesitaria su Iranu
siai.
De Gasperi Kongrese
įdėta 1906 metais, taip ir
turėjo pasitarimus su aukš Šen. Benton sako, kad šen. tijos pirmininkas, pasisakė
dabar tebetarnauja ir dega Amerikos valstijų guber tais pareigūnais ir buvo priItalijos ministerių pirmi- skaisčia šviesa. Ta labai natorių 33 metinis suvažia- priimtas prezidento Truma McCarthy savo elgesiu ir prieš Vokietijos dalyvavi Anglijos vyriausybė atsi
ypač savo netikusiu elgesiu mą sukėlime ginkluotųjų sakė kalbėtis su Iranu dėl
ninkas de Gasperi šį pir-'patvari lemputė yra Mrs. vimas prasidės rugsėjo 30 no Baltajame Name.
Maryland senato rinkimuo pajėgų Europai ginti. Vo paskutiniojo Irano pasiulymadienį kalbėjo Amerikos Elizabeth Burley namuose, d. ir tęsis iki spalių 3 d.
se pilnai užsipelnė, kad jis kiečiai socialistai reikalauja !mo atnaujinti derybas. Dekongrese ir pabrėžė Italijos Daugelis lempučių gaminto- Konferencija įvyks Gatlinbutų išmestas iš senato, kai- grąžinti Vokietijai nepri-! rybos bus atnaujintos tada,
Vaka- jų norėjo
tą. lem- . burg, Tenn.,
,pasiryžimą
„
. dalyvauti
.
. nupirkti
.
e
, miestelyje.
----- Šį rudenį į Amerikos ka
lų gynime nuo gresiančio putę ir ištirti, kodėl ji tokia Svarbiausias kalbėtojas lidžius ir universitetus įsira- P° netinkamas atstovauti klausomybę ir visišką lygy-,kada Iranas pasiūlys kitas
bę ir pirm negu vokiečiai sąlygas, o kol Iranas nekeiRusijos imperializmo. De ištverminga, bet šeimininkė konferencijoj
bus John šė 2,250,OOP studentų, arba balsuotojus.
Gasperi prašė pakeisti tai- atsisako parduoti.
Sako, Foster Dulles, nepaprastas 250,000 mažiau, kaip per- Šen. Benton pranešimo pradės ginkluotis, Vokieti- čia savo nusistatymo, derykos sutartį su Italija ir grą- kai ji nustos degusi, tada ambasadorius, taikos su Ja- nai. Iš/viso šioje yra 1,850 laukiama su dideliu susido- jos saugumas turi buti už- bų atnaujinimas neturi pratikrintas Aliantų armijų.
smės.
žinti Italijai Triesto miestą, galėsit ją gauti.
1 ponija sutarties autorius. Ikalidžių ir universitetų.
mėjimu.
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Ptelapis Antras

PREZIDENTAS KONSTITUCIJOS MINĖJIME

vosios Azijos gynime ir pri
pažins Indokinijai tokią
Po 28 dienų piktos pro- *
įr Ro_
pagandos, kaltinimų, gra- p J front<
sinimų ir nusiskundimų Ko- *e^os
>4
rėjos ir Kinijos bolševikai
. „ .
j vėl sutiko - kalbėtis” dėl ka- AU"*“ Pne Kr,mo
ro paliaubų Kaesong mies- Praeitą savaitę pasibaigė
te. Derybos prasideda iš šiaurės Atlanto Sąjungos
naujo, bet ar bolševikai da- tarybos posėdžiai Ottavvobar jau nori e sušiurti, tas je. Svarbiausieji kariški
pasirodys tik derybų eigoje, tarimai lietė įtraukimą į Atmenkėjimas pačiuose kata-ide* buda.v0 daugąu. kitų
1 žmonių, jis mintimi širdyje
Tas
pareis nuo Maskvos bo- lanto Sąjungą Turkijos ir
likuose. Jei katalikai ne
sų sprendimo.
Graikijos. Tas nutarimas
sugeba gyventi savu katali žegnonę atlikdavo.”
Šis
paskutinis
posakis
Viena
atrodo
tikra:
bolpadarytas vienbalsiai. Atkišku tikėjimu, tai nieko
ševikai liežuviais neiškovos lanto Gynimosi Sąjunga nunepadės jiems nei įstatymų verčia paabejoti, ar tasai O.
Amerikos
konstitucijos
ir
nepriklausomybės
paskelbimo
originališki
dokumentai,
164
to, ko jie nepajėgė fronte keliama į Balkanus ir į Juoglito, Ki policijos pagalb«'O geras katalimetą konstitucijos sukaktuvių dienoje buvo padėti į helijaus pripildytus indus, kad
iškovoti ginklais. Jei jie dąsias marias.
ba. Yra dirbtinų klestėji-'k^'.
P™ kl«< zmonTni
jie nesutrunytų (dešinėj). Prezidentas Trumanas stebėjo dokumentu apsaugos cere
'nori
karo paliaubų, jie jas Padarius šitą nutarimą
mų: didinga priešakinė sie-,?.ed\nc a.?'1 ze^T'°’1?.‘ ,. el
monija.
o
paskui
pasakė
kalbų,
kurioje,
sulygino
Amerikos
konstitucijų
su
Sovietų
turės daryti ten, kur dabar Europoje dar lieka viena
na (fasadas), o už jos dau-p* drovedavosi išpažinti se
Rusijos apgaulinga konstitucija.
eina frontas, jokių “nejudo- “skylė” bolševizmui plėstis
giau nieko, menkystė. Nuo?’0 t,keJim«- tal
nebuv0
religingumo
pavyzdys,
ir
•
mos nuosavybės” dovanų —Jugoslavija. Bet ir Jugotos dienos kai katalikai bus
iš
viso
ar
verta
iš
lenko
da

vėl atsirado 1949-50 meuis Aliantai jiems neduos.
'slavijoj Maskvos grobikai
tikrai protingi, socialus,
ryti
lietuvį.
beišnyksUnčios
“
bėdos
”
:
O
jei
bolševikai
deryboneturėtų lengvą “pasivaikšžmoniški katalikai — revo
dolerių trukumas, eksporto se vėl “monkysis,” ui JT čiojimą,” nes pagalba užliucija bus padaryta. Dėlto
H. W ALLACE IR KINIJA
mažėjimas, atvežamų iš jėgos Korėjoj, atrodo, yrą pultai Jugoslavijai butų ir
niekam nevalia būti viduti
Rugsėjo 19 d. Anglijos,cija anglių kasyklų, gelžke- svetur žaliavų pabrangimas užtenkamai drūtos, kad vi- greita ir rimu.
niškam.
Prieš mus guli kokio tai socialistinės
vyriausybės lių ir, bendrai, susisiekimo, ir panašus dalykai, kurie sokias bolševikiškas apgau- SusiUrimą dėl Turkijos
gero
žmogaus
atsiųstas
pirmininkas,
Clement
Att- energijos gamybos, Angli
Šios “Draugo” mintys
sunkina Anglijos žmonių les ir iš pasalų puolimus su- įr Graikijos įtraukimo į At
"Balsuotojas,
nr.
1,
vol.
1,
j
ee
,
paskelbė,
kad
naujo
jos banko ir, jau naujam gyvenamą ir reikalaują nau- rietus į ožio ragą. Jei Mas- lanto paktą dabar turi patsveikintinos. Jo pageidavi
mai ir nedrąsus priminimai išleistas lietuvių bolševikų parlamento rinkimai įvyks parlamentui susirinkus, bu jų aukų.
kva nori Korėjoj taikos, ui- virtinti visų Atlanto Pakto
saviesiems būti tikrai žmo 1948 metais, kada Amen-1 spanų 25 d. Spalių 4 d. vo galutinai priimta ir Prie to prisidėjo ginčas ka ten bus. Jei Maskva yra šalių parlamenUi. Tik ta
niškais (tolerantingais, pa kos bolševikai buvo “susi- dabartinis parlamentas bus Įvykdyta plieno pramonės šu Iranu dėl aliejaus kasyk- nusistačiusi dar bandyti jė- da tos dvi valstybės skaitykantriais, nuoširdžiais), pa progresinę ir statė Henry Įgušauktas iš atostogų ir spa- nacionalizacija.
lų eksploatacijos ir Korė- gas—korėjiečių ir kiniečių gis prisidėjusos prie to pak5
karalius paskelbs
skui socialiais (sugyvena A. \\ allace į prezidento
Nacionalizacija visos ei- jos karas, kuris ir Anglijai kraujas liesis Maskvos im- to.
,
mais, meilingais), ir paga vietą nuo “progresyvių par-. parlamento paleidimą. Spa- lės ūkio šakų sukėlė dau-Uždeda nelengvą naštą, perializmo interesuose.
x
jių 31 d. naujasis parlamen- giausiai ginčų, ypač plieno nors sunkiausioji to karo
liau protingais (mažiau tijos.”
x
“Sėkmingai Susitarė”
prietarų ir daugiau kriti Kada H. A. \\ allace bu--tas bus sušauktas į pirmąjį pramonės nacionalizacija našta gula ne ant Anglijos, Bimba ir Konstitucija
ELTA praneša kad per
kos) turėtų būti dažniau ir vo statomas kandidatu pre- posėdį, o lapkričio 26 d. buvo karstai ginčijama, bet ant J. A. Valstybių.
s
,
..
r
10
dienu VL^o atsto vii
.
AnUnas Bimba, lietu-,10 _dienų VLIK o atstovai
plačiau aiškinami. Toms zidento vietai, \ ak&rų’Ry* i karalius oficialiai naują Opozicija, konservatoriai ir,
liberalų likučiai, matomai VJ« tu
teminė viškų bolševik^ pralotas, tarėsi suip. Lozoraičiu dėl
mintims
turėtų
pritarti tų santykiuose buvo Berly-! parlamentą atidarys,
Bolševikai
buvo
no
krizis.
ir
į
naujus
rinkimus
eis
su
Y
1S
?,
tie
auksc
’
au
Paminėskelbia naują bolševikišką nuolatinio bendradarbiavikiekvienas nekatalikas, ko
užblokavę
Berlyną
ir
ne
konstitu-Susitarta karts nuo
. .
Anglijos dabar paleidžia- reikalavimu plieno įmones
kios tikybos jis bebūtų, ne
praleido
j
vėl
gražinti
privatiniems
saciahs
?
ms
’
nuo
19o
°
met
^
ciia.
”
Jis
sako,
kad
“Šian- karto ‘tartis,
susitarta
_•»
nei
traukinių.
parlamentas
buvo
išišskiriant nei laisvamanių.
vininkams
j
vasario
menesio,
teko
sprędien
labiausia
reikia
konkviesti
“
konferencijas,
” kunei motorinių vežimų, nei rjnktas 1950 metais vasario
Lietuvoj katalikų vadai Uivų kanalais.
Balsuoto- 23 d Einkimai ng vienai
jsti neturint parlamente už- ginčiją saugoti ir ginti riose dalyvaus tie žmonės,
i tikrintos daugumos ir kas- Voi-^ tiL.
kurU m kuriuos besitariantieji ’ °"buvo priešingos nuomonės, jas paduoda toki H. A. partija| nedavė nusveria
kaip čia “Draugo” pasaky Wallace pažadą:
mosios
ta. Jie visą laiką smarkiai
“Jei aš bučiau prezidentu Partijos
kovojo, kad katalikus glo Berlyne neturėtume krizės kartais
botų ir jiems pirmenybę . . . pabrėžiu, jei Washingto- dauguma. Tokia
Bimba vra rašęs ir aiš- tis tolimesnėje bendradareinamaiteiktų įstatymai, o nekatali- ne rastųsi išmintingas žmo ; dauguma parlamente truk-į5Uįs” "valdymo reikalais. mentarinėj situacijoj.” An kinęs, kad Amerikos kon- biavimo eigoje.
vyriausybė ir šaukia
kus nustumtų į užpakalį, gus.—toks. kaip velionis ' dė ir vyriausybės ir paties Tokių reikaių po karo buvo glijos vynausyoe
sauKia stjtueija
surašyta turčių Tai toks tas garsusis “suFranklin
D.
Roosevelt,
—
kad valdžia palaikytų ir iš
krasto
gyventojus
peninkturčiu
interesus
saugo, sitarimas, kurį ELTA neparlamento darbą. Opozi daug ir visai nekasdieninių.
laikytų katalikybę. Ar ne Berlyne krizės šiandien nebū cija visą laiką “tykojo,’ Pavyzdžiui, reikėjo atstaty ti parlamentą ir pasisaky- o dabar jjs staiga pasišovė,raudonuodama apibudina,
tų. Abejų valstybių vadai
tos nuomonės laikosi pen- senai
turčių konstituciją sau- kaipo “sėkmingą,” ir kurs
jau butu prašalinę tas Į kad vyriausybei išnešus ne ti sugriautus miestus, iš vi ti, kuriuo keliu—socialistiki krikščionys
demokratai
■ priežastis,
- , . .
niu ar kapitalistiniu—toli-!antj Argi tai nėra keista? mums atrodo paprastas
■trr TT7-,
J
■
■■
kurios gimdo kn- pasitikėjimą, o valdančioji so kelis milionus visai su.
t
,
mesnė
Anglijos politika turi
VLIK e, nenorėdami prum- ze
,
, . . . , , “monkey business.”
Darbo Partija visą laiką griautų ar apardytų namų;
vedama.
i
Bimba
dejuoja,
kad da- gusitiko “vadavimo veikti į savo tarpą Mažosios j
sėdėjo “kaip ant adatų” ir reikėjo kelti gamybą ir žūt
Kandidatas
į
“
išmintin

bar
“
areštuojami
ir
kahna-,sniai>„ susitart, kad jie
Apžv.
Lietuvos atstovą, kuris yra
turėjo budėti, kad visi pa but didinti eksportą, kad
gus
žmones
”
rinkimuose
ne

mi žmonės tik uz tai, kad utarsįgn jr ^skelbė “komunekatalikas?
galintieji darbiečiu išlyginus per karą praras
praėjo. Vėliau atėjo Kore- eiti
ijie naudojasi tomis laisve- njkatą,” kad jie susitarė ir
tus užsieniuose kapitalus; Maikio ir Tėvo Kraičiui j mis kūnas, garantuoja Tei- Rad jų pasitarimai buvo ve.
jos
krizė,
kurią
išprovokavo
1
parlamento
nariai
butų
poAPIE O. MILOSZ’Ą
reikėjo atstatyti prekybos Atsinaujindami laikrašti ir siu Bilius.
Maskva per savo lėles šiau-' sėdžiuose.
Žinoma, Bim- dand “susipratimo dvasio
Musų katalikiškoje spau rinėj Korėjoj ir H. A. Wal- jg tokios padėties vienin- laivyną,
...kurį ...vokiečių
.
. , sub- užsisakydami 1952 metų “Ke- ba užmiršta pridėti, kad tie je.” Stačiai skandalingai
doje tenka sutikti O. V. L. lace pasisakė prieš Rusiją,'telis išėjimas buvo skelbti
“ laktuvai buv0 leivio“ kalendorių musų skaity jo
tariamieji
kankiniai
T1 skamba tu “susitarusiųjų’
Milašiaus pavardę. Jis gar už Ameriką, jis pasineikė nauju5 rinkimus, kad bal- Slprla‘. P!aretinf; '’dkejo tojai prisiminė ir Maikio su Tė ‘naudojasi”
konstitucinė. ....
, , e" ponų siūlymas, ar kvietimas
binamas kaip didelis poetas bolševikišką Maskvą ir jo atolai galėtu nasiurti i lssPr£stl Pažangioje dvasio- vu iždų. Gavome dovanų:
nūs laisvėmis tam, kad pa- “sustabdyti visokius pasik?1°n.1J'i k'a“?!n!« >r s.u’ Po $2—A. Laniaaskas iš Wa- cią konstituciją panaikinu? reiškirrius, kurie nesiderina
rašytojas, geras katalikas ir medaus mėnuo su bolševi-|pariament| aiškinę "'dauįžymus lietuvis.
kais baigėsi divorsu.
NaUjų rinkimų bu- te,ktl ]a,svę Ind,Jal- Pakls‘ terbury, Conn.. Mrs. 4. Caunza ir įvedus bimbimų čekistų gu betuvių tautos vieninga
Ar O. Milašius buvo lie šios savaitė pradžioje H. v0 laukiama per pusantrų tanui, Ceilonui, Burmai, iš Short Beach. Conn., Mrs. An sauvalę. Kad tokie kon- kova dėl laigvėg k gu Hetu_
Gilbert iš Chicago, III., J. stitucijos saugotojai pada- vi tautQg solidarumu/>
tuvis, tenka paabejoti. Jo A. Wallace kreipėsi į prei-ln}c^ ir dabar Anglijos vy- Jordanijai: reikėjo, užbai na
Markūnas iš Cranford. N. J., romi nepavojingi, tatai rogus
Pacifiko
karą,
pradėti
tėvai ir protėviai Gudijos dentą Trumaną širdingu Gausybė nutarė juos panaują karą prieš bolševikiš ir J. Daržinikas iš Mt. Cle- do, kad Amerikos demokra- . ^a; 0 kas spręs, kas de
dvarininkai nebuvo lietu iaišku ir patiekia dokumen-,ske^b^k
rinasi su solidarumu ir kas
kus “partizanus” Malajuo ments. Mich.
tija nėra apsileidusi.
viai.
Ir
šis
O.
Milašius
gi

Po
$1.50
atsiuntė:
Mrs.
C.
- w i
v
... r . Jus, kaip jis žiurėjo i Kini-,
nesiderina? Ar vadistinio
se, kur karas ir šiandien
me Minsko gubernijoj, Lieklausimą 1944 metais,! 1945 metų liePos mėnesl dar tebeina ir kur 100,000 White iš Dedham, Mass.. ir S.
režimo liūdna liekana, Lo
Indokinija
tuvos niekad nematė, ir gy- kada jis iankėsi Kinijoj ir^ išrinktasis, pirmas po Eu Anglijos kareivių kaujasi Melavas iš Newark, N. J.
zoraitis, turės žodį tuo klauPo $1 atsiuntė: Mrs. J. Silius
veno savo amžių Paryžiuje, j b*.je, Rusijoj.
iš Kinijos ropos karo galo Anglijos
džunglėse prieš tą patį prie iš Chicago. IU.. F. Džiaugia iš Amerikoje lankėsi pran- simu? Ar gal kun. KrupaKada po pirmojo pašau, i- r
„
_ parlamentas, turėjo aiškią
Wallace
siūlė prezicuzų generolas Jean de Lat- vičius palaimins “Kybartų
šą, prieš kuiį jau virš metų
nio karo bolševikai išgrio- fientui Rooseveltu? pakels-!socialistinę daugumą. Per laiko laisvasis pasaulis kau Cedar Rapids, la., J. Batkevich tre de Tassigny, Indokini- aktų” švindelį ir vadins
iš Chicago, III.. Z. Gobis iš Deve dvarus, tai O. Milašius ti kaf0 vadovybę Kinijoj ir Penkis metus socialistinė jasi ir Korėjoj.
troit, Mich.. S. Naujalis iš Hoo- jos fronto vadas. Jo pasi- tuos, atsiprašant, “aktus”
atėjo darbo ieškoti į Lietu-. paskirti vadovaujančiai vie- vyriausybė, vadovaujama Prie tų “einamųjų,” bet sick Falls, N. Y. ir T. Vitt iš tarimai su Amerikos jungti- dokumentais?
vos pasiuntinybę ir ten arWedemeyed, kurio Clement Attlee ir remiama visai nekasdieninių reikalų Cleveland, Ohio.
nių štabų viršininkais turė- įdomu, kodėl VLIK’o atciau susipažino su lietu antibolševikiškumas nekelia į socialistinės
parlament© dabar prisidėjo naujas bū Po 50 centų atsiuntė: C. K. jo tikslo atkreipti dėmesį į stovai neišmoksta kalbėti
viais. Ten dirbdamas gal nė keno abejonių. H. A. i daugumos, pravedė visą eitinas reikalas—GINKLUO Savickas iš Geneva, III., Mrs. F. tai, kad karas prieš bolše- paprasta ir aiškia kalba, be
kiek ir pramoko lietuviš M allace sako, kad jei jo
Kalit iš Antelope, Sask., Cana vizmą vyksta ne tik Korė- šunuodegiavimo prieš buvusocialinių ir ekonominių TIS.
kai. Jis rašė tik prancuziš- pasiūlymas butų buvęs tuoj reformų. svarbiausios
da, J. Bortnik iš Gilbertville, joj, bet jau kelinti metai ei- šio diktatūrinio režimo likuSvarbiausios so
kai savo raštus.
Mass., Mrs. A. Chemon iš New
pat įgyvendintas, gen. čan- cialinės reformos buvo pla
Iškilus Korėjos karui, Haven, Conn., J. Bredis iš na ir Indokinijoj, kur 150,- čius. Jei VLIK’as tikrai atAr didelis poetas buvo O. kaisekas šiandien dar val tus draudimas nuo ligos, Amerikai vadovaujant, vi Rockford, III., ir J. Ban ali.s iš 000 prancūzų ir indokinie-.stovauja lietuvišką visuonuo nedarbo, senatvėje, ne sos demokratinės valstybės
čių kareivių kaujasi prieš tą menę, tai jo pirmiausia parMilašius, sunku pasakyti, dytų Kiniją.
Cleveland. Ohio.
laimingais
atsitikimais
ir
Tokioj dvasioj H. A.
, eiga butų aiškiai ir visai nenes jo raštai platesniems
pradėjo ginkluotis, nes sup Visiems laikraščio rėmėjams patį priešą.
motinystėje.
Tos
reformos
gyventojų sluoksniams ne- Wallace sakosi daręs savo
Indokinija
bolševizmo dviprasmiai atsiriboti nuo
rato gresiantį pavojų iš iš- tariame širdingą ačiū.
plitimo žvilgsniu yra net visokių diktatūrinio režimo
suprantami. Kai kurie mū ra portą 1944 metais. Iš to įleido gilias šaknis į Angli purtusios Sovietijos. Prie
siškiai rašytojai sako, kad išeitų, kad tada jis buvo to- jos žmonių gyvenimą ir jo nelengvų karo pajėgų išlai
svarbesnė negu Korėja, sa palikimų ir nuo tokių “še
jis didelis poetas, bet nieks Hmas nuo tų “progresyvių,” kie parlamento sąstato pa kymo išlaidų, socialistinė
Tautieti, nepamiršk, kad ko gen. de Lattre. įsigalėję fų,” kaip p. Lozoraitis. Jei
iš lietuvių nenagrinėjo, kas kurie 1948 metais jį kėlė sikeitimai tų reformų iš An Anglijos vyriausybė nutarė Tavo tėvų kraštas — Lietu Indokinijoj bolševikai ture- VLIK’as nesugeba net tokio
ten jo raštuose yra gražu ar į padanges ir nuo kurių jis glijos gyveninio nebeišraus. išleisti dar 13 bilionų dole va yra svetimųjų pavergtas tų atvirą kelią į Burmą, In- narcizinio šefo pastatyti į
Svarbiausios ekonominės rių per tris metus ginklav- ir žiauriai naikinamas. Pri doneziją, Malajus, Siamą ir jam tinkamą vietą, tai kyla
po Korėjos karo pasitraukė.
įdomu.
sidėk savo darbu ir auka
reformos buvo nacionalizaįtarimas, ar VLIK’o minimi
mosi reikalui. Išgriautam prie jo išlaisvinimo. Aukas . . . Indiją.
Bet
musų
katalikiška Savo laišką prezidentui
ir stipriai nualintam Angli- siųsti Amerikos Lietuvių Amerikos vadai, rodos, “demokratiniai pagrindai”
spauda niekad nepraleidžia Trumanui H. A. Wallace
progos pabrėžti, kad tasai baigia lnikėjimais geros da H. A. Wallace vėl grįš jos ukiui tai yra didelė naš-. Tarybai, 1739 So. Halsted sutinka su gen. de Lattre busimai Lietuvai nėra tuš
O. Milašius (jis vadindavo sveikatos prezidentui ir jo į aktingą politiką demokra-.ta. Pradėjus vykinti dide- gt, Chicago, IU., ar vietos pažiūra, kad Indokinija yra čia frazė.
—J. D.
“kertinis akmuo” dar lais»lę ginklavimosi programą ALT skyriui.
save tik Milosz) buvo ir mi- šeimai. Belieka laukti, ka- tų partijoj. ...
Vėl Derybos

lė katalikas. Laikraštyje
Katalikų leidžiamas dien- “Drauge’’ nesenai J. Prunsraštis “Draugas” rugsėjo H kl* Patalpln" >'g?M straipd. redakcijos skiltyse susiaple D. Milašių ir išgar
mate dėl katalikybės atei- bln<?. *>,
. vf li^ngumą.
ties. Jis randa, kad katali- ?? klta ko
ką JĮf P88“'
kų ateitis jų pačių rankose,|ke,apįe °’ MUas,«: Jl’n"
kad katalikybei nepavojin- ^skudaX0 sa
ra^"gi nei nekatalikai nei maso- cn™' Svarbesni darbų Jis
nai, bet jai gresia tikėjimo Pradėdavo kryžiaus ženklu.,
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Poslapis Trečias

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

KAS NIEKO NEVEIKIA
20 NIEKAS NEREIKIA

Kas Girdėt Chicagoje

ALIEJAUS VALYKLOJ ŽUVO 12 DARBININKŲ

Hartfordo Padangėje

Amerikoje yra įsigyvenęs vo tautinius šokius. Gražiai
paprotys rengti visokius fe pasirodė švedai, graikai,
Chicagos lietuvių nauja-J Jėzuitas per savo pamokstivalius, kaip tai vatos, portugalai, rusai (ne komu
kurių kova už sulietuvinimą'slą, pasakytą per “Marguorange, mardi gras ir kitus, nistai), airiai ir kiti. Lie
lietuvių parapijinių mokyk-i čio” radio, užsiminė apie
šiemet užgimė dar vienas tuviai turėjo geriausią len
lų visgi eina ne be laimėji-' rudens sezoną ir žiemos pri
festivalis, tai yra Conn. ir kų orkestrą. Jie demonstra
mų. Iki šiol buvusios mo- siartinimą . Ta proga padaMass. tabako augintojų, vo lenkų polkas, mazurkas
kytojos visiškai nesiskaity- rė ekskursiją Į astronomiją
kuris buvo pavadintas To ir vieną lietuvišką klumpa
davo su tėvų reikalavimais.1 ii- aiškino, kad rudenį darobacco Harvesting Festival, kojį. Lenkų kvartale tas
Jos pasižymėjo nepaisymu si vėsiau, o žiemą šalta dėl
ir atsibuvo Hartforde. Jis^pats dėjosi, tie patvs šolietuvybės ir naujakurių to, kad žemė atsitolinanti
tęsėsi per tris dienas, rug-kiai kaip ir lietuvių. Pašavaikų nekentimu. Tos m©-.nuo saulės. Iš tikrųjų gi
sėjo 11-13. Kadangi toks liniai žmonės sakė, kad liekytojos pakeistos tokiomis,*nėra taip. Darosi atbulai,
parengimas čia buvo pirmu-(tuviai su lenkais eina lenk
kurios skaitosi su tėvų rei-'Žemė toliausia nuo saulės
tinis, tai buvo ir nesklandu- jtynių, kurie kuriuos apšoks
kalavimais. Ir klebonai yra būna vasaros pradžioje,
Karšta, balta liepsna veržiasi iš aliejaus valyklos krosnių įvykus sprogimui Shell OH
mų. Bet, abelnai imant,;su savo polkomis,
kompanijos dirbtuvėj, Roxana, III.. mieste. 12 darbininkų nelaimėj žuvo, o virš 20
pasidarę sukalbamesni. Ži- L, ~
_ .
viskas nusisekė gerai ir ren Labai gaila, kad kitos
r.oma, tai tik laikina nuo-'*“ Gau“
buvo skaudžiai sužeisti degančio aliejaus.
gėjai sako, kad toks festi grupės nepaėmė to darbo,
laida, o ne nuoširdus pasu-j Dabar, kai tapo uždrausti©'"" ...
_
valis bus metinė šventė.
jie tikrai butų pademon
kimas gero jon pusėn.
svaigalai parapijų parengi-į
LOWELL, MASS.
j tas veiksmas pasirodo ge- kiamai prispiriami politiAtidarant festivalį buvo stravę lietuviškus šokius.
ras būdas atsiekti tikslo, kieriai.
muose ir kai tų parengimų
surengtas paradas, kuris tę Randasi juk čia DP jaunų
Neįvyko Antra* Pikniką*
Miesteliai skundžiasi ne_ ;__
Mano Padėka
pelnas visiškai supliuško,
sėsi virš dviejų valandų. merginų ir vaikinų grupė,
Sekmadienį, rugsėjo 16 tai kunigai ir parapijonai
naHėlmt»;
tur
į
phiigų.
O
valstijos moAnglių kasyklos silpnai Buvo įvairiausi flotai ir ki
.kyklų .departamentas sako, dirba. Kai kurie angliaka- tokie pamarginimai. Žiū gerai išsilavinusių ir jau ne
d., Vytauto Parke turėjo galvoja, svarsto ir planuoja, Šiuomi noriu P
mano
pieteliams
surengu
luad turi apdėti didesniais šiai gauna bedarbių kom- rovus suįdomino pasidabi kartą pasirodė lietuvių pa
Įvykti Brighton Parko lietu kaip ir ką padaryti, kad su
rengimuose su musų tautiš
vių parapijos piknikas. Ne račhjs” budus*tą nuostoli 7t- siems raan man« ito»Udie- mokesčiais gyventojus. Bet pensaciją.
nusios merginos kandida kais šokiais. Ir svetimtau
pinigų atsiranda, kaip reiJ. V. St&nūtdvaitu. tės į “tabako karalienės”
įvyko. Tai jau antras pik jnldtti. Tas klausimas kilo ”° Pr06a
čiai, kurie matė juos šo
S?21.1* du,vanli
nikas atšauktas po įvedimo vienoje Įstaigoje ir buvo
vietą, jų buvo iš skirtingų kant, reiškė savo pasitenki
V . Įar!u slrd‘n8«
prohibicijos katalikiškuose diskusuojamas. Diskusijos '
Conn. miestų ir kelios iš nimą ir susidomėjimą lietu
j-šitoin.
aciu
Vladui
ir Barborai Pauparengimuose.
Mass. “tobacco valley” mie vių šokiais. Žinoma, da
‘ -Kardinolas, uždrausda>us£a™’ J- E*.
h’ K- .ir
stelių.
Kandidatės buvo bar girdisi daug išmetinėji
“Peledo*’’ Pastaba
A- u A. Dainis,
mas svaigalus parapijų pikskirtingų tautybių. Lietu mų, kad jie nedalyvavo.
Y,*™™**
kMrni-'^nui
ir Amelijai Ramenec-'
Įspūdinga
Paroda
nikuose,
bazaruose,
karništas
lygis.
viai irgi buvo kviečiami iš Dabar jau neverta kritikuoChicagoj pasirodė jau
I kams,
Mr. ir Mrs. A. Burck,
valuose
ir
kitokiuose
para-,
_
.
!
Medžio
drožinius
atstopenktas “Pelėdos,” juokda- ... .
.
» ;Jonui ir Stefanijai Tama-1 Rugsėjo 8-15 (įienomis yayQ prof j Končiaug> inž. rinkti savo kandidates į tis, nes viskas pasibaigė.
B
j ^„.suruoštoji Lietuvių Dakuze- E_ Manomaičio ir Y senu. “karalaitės” kontestą, bet Kitais metais, kaip bus ren
rybos laikraščio numeris. pantuose
.
-parengimuose
_e
.. i sausu
nežinodamos tvarkos kai giamas festivalis, tai visos
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valstybės jau senai atskirta,
įjonu Blavackui, Kastanci- lietuviai, bet ir kitataučiai. tėH run;ntoiėliu ir kitokiu vietą buvo pakviesti nuo ti ir parodyti, ką lietuviai
bet bažnyčia nuo degtinės r* žinoti, ką jis daro.
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orozimu, kūne kele dideli Hungerford St. “progresis gali, o šį nepasisekimą rei
tik dabar tetapo atskirta.
—Tai kardinolas pats da-;aciu sunui Kleofui ir zmo- savo eksponatų įvairumu,1 -i--.
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—Tai tuščias smarkavi
Mokslo metams prasidė mas. Reikia rasti naujus
‘idar nėra buvę Buvo malo- Gintaro ir odos išdirbi dus, tai lietuvių vardas bu reikėjo, bei lietuvitc* vistiek
PITTSTON, PA.
jus, “Draugas” ir “Laivas” pajamų šaltinius.
nu, kai lankytojai perėjosi niai
.. buvo surinkti
_ x „ iš ..priva- vo užrašytas labai plonutė reprezentavo. Jeigu jų ne
,
musų liaudies menu. kuri,c.'«a^en«- Bet “ F13 >ja- mis raidėmis, vos išskaito būtų buvę, tai iš lietuvių
skaitė reikalingu priminti Tų pajamų betgi dar vis „
Rugsėjo 9 d. Rocky Glen organiza,ol-iai tinkamai pai s,ie>fke organizatorių ru- mas, kas darė nekokį įspū niekas nebūtų tenai buvęs.
apie seselių mokytojų ai nesimato.
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Parke šv. Kazimiero choras
Garbė ir padėka pestingumas. Matyti, kad dį. Girdėjau, kad jie turė Tai butų buvę dar daugiau
gas. Girdi, iš parapijos ka
i parodą atneštas ne kiek- jo išrinkę ir kandidatę į išmetinėjimų vienų kitiems
Laisvamani*.
ir draugija turėjo sėkmingą jiems
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sos jos tegauna po S 12.50
pikniką.
,* \ T
A
, vienas rastas šios rūšies iš- karalaitės” vietą, bet lai už apsileidimą. Patartina
savaitėje, tuo tarpu viduti
Programa susidėjo iš dai-' • Pagrindinę
PaSnn_dl^ vietą parodo
parodo- dirbinys, bet kruopščiai at- mėjo Shirley Sullivan iš visiems lietuviams ateityje
nė darbininko alga esanti MANCHESTER, CONN.
je užėmė dail.
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mošai- linktl hiiflino
rP^ni mpniSUpnu ir
Penkios
mo- .^ uzcriiC aail. A. Ta
Kanados
būdingesni,
mem-ke Suffield miesto, lietuviams tokias progas išnaudoti ir
850 savaitėje. Kokiam nesni
dalykai.
neteko nė ‘^palydovės” vie dalyvauti, nes tai gera rek
žinėliui ar užsimerkėliui tas Manchesterio
Lietuvių kyklimo amžiaus mergaites su #avo į bafe h. staRlė. Netruko parodoje ir tik- tos.
lama musų vardui, kai tūk
gali atrodyti didelis seselių Bendrovės valdyba šią va- dainavo ir šoko klasikinius mis Jos ki|imai au(|injai
stančiai žmonių dalyvauja
šokius. Bendrai
jos
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““““”*.’iro lino audinių: gražių štaiskriaudimas. Bet ar daug
Bendra,
jos gerai
gerai
kaklaraiščiai
° sąrą gerai darbavosi. Su pralavintos
ir neblogai
pa- J^ukTvfeu dcmcsčir
’^lė'1^’^■U°ny-!U ra",^ Hartfordo istorijoje dar ir mato kas dedasi ir kas
yra tokių, kurie nežino, kad rengė tris piknikus. Pasek
drndp Tik nphnvn tralima !traUKe VIS!2 Oeme&Į 11 Keielsclu rfal ne Cla aust, bet tiek žmonių nėra buvę mie ką daro.
seselės gauna pilnai įreng mės buvo geros.
ste, kiek ant šio parado.
tą butą. Apšildymas, švie Valdyba nuoširdžiai dė vardu'nugirsti, nes pirmi-jkus!ste^i^.1.bia?takli.||dar iš Lietuvos atsivežti Miestas turi 200,000 gyven
Festivalio Dalyvi*.
kų “
sa, tefefonas apmokami iš koja visiems darbuotojams, ninkas perdaug jau juos
tojų, o paradą žiurėjo gal
parapijos kasos. O kiek kurie padėjo surengti pikni
apie pusę miliono žmonių,
joms įplaukia per “pantry kus ir kurie dirbo piknikuo- tu lietuvaitės, iei rašytum i:monlų; . Daugeliui amen- Visą laiką paroda buvo atvykusių iš apielinkių. Ati PAIEŠKOJIMŲ KAINOS
iš' klausos. 0 atvaizdas bu- klef,ų tai bu™ pIrm!; kad« lankytojų gulte užgulta,
pares” irTZvisokiomis
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. dova
.  se. Dabar atatinkamam lai- vo tikrai lietuviškas.
, matomas menas. Jei ne Kartals pne bakūžės susi darius festivalį sekė viso Nemokamai paieškojimu nenomis?
ke valdyba surengs vaišes
gal ne vienas ian_Įmesdavo net eilės. Spyrėsi kios pramogos ir pasilinks talpinam. Iki 25 žodžių paieš
r.uolynas ir kokias Įplaukas visiems darbininkams, ku P. Poderis gražiai sūdai- .staklės,
kytojas butų netikėjęs, kad į į ją lietuviai iš tolimiausių minimai. Prie valstijos ka kojimas kainuoja 50 centų, o
25 žodžių—po 2 centu nuo
jis turi?
rie dirbo piknikuose.
navo “Mano gimtinė,” solo..parodoje išstatyti audiniai -apylinkių, spyrėsi ir ameri- pitelio parke buvo įrengta virš
žodžio.
Antra vertus, jei seselių Kada bus vaišės paruoš ,r
didžiulė scena ir per visus
,
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'yra ranku darbo,
kiečiai.
Bet tokia kaina yra tiktai gi
uždarbiai tokie menki, tai tos, visi gaus pranešimą da vyrų choras dainavo po
tris vakarus televizijos, ju minių
Paroda
atliko
didelį
užbei draugų paieškoji
vadovyste
Tik Parodoje buvo dail. A. , . .
-------- j— B. Overio.
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ar taip pat menki ir klebo lyvauti.
damų paveikslų ir radio ak mams.
nevisa publika galėjo gir-,Tamošaitienės penki kilį. čayinj. Ji supažindino virs toriai linksmino tūkstanti
nų uždarbiai? Jei ne, tai
Su pagarba,
dėti vienodai. Garsiakal- mai, atskirų Lietuvos sričių (^xieJ5 sinr>fŲ tūkstančių lan- nes minias žmonių atvira Paieškojimas asmenų vedybų
kodėl nevykinama lygybė
bis pastatomas ties tenoriu tautiniai mote’-ų rūbai, gra- Rytojų su kūrybinga lietu- me ore. O vieną vakarą tikslais kainuoja 75 centus iki
Bendrovės Valdyba:
ir teisingumas, apie kuriuos
25 žodžių, o virš 25 žodžių—p°
Pirm. A. BUJAVIČIUS, eile, tai jų balsai girdisi, o žus audiniai, staltiesės, pri- vių tauta, kuri šiandien ryž )rie kapitoliaus įvyko skir- 3 centus nuo žodžio.
kalba popiežių enciklikos,
Fin. Rast. A. ŽILINSKAS, basų visai negirdėtis.
Tik juostės, raštuotos pirštinės, tingai kovoja dėl savo lais ingų tautų tautiniai šokiai. Užmokestį galima prisiųsti
išleistos darbininkų klausi
Iždininkas J. CHIŽIUS.
arti buvusieji girdėjo aiš- Į lėlės, megstukai ir tt. Iš tik- vės ir šaukiasi pagalbos. Lietuviški
mais? Kodėl parapijų ad
“progresistai” pašto ženkleliais po 3 ar 5 cen
Tai vykęs prisistatymas ei
Prot. Rast. A. Biretta.
kiai.
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apie
ro
parodai
butų
užtekę
vieministracijoj nevykinamas
gavo geriausią vietą prie tus. Bet prašom nesiųsti oro
liniam
žmogui,
kuris
yra
£t' kl'pitolio’ tlunj', ■'betiRao^nkteih ir neigti pašto
pora tūkstančių. Tai vienai nų kilimų, kurių vienas grasocialis teisingumas?
nemažiau reikšmingas, kaip
parapijai
tiek
klausovų
tu’
žesnis
už
kitą.
Savo
temoPavergęs Lietuvą priešas
nuolatinis klabenimas aukš
Visi paieškojimai apmokami
nesigaili nieko iai naikinti. rėti yra retas dalykas. Net!mis ir forma jie yra skirtintautų dalyviai buvo apsirekalno kiuip jie negaIi tilotL
“Draugas’ ir kiti katalikis- Ar, Tu> lietuvi< pagailėsi bendri parengimai neturi gi. “Pirmosios Kalėdos Ka- tų politikų durų.
dę
tautiškais
drabužiais
ir
ki laikraščiai užsimins apie aukos ir neparemsi ALT tiek publikos.
Įnadoje” vaizduoja gamtą Išėjau iš parodos, kaip iš gražiai pademonstravo sa“Keleivio’* Administracija.
bažnytinių tarnų uždar- vykdomo Vajaus jai išlais>
Tai dabar ginčai baigsis Į žiemos metu: “Eglė, žalčių tikro Lietuvos kampelio,
bius?
vinti?
ir visiems bus aišku, kad be karalenė,” atkuria pasaką: kuriame viskas buvo sava f
programos parenigmai bu-(“Mano tėviškė” parodo Že ir miela, brangu ir nepakei
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
na skurdus. Velšiai turi'maitijos kampelį; “Min čiama.
«
Boatoniaki*.
Keleivio” Kalendorių 1952 Metams
kąs metai didžiausius išva daugo žmonos krikštas" pri
LENGVAS BUDAS . . .
žiavimus, o jie duoda visa mena senovę, o “Tautiniai
Jau 40 metų “Keleivis” kasmet leidžia dideli,
dos iš keleto chorų progra šokiai” iškelia prieš akis šo
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
100
puslapių kalendorių. 1952 metų kalendorius
NAUJI
LIETUVIŲ
mą.
kėjus saulės spinduliuose.
TRANSPORTAI jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima užsisakyti.
Be dail. A. Tamošaitie
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
Kietosios anglies srityje rnės darbų buvo dar A. Makaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
“Keleivio” 1952 metų kalendoriuje bus daug »
Rugsėjo
21
d.
laivu
“
Genera
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su
poros apskričių miesteliai žeikaitės-Veselkienės audi
skaitymų, gerų straipsnių, informacijų, eilių, pa- J
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus kraunesumokėjo
mokytojams niai ir labai gražus A. Baš- M u ir” į New Yorką atvyko šie
tarimų, plati kalendorinė dalis, saulės tekėjimai {
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
algų nuo 3 mėnesių iki pen kauskienės tautiniai rūbai lietuviai:
ir nusileidimai per apvalius metus ir daug visokių ♦
Alinskas, Mikas čėskių. Tai dabar mokytojos juostos. Ir viskas taip gra na.Tadas
žinių.
»
Juozas Dilys, Marija įlen
KAINA 35 CENTAI, kuriuos galim* prisiųsti patto
neina mokyti vaikų. Apie žiai išdėstyta, kad lankyto- da. Natalija Kemežytė,
_____________
Vincas
“
Keleivio
”
kalendorius
kainuoja 50 centų.
ženkleliais.
poią savaičių streikas tęsė-,jas jautėsi lyg pasakoje
Česlovas Mačiulaitis
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti:
KELEIVIS
si.
Įsidūręs, kur žaidžia įvairios jprnas Misikas, Alfonsas Rama
636 East Broadvray
So. Boeton 27, M
“KELEIVIS”
Pasekmės geros. Algas'spalvos, susimeta jų deri-Suskas, Marija Venckus, Vac636 E. Broadvray, So.Boat* » 27, Ma**.
'apmokėjo ir mokymo dar-'niai, atsiskleidžia musų lovas Vinclovas ir Bonifacas
,bas prasideda. Organizuo-'liaudies meno grožis ir auk- Žukauskas.
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fesikalbčpnias
Maikio su Tėvu

J an icarai

BELAISVIS VAŽIUOJA

Lietuvos apie 40,000 žmo
nių, jie vežė senius ir vai
kus, vyrus ir moteris. Šeimos buvo ardomos, vaikai
atgkiriami nuo tėvų ir daug
vaikų buv0 išgabenta į vai.
k^ auklėjimo įstaigas, kur
jie be abejonės, bus išauk-

...
Prieš 620 metų turkų sul jamcarų žuvo gindami savo
tonas Orchan, po kelių kru kazaimes. K,t, pasidavė ,
vinų musių su krikščionimis ne aisvę. 18L6 metais sulMažojoj Azijoj, buvo paė nas išleidi l-'a
kumęs i nelaisvę daug krikš ns panaiknto janicanj ka- 1ŽU ..gl.rj bolševikai- ir tik.
čionių kareivių ir vietoje riuomenę. Ta proga sulto- n lllgai Bolševikų spauda
juos išskersti, kaip tai buvo no kariuomenė išskerdė kasdien kalte kala, kad
tais laikais “mada,” pasta daug tukMancių belaisviui,
ialusjs Staiinas» Iabai
tė tiems belaisviams ultima janicanj, o-20,°°° buvusių „mviį vaikus.” jįs tikrai
tumą priimti teisingąją Ma janicary kareivių buvo is- juo; ,.mvli „ 0 myIMamas
(tarnas Turkijos,^ ir va^a
Dabal. iš
hometo tikybą ir tarnauti tremta
ištikimai turkų sultonui.
vietas. Taip pasibaigė ja- į Vengrijos praneša, kad ten
nicarų kariuomene l^-^|eina masinės žmonių depor-i
Daugelis belaisvių sutiko {ničarų
permainyti tikybą ir tuo meUis, liepos 17 d., po pen-tacjjos ir ten vėl daroma
budu išgelbėti savo gyvybę. kių šimtų metų kruvinos ir, taj kad vaikai yra a(ski.
Iš, tų
 , Qgas/.a.klrnls. zluf!nt<riami nuo tėvu ir gabenami!
- belaisvių
•
• sultonas
„• •• sū,,i
riiare pirmuosius ‘jamcarų gal net garbingos ^rijoS į holjevikiškas vaikų auk.
pulkus
turkų kunurmnoTigana
kariuomenėje. Bet su' militarine “garbe įėiimo ištaiga*
nuik-iic turku
Kadangi belaisviai nebuvo
v*enam( Kiek tokių vaikų iš pa-,
visai patikimi kareiviai, tai yra garbe, tas kitam yra ne- ye t tautų Stalinas vra!
vėliau sultonas sumanė im-laimė.
Amerikos marinai veža į užfrontę pagautą šiaurinės Ko
Jamcarų karingu- !pavogęs> niekas negaH tik-|
“
rėjos kareivį. Jie jį veža pasisodinę ••jeėpo“ priešakyje,
ti iš užkariautų krikščionių mas ir fanatiškas tarnavi- rai pasakyti. Gal tik kada
kad galėtų turėti po akimis.
šalių mažus vaikus, juos mas Allachui ir jo pranašui nors ateitvje sužinosime,
auklėti mahometonų tiky daugeliui pietinės Europos kiek “janičarų
Stalinas
boje ir padaryti iš jų mik tautų kaštavo ašarų ir krau prisigamino iš pavogtųjų arba maždaug tiek, kiek skurdas. Tokiems būtinai
lintus, paklusnius kareivius, jo juras.
vaikų. Gal sužinosime, nors kainuoja vienas vidutinis reikalinga pašalpa ir globa;
Taip atsirado garsioji tur
visos tos liūdnosios teisybės tankas. Medžiagos atomi- jiems reikalingi drabužiai,
Kodėl užsimename apie niekad nesužinosime, nes nių ginklų gaminimui Ame- maistas, vaistai, vitaminai
kų “janičarų” kariuomenė.
Per ištisus penkis šimtus
janieai us. . a£3 °" Į išvežus tėvus ir vaikus, tė-rika dabar turi užtenkamai, ir įvairiems reikalams pini
dėl,
kad
janicaiai ir dabai
j bus Zuvę, o vaikai busi Seniau buvę žaliavų truku- gai. Norint bent kiek su
metų Turkijoj buvo nuola
nėra
išnykę.
Musų
tariamai
i* Ik Liti ę “janičarais,” arba 1 mai yra pašalinti. Jei kon- mažinti jų skurdą šią žie
tinė janičarų kariuomenė,
kurios priešakyje stovėji ^turingais" laikais jani šių dienų žodžiais kalbant, gresas skinu maždaug 6 bi- mą, skubiai reikia jiems bu------- |“Aga,“ neaprėžtas tų ka-!fari?mas
P?a'iai Prakti: komsomolcais ir čekistais lionus dolerių atominiams tiniausiems reikalams
sakius, reivių
reivių valdovas, kuris ture- ku0Jamasnesenai
j. Jonaiti,. ginklams gaminti ir duotų $100,000 ir 100,000 svarų
—Maike, šiandien aš no- žmonės. Tiksliau pasakius,
jamcarus
veise
Hitleris,
o
liu su tavim pasikalbėti keičiasi žmonių papročiai irijo teisę kiekvieną nepaklusįsakymą kiek galima dau drabužių ir avalynės.
apie šio svieto mamastis. keičiasi pažiūros Į tai, kas nų kareivį nužudyti. Jani- dabar janičai-ų yra pilna i Atomines Naujienos giau jų gaminti, tai bėgyje Dabar, kada sveikų ir
—Visų pirma tėvas pa- yra dora, o kas nedora.
• carai buvo iš jaunų dienų Sovietų Rusijoj.
trijų metų Amerika galėtų darbingų
lietuvių
eilės
aiškink man, ką reiškia —Maike, aš ant to neso- auklėjami fanatiško maho- Vokiečių Hitleris buyo
1949 metais rugsėjo 23 d. užtikrinti savo saugumą Amerikoje padaugėjo ir
“mamastis.’ Kiek man ži- glasnas. Laikai nesikeičia, metonizmo dvasioje ir buvo užsimanęs padauginti ger prezidentas Trumanas pra- atominiais ginklais, galėtų materialiai sustiprėjo, tą linoma, lietuvių kalboj tokio _Keičiasi tėve Juk buJ treniruojami būti miklus manų
apgyven
.. . skaičių
..... ir ...
_ nešė amerikiečiams, kad sumažinti ginklavimosi iš-jkusį Europoje nepajėgių
žodžio nėra
, 0
Ruomet
vyraį;kareiviai. Daugybėje mulaidas ir galėtų sumažinti lietuvių būrį neturėtų būti
tų
Europos
sritis.
Lietuva,
progimas. Ta žinia stip- savo karo pajėgas. Atomi-Į sunku sušelpti ir globoti,
. \? ’ T. . ’ .
kelnių nenešiojo,’bet vaikš-1;1^ janicaiai liejo savo
nežinai, ba ne Lietuvoj au- H d ‘ DaiOmi* ansisune lkrau33 už Allachą ir uz tur- Latvija, Estija, Lenkija ir|,jaj £Ukrėtė visą Amerikos niai ginklai turėtų būti Patys kasdien materialiai
gęs. Jis reiškia niekam ne- , ^.n.u. Pje
£
sultoną. Tai buvo nar- Uraina, kaip ir Čechoslova- vj5uomenę. Tą dieną su- svarbiausieji Amerikos gy-;progresuodami,
turėtume
veną aaiKtą.
• ,
kj
k ,
Įsiausia ir geriausiai miklin- kija ir net kitos šalys Euro- blrej0 Amerikos saugumo nimosi ginklai.
atjausti pasilikusius trem-7GCrI; tevC-’/“wr į“5■ ’isiuti? Moterys laikėsi ^.'ta pėstininkų armija pasau- poje Hitlerio akyse buvo atominė Maginot linija " Senatoriu* sako. kad da-ltyje lietuvius ir jiems patos vietos, kur privisę vo Atominių ginklų monopolis ibar
aišku. Bet kokį daiktą, ku noviškos mados ilgiau, nesp-^;
kiekvieno dolerio, is-; gelbėti.
kiečiai
turėjo ateityje gy pasibaigė.
ris nieko nevertas, tėvas tu
Kai
nebūdavo
karo,
jani.
įleidžiamo
ginklavimosi rei- Šj rudenį, pradedant spa
iš namų jos mažai teišeida
venti.
ri galvoje?
čarai Turkijoj ir jos užka
Bet Amerikos mokslas ka^u\ Amerikoje, tiktai 3 lių 1 d., BALF’as skelbia
—Vaike, aš turiu galvoje vo. Bet šiais laikais, kuo riautose šalyse eidavo poli Kad apgy vendinus tokius nesustojo vietoje ir dabar; centai eina atominiams gin- didžiulį vajų—piniginių au
met moterys išvien su vy
bažnyčios reikalus.
tinės policijos pareigas. Jie ateities “vokiškus” plotus, vėl išgirdome apie čia pa- klams gaminti. Jeigu pa kų, drabužių ir avalynės
rais
dirba
fabrikuose,
ofi—Aš jau senai maniau, i snose ir eina net karo tar “tvarką darė” ir skerdė Hitleris skatino vokiečius darytą atominę pažangą. daryti atominius ginklus rinkliavas įvairiuose mies
kad tėvas rengiesi į zakris
tikruosius ir tariamuosius daiugintis, kaip kralikus., Šiomis dienomis Nevadoje1 Pagrindiniais Amerikos ka- tuose.
nybon,
jos
irgi
įsitikino,
tijonus eiti. Bet kodėl gi
priešus, jie plėšė užkariau Reikia pasakyti, kad jie ir daromi nauji atominiai *10 PajgU ginklais, tai ilgai- Bendrojo Amerikos Lie
tokį reikalą tėvas skaitai kad vyriškos drapanos yra tas tautas ir . . . ėmė iš jų dauginosi. Dabar amerikie , bandymai. Bus išbandytos
Sabma butų sutaupyti tuvių Šalpos Fondo valdy
“niekam nevertu”?
>, praktiškesnės.
.
, ,. . Tą patį
.
,rei- duokles mažais vaikais, ku čiai, iš Marshallo plano lėšų I mažesnės atominės bombos, Per meTUs? nuo 30 iki 40 bi- ba maloniai kviečia visas
, Kia pasakyti ir apie plau—Ne, Maike, tu manęs ir kus. Nukirpti plaukai daug rie buvo siunčiami į Turki maitina Hitlerio laikais at kurias galima naudoti prieš li°nų dolerių ir galima butų Amerikos lietuvių parapi
vėl nesupratai. Į zakristi- praktiškesni, negu ilgi. Tai ją, kur iš jų buvo auklėja siradusius vokietukus ir vo- priešo kariuomenę fronte. turėti daugiau saugumo jas, organizacijas, BALF
skyrius ir pavienius veikė
jonus aš jau netinku, ba\ nėra joks ištvirkimas, tėve, mi geri mahometonai ir kietukes, kurių gimė dau Tokias atomines bombas kraštui.
gybė
ir
vedusiose
šeimose
ir
narsus
sultono
kareiviai.
jus į šio vajaus talką, su
gali
gabenti
bepilotiniai
I
pasaulis
“
atsipeikės
”
rankos dreba ir negaliu į bet patogumas,
“
pavainikių
”
stone.
Bet
Duoklės sultonui mažais
‘Matador” lėktuvai, arba ir
sutai’s bendrai kontro- ruošti savo miestuose pini
žvakę patropyt. Aš turiu
Hitleris
nesitenkino
natūra

vaikais
buvo
įėjusios
į
ma

paprasti
lėktuvai
iš
sausu,
li
u
°ti
atominę energiją, ginių aukų, drabužių ir
galvoje tas mergas, ką atei-į . ^et k°de
liniu
ir
pagreitintu
vokiečių
mos ar laivų lėktuvnešių., Amerika turės ginkluotis. avalynės rinkliavas.
na bažnvčion- su vyriškom nieko nesakai apie lupų n lą. Kur tik turkų kariuo
prieaugliu.
Jis
pasimokė
Kalbama ir apie atominę Bet išleidžiant pinigus gin
kelnėm, su nukirptais plau- nagy pentinuną _ Kam tas menė užkariaudavo koki
iš
turkų
ir
pradėjo
iš
užka

eikalinga?
Kodėl
mergos
klavimuisi, kodėl nepasi-' Kol dar galime pasinau
Kraštą
ir
išskersdavo
daug
artileriją.
kais ir su cigaretais danty
doti valdžios teikiamomis
Viena “maža” atominė rinkti pigesnį ginklavimą ’rivilegijomis siuntoms į
se. Žiuri žmogus i tokį su- Tegalėtų
. , . ateiti bažnyčion gyventojų, mažus vaikus ji riautų tautų vogti vaikus.
tvėrimą ir nežinai' ką mis- aiP kalP Diev° atvertos? surinkdavo ir siųsdavo į Tiesa, jis neimdavo žydų, ’oomba, numesta į priešo si? Pigiausias ir kraštui
Europą persiųsti tarptauti
čigonų ir kitokių “rasiniai
lyt. Imant pagal kelnes, iš- —Tėvas klysti. Moterys Turkiją, į janičarų auklėji negerų” tautų vaikų, bet i; pozicijas fronte, butų lygi saugiausias butų atominis nių įstaigų lėšomis, pasi
rodo lyg ir vyras, ale kai negali eiti bažnyčion taip, mo ir lavinimo įstaigas. Lenkijos, čechoslovakijos. Keliems šimtas, jei ne ke ginklavimasis. Taip mano stenkime daugiau reikalin
pažiūri į veidą, tai antakiai _<aip Dievas sutvėrė. Nei Taip Turkija per kelis Prancūzijos, OI a n d i j o s. liems tūkstančiams “pap šen. MacMahon ir siūlo, gų dovanų dabar persiųsti
rastų” artilerijos šovinių. kad Amerikos karo vadai lietuviams tremtiniams Eu
išpešioti, lupos nuteptos moterys, nei vyrai negali šimtmečius kariavo svetimu
Norvegijos
ir
kitų
kraštų
krauju ir daugino tikroje
Toks ginklas paverstų į pakeistų jų galvoseną ir pa ropoje šelpti.
raudonu pentu, nagai nu taip eiti.
Dievo ir jo pranašo Maho hitlerininkai buvo pavogę nieką rusų ir kinų vyrų gau darytų “karo ugnies revo
maliavoti ir ilgi kaip to čaikodėl negali?
Tiktai bendru darbu ir
liuciją.”
meto išpažintojų skaičių. daug šimtų tūkstančių vai sumą.
nio, ką žiurkes gaudo ir
:alka galėsime išgelbėti nuo
Ilgainiui, kai Turkijoj kų, kurie buvo gabenami i
čap-sui šutina. Ir aš tau —O ar tėvas nežinai, ką
Bet tai nėra visos atomi Šen. MacMahon iškeltos komunistų žiaurumų ištru
pasakysiu, kad numaliavoti Biblija sako apie Adomą i? vvarka pairo ir prasidėję Vokietiją, ten auklėjami nės naujienos. Prezidentas mintys dabar gyvai svarsto kusių musų brolių ir sesių
ne tiktai rankų nagai, ale ir Ievą, kuriuos Dievas roju vaidai tarp įvairių soste vokiškuose vaikų bendrabu Trumnaas prašė kongresą, mos ir kongrese ir karo va gyvybes.
—J. K.
kojų. Nagai numaliavoti ir je buvo iš molio nukrėtęs? :pėdinių ir pretendentų i čiuose ir turėjo būti pada kad butų paskirta apie pusę dų tarpe.
Jei norime, kad lietuvių
čeverykų galai nukirpti taip! >ie neturėjo jokių drapanų, -ultono vietą, janičarai pa ryti “gerais vokiečiais.”
biliono dolerių vandenilio
tauta išsilaikytų gyva, pri
Kai hitlerinė Vokietija bombos gamybai. Ta “pek
kad tuos nagus žmonės ma-'ka’P tat įrodytų, jei atei sidarė didelė politinė jėga
valome būti gailestingi,
tytų. Na, tai kaip tu rokuo- nantį sekmadienį parapijo-- krašto viduje. Jie pradėjo buvo sumušta, pergalėtojai liškoji” bomba iki šiolei jau $100,ir lOOfiOO
duosnųs ir vieningi!
ji, Maike, ar tai ne ištvirki nys ateitų bažnyčion kaip šeimininkauti pačioj Turki surankiojo kelis šimtus tūk yra kainavusi apie 700,- Sv. Aprangos Šalpai
BALF Valdyba.
mas? Kai aš pas ruskį vai- tas pasakiškas Adomas ir joj, jie vertė nuo sosto sul- stančių tokių pavogtų vai 000,000 dolerių ir jei tų
kų
ir
juos
grąžino
į
jų
gim

onus
ir
sodino
kitus.
Janibombų gamybai skiriami Daugelis Amerikoje gy
ske služijau, tai kartais nu- Ieva?
eidavau pažiūrėt sorkių. _Gali 5ut Maikc kad arų vadai; turėdami savo tuosius kraštus. Bet visų nauji pinigai, tas gali reikš venančių mano, kad lietu Ką Reiškia Federalistai
Ir Antifederalistai?
kur parodydavo menkių ir čia tavo
aš visai rankose gerai ginkluotą ka- surankioti nepavyko, ne ti tik vieną dalyką, būtent, viams tremtiniams Europo
daugelyje
atsitikimų
truko
iuomenę
ir
kartu
politinę
kad
dėl
tų
bombų
pagami

je
jokia
pagalba
nereikalin

kitokių navatnybių. Tenai
miflinau kad tei butu
policiją, pasidarė labai įta- ročh mų. iš kur vaikai pa nimo nebėra abejonių. Pa ga, nes beveik visi jau išva Federalistais vadinosi po
parodydavo ir tokių juoa- .okj(? dzivuHongai.
kingi. Pagaliau priėjo prie vogti, ypač jei vaikų tėvai skutinieji bandymai Enivve- žiavo ir įsikūrė Amerikoje litinė Amėrikos partija, ku
danų, ką tureoavo nupentytas nosis ir ausis ir juo- —Tame ir yra bėda, kad ‘.o, kad vienas Turkijos sul ir artimieji buvo žuvę, kar tok salose Pacifike parodė, ar kitose valstybėse. Tiesa, ri valdė šalį nuo 1789 iki
kindavo žmones. Na, ant tėvas vis užmiršti “pamis- tonas, Mahmud Antrasis, tais nuo tų pačių hitlerinių kad vandenilio bomba gali iš buvusių Europoje apie 1801 metų: iš ios išsivystė
turėjo net paskelbti “šven vaikvagių rankų.
ma pagaminti.
60,000 lietuvių tremtinių dabartinė republikonų par
sorkių tokie šposai prie lyt.”
tąjį
karą
”
prieš
maištaujan

Senatorius
Brien
MacMaapie 90G sėkmingai įsikūrė tija. Antifederalistai buvo
monkių gal ir tinka, ale kad —Uzkiuzmi, Maik, už točius janičarus. Tai buvo Sudaužius hitlerizmą ja-įhon, kongreso atominės kitur. Deja, dar liko 5,000 federalistų opozicija, iš ku
taip apsitepusios mergos ei- kį misteiką.
1825 metais, kai janičarai ničarai neišnyko. Iš turkų į energijos komisijos pirmi- lietuvių paliegėlių, senelių rios pasidarė dabartiniai
tų į bažnyčią, tai aš kaip -------------sukilo prieš sultoną ir pano sultonų pasimokė ir didysis ninkas, praeitą savaitę iš- ir kitų nedarbingų žmonių demokratai. Žymiausias angyvas dar nebuvau tokių
Juo didesnė bus Tavo rėjo jį nuversti. Sultonas tautų naikintojas Stalinas, kėlė senate labai įdomų Vokietijoje. kuriems beveik itifederalistų vadas buvo
d ivuliongų matęs. Ir, kas
Jis sako, kad nėra vilties kitur įsikurti. Thomas Jefferson’as.
ravatniausia, Maike, kuni- Lietuvai gelbėti auka, juo.31]^ greitųjų sumobilizavo Vaikų vogimą Stalinas klausimą.
gas nieko prieš tai nesako.
. ..
{stiprią kariuomenę ir žiau- praktikuoja daug platesniu atomines bombas dabar ga- Sveikieji ir darbingieji lie-1-------------------------Taigi, vot, aš ir noriu, kad Tev’yne bus Tau lablau de’,riame mūšyje 16,000 jani- mastu, negu turkų sultonai Įima gaminti pigiai ir tiek tuviai surado sau pragyve- Juros bangos paplovė Patu man išvirozytum, kodėl kinga. Aukas priima Ame- čarų buvo užmušta, o pas-’ir negu Stalino buvęs bičių- daug, kiek jų reikia. Pa- nimo šaltinius, bet paliegė- taisos Namų pamatus Brietaip yra?
_ J
..
..
.
kui kada sultono karino-li5 Hitleris.
gal jo apskaičivaimą, viena lių ir nedarbingųjų, nega-;džio Saloje (Deer Island).
—Matai, tėve, laikai kei- nKo® bietUV1U aryoa ir J°s menė šturmu paėmė jniča-' Kada 1941 metų vasarą atominė bomba gali kai linčių sau duonos kąsnio Pataisymas kainuos $27,čias!, o su jais keičiasi ir skyriai.
stovyklą, tai dar 8,000 Stalino čekistai išvežė iš nuoti apie 240,000 dolerių, užsidirbti, 1 ūkia tik didelis 450.
dinų

vokiečiai?
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Puslapii Penkti

TRAUKINIO NELAIMĖJ ŽUVO INŽINIERIUS

Lietuvos Karvės Nemoka

'Keleivio’ Knygos

Maskoliškai

DEMOKRATINIO
SOCIALIZMO PRADAI

I VISUOTINAS TVANAS
A
........ v .
| Ar galėjo būti toks tvanas,

Lietuvos spauda paskel- mašinomis, o ne vėtyklėLabai populiari ir naudinga šių apsemtų visą žemes rutulį ? Iš k*
bė, o čia Kremliaus orga- mis; laukus apdirbdavo
dienų klausimams suprasti knygutė.' ėmėsi tiek vandens? Kur tas vanKaina ................................................ iše duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
nas “Laisvė” perspausdino i drapokais, o ne akėčiomis.
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam
DĖL LAISVOS LIETUVOS
Rusijos valstybės komisijos’Vermonte farmos nedidešitie klausimai rupi, teperskaito
pranešimą apie pirmojo po- lės, daug jų aplankiau, bet
LSDP Užsienių Organizacijos ras- knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tvatai ir dokumentai, sudaryti dėl bol nas T” Kaina ....................... .... 26c
karinio penkmečio plano akėčių niekur nemačiau,
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..26c
KURGI VISA TAI NYKSTA?
pravedimo rezultatus Lie-‘Tai va, komunistai giriasi,
TIKRA TEISYBĖ APIE
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
tuyoje. “Laisvė” Nr. 167 i kad jie pagamino Lietuvoje
žmones kuria per amžius? Sį intri
SOVIETŲ RLSUĄ
guojantį politiskai-ekonomišką klau
rašo:
33 procentus daugiau akėMonon. Ind- stotyje vienas traukinys, pasi-sukime, nuvažiavo nuo bėgių ir traukinio
aiškina garsusis Vokietijos so
Arba komunistų diktatūra faktų sima
“Tai nepaprastai įdomus čių negu plane numatyta
lokomotyvas įvažiavo į stotį. Traukinio vadovas buvo užmuštas vietoje, o penki ke
šviesoje. Visi nori žinoti apie Ru-si- cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
.
Visiems kyla klausimas kodėl sky. Kaina ......................... .......... 10c
leiviai buvo sužeistu
duomenys.” (Iš tikro, la- ir nori kapitalistinę sistemą
g* usija
nesusiatria su kitomis yalsty- SOCIALIZMO TEORIJA
___■b bėrais iT kodėl Rusija nenori įsileisti
bai įdomus!) “Iš jų sužino-Į pakeisti lietuviškomis akėSis veikalas trumpais ir aiškiais
j iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
me, kaip ir kiek pavyko per .čiomis. Ar tu girdėjai toLaisvės Mobilizacijos Va- tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar draugijos
formos, ir kodėl turės bū
penkerius metus” iščiulpti ’kį šposą?
jus ir toliau tebevykdomas,1 SžSart^ira’r*’ Ii kk
*e darbin,nkų
darbininkai
iš jų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26e
otcililrii pragyventi? Dabar rusai sako kad NIHILISTAI
iš Lietuvos liaudies darbo “Žemės ūkio srityje pro
suteikiant progą atSlIlK-ULietuva buk tai yra Rusijos dalis.
trijuose aktuos*. Veika
žmonių prakaito Rusijos duktyviųjų gyvulių skaičius Amerikos Lietuvių Tary- Akron ......................... 189.00 sioms kolonijoms pasidar- ^į^apie^Ruš^/S^yr^tiS lasTragedija
perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
žandarų naudai.
smarkiai sumažėjęs.” Mat, bos vykdomo Laisvės Mobi- Dayton ....................... 174.00 aarbuoti, kad joms nustaty
apie
dabartinę Lietuvos padėtį.
Ko
 kiai scenoį perstatomas veikalas. Ii
...................
’
"
Lietuvos ateįtis gali būti ? Atsa viso re i]ikalau
iuja
ypatos.
26c
' mos
“Penkmečio planas įvyk Lietuvos karvės rusiškai ne lizacijos Vajaus sąskaiton Kolumbus
8ž.oo tos kvotos butų išpildytos. kia
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
dytas pramonės srityje; supranta, Stalino įsakymų iki šiol gauta $38,091.86, Toledo *
naujai išleistą knygą.
73.08 Amerikos Lietuvių visuo ti98 nusipirkęs
puslapių didumo. Kaina 50 centų. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
penkmečio plano įvykdy neklauso, nepildo ir vos tik kas sudaro 38% nusistaty
menės per 11 metų remia-1.
KRISTAUS VIETININKAS?
mas žemės ūkio srityje; sykį per metus ir tik po vie tos sukelti sumos $100,000.
$2,716.93 moje kovoje už Lietuvos Atsiminimai ir Mintys,
Parašė kan. M. Valadka. Knym
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų
penkmečio plano įvykdy ną
veršiuką pagamina; Visoje eilėje kolonijų šis
New Ysrk
išlaisvinimą pasiekta žyjnių parašė buvęs Lietuvos prizedenus bažnyčios autoritetą ir faktais pa
mas transporto srityje; avys, tos biednos buriutės, vajus yra susilaukęs vertos
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
York ............... ^1,434.1a iimejirnu,
kurie stiprina Tai yra stora, 300 puslapių knyga, tininkas.
224 pusi. Kaina .... >1.2*
kurioje buvęs Lietuvos prezidentas
penkmečio plano įvykdy irgi neužsikrečia stachano- dėmesio paramos.
Daug t,
............
mus’rašo
- aP*eL l‘etuv’iy tautinį atbudimą, KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
1K mH•sų' vi!tis ir skatina
.
mas liaudies materialinio vizmu; nėr ko sakyt apie kur nustatytos kvotos buvo MUIiaiO ............................ -Si.lo • tolimesniems Žygiams. Ko- apie senesnių laikų veikėjus ir paGreat Neck ...
18145
.v
•
t*-i
•
.pasakoja daug linksmų ir įdomių GARBINO SENOVĖJE?
ir kultūrinio gyvenimo ly kumeles, tos ne tik neklau
,
' ' 14.xvv VU tebeeina. Jai sėkmingai nuotykių
iš savo patyrimų. Tą knyVisokiuose kraštuose žmonės gar
išpildytos
ir
net
perviršytos.
ranjfnamvŲI1
...........
Bingrhamton ...............
17o.OO tpsH ir
roiV9linffa & visi
visi lietuviai
lietuviai turėtų pe^tyn
perskaityti. bino įvairius dievus. Dievų garbini
gio pakėlimo srityje.” Tai so, bet dar spiria, ir komu Nepasitenkinta vien aukų \yhite
Plains
"" 6100
mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievus
Plains ............
61.00 tęsti ir “žša'gt' reikalinga Eta
vis antgalviai, po kurių ei nistai negal rodos gaut. Tik rinkimu Lietuvos nepriklau- White
garbino musų bočiai? Kokia* žiny
Ro<:he8ter
100.00 nuolatinė Amerikos lietuvių i nE, Kft reikia iMOGUI
nas jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės
na visas puslapis pripeckio- kiaulės, kaipo dulkiausias somybės sukakties proga: Hudson .......................
priėjo krikščionybės gadynę? Visos
4179 visuomenes parama, *U11 gert ir VALGYT?
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
tas įvairių įvairiausių nesą Lietuvos gyvulys, tai ištiki vajaus naudai buvo ruošia-Morris . .\...................
30.00, niekuomet nebus perdidelė. į
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
,
,
e
e
,
Valgyt
ir
gert
reikia
dėl
to,
kad
monių apie Lietuvos žmo mai pildo Stalino įsakymus mos Įvairios pramogos, kaip; Dolgeville
lo.OO Amerikos Lietuviu Taryba, norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. mato, 271 puslapio knyga. .. >1.*>
fei nor
Bet ricl
dėl ko
ko gi
norisi? Del ko be val SIELOS BALSAI
nių “gerbūvį.”
ir dar vis po 9, ir kai kuri antai, minėjimai, koncertai, jYonkers
5.00
VYKDOMASIS KOMITETAS. gio žmogus silpsta? Ir delko vienas Gražios eilės ir dainos. Čia yra
“Įvedus Lietuvoje Tary degloji ilgabumė net de piknikai ir kt. Kai kuriose,
maistas duoda daugiau spėkų, kitas
mažiau? Delko žmogui reikia cuk sudėtos įvairios lietuviškos dainos
bų valdžią, buvo likviduo šimts paršiukų atveda. Ta vietovėse paskiri asmenys
$2.830.45
raus. draskos ir kitų panašių daly apie musų tautą, apie šeimyną Ir
Komunistai
Jau
kų? Kodėl iam reikia riebalų? Si- apie darbą. Toji knyga palinksmins
tas nedarbas. Darbininkų kiauliška* gamyba esanti parodė pasigėrėtinos inicia-j
Pennsylvania
ri*
*
n
v
• tuos klausimus suprasi tiktai iš šios jūsų laisvas nuo darbo valandas, in
formato, 223 puslapių knyga,
ir tarnautojų skaičius res pakilusi 39 procentais.
rjin/t. I fozenu knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos delio
tyvos, rinkdami aukas Lie- Pittsburgh ................. $1.000.00
kurioje yra daug visokių eilių ir dab
c
*
kaina
tik
......................................
16c
publikos liaudies ūkyje per 1946-1950 metų “pokari tuvos laisvinimo akcijai. Philadelphia ............... 979.78
nų. Kaina .................................... >1.06
penkmečio metus žymiai nio penkmečio” plano įvyk Dėl to neretais atvejais lie- Wilkes-Barre
205.00 Federalinė policija (FBI) KlJN,GV CELIBATAS
SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas
padidėjo. Darbininkų skai dymo pranešimas mirga tuvių skaičiumi negausios, Chester ...
kas
Si
knygelė
parodo,
kodėl
Romos
123.00 painformavo spaudą,
su Salemono galva. Išaiškinti visokis
,
,
..
.
...
,
.
.
popiežiaus
kunigai
nesipačiuoja.
Čia
čius pramonėje išaugo 2.8 “procentais.” Jame nesa-|bet veiklios kolonijos savo Easton .........................
visokiais atsitikimais. Vir*
............... 121.00
‘į’ ?’ ’ dabartiniu laiku darosi ko- išaiškinta visa jų bepatystės istori- sapnai
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš 300 puslapių knyga. Kaina .. >1.00
27.50 munistų tarpe.
karto palyginti su 1940 m.” koma, kiek ko pagaminta, aukomis JTa pralenkusios Shenandoah ............
kuos nupuolimas, šią knygą turėtų
25.00
- • • pajėgesnius
•-•— savo
----- Rosemait
-Darbininkų skaičius pa bet vis skelbiama, kiek pro- žymiai
perskaityti kiekvienas vyras, tėvai JUOZAS STALINAS
“
Daugely
valstijų
komu

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkaa
19.50
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų
Bryn
Mawn
didėjo veik tris kartus, bet centų “daugiau” pagamin kaimynus. Iš kitos pusės, Er(e
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
nistų
skyriai
jau
uždarė
samoterys,
dukterys
ii
mylimosios
ne
10.00 rinric arhsi kirmiai cuciauri P»PuU'ų į tokią kunigų globą. Para- jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
viršprodukcija
gamyboje ta.
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., vusius draugus. Labai įdomi knyga.
kai kurie stambesni lietuvių Frackville
1.00 Ciul 15*, <il 03 Žymiai susiauilpadidėjo: “Elektros energi Su tais procentais išeina centrai dar nesuskubo pri
no savo veiklą,” sako pra’
sulietuvino Fęrdmand de Samcgitia Kama. *«••*•••«••••••••»•••,• ttc
r
»Kama ............................................ 25c
jos išdirbystėj 16 procen nekokios štukos. Jei 1946 deramai pasirodyti.
KODĖL Aš NETIKIU
$2,511.78'nešimas.
ŽEMAITĖS
RAŠTAI
metais
buvo
gaminama,
sa

I DIEVĄ?
tų; žuvies sugavimo penk
Iš to yra daroma išvada,
New Jersey
Atskiromis
valstijomis
ir
mečio plano užduotis įvyk kysime, 100 akėčių, o 1950
kad komunistų
partija Jyra' na žymiausių
žinot€? lietuvių
žemaitė
buvo vie- Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
$659.85
.
. . .
rašytojų? Ar negali tikėti. Pilna argumentų, ku
Paterson
vietovėmis
ligšioliniai
va

dyta, o konservų gamybos metais akėčių pagaminta
kad ji buvo paprasta kai rių nesumuš joks jėzuitas............20c
530.50 nutarusi eiti į požemio gy žinote,
Elizabeth
jaus
rezultatai
pagal
tai,
mo
moteris,
mažai mokslo išėjusi, LIETUVIŲ KALBOS
užduotis viršyta 24 procen 200, tai procentais žiūrint kokios sumos gautos ALT Linden ......................... 294. o venimą.
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip
ir milionai kitų moterų. GRAMATIKA
tais.” Kad geriau suprasti, “akėčių gamyba” pakilo Centre, taip atrodo:
Bet komunistų centro at tūkstančiai
Newark .......................
100.00
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Pritaikyta Amerikos lietuviam*.
kaip ir kiek Rusijos žanda 100%. Bet tai visvien bus
65.00 stovas pasakė spaudos at-! Jos^apysakoslyra.tikras gyvenimas Daug kas iš lietuviško jaunimo nori
Cliffside
Illinois
rai iščiulpia iš Lietuvos tik 200 mizemų akėčių Lie
.stovui, kad jo partija traut£ J-*k‘l,»
pagilint
$1.650.10 kiasi iš viešo gyvenimo ne rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
žmonių prakaito, pagal pra tuvos laukams purenti, nors Chicago .................... $ 9,015.50
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa mą. Šita gramatika yra tinkama vi
579.15.
kaito sunkimo “stachano- procentais atrodys labai Rockford ...................
Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke siems, kas nori gerai lietuvių kal
savo noru. Ne musų kaltė, rašiusi
Indiana
leivis” parduoda jos rr.štus parašy bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
500.00
vietišką” sistemą, nuo 1946 daug. Panašiai yra ir su Wheaton ..................
................... $1,200.00 sako jisai, kad spaudimas iš tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi Kaina tik .....................................41-HO
- • kitais ii
Pnrlr
300
80 . * '
309.80
“________
procentiniais
” Melrose Park
iki 1950 metų laikotarpiu, visais
Clinton .......................
16.00 valdžios pusės, grasinimai “ŪSĄ
S
TAVO KELIAS 1 ,
180.00
Waukegan ...
6.00
pacituosim iš “Laisvės” se laimėjimais.
ir
persekiojimai
iš
policijos
žiai
pajuokia
ir
gražiai
pagiria
mu- SOCIALIZMĄ,
St. Mary of-the-Woods
171.60
,
.
. .
.
sų gyvenime būdą ir musų paproTeisybė iš “tarybinės” ^st
L°uis
kamą:
patvarkymų įvairiuose mie- čius. Knygoje yra paveikslas su gar parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
75.00
"estA1 e
$1,222.00 kvt mitinmi camdvti staliii isios rašytojos parašu, taipgi paveik- kus socializmo aiškinimas........... 26c.
“1950 metais penkmečio Lietuvos , yra . ta,’ jkadv- ten
Kyt milingų, samayil salių sjaj vaikų prieglaudų, kurias Že
38.40
•
Springfied
es skursta, o darbiniu- gt charies
plano užduotis viršyta: me žmones
li’ net turėti patalpų ofi-; maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
Florida
10.00
Anrlri’im Rnlas Žemaitės lcor+ii
knrtu «n
su Andrium
Bu PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?
10.00 Miami ......................... $975.00 sams.
talo piovimo staklių gamy kai yra įkinkyti į nesvietiš- McHenry ..................
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
I-abai įdomus senovės filosofų danužudė vokiečiai laike šito ka
bos—78 procentais, šildy ką skubos sistemą, “stacha- QUįncy
150.00
10.00 St. Petersburg .........
Šiaip ar taip, faktas yra, riai
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
garsiais raštais ir retais paveiks daugelį autorių parašė Iksas. Antra
mo katilų—55 procentais, novščiną,” kur darbininkas
kad daugelis komunistų su
lais. Kaina .................................. 50c knygutės dalis yra: “Išvirkščias Ma$1.125.00 partijos skyrių jau uždary
$10,899.45
kslas, arba Kaip Atsirado Kalksa.”
suvirintų vamzdžių—25 pro turi dirbti, kaip patrakęs,
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... lOe
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
bet
ar
suveda
galus
su
gaMassachusetts
centais, ketaus kanalizaci
ta. Kai kur namų savinin ŽODYNAS
Wisconsin
jos vamzdžių—83 procen lais, maskolių valdžiai tas Brockton .................. $1,552.00 Kenosha ..................... $425.00 kams ofisai nėra dar atsa Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas SOCIALDEMOKRATIJA IR
tais, cinkuotos skardos— nerupi. Ir kaip suvesti ga- Boston ........................ 1,7.70.40 Racine .......................... 405.00 kyti, bet jie stovi tušti. Nie ar kitas žodis lietuviškai vad-nasi. BOUšEVIZMAS
Pagal K. Kautsky naujesniomia
Mes kasdien girdime daug angliškų
156 procentais, akėčių—33 lūs su galais, jei darbinin- VVorcester ................... 703.18 Milwaukee ................. 222.00 kas i juos neateina ir niekas žodžių,
bet dažnai nežinome, kaip žiniomis tuo klausimu papildyta
Kaina................................ 20e
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam knygutė.
45.25 telefono neatsako.
procentais,
vėtyklų — 70 kas uždirba per mėnesį 300 Cambridge ................ 283.00 Sheboygan .................
reikalui yra reikalingas geras žody
189.92
TABAKAS
10.00
Superior ......................
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
procentų.” Tik kiek kultu rublių, o už vieną prastą Norwood
Komunistinės literatūros je
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
ir nori jiems pagelbėti angliškai
183.76
siutą
reikia
mokėti
1,100
^estfield
vių
pagaminta
utėlėms
platinimas labai sumažėjo. išmo! ti, tai geriausiai jiems pasi- kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
93.15
$1.107.25
iš gyvenimo patyrimų para
rublių? Berk procentų kiek
plakti, to nepažymėta.
FBI direktorius J. Edgari^S.
™ daugelį
šė K. Stiklelis. Kaina ............... 28c
86.55
Kaip jau žymėjome, ten'nori, o gyvenimas visvien G^er .3"”'.69.00
Hoover sako, kad pernai
su ištarimų m»<xiyma;s. $3.00 “Keleivis,” 636 Broadvray,
Nebraska
pripasakota visokių nesą-,yra skurdus, nes ką lietu- Bri^gewater .................
ggooOmaha
. .$603.95 šiuom laiku komunistų par SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
So. Boston 27. Mass.
laibai
įdomi
knygutė
šituo
svarbiu
6.00 tija turėjusi 52,000 narių;
monių. Tai galima supras- viai darbininkai pagamina,
48.90Lincoln
i klausimu. Ja turėtų perskaityti kiekti ir iš to, kad jau Smeto- tą suėda maskoliškas oku- Blackstone ...................
45.00
dabar tas skaičius nukritę.- vienas katalikas ir socialistas. Pa Remkit biznierius, kurie
rašė E.
r., Vandervelde,
vanuervciue, vertė
verte Varduvarau-i1 • ■■ •
. ««K
$609.95 iki 37,000.
nos laikais daugumoje gru- pantas ir rusiška karo ma- Hudson ..........................
30.00’
Keleivyje.
nas. Kaina ............ .............. ioc skelbiasi
Maryland
dus atskirdavo nuo pelų šina.
A. Jenkins. Greenfied ..................
28.00
Jeigu susirinkimai dar
I
j Baltimore ..................... $404.34 Įvyksta, tai tik nedideliais
$5,150.86
California
būreliais ir tik privatiniuose
Connecticut
Los Angeles ................... $400.00 namuose.
DVI ĮDOMIOS knygos
MES ATLIEKAM ...
Waterbury ................. $2,100.00
Du didžiausi partijos cen
Rhode Island
Hartford ....................
500.00
ŠIRDIES RŪMAI—visai nepaprastas naujas romanas, ku
Providence ..................... $200.55 trai, New Yorkas ir Bosto
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
New
Haven
...............
403.00
riame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų
nas,
pastarais
laikais
persi

District
of
Columhia
New Britain ...............
230.00
duktė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose...
158.75 ;Washington ................... $151.00 kėlė i mažesnes patalpas pi
lei tamstoms reikia—
Manchester ..............
ir kas toliau atsitinka, skaitytojas pats ras. romaną skai
gesnėse miestų dalyse.
Stamford
..................
130.00
New
Hampshire
tydamas. Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gra
BIZNIO KORČIUKIŲ
Partijos veikla labai sulėAnsonia
75.00 Nashua ........................... $57.00
žiai atspausdinta, o jos kaina tik 4 doleriai. Persiuntimo
♦
SPAUSDINTŲ
VOKŲ
50.00(tėjo dėl pinigų stokos.
Bridgeport
50.00 Manchester .................
kaštus apmokame.
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
______ ! Associated Press sako,
o
BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
ŠLIUPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira, įdomi
$3,646.75
$107.00 kad pietinėse valstijose da
<► PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos lietuvių
Michigan
bar ir su žiburiu nerasi koMaine
tautinį ir kulturinį atgimimą, apie jų sunkumos, vargus,
.
$60.00
rnunistų organizacijos ženDetroit ....................... $2,630.25 j Lewiston
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, šviesesnio ry
Custer . .......................
300.00
:klo.
Ji
visai
tenai
išnyko,
Wa.«hington
tojaus. Knyga turi 652 puslapius, iliustruota, labai gražiai
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
Grand Rapids.............
204.70 Hooutem ......................... I2S.00 arba sulindo Į slaptą po
atspausdinta, o jos kaina tik 3 doleriai. Persiuntimo kaš
F'lint
51.00
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
ves! Viraini....................<rnndltus apmokame.
(38)
į

Laisves Mobilizacijos Vajus

*

*

ABIDVI knygos sykiu tik ui 6 dolerius!

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

Cleveland

37.50
20.00 War

10

L-rkl/in

zlor h, mnir II

Ra.

aa

Benton Harbor
Lowell ............

i

1qc

................................. $15.00
Musų tėvų krašto Lietu
North Dėkota
vos išlaisvinimo siekia Ame$3,243.45 Ri verda le ...................
................. $10.00
Lietuvių Taryba ir jos
Ohio
|
Canada
vykdomas Vajus. Paremki
............... $2,198.85 Toronto .............................. $500 tautieti, tad jos darbus!

“KELEIVIS”
636 East Broadvray, South Boston 27, Mass.

Puslapis šeštas

PASIMATYMAS SU DUKTERIMI

Moterų Skyrius

Nr. 39, Rugsėjo 26, 1951

KELEIVIS, SO. BOSTON

Ruduo ir Šeimininkė
šeimininkė pavasarį mažą grūdą darže pasodina,
O vasaros šiltas oras vaisius išaugina.
Iš tokių mažų grūdelių kiek tai naudos yra:—
Pilni daržai, pilni laukai, sunkios varpos svyra.

Kaip Plauti Nailoną

Amerikoje nailono dra
bužiai ir baltiniai labai mė
giami.
Nailono gerosios
ypatybės yra tos, kad jis
nesiglamžo ir jo nereikia
Rudenėlio kai sulauksi, daug naudos turėsi!
prasyti. Kai kurios šeimi
Jei daržus gerai žiūrėsi ir jei netingėsi,
ninkės mano, kad nailono
Bus aruodui ir į skiepą, bado r.ekentėsi:
baltinių negalima plauti
Per tą ilgą, šaltą žiemą vaisių daug turėsi.
Dar tik nesenai žmonės išvengiamą klausimą: “Ar,
skalbiama mašina. Tai nėra
pradėjo kalbėti apie gim- iš tikrųjų, reikia, kad kiekteisinga.
Pastebėta, kad
Darbšti, gudri šeimininkė tai netinginiauja,—
dymų kontrolę. Mat anks- vienais metais moteris girajuo dažniau nailonus plau
Nuvažiuoja kur į girias ir prisigrybauja.
čiau kalbėti apie viską, kas dytų?” Ypač vienas Įvykis
si, tuo jie gražiau atrodo ir
Neša, krauna vis dėl žiemos, lyg ta voverėlė,
surišta su lytiniu gyvenimu, paveikė Margaretą. Kanu
ilgiau nešiojasi. Žinoma,
Bet
užtat
jos
šeimynėlė
tur
daug
smagumėlio!
skaitėsi labai nepadoru, su daktaru ji buvo kartą paprieš skalbiant reikia patik
Krikščionybės įtakoje, o kviesta pas neturtingą šoferinti ar baltiniai nesitrau
Barbora Kruizini*.
ypač Romos katalikų baž- rio žmoną. Ši jau turėjo
kia, nes nailonas dažnai su
nyčios pastangomis, Į lyti-tris vaikus ir kai pastebėjo,
jungiamas su kitais fabridaugiausia iš * neturtingų;ją visvien vykdo. Prieš katais, kurie traukiasi.
nius dalykus, net Į natūra-1 kad vėl ruošiasi būti motina,
sluogsnių, plaukė į kliniką, gimdymų kontrolę labiau
liškiausius ir butiniausius,' pati pasidarė sau abortą,
kur jos būdavo apžiūrimos siai yra nusistačiusi Romos Kad nailonus gerai iš
buvo žiūrima kaip į kažką Tokios "operacijos" pasėir jom suteikiama informa katalikų bažnyčia ir dikta plauti mašina, reikalinga
gėdingo ir nuodėmingo. koje jos gyvybė atsidūrė di
cija apie priemones nėštu turiniai kraštai.
Hitlerio laikytis šių nurodymų:
Mergaitės buvo taip auklė deliam pavojui. Kai po kiek
mui išvengti. Nepraėjo de Vokietijoje ir Mussolinio 1. Plaunant naudoti tik
jamos, kad išgirdusios saki laiko pavojus praėjo, mote
šimt dienų, Margaret Sang Italijoje didžiausia moterų šiltą, bet ne karštą vandenį
nį “gimė kūdikis,” turėdavo ris verkdama paklausė gy
er ir jos sesuo buvo apkal pareiga buvo prigimdyti (apie 100 laipsnių F). Plau
parausti kaip putinai ir tuo dytojo: “Pasakyk, kaip iš
tintos už viešą papiktinimą kuo daugiau vaikų, kad pa ti tik dvi tris minutes gero
parodyti savo ‘‘nekaltumą.” vengti vaikų? Mes nega
ii nubaustos 30 dienų pri skui “genialus” vadai galė muilo ar miltelių putose.
Prancūzijoje kai kuriose lim išmaitinti tų, kuriuos
verstino darbo. Ethel pa tų siųsti juos į frontą. Da Perplauti taip pat šiltu van
katalikų mokyklose mergai jau turime.” Bet daktaras;
skelbė bado streiką ir tokiu bar, toms diktatūroms žlu deniu.
tės net maudytis turėdavo tik ciniškai nusijuokė. Mar-j
budu ta byla sukėlė visuo gus, jų vietą užima Sovietų 2. Prieš plaunant, rieba
su marškiniais, nes matyti garėta Sanger neužmrišo
menės dėmesį. Tai vėl bu Rusija,kuri duoda premijas luotas vietas kaip antai siū
savo kūną buvo "nuodė nei ciniško daktaro juoko,
vo
savotiškas Sanger laimė vaikingiausioms šeimoms ir les, apykakles, pažastis, pa
nelaimingos
moters
mė.” Apie tai, kad mer nei
jimas, nes jos kovoje prieš visą laiką varo propagandą trinti šepetuku, pamirkytu
gaitės ir moterys skaitytų klausimo. Tą klausimą ji
Aktorė Judy (iarland. parvykusi po ilgų gastrolių Euro
pasenusius įstatymus buvo už “vedusių produkcijos į muilo putas.
mediciniškas knygas ir gau labai dažnai girdėdavo iš
pos miestuose, susitinka savo dukrelę Lizą, 5 metu. PaĮ svarbu atkreipti visuomenės i pakėlimą” (bolševikai vaitų supratimą, kaip jų orga moterų lupų, bet nieko į jį
sadeaa. Calif-. gelžkelio stotyje.
dėmesį į dalykus, apie ku-Į'kų turėjimą pavadino “pro- 3. Norint pašalinti pra
nizmas sudėtas ir kas jame negalėjo atsakyti, nes medi
riuos nenorima buvo kalbė- dukcijos pakėlimu”). Kad kaito dėmes, pamirkyti dė
vyksta, nebuvo galima nė cinos mokslas apie tokius
nai
informacijų.
Prancuzijęs.
Gimdymų
kontrolė
roti. Pagaliau 1923 metais katalikų bažnyčia smerkia mę į šiltą vandenį, kuriame
pagalvoti, nes tai skaitėsi “gėdingus” dalykus tylėjo.
“ištvirkimas.” Savaime aiš Nepraėjo nė šešių mėnesių, joje ji šiuo reikalu gavo dė, kad sveikos šeimos gali Margareta su Dr. Hannah gimdymų kontrolę, priežas pridėta keli lašai acto (ukku, kad tokioms pažiūroms kaip Margareta vėl buvo daug įdomios medžiagos, augti tuomet, kai tarp gim- M. Stone atidarė The Clin- ties galima ieškoti įsisenė suso). Paskui dėmę api
esant, nebuvo galima nę pakviesta pas tą pačią mo nes prancūzės moterys kar- dymų yra pakankamai ilgos ical Research Bureau. Per jusiose bažnyčios tradicijo barstyti kepimui soda ir pa
prasižioti apie gimdymų telį, šoferio žmoną. Šį kar-į ta iš kartos perleisdavo tas pertraukos, leidžiančios ne pirmus metus klinika turėjo se, kurios visuomet prieši laikyti dvi tris valančias,
Pabuvusi 900 pacientų. Laikui bė nosi viskam, kas praplečia dabojant, kad dėmė butų
kontrolę, tuo labiau, kad ir tą nebuvo jokios vilties ją vadinamas “paslaptis.” Kai tinai atsigauti.
medicinos mokslas negalė išgelbėti. Moteris buvo au kurios iš jų vartojamų prie- kiek laiko Europoje, Mar- gant ne tik pacientės plaukė žmogaus kontrolę ir tuo pa drėgna. Po to nupurtyti
jo užsiimti tokiu “nepado ka šundaktarės. kuri už ke monių ir šių dienų medici- garėta grįžo į Ameriką, ku- į kliniką, bet ir patys dak čiu susiaurina “aukštesnės miltelius ir gerai ištrinti
riu” dalyku, kaip tyrinėji lis dolerius sutiko padalyti nos akimis žiūrint yra stebi- pina noro pradėti kurti pa tarai ėjo į Sanger Research valios” įtaką. Bet su laiku šaltame vandenyje. Jeigu
mas priemonių, kurios ap jai abortą. Ji mirė prie Į nancios savo eičKungumu. našias klinikas Amerikoje. Bureau. kad susipažinti su pažanga seniausias tradici kartu su dėme nuėjo spal
va, tai tą vieta sudrėkinti
Pabuvusi kiek laiko Pran- Grįžusi Amerikon ji čia ra- Sangerienės metodais. Vi jas pakeičia.
saugotų nuo perdažno nėš Margaretos akių.
ir palaikyti virš amonijaus
cuzijoje
ji
grįžo
į
Ameriką
į
do
pasikeitusią
visuomenės
suomenė
taip
pat
pradėjo
Ona Petraitienė.
tumo. Net Amerikoje, šio Ši nepažįstamos moters
buteliuko. Amonijus ga
je laisvių šalyje, apie gim mirtis buvo paskutinis la ir išleido žurnalą “The Wo- nuotaiką. Žmonės jau ne- reikalauti daugiau švietimo
ruodamas
atgaivina spalvą.
besibaidė
žodžių
“
gimdy

lytiniais
klausimais,
atsira

dymo kontrolę dvidešimto šas, kurs galutinai pertvin- man Rebel.” Kadangi vie
KRUTINĖS VĖŽYS
jo amžiaus pradžioje nebu dė Margaretos sieloje susi šai rašyti apie priemones mo kontrolė,” ir net proku do savotiškas “gimdymų
4. Mėlynės (lazurka, bluvo galima nė prasižiotu kaupusį protestą prieš me prieš nėštumą draudė įsta roras užmiršo prieš Marga- kontrolės” sąjūdis, kongre- 1947 metais Amerikoje ing) naudoti nedaug. Be
Reikėjo drąsių ir pasiryžu dicinos tylėjimą ir tariamą tymai, tai tame žurnale ji ret Sanger ^atnaujinti bylą. se pradėjo kilti balsai pa- buvo 96,000 moterų, ser- to, negalima nailono laiky
sių žmonių, kurie apie šitą bejėgiškumą. Ji pasiryžo • kvietė visuomenę daryti pa- Bet kai Margareta ėmėsi keisti pasenusį įstatymą, gančių krutinės vėžiu. Nors ti mėlynam vandeny ilges
“gėdingą” dalyką išdrįstų surasti mediciniškas prie Įstangų pakeisti senus įsta- konkrečių žygių klinikai diaudžiantj teiKti apie prie- Vg2io ligos priežastys dar nį laiką.
kalbėti ir paremti jį medici mones nėštumui išvengti ir tymus. Jos magazinas su-'steigti, ji negalėjo rasti mones prieš nėštumą bet nėra galutinai ištirtos, bet
Sun- pastebėta, kad kai kurios i
niškais tyrinėjimais. Tokia pradėjo studijuoti medici kėlė audrą. Prokuroras rtio- daktaro, kurs apsiimtų to- kokią informaciją,
drąsi ir pasiryžusi moteris, niškas knygas. Tačiau ji šėsi jai kelti bylą. Bet kol i kia kliniką vesti. Mat, vis kiausia kovos dalis ^uv0 aplinkybės šią ligą stabdo, PADEKIME LIETUVIO
įstatymai , trukdė
VAIKUI NELAIMĖJE
kuri išėjo kovon prieš pa negalėjo rasti knygose, kad jis tam ruošėsi, Margaret Į, dėlto,
,
ii laimėta
, —visuomenės
„
kitos, priešingai, ją pasenusius įstatymus ir “pa apie tą dalyką butų atvirai parase knygutę “Family praktikuoti gimdymų kon- resas buvo ne tik pazadm- Patina.
p Nicholson iš Antano Jonučio Vakarų
dorios” publikos nusistaty kalbama. Daktarai, sužino- Limitation,” kurioj išdėstė trolę. Tuomet Margareta tas, bet ir palenktas už gim- pr
Joseph’s Infirmary sa- Vokietijoj šeima ištikta ne
mą, buvo Margaret Sanger. noję apie jos studijas, per sulinktą tuo klausimu me- ir jos sesuo Ethel, taip pat dymų kontrolę. Laikui bėlaimės: dukrelė Renate, 11
Ji yra vadinama “gimdymų spėjo ją. kad ji paklius į ka
metų, šiaip visiškai sveika,
kontrolės motina,” nes ji lėjimą, nes Amerikos įsta
jos pačios maitintų savo ne£ah kalbėti. Ji nėra nei
pirmoji šitą išsireiškimą tymai draudė teikti bet ko
mu.
Pagaliau
ji
surado
drądaktarams
taip
pat
buvo
atvaikus> Amerikoje yra įsi- nebylė, nei kurčia, ši liga
įvedė ir savo gyvenimą kias informacijas apie prie
SPORTO KOSTIUMAS
viras kelias tyrinėti medici- gajėjęs paprotys naujagilabai reta. Tokiems
skyrė praktiškam gimdymų mones prieš nėštumą. Šis jsų leidėją, kurs pats, be
darbininkų
žinios,
knygutę,
niškas
priemones
gimdymų
mius
‘
v
tuo
j
au
atskirti
nuogtoms
Hamburge yra
kontrolės įvedimui. Apie įstatymas, vadinamas An
kontrolei.
motinos ir maitinti iš bute-1 įsteigta tam tikra mokyk
jos gyvenimą ir kovą kalba thony Comstock Code, 1873 surinko ir atspausdino. Kai
knygutė
buvo
paruošta
pla

Lois Mattpx Miller “Read- metais buvo priimtas kon
Šiandien Amerikoje vei- 'dūko. Minėto daktaro nuo- la, kurioje jie per 9-12 mėgreso ir dar tebegaliojo. tinimui, Margareta vėl pa
er’s Digest” žurnale.
kia Planned Parenthoodimone\
motinos du tris nėšių išmokinami tinkamai
siruošė
vykti
į
Europą.
Tą
į Toji
kliūtis
nesustabdė
Federation, kuri turi 200im^nes’us pačios maitintų kalbėti, skaityti ir rašyti.
Margaret Higgins Sanger Margaretos pasiryžimo. Vie i dieną, kai ji sėdo į laivą, ji
klinikų. Tos klinikos ne tik vaikus, pavojus susirgti Baigę tą mokyklą vaikai
gimė neturtingoje šeimoje. ną dieną ji ir jos vyras susi (pasiuntė vieną knygutės eginformuoja apie priemones;krutinės vėžiu butų daug gali lankyti paprastą mo
Jos tėvas buvo airis, iš pro pakavo daiktus ir išplaukė I zempliorių prokurorui su
kyklą.
kontroliuoti gimdymų skai-'maže?ni?fesijos akmenskaldis. Mo Europon su viltimi gauti te- prierašu: “Here is my case.
Renatės tėvai yra tremti
čių,
bet
taip
pat
bevaikėm
tina—švelni, liguista mote
iMake the best of it.” Jai išMERGAITfi IR AVINIUKAS niai, netekę DP statuso ir
šeimom, norinčiom turėti
riškė, gausybės gimdymų
• vykus, knygutė buvo plati
negalį emigruoti. Savo jė
BOLĖS ČEMPIONĖ
vaikų,
teikia
informacijas
^§2
be laiko susendinta. Hignama. Maža brošiūrėlė su
gomis jie dukrelę siųsti į tą
apie vaisingumą. Kai kuginsai turėjo 11 vaikų. Mo
kėlė audrą ir paniką. Ne
mokyklą negali, nes už tai
riose valstijose, kaip antai
tina, kuri sirgo džiova, ank
truko žmonių, kurie su pa
reikia mokėti po 300 DM
Virginijoj, North Carolina,
sti mirė, ir jos mirtis labai
sipiktinimu peikė
tokią
Į mėnesį. Giminių Ameri
South Carolina, Mississippi,
paveikė visą šeimą. Mar“nepadorią” knygą, netru
koj neturi ir nėra kas jiems
Florida,
Alabama
ir
Georg

gareta, kuri svajojo būti gy
ko ir moterų, kurios ja pik
nelaimėj padėtų. O nuo
ia gimdymų kontrolė pasi
dytoja, turėjo atsisakyti sa
galimybės dukrelei lankyti
tinosi, bet nežiūrint rodomo
barė
dalis
viešosios
sveika

vo planų ir pasidarė slaugė.
Hamburgo mokyklą pri
pasipiktinimo, knygutė ke
tos reikalo. 46 valstijose
Vėliau ji ištekėjo už archi
klauso jos viso amžiaus lai
liavo iš rankų į rankas ir
gimdymo kontrolė nedrau
tekto William Sanger ir tu
mė arba nepaprastai liūdna
būdavo net nusirašomas jos
džiama įstatymų. Tik Con
rėjo tris vaikus. Bet ir iš
ateitis.
turinys. Moterys ją godžiai
necticut
ir
Massachusetts
tekėjusi ji užsiėmė slaugės
Lietuvos Raudonasis Kry
skaitė.
valstijose
veikia
pasenęs
profesija.
žius
kreipiasi į geraširdžius
Šį kartą atvykusi Euro
Anthony
Comstock
įstaty

Kaip slaugė, gyvenimą ji
tautiečius, prašydamas pa
pon, Margaret Sanger apsi
mas,
draudžiąs
daktarams
matė ne iš gražiosios pusės,
dėti Jonučio šeimai.
stojo Olandijoje. Belgijoje
teikti
informacijas
ir
prie

bet su visais tamsiais jo už
Pinigus prašome siųsti į
ii Olandijoje jau buvo
mones
prieš
nėštumą.
kampiais.
Matė dideles
LRK
banko sąskaitą: “Litįsteigtos klinikos, kurios ty
šeimas, slegiamas neturto,
auisches Rotes Kreuz, Kon
Gimdymų kontrolės sri
rinėjo priemones prieš nėš
matė be laiko pasenusias,
tyje dar daug kas yra at
to Nr. 11039, Wuerttembertumą, ir Olandijos gyven
liguistas ir gimdymų išvar
likti, bet svarbu, jog nei
gische
Landessparkasse,
tojai praktiškai vykdė gim
gintas moteris, kuriom vai
Reutlingen, Germany,” ar
Amerikoje nei Europoje
dymų kontrolę. Nežiūrint
kai buvo ne Dievo palaima,
Lietuvos Raudonojo
gimdymų
kontrolė
nieko
to, jų gyventojų skaičius
Los Angeles žemės ūkio pa ba
kaip skelbė bažnyčia, bet Sportininkė Marie Rodgers, augo. Margaret Sanger taip
nebestebina ir, jei ji kai ku rodoj gražuolė Betty Wilšon Kryžiaus Vyr. Valdybai,
rykštė, kuri negailestingai 19 mėty iš Phoenix, Ariz., pat pastebėjo, kad vaikai
riose valstybėse yra drau išstatė savo avinioką parody Reutlingen, Lederstr. 94, su
jas plakė. Tai, ką ji matė gavo dovaną už geriausią bo- buvo sveikesni, moterys ge 1951 metą rudens sporto kos džiama įstatymais, tai žmo ti atsilankiusiai pablikai. Ir pastaba, kad auka skiriama
užsiimdama slaugės darbu, lės lošimą. Ji nutraukta su riau išsilaikiusios, o nauja tiumas yra ir patogus Ir dai nės yra tiek mediciniškai mergaitė ir aviniukas sudo Renatei.
LRK Vyr. Valdyba.
kėlė Margaretos sieloje ne- gautomis dovanomis.
apsišvietę, kad praktiškai mino žiūrėtojas.
gimių mirtingumas sumažė- lus akiai.

Kova Dėl Gimdymu Kontrolės

«a*-.
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KELEIVIS, SO. BOSTON
) grali būti plečiama nacionali- j
zuojant privatinius kapitalisti
nius koncernus ir įmones, ku
riant komunalines ir visuome
nines įmones ir skatinant var-:
totojų ir gamybos kooperatyvų
Jugoslavija Protestuoja
T
,
. įmones.
Jugoslavijos vyriausybe §jtos įvairios kolektyvinės
pasiuntė griežtą protesto, nuosavybės formos nėra saunotą Rumunijai ir kaltina tikslas. Jos yra tik įrankiai, kad
Rumunijos bolševikų vai- pagrindinės pramonės šakos,
džią dėl pasienio incidentų nuo kurių priklauso visuomenės
išprovokavimo. Jugoslavi- gyvenimas ir gerbūvis, butų vija sako, kad Rumunijos suomenės kontrolėje. k*d t“h-

Puslapis Septintai

PO TANKO APSAUGA FRONTE

!'įlš Plataus Pasaulio Į
Grenlandijos Anglis

Danai pradėjo kasti ak
meninę anglj tolimoj šiaurės saloj, Grenlandijoj, Praeitą savaitę pirmas laivas
su 600 tonų akmeninių ang
lių iš Grenlandijos atplaukė
i Danijos sostinę Kopenhageną. Danai tikisi iš Gren bolševikai ruošia karą Bai-.?““1 „
landijos kasyklų gauti ne kanuose, o tuo tikslu proyo- kapiuilisti*ių monopoUjų
mažai anglių.
kuoja n incidentus pasie- naudojimas visos tautos
nyJe*

Olandijos Karalienė

Olandijos karalienė Julijana kreipėsi i prezidentą
Trumaną laišku siūlydama
prezidentui imtis iniciaty
vos sukurti kokią nors orga
nizaciją, kuri globotų daug
tūkstančių pabėgėlių iš kra
štų anapus geležinės uždan
gos po to, kai IRO baigs
savo darbą.

• i

Tegyvuoja Stalinas

Apie Lietuvos gyvenimą ir lie- j
tuvių nuotykius Amerikoje. <

Kaina $1.00.

Vienas rytinėj Vokietijoj Užsisakvkit pas autorių:
kareivis viename mitinge
K. B. Rrančiunas
baisiai garsiai rėkavo “Te- _
.
„
• o* v
Dnve, tankui, tonu.
gyvuoja
Stalinas.”’ ir*
Vienas Davnard
J
N
,
jo draugas jam priminė,
kad jis visai dar nesenai
Vieningas Pasaulis
taip pat garsiai rėkavo:
Prašalins Karus
“Tegyvuoja Hitleris.”
—Aišku, kad rėkavau,— Taip sako ir rašo mėnesinis žur
nalas “Lietuvių Naujienos.”* Kaina
atsakė kareivis,—ir matai $2.00
metams.
(3S)
LIETUVIŲ NAUJIENOS
kas atsitiko, Hitleris jau Į
132 N. Oth SU. Philadelphia 6, Pa.
kaput. . . .

u.
butų

•

panaikintas.
5.
Socialistinis planavimas
Izraelio Siūlymas
nereikalauja, kad visos gamybos priemonės butų sukolektyIn^eho respublika pasiu- vintos; jis yra suderinamas su
lė visiems savo kaimynams, buvimu privatinės nuosavybės
Arabų valstybėms, pasira- daugelyje svarbių ūkio šakų,
syti nepuolimo sutartis ir pavyzdžiui, žemės ūkyje, amaatsisakyti nuo karo kaimy- tuose, smulkioj prekyboj ir
niškiems klausimams spręs-smulkioj bei vidutinėj pramo
ti. Tuo tarpu Arabų vals- nė) Valstybė turi neleisti, kad
tybės dar nėra sutikusios privatus kapitalistiniai savinin
savo ekonominę galią pikt
baigti jų “karo stovį” su kai
naudotų. Valstybė turi ir pri
naująja respublika.
vatiniams savininkams padėti,
kad jie galėtų didinti gamybą
Brazilijos Marinai
ir tuo prisidėti prie tautos ger-

Budapešte, Vengrijoj, bet’15 DŪMINES LŪŠNELES
kuris yra melžiamas Mask-, Gražios eilės, dainos ir
voje, Rusijos sostinėj.
deklamacijos

-----------

Lietuvos Sienos

Pasislėpę už tanko nuo priešo kulipkų Amerikos kareiviai
tvarsto vieną peršautą savo draugą Korėjos fronte.

Vienas lietuvis pasakoja
savo pažįstamam:
—Puiku būti didžiausios
pasaulio tėvynės piliečiu.
Matai, musų valstybės sie
nos vakaruose remiasi į
Baltijos jurą, musų sostinė
yra Maskva, o musų pilie
čiai gyvena po visą Sibirą.

APSIVEDIMAI
Ieškau apsivedimui panelės ar
našlės, nuo 30 iki 35 metų, bet rim
tos ir mylinčios rantų šeimyninį gy
venimų. Aš esu 37 metų. ) rimtus
laiškus atsakysiu skubiai. Adresuo
kit:
(39)
J. Rink,
72 Lakev»ew Avė., Toronto, Ont.,
Canada.

Juozas ir Konstancija Bene-; Pranas Morkus ir sesuo Andiktavičius iš Ližių km.. Tau- tose štilienė-Morkytė, kilę iš
ragės vals.
Raseinių apskr.
Paieškau moteries arba merginos
Martynas
Brinkmanas
iš Adomas Petkevičius iš Paapsivedimui, arba už darbininkę.
Turi būt tinkama prie biznio ir neTauragės apskr.
žizlių km., Veiverių vals., Masenesnė kaip 45 metų.
(39)
Antanas Januševskis, baigęs riampolė apskr.
Irano Siūlymas
J. T. Maloney,
Rusijos Derliai
Rygoje Aleksandrovo gimnazi- Pikelis ir žmona Meškytė.
R. D. 1, Box 467,
Juozas Raudonikis, kurio tė
jąIrano ministerių pirmi
Turtle Creek, Ra.
Vienas bolševikų agitato
Julius
Knulas
iš
Tauragės
Brazilijos
vyriausybė
pab
“
vio
kėlimo
bendroi
°
uki5k
°
vai
kilę ią Veiverių.
ninkas Dr. Mossadegh pa
pasakojo amerikie SVARBIAUSIS IŠRADIMAS
parapijos.
Petras Valaitis iš Turčinų rius
skelbė, kad Iranas siūlo siuntė marinų dalinius į
Edvardas
Korolkevich
iš km., šilgalių (vėliau Bubleliu) čiams, kad Rusijoj yra nu
Darbininkų unijos ir gaPASAULY
parduoti savo aliejų Sovie Maranhao miestą, Sao Luiz
Kauno.
vals., Naumiesčio (vėliau ša imami penki derliai.
valstijos
sostinę,
kad
ten
”
int
?«
be
‘
.
vart
°M*J
ko
^
s
‘
tų Rusijai. Vakaruose spė ,
Elzbieta Lemkienė (Lemke)- kių) apskr.
—Kaip tai?—paklausė 10 metai kaip legališkai yra
,
. • tvvai vra būtina demokratiškos
jama, kad Iranas tokį pa palaikius tvarką, nes toje >isuomenės
šneiderytė iš Kalnėnų km.. Jur
pardavinėjamas žmonėms
Antanas ir Ksaveras žvirb vienas amerikietis.
j barko vals., ir vyras Karolis lis iš Beržanių km.. Panemunė —Visai paprastai,—atsa Tai yra geras vaistas, kurs pašali
siūlymą Rusijai padarė, Brazilijos valstijoje grėsė cjjos neturj
skausmą, užgydo žaizdas (tik ne
kad galėtų palenkti Angliją pilietinio karo pavojui taip centralinės biurokratijos įran- Lemkė iš Batakių kaimo.
lio vals., Rokiškio apskr.
kė agitatorius,—ten yra na
vėžio), sustabdo dantų gėlimą ir
Mačiuika,
iš
Gelvonkos
km.,
rinkimuose įįus įr joms negalima leisti iš
daryti nuolaidas ginče dėl besivaržančių
Ieškomieji arba apie juos ži- gaunamas vienas Rusijos odos niežėjimą, pilės pagydo be ope
racijos. Tai yra 5 rūšių mostis, už
sigimti į politinę luomų siste Gelvonų vals.
aliejaus kasyklų eksploata politinių grupių.
! nantieji maloniai prašomi atsi- derlius,
sakoma numeriais:
vienas
Lenkijos
Boleslovas Mackevičius iš 1 liepti į:
mą. Tos ūkiškos organizacijos
1—M. J. Švilpas Herb Salve,
cijos.
,
derlius, vienas Baltijos ša a Nr.
remedy for skin irritation. Nuo
Liepiu
km., Žeimių vals.. Kė-;
turi,
demokratinės
konstituci
Anglijos Karalius
visokių odos ligų, kvepianti mostis,
Consulate General of Lithuania lių derlius, vienas Vengri stebėtinai greit gydo žaizdas, išbė
jos rėmuose, dalyvauti ūkiškos dainių apskr.
Arabų Lyga
jos derlius ir vienas Rumu rimus, votis, athlete’s feet, nosies ir
Liudas Misiūnas iš Liepiu
41 West 82nd Street
Anglijos karaliui Jurgiui politikos nustatyme.
nesveikumą, nudegimą, au
New York 24, N. Y.
nijos derilus. Suskaityk ir burnos
praeitą
sekmadienį 7. Socialistinis ūkio planavi- km.. Žeimių vals., Kėdainių ap. i
sies skaudėjimą, hay fever. Kaina
Arabų Lygos valstybės VI
matysi, kad rusai nuima $1.25.
nutarė pasiųsti specialines buvo padaryta plaučių ope- mas nereiškia, kad visi ūkio
Nr. 2—M. J. Švilpas Salve for exexternal
pains. Mostis nuo paviršu
penkius
derlius.
racija,
dalis
plaučiu
išpiauklausimų
sprendimai
turi
būti
delegacijas į Iraką ir kitus
tinių skausmų: kojų, rankų, strėnų,
sprando, kaklo, nutirpimo, neveiklu
Persijos įlankos kraštus, ta. Pranešimai sako, kad daromi vyriausybės ar centrą
Laikas užsisakyti “Kelei mo sąnarių ir raumenų, blauzdų
lioonįs
no
ODeracijos
jau1,ni
¥
Ekonominė
galia
kurie eksportuoja aliejų ir
skaudėjimo prieš lietų, pašalina ašt
vio” kalendorių 1952 me rų kosulį. Kaina tik $1.25.
r bet pavojus vi- turi
būti decentralizuota,
kiei
Ražo Prof, ALUOšIl’S SKURLVPADSKIS
gerai,
.....
,
.
,
ten daryti žygių, kad alie ciasi
i.i
i-i_ ••
t»k tai vra suderinama su eko
tams. Daug informacijų ir Nr. 3—M. J. Švilpas tlšalaseat for
toothache and gum hardening. Si
jaus eksportas į Izraelio šokią komplikacijų yra ne- nominio planavhno tikslato
Grynai Filosofiniais
čiosios išmaukė. Jei to nė- skaitymų. Kaina 50
kvepianti mostis ant syk sutabdo
valstybę butų uždraustas. mažas.
skausmą ir susti pfrina smegenis
g Valstybės piliečiai turi per Klausimais
Į ra pažymėta, tai pokylio
(gume), kad ir neturi dantų, bet ne
————
■ ——— savo įvairias organizacijas ir
sveikos smegenys. Vartok. $1.00.
Kai aš pamatau laikraš- apyskaita ^e^.a nepilna. Čia
DYKAI IŠBANDYMAS
N r. 4—Švilpas nevv discovery
asmenine iniciatyva dalyvauti
noo
tyje daktaro skelbimą vir-.^u’. ais^u> ^delė skriauda
salve for itehing skin or poison ivy.
gamybos procese ir tuo prisi
Ši mostis greit pašalina niežėjimus
Reumatiskų Skausmų
graboriaus skelbimo, ’^aRytojm.
ir išbėrimus. $1.25.
dėti prie sumažikimo valstybės šuj
Arthritis .
Nr. 5—M. J. Švilpas Herb Salve
ir privatinės biurokratijos. Dar man prisimena gyvenimo
for pilės. Ši mostis greit pagydo
Vienas Chicagos lietuvių Jei dar niekad nevartojot ROSSE pilės be operacijos. $2.50.
bininkų demokratiškas bendra saulėlydis.
nuo Raumeninių skausmų,
Ant dėžučių nurodyta, kaip varto
dienraštis
skelbia paragini- TABS
tankiai susijusių su Reumatizmu, ti ir užsilaikyti. Klausykit leituvių
darbiavimas pramonės vadova
Arthritis
ir
Neuritis,
tai
kodėl
nedėldieniais nuo 11:30 ryto,
kuris nepabandyti juos ŠIANDIEN mu radijo
vime turi boti užtikrintas.
Lietuviškuose pokyliuose'skaitytojams,
WKNB, iš New Britain, Conn. Per
‘
Garsinkisų išlaidomis? Vartojamos tūks kant už $5, viena dėžutė duodama
9. Demokratinis socializmas daug maloniau pačiam sa- skamba šitaip,
Socialistinio Internacionalo Deklaracija, Priimta 1951 Metais
tančių virš 25 metų.
nemokamai.
Reikalingas partneris,
išplečia atskiro asmens laisvę, kyti prakalbą, negu kiaušy- te? ^,_nose*
vyras ar moteris. Platesnės infor
Liepos 2 Dieną Internacionalo Kongrese Frankfurte
DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO
pagrįsdamas ją ekonominiu ir
macijos laišku. Užsisakydami vais
ti kitų kalbėtojų, ypač pir Čia yra aiškus darkymas:
LAIKRAŠČIO
tų, siųskite čekį ar money orderį! socialiniu saugumu ir nuolat
lietuvių rašybos: nereika Mes kviečiame jus pabandyti juos
mininko introdukcijų.
ŠVILPA
reikalauja
^rbu'id.
lingas vienas “n,” nereika-i be mokesčio. Paleiskite atsiųsti P. & BexM.73.J.Sta.
gelyje rankų: jis
(Tęsinys)
A, Hartferd S,
jums siutinj 24 TABLETS DY
(Bus daugiau)
Conn.
ūkio
veiklios demokratiškos
lingas
tarp
dviejų
“
n
”
bruKAI. Jei ne pilnai busite paten
(40)
Kad nieks netrukdytų
Ūkiškoji Demokratija
kinta* gaunama pagalba, grąžin
kontrolės.
kutis
(
“
”
)
ir
žodžio
galūnė
kite likusia dalį ir už tai jus ne
mano
brangaus
laiko
su
1. Socializmas siekia tokios Todėl demokratiškas socializ- LIETUVOS GENERALINIO klausimu, koks skirtumas turėtų baigtis ne su “e,” bet busite mums skolingas. Bandy
NAUJA GYDUOLE
mas nekainuos jums nei vieno
ekonominės santvarkos, kurio-i mas yra griežčiausiai priešin KONSULATO NEW YORKE
šu ‘.ia” arba su “imi.” Ta cento.
NESIŲSKITE PINIGŲ.
Alex*nder’s
Nauja
tarp
apuoko
ir
pelėdos,
šiuo
PAIEŠKOMI ASMENYS
je visumos gyventojų interesai, gas monopoliniam kapitalizmui
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
Maistinga Gyduolė
įsiems
ir
kartą
ant
visados
£
butą
grynai
lietuviškai:
resą
greitai
j:
(26)
v
yra mišinys riešutų,
stovi aukščiau pelno ineteresų. į ir bet kokio pavidalo totaiitauogų, šaknų ir lapų;
paaiškinu:
apuokas
taiGarsink.tes
nos.a
(arba
Rosse
Products
Co.,
DepL
x-9
.
tai
Antanas
Ašipauskas
iš
MocSocialistinės politikos betarpiai riniam ūkio planavimui, nes toji yra vartojama nuo
r
nosimi).
2708 Farwell Avė., Chicago 45, IU.
visokių nervų ligų ir
ukiški siekimai yra užtikrini se ūkio formose nėra viešosios kabudžių ar Galioriškės km., vyriškis; pelėda tai—mote
nerviškų galvos skau
Kaip ten bebūtų, jūsų
mas visiems darbo, gamybos ir visuomenės ūkio kontrolės ir Vilkaviškio apskr.
riškė.
dėjimų, nuo šalčių ir
REUMATIŠKI SKAUSMAI
lytiško silpnumo, grei
Uršulė Baranauskienė - Kauprofesoriui
čia Tgaunasi
di- Deksnio
gyventojų • gerbūvio kėlimas, tautos pajamų skirstymas nėto pavargimo, gera
.
...
.
Galinga Mostis, sudaryta
šaitė.
sūnūs
Bronius
ir
duktė
ra
teisingas.
socialinio saugumo užtikrina
inkstų (kidneys)
Nepykite ant lenkų jeigu ClCle ClllCma. Jis yra ma-jiš daug skirtingų elementų, turi sa- ir dėl visokių nuo
vidurių nesveikumų—
Stasė.
mas ir teisingas pajamų ir tur
3. Socialistinis ūkio planąGustavas Fresdorfas iš Sin- jie, nei iš šio nei iš to, pra tęs įvairias įstaigas įvairiais ĮŠi^^ina^umSk^sk.S: ištvermingas maistas ir stimuliuo
tų paskirstymas.
kojų skaudėjimą ir tir jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga
dės Kauną vadinti Kai-nu budais garsinantis, bet dar pimą. rankn.
vimas
apskr
nu gali būti vykdomas įyai- tautų
dieglius, šaltį. Daugeliui žmo sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
2. Kad pasiekus tų tikslų
Vartojama arbatos for
riais budais. Viešosios kolek-j juozas Karpis iš šakevičiu (kuris užmušė Abelį). Nes pirmą kartą jis sužinojo, nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. stiprinimu.
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk moje. Svaras $8.000, pusė svaro
gamyba turi būti planuojama
kad
galima
garsintis
ir
no

tyrinės nuosavybės apimtis ir Rm
Batakių vals.. Tauragės Smetonos laikais lietuviai
DEKENS OINTMENT. arba rašy $4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiunvisos tautos interesuose.
kite į dirbtuve. Kaina 2 oz. $1.00; čiam į namus.
ūkio planavimo formos pareina apsj{r
Varšavą pradėjo vadinti simi.
< or. S2.00. Ekstra didelė dėžė—
Kudžma iš Barčų Var-šu-va.
ALEXANDER’S CO
TO oz. $5.00
(41)
Ir atrodo, kad
Toks planingas ūkis yra ne nuo kiekvienos šalies ūkiškų
414 West Bro*dawv
sąlygų.
DECKEN
’
S
PRODUCTS
km.. Vilniaus krašto. ♦
suderinamas su sukoncentravišuns priesaga Varsa vos vi Tos moterys, kurios pasi P. O. BOx
New«rk 1, N. J.
South Boston 27, Mass.
4
.
Kolektyvinė
nuosa\>
*
Jonas
Lensbergas
iš
Šiaulių
mu ekonominės galios nedauduriui net pas ameriečius šovė nešioti vyriškas kelnes,
apskr.
lietuvius jau įsipilietina. manydamos pasiekti aukš-', f
Julius Matuzevičius iš Kup Tokiu budu. A. Jenkins ter tesnę vietą visuomenėje,
rių km., gyvenęs Vabalninke.
minu tariant, išeis fifty-fif- geriau padarytų grįždamos
Petras Peleskaitis iš Beržiny
ty. Kitaip pasakius, turė į senovę. O kas bus, jeigu
— arba —
km., Keturvalakių km., Vilka
vyrai, kaip tie škotų karei
sime Kainą ir Šunį.
viškio apskr.
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
Kaip Kaukazo Razkaininkai Paaidaro
viai, pradės nošioti sijonus?
•
Georgas
Reichertas
iš
Sin

Organizacija Pasaulyje
Rusijos Diktatorium
tautų. šakių apskr.
Žmones, kurie gyvena Tada moterys supras kur
TURTAS SIEKIA VIRS $2^00,000.09.
Francas špederis iš Pavašijų prie Baltijos juros, dipukai vra tikroji valdžia, bet gal
km., šakių apskr.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių aprirattdų
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
vadina baltais. Bet aš nesu bus jau pervėlu pasikeisti
Stanislovas
Stiklakis
ir
sese

rolėmis.
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nusviestas visas
girdėjęs, kad kada nors
rys Julė ir Juzė iš Mariampolės
Rusijos diktatoriaus gyveaimas: kaip jis rubavojo
Susivienijimo
kuopos randasi visuose didesniuose mie
Lietuva, Latvija, Estija, etc.
miesto.
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
bankus ir kaip jis iudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
buvo apgyventos negrais,
Stasys Trakimas.
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir varKiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo |100.00 iki
indijonais ar azijiečiais. O
Ignasius Trakymas.
>5.000.00.
dų nurodymais.
Vaičiulionytė, sesuo Pranciš gal užmiršau istoriją?
Lyaenkos Karvė
Ligoje pašalpa sąvaitėje >9.00 ir >12.00.
Paakutinia»s laikais plinta gandai, kad Staliną pra
kos
Veloniškienės,
gyvenusi
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
dėjo ėsti vėtys. Komis dienomis buvo pasklidusi žinia,
Mahanoy City, Pfc., kilusi gal iš
Bolševikų mokslininkas
Jeigu
korespondentas,
ra
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
Kalvarijos, Mariampolės apskr. gydamas
žinia
iš savo miesTrofim
Lysenko
sako,
kad
damas
žinią
mies
vimą apmoka Susivienijimas.
ims jo vietą, kai gilttaž jj narinei?
Juozas Valaitis ii Kidulių J
to, surašo vardus, pavardes įvairias gyvulių rūšis galiTapk Susivienijimo nariu lr prirašyk savo šeimos na
vals., šakių apskr., gyvenęs Sao
Brošiūra didelio formato, gražiais virietiais, 32 pus
ir
titulus
visų
asmenų,
dama
sukryžiuoti
ir
gauti
vi
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
Paulo, Brazilijoje.
lapiai grynų faktų, kaine tik 25 cent. Gaunama “Ke
lyvavusių
tokiam
ar
kitosai
naujas
gyvulių
rūšis.
suodamas:
Konstantas Viršila.
leivio’* knygyne:
Jonas ir Juocapatas žemrie- kiam privatiniam pokily, Vengrai pasakoja, kad Ly
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
KELEIVIS
ta iš Trivalakių km., Pašvitinio tai turėtų surašyti ir kiek senko sukrvžiavo karvę su
107
W. SOtk SU
York 1, N. Y.
kumpių jie ten sumaumojo,' ilgakakle žirafa ir gavosi
27, Maaa.
vals., Šiaulių apskr.
Silvestras Žukauskas.
ir kiek kuris stikliukų kar- naujas gyvulys, kuris ėda

SENSAS ir NONSENSAS

Demokratinio Socializmo
Principai

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

JUOZAS STALINAS

Juokas Sovietijoj

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

Nr. 39, Rugsėjo 26, 1951

BALF’o PADĖKA

UNIJŲ “SPROGDINTOJAS” POLICIJOS RANKOSE

Visiems,
parėmusiems
BALF’o šalpos darbą, daly
vaujant BALF’o piknike ir
padėjusiems pikniką su
rengti, o ypač rengimo ko
miteto pirm. P. Razvadauskui ir jo bendradarbiams
pp. Jakučiui, Kruopienei,
Svilienei, Pulkauninkienei,
Stakutienei, Mališauskienei,
Vilučiui, Venckui, Bušiui,
Gickui, Baikai, p. Baltrašiuriui, maisto krautuvės savi
ninkui Broadway ir L St.
kampe, paaukojusiems mai
sto* produktų už $5, p. Steckui paaukojusiam $5 musų
skautams surengusiems įdo
mų “laužą” ir kitiems mus
parėmusiems šiuomi reiš
kiame širdingą padėką.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ
Šį Sekmadienį Įvyk.
DRAUGIJA INDORSAVO
Didžioji LRD Gegužinė
MAJORĄ HYNES

KAMBARYS NUOMAI

Išnuomuojamas
kambary*
vyrui arba vedusiai porai be
vaikų. Nuoma nebrangi. Jei
gu reikia, pataisau valgyti.
Kreiptis: Mrs. F. Kučinskas,
322 Dorchester St., So. Boston
27, Mass.
(39)

ATLIEKAME ĮVAIRIUS
SPAUDOS DARBUS

Lietuvai Remti Draugija
Pereitą savaitę įvyko mė- šį sekmadienį, rugsėjo 30 d.
FORUM PRESS
yra
lietuvilką,
nesinis South Bostono Lie- ruošia didelę gegužinę (pik
moderniaka iptaa
turė, kurios arituvių Piliečių Draugijos su- nikų) Babrausko darže,
■inkaa yru A.
sirinkimas, kur, be kitų da- Leicester, Mass., Montville
Paldiiua, 3«na
metui buvę* “Dar
lykų, buvo kalbama ir apie St.
bininko- adminis
tratoriui. Sieja
besiartinančius Bostono Piknike bus ir gera muzispaustuvėje
yra
Policija suėmė tūlą Martin Fink (dešinėj), kuris turi ir į
atliekami įvairūs spaudos darbai; kata
majoro rinkimus.
ka ir visokių kitokių smagudaug kitų vardų, už užpuolimą ir sumušimą rūbų siuvėjų ‘
tai: konstitucijos * mokesčių knygelės*
Šituo klausimu ilgas kai- mų. Galima visiems užtikf lėtai • plakatai • įvairūs tikietai •
unijos vieno viršininko. Tas pats užpuolikas jau ne pirmą
įams antraštės. * vokai * vestuvių
bas pasakė real-estatininkas rinti “gerą laiką” ir smagupakvietimai — Wedding Invitations ir
kartą pasižymi užpuolimais prieš unijų darbuotojus. Jis L..
tx
p. A. J. Namaksy ir adv. mą.
1947 metais buvo teisiamas už panašų prasižengimą. De
FOTOGRAFUOS būdu — Offsstt
Jonas Grigalius, Piliečių get ne apje
reikia kai_
šinėj matosi jo žmona. Quita Brazil. Kairėj detektyvas
perspausdiname: maldaknyges, • mo
kyklų vadovėlius ir tt Vi
Draugijos pirmininkas.
kviečiant į Lietuvai
B. Goodman.
»
Bostono BALF’o Valdyba. reikalais kreipkitės:
Abudu kalbėtojai aiškino, Renųi Draugijos pikniką,
kad geresnio kandidato, Lietuvai Remti Draugija LDD 21 KUOPOS
SKAUTAI GAVO
IŠ BALF’o VEIKLOS
kaip dabartinis majoras jau jaUg metų dirba šalpos
RADIO PROGRAMA
SVARBUS MITINGAS
VERTINGĄ DOVANĄ t
--------((Forum Press
Hynes, nesimato. Jis yra darbą įr jį yra pirmoji plati
p.asox ss
Rugsėjo 12 d. buvo suBROCKTON SS, MASE
teisingas žmogus ir geras visuomeninė organizacija, Li et u vių Darbininkų Dr. V. Čepas, G. Juškė-1 kviestas Bostono BALF’o Lietuvių Radio Korp. pro
miesto administratorius,
ėmėsi šelpti lietuvius Draugijos 21 kuopos susi- nas, L. J. Končius, Dr. B. valdybos ir visų komisijų grama per buvusią stotį Tel. Brockton 8-0729-W
(40)
stengiasi taupyt piliečių pi- nukentėjusius nuo karo. rinkimas Įvyks spalių (Oc- Kalvaitis, T. Naginionis ir narių susirinkimas. Buvo WBMS, kuri dabar vadina
nigus, kad neieikėtų dau- Draugija per savo gyvavi- tober) 7 d., sekmadienį, 3 V. Petukauskas susidėję išklausyta Įvairių komisijų si stotis WHEE, 1090 kilogiau kelti mokesčius. .
mo iajką yTa pasiuntusi tuk- vai. po pietų. Lietuvių Pi- nupirko rotatorių (multi- pranešimai ir apsvarstyta cycles, 9:30 iki 10:30 vai.
DR. D. PILKA
Pabaipis p. Namaksiui ir gtančius paketų su maistu ir liečiu Darugijos žemutinėj plying machine) ir padova- tolesnė veikla.
ryte sekmadienį, bus se
SM0
adv. Grigaliui savo kalbas, drapanomis karo nuvargin- svetainėj, 368 Broadway, nojo Bostono skautu vieti- ..
.
A
_.TT^ kanti :
TUO
sekė. gyvos diskusijos. Visi tiems lietuviams. Lietuvai So. Bostone.
ninkijai. Už tokią naudin- Nę*™ surengtas BALF
1— Dainos.
846 BROADVVAY
.
........
t* .
i
*
piknikas
davė
-S3oO
pelno.
aiškino, jog p. Hynes kan- Remti Draugija yra sukėlu2— Muzika.
visi nariai kviečiami at- gą dovaną Bostono skautų L
. +
BO. BOSTON,
didaturą verta remti dar ir sį tūkstančius dolerių Lietu- silankyti. kvieciameir ne- vietminkna virzminetiems . •
3— Magdutės Pasaka.
•
r,
<
T
r*
Telefonas:
BOUth
IMS
- - geradariams
, . J
... -- tuoj nusiusti BALF o cent- Po programos prašome
dėl to, kad jis yra palankus vos vadavimo reikalams. Ta pnklausantieji organizacireiškia nuosir- .J
.,
, ,
. . nes pnes
/. susirinkimą
. • ,, skautišką
, a.—* aciu.
-•
rui su pageidavimu,
kad parašyti laiškelį ar atvirutę
lietuviams ir nuoširdžiai re- draugija ir toliau nori tęsti jai,
oų
1
1
b
ima musų kovą už Lietuvos
darbą nes Lietuvos ir
850 butų skilta Diepholzo į stotį WHEE, Lithuanian
turėsime paskaitininką.
Vietininkas
lietuvių gimnazijos reika Program, 35 Court St., Bos
A. J. NAMAKSY
išlaisvinimą.
. lietuvių vargai nėra pasi- Po paskaitai seks eilinis
Diskusiojms pasibaigus, baigę. Dar daugelis pabėlams.
,
ton, Mass., o biznio reika RKAL BSTATE A INSURANCE
i
buvo balsuojama, kurį kan lių nevaišingoj Vokietijoj 21 kuopos susirinkimas, ku
Skautės Brocktone
409 W. Broadvray
Tarp kitko nutarta su lais rašykit ofiso adresu:
didatą
turėtų
indorsuoti So. laukia musų pagalbos. Lie- riame išklausysime praneši-’
_
T
SOUTH
BOSTON. MASS
mus iš centro,
pasitarsime
...
. . ,; Vasarai einant prie galo rengti koncertą ir šurum- 502 E. Broadway, So. Bos
Office Tel. SOboston 8 0948
Bostono Lietuvių Piliečių tuvos vadavimo byla irgi .
skautiškoji veikla bunim ir vykdyti toliau ton 27, Mass.
n ORIOLB STROT
Draugija. Susirinkimas pa- reįkalauja musų paramos. naęiruočime mie 21 kuono*
smake vjenbalsia, uz p. Neužmilįkime
j? skaity.
blntoo
TetT
’Ark
7-040?M.
Brocktone. Prityrusi skau pradėtąjį narių verbavimo
Steponas Minkus.
vajų.
Pikniko
metu
įsiraHvnes.
Irena Laurinaikime, kad musų pareiga yra
PUinecių Draugijos au-i čių vadovė
enjssmg31 emesi orgs- lšė į BALF’o narius 26 tau ŠALDYTUVAS PARDAVIMUI i
remti šalpos ir Lietuvos va-* ditonjoj spalių 21 dieną. n’izuoti skautes venančias tiečiai. Nario mokestis $1
AGOTA LEIKIENĖ
davimo darbą.
Visai geroj tvarkoj, parsii- H Tel. AV 2-4026
Kviečiam
visus
nanus
atD
_
.,
o™
metams.
LAIMĖJO TITULĄ
, ,
t*
••
• • Brocktone ir artimoje apyduoda už žemą kainą. Pama
Lietuvai Remti Draugija lankyti.
Dr. John Repthis
.
.. .Bus
x A. priimami
.
, ir linkėję. Jau baigiamas su- Sudalytas likusių Vokie tyt galima nuo 4 vai. po pietų
jaune?niųjy skaUęįų
‘Piknike po stogu” pra- kiekvieną centą iš savo pa neimtieji Įstoti į musų kuo-.,,
LIETUVIS GYDYTOJAS
tijoj lietuvių ligonių sąra iki 9 vai. vakare. Trečias auk
eitą sekmadienį, Brocktone, rengimų skiria šalpos dar- P3
būrelis. Suinteresuotosios, šas vėl padidėjo ir šiuo me štas: 639 E. 7th St., So. Boston,
Valandos: 2-4 ir 8-8
Valdyba.
Nedėliomis ir Sventadieniaia:
buvo renkama “Mrs. Lithu- bui. Atvykime gausingai į
arba jųjų tėveliai prašomi tu siekia 600 asmenų. Jau Mass.
nao 10 iki 12 ryto
ania of N. E.” Tą titulą Draugijos pikniką, paremkreiptis pas minėtąją vado surasta tiems ligoniams
495 COLUMBIA ROAD
IŠ RADIO PIKNIKO
laimėjo Mrs. Agota Leikie- kime šalpos darbą, susitikiIEŠKAU KAMBARIO
vę, kurios adresas yra 14 virš 100 globėjų, kurie pasi
arti Upham'i Corner
nė iš So. Braintree, Mass. me su prieteliais ir pažįstaEnterprise St., Brockton, ėmė savo globon po vieną Watertowne. Newtone ar
OORCHKSTKR, MAS*.
Lietuvių Radio Korp. pik Mass., ir telefonas BRock- ligonį, suėjo su jais į asme Brightone. Turi būt paranki
Gražuolė p-lė Valickaitė ją mais iš plačių apielinkių.
apdovanojo gražių gėlių n.
, nike po stogu ir gražuolės
nini susirašinėjimą ir remia transportacija. Rašyt:
buketu
»
* & ’e Tad
pasimatymo sek- baliuje dovanas gavo šie ton 5234-J.
J. G.,
—L. K. juos periodiškai maistu,
Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Piknike buvo visokių var-7,adie"i' Babrausko darže. asmenys:
83
Gardner
St..
Allston, Mass.
drabužiais ir pinigais. Dar
Mes prsneism, kad tartas ■■1—8200 bondsą A-1225,
žytynių ir dainų programa, lces er’ ass'
tokių
globėjų
sų krautuvėj visokių malinu iš
NORWOODIE<IŲ DAINUŠKA daugelio
randa voj i m ui, kaip tai Floor 8aakurią išpildė dainininkai
J. Arlauskas, Jonas Danielius iš So. Bos
VAISTAS “AZIVA”
trūksta, bet tikimasi, kad
ders, Wall Paper Removers, Boat
tono
;
vacuum
cleaner
AGriauzdė ir Atkočaitis iš
Jeigu tave kas nors bara
LRD Pirmininkas.
ir kitų. Taipgi tonma vi
atsiras pakankamai gera 1— Vaistas nuo nudegimo ir Sanders
sokių pentų, varniiių, sienems po3572, Paul Haves iš So. Ir net skelbia kumščių karą.
Nashua, N. H. Dovanas už
—
širdžių lietuvių ir neliks nė
pierių, plumbing, elektros reikme
nušutimo vandeniu.
Bostono; 3—oval turkey Tai nelauk kol gausi “punch,“ vieno musų sergančio tau nuo
įvairius geriausius šokius
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų nų. Pristatymas veltai. Kreipkitės
TURĖJOME
SVEČIŲ
Ateik
į
“
Dundulis
Lunch.
”
roaster A-3888, Patrick J.
laimėjo: Bemie ir Frances
Flood Sq. Hardvrara Co.
tiečio tremtyje be globėjo. —mostis.
MacDonald iš Lynno; 4— čionai tavęs nieks nemuš,
Nastar iš Dorchesterio, An
A. J. ALEKNA, Prop.
3
—
Akių
vaistas.
Ligonių šelpimo reikalais
S28 E. Broadeay,
8a. Besta
gelą Masonis iš So. Bostono Pereitą savaitę pas mus overstuffed chair C-13878, Paviešėsi sau ramus;
4
—
Vaistas
nuo
kojų
niežėji

prašoma kreiptis: Rev. K.
TeL SO 8-4148
jlankėsi
p.
K.
B.
KriaučiuViola
Turofsky
iš
So.
Bos

ir Christopher Morris _
Vieną kitą driuksą gausi,
Mažutis, 50 W. 6th St., So. mo, pirštams, tarpupirštėms ir
Norwoodo, Madeline Bie- nas» gyvęn§s kitąsyk South tono; ; 84o groceiy oider j pa(jraUgaUsi. pajuokausi . . . Boston, Mass. Tel. SO 8- papirštėms.
5— Vaistas nuo galvos niežė
lawski iš Hyde Park ir Ed- Bostone ir dalyvavęs Miko A-3835, Carol Ann Ester iš!
0353.
Tel. SO 8-2805
Dorchesterio;
6
—
lady
’
s
i
Birzgia
“
fanai."
jokio
durno,
jimo.
mund Rudis iš So. Bostono Petrausko statomose opere—
A.
J.
DAKTARAS
6—Vaistas nuo kosulio. Greit
ir Ruth Savage iš W. Rox- tese- Dabar P- Knauciunas taffeta iaincoat A-3565, Skamba dainos, daug smagumo,
pagelbsti.
burv ir Clarence Ugotis iš gy'ena Connecticut valsti- Tim Sullivan iš Cambridge; O kai muzika užgroja,
J. b. Paiakarnu
Net
senukai keiia koją.
7— Vaistas nuo inkstų skau
Stoughtono.
J°j j.r -vra įleidęs savo eilė- 7—250 gal. fuel oil CBrooklyno Sportininkai
OPTOMETRISTAS
Nežiurint neprielankaus rašeių knygą Iš Dūminės 10459, Anna Hayes iš So. Čia kompanija maišyta
Lankysis Bostone dėjimo.
Reikalaukite šitų vaistų pa
Ofiao valandos:
oro piknikas sutraukė ne- Susnelės.
Bostono: 8—60 gal. gazo (Mat. sueina neprašyta).
Nuo 9 ryto iki 7 vakare
žymėtais numeriais. Kaina už
visokių būna štukų.
Šeštadienį, rugsėjo 29 d. kiekvieną numerį $1.00. Pini
Seredomis:
mažai publikos.
Taip pat iš Connecticut lino A-3626, John Žinke-ilr
Nuo 9 ryto iki 12 <
Kai prisirenka dipukų.
Brooklyno Lithuanian Ath- gai, čekis ar money orderis iš
Rep.
valstijos, būtent iš New Bri- vicz iš Montello.
Įžangos dovanas gavo: Visi linksmai šnekučiuoja.
447 Broadvray
lethic Club krepšinio (bas- kalno. Adresuokit:
(51-1)
taino, lankėsi drg. C. Kas
SO.
BOSTON, MASS.
Joseph Machinskas
ketball)
komanda vieši
Šeštadienį Pavarykim
per. Svečias paliko Maikio (1) 019986; (2) 029631; Katrie mėgsta padainuoja.
295 Silver Street
Bostone. Svečiai 6 vai. So.
Laikdrodžius Atgal tėvui dovanų ir palinkėjo (3) 033971; (4) 019973; Gerai jaučias kožnas vyras,
South
Boston 27, Mass.
(5) 033969.
Nes gražiai putoja byrąs.
Bostono Municipal Build
geros kloties.
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018
Lietuvių Radio Korp.
ing krepšinio halėje žaidžia
Sį šeštadienį, rugsėjo 29
Dipukas.
d. einant gulti pavalykime Musų geros kaimynės p. nuoširdžiai dėkoja visiems,
rungtynes su Bostono Lie APSIDRAUSK NUO
Dr. J. C. Seymour
LIGOS
IR
NELAIMĖS
kurie
pirko
ir
pardavinėjo
laikrodžius vieną valandą Lušienės lydima buvo užėtuvių Sporto komanda.
(LANDŽIUS)
REIKALINGAS VYRAS
atgal, tai sekmadieni atsi- jusi ir Mrs. Helena Margis tikietus; visiems, kurie da
Lietuvių Piliečių Klubo Už $12 per metas gausi ligoje Uetaris Gydytojas ir
kelsime pagal normalų lai- iš Chicagos. Abidvi apžiu- lyvavo ir dirbo piknike; Kuris žino kaip pagaminti pie auditorijoje 8 vai. įvyksta
$25 pašalpos savaitei
Vartoja vėliausios korudrokicijos
ką. Vasaros “šviesos tau- rėjo “Keleivio” įstaigą ir taipgi visiem biznieriam, tus tavernoj ir apšvarinti vietą. svečiams sportininkams pa Visais insurance reikalais
X-RAY Aparatų
Pritaiko Akiniu
ponia Margis užsisakė “Ke kurie rėmė pikniką dovano Darbas lengvas, valandos geros. gerbti vakaras su šokiais ir
pymo” laikas baigiasi.
kreipkitės į:
(n35)
Kreipkitės
į
:
(40)
7-8
leivį” metams.
VALANDOS: mm 8-4
mis. Ačiū.
bufetu. Visi kviečiami at
Simon Alukonis,
BRONIS KONTRIM
»
i
534 BROADRTAY.
Apiplėšė Banką
Steponas ir Valentina 309 D and Second Streets, silankyti.
598 East Broadway
_____
Mums visada malonu su
SO. BOSTON, MASS.
Bostono Liet. Sp. Klubas.
So. Boston, Mass.
Minkai.
South Boston, Mass.
tPirmadienj
,.
,. . 4. maskuoti
* *• svečiais pasikalbėti.
1

E

s®

iv

bandidatai apiplėšė Walthame banką, pavogė 40,000
dolerių.
-------------------------“Garnvs”

“Keleivio” ofsie galima
gauti Brazilijos lietuvių
juokų laikraštį “Garnį.”
Yra trijų laidų: Nr. 13-14,
Nr. 15 ir Nr. 16-17. Kaina
—10c.

f

v

ne

x --

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Kas Nori Malkų?

Šokiai Klube

LIETUVIŲ MELODIJOS
VALANDA
Populiariškos Radio
Programos

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijoj kiekvieną
Malkos šiais laikais bran^’a^ kainuoja. Bet “Kelei trečiadienį vakarais groja AI Stevens radio orkestrą.
vio” kieme jų galima gauti
Sekmadienio rytais nuo 11
Šokiai nuo 8:30 ▼*!. vakaro iki 12:30
nemokamai. Buvo nukirsti
iki 12 vai. iš stoties WTA0,
keli medžiai, ir kas nori, Ateikit patys ir atsiveskite savo draugus. Šokiai vyksta 740 klc.
gali pasiimti gero kuro dyBiznio reikalais kreipkitės:
kai. Prašome ateiti į “Ke- ir kiekvieną penktadienį ir šeštadienį, kaip visada.
<7 IA L ' 409
Broadw®y’ So- Bost®"
leivio” ofisą ir malkos bus (41)
Valdyba. Arba telefonuokit: SO 8-0520
parodytos.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT
100 Dorchester Street

SOUTH BOSTON
TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam
net Europon. Kalbam lietariikai. Patarnavimas mandagus;
kainos nebrangios. Gyvename
čia jau 20 metų.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
apdrausti
PERKRAUS
TYTOJAI
(Iaavrad
Mevem)
čia pat Ir i

Bangi prieiiuTa,
|2« BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
TaL SOath

