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Bilionai Dolerių Yra Skiriami
Atominiam Ginklavimuisi

MUSŲ SUŽEISTI MARINAI PRIE PRONTO

S, 187>.

Ataldro Numerio
Kaina 7 Centai

46 METAI

Jungt. Tautų Vadai Korėjoj Sako
’Blofavimo Laikas Pasibaigė’

Krašto Gynimo Sekretoriaus ir Jungtinių Štabų Viršinin
kų Siūlymas Kongresui; Apie 6 Bilionus Kasmet
A-Ginklams; Kongresas Linksta Pritarti Naujai
Programai; Ilgainiui Susitaupys ir Pinigų

Bolševikai įspėti Tyli dėl Derybų Naujoj Vietoj; Fronte
Prasidėjo “Aprėžta Rudens Ofensyvą”; Korėjoj
Karas Priėjo Persilaužimo Punkto; Bolševikų
Oro Pajėgos Stiprios

šios savaitės pradžioje Amerikos Indijonai
krašto gynimo sekretorius,
Atėjo iš Azijos
Robert A. Lovett ir jungti
nių štabų viršininkai tarėsi
su kongreso jungtine atomi Kanados archeologas Dr.
nės energijos komisija dėl R. S. McNeish ilgai tyrinė
priėmimo naujos atominio jo “indijonų kelią” iš Azi
jos i Ameriką. Jis dabar
ginklavimosi programos.
Vyriausybė ir karo vadai skelbia neabejojamai atra
mano, kad atėjo laikas pa dęs, kad indijonai (indė
gerintus atominius ginklus nai) i Ameriką atkeliavo
gaminti masiniai. Tam tik maždaug prieš 10,000 metų
slui reikėtų išleisti daug bi iš Azijos per Alaską, kurią
lionų dolerių per eilę metų tik 50 mylių platumo są
ir kiekvienais metais toks siauris skiria nuo Azijos.
ginklavimasis kainuotų apie Žiemos laike Beringo są
šešius bilionus dolerių, bet siauris užšąla ir iš Azijos
pasigaminus daug atominių galima be laivų keliauti Į
ginklų vėliau atpultų ’daug Ameriką.
Mokslininkas
McNeish
išlaidų dabar leidžiamų
kitiems ginklams ir kraštas sakosi susekęs pėdsakus in-

Darbo Federacija
Už Unijų Vienybę

šios

savaitės

pradžioje

.
,
[ševikus, kad laikas blofaviAmenkos Darbo Federa- muj pasibaigė. Jei jie nori
cijos metinė 70-toji konven- taikos> jie turės Urtis ir gu_
cija San Francisco mieste 8^^ arba derybos bus pa
pasibaigė. Konvencija nu dėtos į šalį ir karas tęsia
tarė kreiptis į kitas unijas mas sustiprintomis jėgomis.
(CIO) ir siūlyti visoms su Kokie yra JT vadų karo
sijungti į vieną unijų sąjun planai, neskelbiama, bet ne
gą. Federacija sako, kad abejojama, kad “rudens
susijungus unijoms, kurių ofensyvos” planai yra apta
niekas dabar nebeskiria, at- riami tarp gen. O. Bradley,
puls reikalas “bendradar Amerikos jungtinių štabų
biauti,” kaip tai dabar kar pirmininko, kuris dabar
Sunkiai sužeisti fronte musų marinai, draugų padedami, eina į užfrontę savo pajėgo
tais daroma, nes visos uni lankosi Tokio mieste ir Ko
mis. nes į frontą nevisada gali privažiuoti mašinos paimti sužeistuosius.
jos bus vienoje sąjungoje. rėjos fronte, ir tarp karo
A. D. Federacija perrin vadų Korėjoj.
Kalbama
ko
78
metų
William
Green
Karo Gamyba
Argentinoj Grįžo
\Popiežus Kalba
apie karo pajėgų iškėlimą
savo prezidentu 27-tam už priešo nugaros, kad su
Jau Įsisiūbuoja 'Tvarka ir Ramybė'
Apie Tretįjį Karą terminui ir perrinko kitus
galėtų būti ir pasiruošęs' diJonU- kaip jie iš šiaurės
laužius bolševikų sustiprin
pareigūnus.
Sekretoriaus- tas pozicijas.
gintis ir mažiau išlaidų tu- keliavo j pietus.
Ūkio mobilizacijos direk Praeitą penktadienį, rug- Popiežius praeitą savaitę iždininko vietoje pasiliko
Lr
Dėl karo paliaubų derybų
eiėtų ginklavimosi reikalui. Panašią teoriją apie Ame- torius Charles E. Wilson
/"m___ IX XTam, V *.
Vieofge rneauy is ncn
JT vadai pasiūlė jas vesti
Apie pirmuosius vyriau- rikos indijonų atsiradimą paskelbė savo raportą pre
CO.
, Į .•
naujoj vietoj, 8 mylios į
sybės ir kongreso pasitari- šiame kontinente skelbia ir zidentui apie karo gamybos pnes rerono aiKtaturą. ro paaiaejęs aei neperžengia
ĄDF nutarė sukelti 8
mus dėl atominio ginklavi- Amerikos mokslininkas B. pažangą. Savo raporte jis kelių valandų maištas be mos bedugnės tarp galingų- milion-ų dolerių politinį fon pietus nuo Kaesong “meke
no žemėje” tarp frontų.
mosi kol kas yra tik trum- Wettlaufer, kuris tyrinėjo praneša, kad nuo Korėjos aukų buvo nuslopintas ir po jų pasaulio valstybių,
dą ateinančių 'mėtų rinki Bet jau penkios dienos bol
pas pranešimas, bet apie indijonų 9,000 metų stovyk- karo pradžios Amerikos visą kraštą dabar eina areš-1 Niekad dar popiežius ne- mams, kad “netinkami” se
naujo ginklavimosi prograDakotos valstijoj.
Argentinos valdžios į buvo pareiškęs tokio pesi- natoriai ir kongresmonai ševikai jokio atsakymo į tą
pramonė jau pagamino už tai.
mą senate jau kalbėjo šen. j
___________________
14 bilionų dolerių įvairių žiniomis, kurios yra nepil- mizmo dėl taikos išlaikymo jutų “iššluoti” iš kongreso. pasiūlymą neduoda. Dery
bos nei vedamos nei nu
McMahon, atominės komi
karo pabūklų ir gamyba da- nos, esą suimta virš 200 opo- galimybių. Sako, kad posijos pirmininkas.
Kinijos Bolševikai bar įsisiūbuoja. Veik me- zicjos vadų, tame skaičiuje piezius savo pareiškimą Kongresas Tyrinės trauktos.
Bolševikai Korėjos fron
Mini Sukaktuves tus laiko ėmė kai kurioms j ir kandidatas į prezidento apie naujo karo pavojų re
Taksų Kolektorius te kasdien stipriau pasirodo
KAINŲ KONTROLĖS
pramonės šakoms pereiti į vietą nuo Argentinos socia mia gautomis informacijo
su karo lėktuvais. Nepra
OFISAS APSIJUOKINO
Kinijos bolševikų rėži karo gamybą. Dabar su listų partijos, Alfredo Pala- mis apie vis didėjantį gink
lavimąsi anoj geležinės už Šį trečiadienį atstovų rū eina dienos, kad bolševikų
mas mini dvejų metų bol kiekviena diena karo gamy cios.
Kainų kontrolės ofisas ševikiškos diktatūros įsiga ba eis didyn iki pasieks me Argentinos armijos maiš dangos pusėj, o taip pat ir mai pradeda tyrinėti kyši greitieji karo lėktuvai nesu
praeitą savaitę išleido įsa lėjimo sukaktuves ir skel tinių išlaidų ginklavimuisi tui vadovavo du atsargos apie didėjantį ginklavimąsi ninkavimus ir sukčiavimus sikautų su JT lėktuvais.
kymą visiems skyriams ne bia, kad ta proga Peipinge 65 bilionų dolerių.
mokesčių rankiojimo įstai Spėjama, kad bolševikai tu
generolai, A. Rawson ir B. Vakarų pasaulyje.
duoti spaudai informacijų, gauta daugybė sveikinimų.
gose. Šiais metais visa eilė ri virš tūkstančio gerų karo
Menendez.
Bet apie tą
kurios gali parodyti to ofi Rusijos diktatorius Stalinas
mokesčių inspektorių buvo lėktuvų Mandžurijoj.
maištą, matomai, Perono
Sausumos fronte kovos
so daibą netinkamoj švie sveikino kinų bolševikų re Vedamos Derybos
atleista iš Vietos dėl kyšių
valdžia iš anksto žinojo ir Anglija Ištraukia
eina
į šiaurę nuo Yanggu,
stoj.
Toks “apsisaugoji žimą ir priminė, kad rusų
gal net pati per savo agen
Savo Technikus ir kitokios netvarkos. Ke kur JT
Su
Vak.
Vokietija
jėgos tęsia “kalvų
mas” nuo spaudos ir nuslė ir kinų pasirašyta karo su
letas mokesčių inspektorių
tus jį išprovokavo, kad ga
mušius
”
ir
kruvinose kauty
pimas savo klaidų sukėlė tartis esanti “taikos saugo Trys aukštieji Vakarų lėtų lengviau laimėti lapkri Anglijos vyriausybė nu buvo patraukta teismo atsa
nėse stumia bolševikus iš
daug juoko ir protestų. tojas” Tolimuose Rytuose. valstybių “komisionieriai” čio 11 d. rinkimus, “apsi tarė ištraukti savo techni komybėn.
sustiprintų pozicijų.
Prezidentas tuoj pat davė
dirbti” su opozicija ir val kus iš Abadan aliejaus va
Vokietijoje
(Amerikos,
An

Iždo
sekretorius
sako,
Generolo O. Bradley lan
Kinijos bolševikų val
įsakymą tą kainų kontrolės
dyti kraštą diktatoriškomis iyklos, kaip to reikalavo kad jis pilnai remia Inter- kymąsi Korejpj ir Japoni
glijos
ir
Prancūzijos)
pra

ofiso patvarkymą panaikin džia sukaktuvių proga dar dėjo vesti derybas su vaka priemonėmis.
Irano vyriausybė. Iranas nal Revenue Bureau virši joj Amerikos spauda verti
garsiau šaukė, kad Ameri
ti.
Kelios dešimtys Argenti Įsakė visiems anglams iki ninką John B. Dunlop ir jo na, kaipo persilaužimą Ko
kos “imperializmas” esąs rinės Vokietijos vyriausybe
Ketvirtadienio apleisti Ira
pasiruošęs Korėjos karą iš dėl įtraukimo vokiečių gin nos karininkų maištininkų no teritoriją. Anglija dė pastangas apvalyti mokes rėjos karo eigoje. Monų,
BALSUOJA VANDENS
plėsti ir sukelti pasaulinį kluotųjų pajėgų į Europos lėktuvais atvyko į Urugva to įteikė Jungtinių Tautų čių inspekcijas nuo visų aprėžto karo ir nuolatinių
gynimą.
jų, kur jiems duota prie
valdininkų, kurie tik bus lyg ir betikslių aukų laikas
FLUORIDACIJĄ karą.
Tuo tarpu rytinės Vokie glaudos teisė. Peronistinė saugumo tarybai skundą ir pastebėti neprisilaiką įsta Korėjoj, rodos, pasibaigs ir
tijos rusų pastatytoji vy spauda Argentinoj šaukia, prašė apsvarstyti Irano ne tymų.
San Francisco, Calif.,
Amerika ieškos greitesnio
riausybė pasiūlė vakarinei kad visos opozicijos parti teisėtą elgesį, bet Irano vy
miesto balsuotojai lapkričio Žurnalistai Įteikė
sprendimo Korėjos kauty
6 d. tarp kitų klausimų bal Trumanui Protestą Vokietijai pravesti visoj jos, radikalai, socialistai ir riausybė neatšaukė savo
nėse.
Vokietijoj rinkimus ir nau konservatoriai esą kalti dėl įsakymo anglams apleisti STALINAS NORI
suos, ar miesto vandenį
SAVO MIUNCHENO
Iraną.
jas parlamentas sujungtų kariuomenės maišto.
“fluoriduoti,” kad jis butų
PRISTATĖ GINKLŲ
Amerikos
laikraščių
re

Anglijos
vyriausybė
skel

visą
Vokietiją,
kuri,
žino

sveikesnis dantims, kaip tą
INDOKINŲ ARMIJAI
bia, kad “aliejaus Dunkir- Europoj plinta gandai,
siūlo Amerikos dantų gydy daktorių suvažiavimas nu ma, nebegalvotų ginkluotis,
kas” yra tik laikinas daly kad Stalinas dar šį mėnesį Amerikos vienas laivas
tojų sąjunga. Daug kas tarė pareikšti protestą prieš bet gyventų taikoje su Ru SIŲS DELEGACIJĄ
PAS
GEN.
EISENHOVVER
prezidento
Trumano
parė

kas, kol Jungtinių Tautų pasiūlys “keturiems didie šios savaitės pradžioje pri
sija.
priešinasi tokiam sumany
dymą
apie
žinių
davimą
siems” susitikti Berlyne ir statė ginklų Indokinijos na
organizacija pasisakys.
Vakarinės Vokietijos vy
mui.
spaudai iš valdiškų šaltinių. riausybė atsakė, kad parla Gatlinburg. Tenn., posė Jungtinių Tautų saugumo baigti “įtemptą padėtį.”
Prezidentas patvarkė, kad mento rinkimai visoj Vo džiauja Amerikos valstijų taryba šį pirmadienį nuta Stalinas žadąs pats atvykti cionalinei armijai. Nuga
benta keturioms divizijoms
Siūlo 38 Paralelę “Taikai’ valdžios įstaigos, pirm duo kietijoj turėtų būti visiškai gubernatorių suvažiavimas. rė svarstyti Anglios-Irano į Berlyną į tokį didžiųjų *
gubernato ginčą, bet svarstymas atidė miunchenišką “taikos gel amunicijos ir šautuvų. In
damos spaudai žinias, da laisvi ir visos pilietinės lais Republikonai
dokinijos nacionalinei ar
Londono “Times” siūlo, botų, kad slaptos, ar galin vės turėtų būti užtikrintos riai, vadovaujami gub. T. E. tas 10 dienų, kol pribus bėjimą.”
mijoj jau yra 30 batalionų
kad JT jėgos ir bolševikai čios pasitarnauti priešui ži piliečiams prieš rinkimus. Dewey, tariasi siųsti dele Nevv Yorką Irano aukšti pa
ir ji dar didinama. Šalia
Korėjoj darytų taiką palei nios nepatektų į spaudą,
Vakarų derybos su Vo gaciją pas gen. Eisenhower reigūnai atstovauti savo Anglijos rinkiminėj ko to prancūzai turi apie 150,38-ją paralelę. Laikraštis dargi iš tų valdžios įstaigų, kietija užsitęs porą mėne į Paryžių išsiaiškinti su juo kraštą.
voj varžytynės eina tik tarp 000 vyrų armiją Indokinidėl jo kandidatūros atei
sako, kad prieš Jungtines kurios su krašto gynimu sių
dvejų partijų, darbiečių ir oo j.
Tautas yra tik du pasirinki maža ką turi bendra.
nančių metų rinkimuose.
Republikonai
liberalai Irvington, N. J., policija konservatorių. Liberalai ir
Redaktoriai protestuoja
mai: arba išvaryti bolševiAmerikos biznio spauda
Šį antradienį Korėjos oro mano, kad geriausias kan- suėmė šešių metų vagilių, įvairus “nepriklausomi
kus visiškai iš Korėjos, kam prieš tą patvarkymą ir sa
praneša,
kad Washingtonas
Jungtinės Tautos nepritarė, ko, kad tai esanti “cenzūra kautynėse amerikiečiai la- didatas butų gen. Eisen- kuris jau ne pirmą kartą kandidatai veik visai nepa
Bolševikai stato duosiąs vokiečiams 50,000,arba pripažinti, kad 38-toji žinių šaltinių” ir siūlo pre- kunai numušė šešius rusų bower, o dėl šen. Tafto jie padeda vyresnio amžiaus sirodo.
paralėlė vra siena ir prie zidentui patvarkymą pa greituosius kovos lėktuvus, mano, kad jis nepajėgtu vagims* jsibriauti j svetimus kandidatus tik tam, kad su- 000 doleriu paskolos medsilpniuus darbiečios.
vilnei pirkti.
Kovėsi 193 lėktuvai ore. laimėti rinkimų
(namus.
jos daryti taiką.
keisti.
zv

k
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Pflapis Antras

TARIASI SVARBIU KLAUSIMI

ir Mykolas Balčiūnas—ižd.
Tai yra musų organizaci
jos užuomazga ir vadovau
jantis centras. Dabar lau
kiame paramos iš demokra
tiškai nusistačiusios musų
!. visuomenės Anglijoj.

daugiau pinigo, tai tasai pi
PRANCIŠKONIŠKA
nigas mažiau vertas. Ir jei
INFORMACIJA
1 plačios masės gali pilnomis
Lietuviški pranciškonai, rankomis pinigus leisti, tai
parapijinių lietuvių “dva tasai pinigas yra infliacinis.”

'me

sios vadai,” pasišovė išpra Iš melagingai atpasakoto
našauti, kad Anglijos Dar- obalsio “mažiau dirbti”
bo Partija prakišianti rinki- "Darbininkas" padarė labai
mus. Tiesa, “Darbininkas”' mandrias išvadas. Bet kusavo pranašystės gale deda iri gamybos šaka sumažėjo?
klaustuko ženklą, bet iš vi- Kokių prekių mažiau pagaKur darbo pro60 pabažlyvai melagingo minama'.'
duktingumas
krito dėl to
tono aišku yra, kur link tų
broliukų simpatijos linksta. neva tai skelbto Šukio “ma
žiau dirbti”...
? Taigi, tokių
Savo pranašystes “Darbi-

pasiryžę

Kas Savaite
koj kartais yra vienintelis

Esą- Krizė Irane

organizuotai

I]aai tvinkusi fc-ano krizė budas gyvybę ižlaikytL Va'

dėtis Į pasaulio socialistinę..^ dienomis ,įjo prie
seimą ir pagal musų išgales ,^hov.(lowll- ir dabar matydėtis į demokratijos kovą
prieš visokias diktatūras,
J“" ‘f™, didvvri^^ar

gystės, kaip masinis reiški
nys, yra socialinio negalavimo požymis.
Vagystes
gimdo pats biurokratiškas

kartu kovoti ir dėl musų

režimas, kurs iš valstiečių

yyuf Uėtuv^ BbUvimm.^^^
is bolsev.k.skos ciktaturos

,

—

jiems duoti.

■r raS15k°S 0kUP3C1J0S baI' -us Irano nepriklausosumų.
Įmybė kabo ant siūlo.
i
Noriu kreiptis į visus lie
Rugsėjo 28 d. iš Argentituvius. dirbančius šioje ša Irano nusistatymas įsva- nos pasklido diktatūros
lyje, kurie
... yra palankus
- , .. i ryti visus anglų ,dar, likusius
,
cenzūruojamos žinios, kad

musų siekimams, kad jie technikus iš Aabadan kvedėtųsi prie Lietuvių Sočiai-, pia paraku.
Anglai ilgai
demokratų
Organizacijos leido savo liūtui maigyti
i Komiteto n butų aktingais uodegą, bet dabar, rėdos,
lietuviškos socialdemokra-liūtas bandys tą “žaidimą
tinės organizacijos nariais, baigti, galimas daiktas net

ninkas”
remia “pol!ste-;fakt,Į.Pran<:.lskona‘ ne?n 11
negali’ turėti, nes ją nėra.
riais.” Esą‘‘Gallupai” rodo,

Argentįnos
kariuomenės
įalis sukilo
-eš Perono
valdžią. Armijos karininkai
pak4j4 ginklą prieš “sijono
diktatura •> arba prieš levuperOnienę

“jog 6 prieš 4” laimės kon “Darbininkas” piktinasi
servatoriai. Remtis “gallu- ir dėl “subsidijų.” Sako,
Italijos premjeras de Gasperi nutrauktas su musą iždo
piniais” pranašavimais, po kad Darbo Partijos valdžia
sekretorių John W. Snyder, su kuriuo italu vadas turėjo
j Kiekvienas lietuvis darbi-ir kanuolėmis.
Peronai giriasi mobiliza1948 metų patyrimų Ame norėjusi įtikti balsuotojams
ninkas, kūnam socialistines
Washingtonas deda pa- vę darbininkus, suorganisvarbiu pasitarimu dėl finansinės paramos Italijai.
rikoje, yra gana neatsargu. ir todėl duodavo subsidijas
įdejos yra artimos, turėtų bangas, kad Irane nepriei- zuotus į fašistines unijas,
Gallupai Amerikoj 1948 iš iždo, kad maisto kainos
•
nesitenkinti tiktai pntan- .
prie ginklų bandymo, ginti diktatūros režimą.
Pranciškoniškas Amerikoje kainos pakilo po šen. Taft’as. ^ra žmonių, mu,” bet privalėtų dėtis į or- 1
metais “išrinko” preziden nekiltų.
tos pastangos ir nenu,1946 metų, kada lengvapė- kurie mano, kad Rusija, dėl gamzaciją ir būti aktingas Gal
tu T. E. Dewey, bet Ameri ekonomistas net sako:
eig niekaią nors iki šiolei
Po keh^ valand^ armijos
kos balsuotojai tiems “vie
-Be tos subsidijos, žinoma. diškai buv0 Panaikinta kai' jos vidujinių negalavimų, jos narys.
Organizuotai nei
nuolaidumas, neva sūkilimas buvo likvišosios nuomonės” tyrinėto turėjo būti paimtos iš mokėskontrole,, ir, palyginę, negali karo pradėti. Taip daugiau pasitarnausime ir nei Washingtono tarpinin- Guotas. Spėjama, kad Pejams taip nušluostė nosis, čių mokėtojo kišenės ir tuo gausime, kad Anglijoj jos mano Taft ir Bevan. Mums musų pavergtai tėvynei iš- kavimas nedavė jokių vai- ronai Patys sukilimą išprokad jie ir dabar dar nedrįs budu išėjo, kad vyras turėjo daug mažiau yra pakilusios, atrodo, kad jie klysta, bet vaduoti iš bolševikiškos gj
vokavo per savo agentus,
ta pasirodyti čia su naujais i savaitę mokėti subsidijoms Dabar žaliavų kainos paki butų keista, jei pažiūrose į vergijos.
,
i"
w
kad galėtų “Reichstagą palo šilingų, kad žmona galėtų lo, bet pranciškonai nutyli, rusišką pavojų nebūtų nuo
pranašavimais.
Per savo organizaciją «K ;. • Nemorališka”
degti” ir rinkimus laimėti,
Iš to neseka, kad Darbo 15 Šilingų pigiau nusipirkti kad žaliavų pabrangimo monių skirtumo.
sieksime palaikyti tamprius
.
...
. *
Visame krašte eina areštai,
priežastis yra ginklavima- Ar Anglijos darbiečiai ryšius su kitų tautvbių so- Ginčas dėl Jaltos tarp
Partija Anglijoj rinkimus šeimai maisto.’
laimės. Mes nespėliojame, Atrodo
labai
gudru, ss, o ne Anglijos darbiečių rinkimus laimės, ar pralai cialistai« ir su Anglijos Dar-žurnalistų Alsopų ir W. H.
Įdomu vienas dalykas iš
nes tai yra tuščias dalykas. Vyras mokesčius moka, o nesugebėjimas kraštą val- mės, mes matysime spalių bo Partija, kurios įtaka šių i Chamberlin “New Leader” to “sukilimo” ir jo malšiniBet jei jau informuoti vi žmor.a tuos mokesčius atsi-dyti. Pranciškonai mini ir menesio gale. Bet iš to, ^ienų politikoje yra didelė*! skiltyse eina toliau,
toliau.
Tas mo. Perono radio pakartosuomenę, tai koks reikalas ima pigesnėmis maisto kai- A. Bevan, kad jis nesupran- kaip supranciškoninta lie ir bus didelė, nežiūrint, ginčas yra nebaigiamas, nes tinai skelbė:
yra sąmoningai kraipyti nomis. Išeina lyg ir apgau- tąs Anglijai gresiančio pa tuviška spauda “informuo kaip išpultų dabar einanti jame yra perdaug visokių
kar0
faktus? Koks reikalas suk le, bet Anglijos neišmanė- vojaus. Dėl to galima pa- ja” visuomenę, galime ma rinkiminė kova. Laisvasis
•'eT1'. oii. . i -i • stovis. Armijos karininkai,
ti Į W. Churchill darželį, liai tos apgaulės nematė ir sakyti, kad A. Bevan į tą tyti, kokie juodnugariai pasaulis šiandien rengiasi
Jei Stalinas butų laikęsis kurie da]vvauja maišt bus
•t/ic susitarimų;
cncitorimn- jei
irti Amelyg tarsi konservatorių lai žmonos nežinojo, ką vyrai'pavojų žiuri maždaug taip, bando musų klerikaliskąją
Jaltos
įĮĮČQĮĮf|yti
”
mėjimas Anglijoje butų moka. Taip bent manojkaip čia Amerikoje žiuri i visuomenės dalį “šviesti.” su rusišku bolševizmu. Kad rika butų kiek anksčiau su
koks lietuviškas laimėji mūsiškiai pranciškonai, ku- ___ _____________
.■
■ ........... -, ■ ■■
toje kovoje Lietuva nebūtų tikusi derėtis su Japonija Puikus pranešimas iš lumas? Savo simpatijų kon rie niekada nieko neagpauaplenkta ir “užmiršta.” tu dėl taikos atstatymo; jei ru- pų generolo Perono, kuris
servatoriams pranciškonai dinėja ir žmonų su vyrais
rime budėti ir kelti Lietu sams nebūtų užleista ta Eu- patsai armijos sukilimo kenesugebėtų išaiškinti jo biudžetuose labai daug iš
vos klausimą ir Lietuvos by- ropos dalis, kurią amerikie- liu įkopė į valdžią. Tas prakiais rimtais samprotavi mano.
nPTilci ttip-ihptfn ncsirvžrl^irni būti ak-‘ ^i^osc domoki Htiško nu- čiai galėjo ginklais paimti nešimas galėtų ir taip
e
tgi
.
sistatvmo oreanizaciio^e i-- ar buvo paėmę ir tt. Tokių skambėti: “Jei jus darysit,
mais, nes tokių ir nėra. Yra Tuo tarpu “subsidijų”'. Jau greit , u» pe
klausimas vra labai
Rai
P
mes
^tuviai,
nautingais
naujos
orgamzaciorganizacijose i.
tik tų dievobaimingų veid Klausimas yra laoai negua-,..^..
nomc.
’
c
Turime
drąsiai
siekti pritan- “jei” yra daug pokariniuose kaip aš dariau, jus busite
jos nariais.
mainių antipatija socialisti rus ir visiems suprantamas.1^,‘..P0114™“
Socialistinių pažiūrų lie-mo atkūrimui nepriklauso- santykiuose tarp \ akarų ir sušaudyti.”
Antrasis lazį demokratiškos
nei Anglijos Darbo Parti Ekonominė “problema,” ne- įssikeleme
.
tuviams kaltais būdavo ne- mos’ darbo žmonių valdo- Kytų_ dos galas reiškia, kad jei
jai, kam ji išdrįso, atstovau svarbu kas valdo, turi “dvi Anglijos krantus, Čia mes malonu pasisakyti, kad mes mos Lietuvos.
Bet žurnalistas W. H. armijos karininkai pastverdama pažemintuosius ir iš- pusi”—gamybą ir skirsty- radome senesnių laikų lie- lietuviai, nors ir turime mu- . Tikiu, kad naujai įsiKuru- Chamberlin neabejojamai tų Peronus už kalnieriaus,
naudojamuosius,
dakoptiimą. Anglų darbiečiai sie- tuviškos visuomenės ir įvai sų pažiūra žmonių, bet ne-!si Lietuvių Socialdemokra- įrodė, kad iš Amenkos ir tai Peronai turėtų kaboti
iki Anglijos vyriausybės ir kė kelti gamybą ir tą darė rių organizacijų, bet visos sugebame susukti organizaOrganizacija pati pasi- Anglijos puses Jaltoje buvo auksciausio medžio virsutiją per šešius metus vesti. įvai r i o m i s priemonėmis. tos organizacijos mažai ką cijos ir pasirodyti organi- sk^bs Per Įaikraštį “Kelei- parodyta daug kvailumo ir nėj šakoj,
“Darbininkas” sako, kad į Kartu jie stengėsi, kad ge- turėjo ir turi bendra su gry zuotai. Tuo žvilgsniu liex
b plačiau pasiaiškins nemorališkumo. Ten didieAnglijos Darbo
Partija rybių paskirstymas butų nai darbininkišku ir socia tuviai ne kaip išsiskirdavo 7^1 savo siekimų, nurodys ji demokratijų vadai išlici- Anglų Darbo Partija
Todėl
skelbusi “mažiau dirbti— teisingesnis.
“Subsidijos' listiniu judėjimu.
tavo savo kilnius principus,
gj
AngUjos par’i tpi
buv0
g5'vas reikalas pažan- iš kitų Baltijos šalių emi- adresus organizacijos atsto- išmainė juos j sukčiaus Sta- , a m e n t a s pafeidžia
daugiau gauti atlyginimo. ” buvo viena nnemnni
priemonių
tei
.
.
pnemonų tei-v-^rigrantų, kurie čia turi savoje ir duos kltas mformaciTokio obalsio Darbo Parti- singiau gerybes paskirstyti. | ^iesiemf į*?™™5 sukurtl
lino
žodi,
negaudami Rinkimai naujį parlamen.
socialistines orga-Jasja neskelbė. “Daugiau ga-'Mat, mokesčius moka žmo- sa\?’ da* binmkl.ska..ir s0‘ tautines
r.izacijas, kaip jas turi ir ki- As B
širdies linkiu; mainais jokios garantijos. to
1; 25 d
saminti” buvo Darbo Partijos!nės nuo turto ir nuo paja- cia-lstiską organizaciją,
tų Europos Kraštų politiniai!llctuvlams socialdemokra-Jen galingosios demokrati-yajči
siekimas esant jai vyriausy- mų dydžio. Daugiau gau- . Bandymų ouvo daryta
, . , — veik- j„s išdavę savo draugus ir A lijos Darbo partjja
tams -------organizacinėj
bės priešakyje. Tą savoini, daugiau moki, o maistą idaug*
ir emigrantai Anglijoje.
___ ______
_______
__ or^ «eriau?if> pasisekimo jų juos
juos sukiso ii rusiško
—- impe““F--.praeitą
savaitę
sukvietė
siekimą Darbo Partija gar-perka visi maždaug lygiai J paslkar'ė£irn^; Daug kartų Laikas ėjo, o organizaci-i1kilniame
darbe.
. pasielgimai
• 1 - ■ ,kariais
. • vra ganizacijos
atstovų
konfešiai skelbė ir jam rado pri- Todėl subsidijos buvo per- bu'pme beprieiną pne or- jos neturėjome. Bet ilgas
liski
°
e
u
,
renciją
į
Scarborough
miesA. Zamžickas.
tarimo darbininkų tarpe, kėlimas dalies gerybių iš £aplzaciJos kūrimo, bet rei- klabenimas ir kalbinimas
pelningi.
Bet
nemoraliskas
47
*
.
..
°
ir kvailas žvris visada kelia tą* Ten jaU Pnimtas Partl”
Tam siekimui pritarė anglių turtingesnių kišenės į bied- kalas.vis Pan'cav?’ Dauge- visgi nenuėjo niekais. To- London, Anglijoj.
i kvailas žygis visada kelia jog rinkiminig “manifes_
kasyklų darbininkai ir ang- nesniųjų kišenę. Pranciš- 15 Patelių, kai tik reikalas kiems žmonėms, kurie kal
tikta, pasislykstcjimo.
O,^ „ kuriam
lių gamyba buvo pakelta, konams tokia socialistinė!Prieidav.° Prie Gi^anizaci- bino tautiečius susiburti į
Jalta buvo šlykštumo dug- tijo9 didžuim£ ir A BgPvan
LIUDIJA SENATE
organizaciją,
nors darbininkų skaičius labdarybė eina prieš jų
kulimo, pasitraukdavo, socialistinę
w
vedama kairioji mažuma.
kasyklose ir sumažėjo. Tą plaukų, bet tai yra tik todėl, sak>7l?mi’ kad iie. Pritarai« kartais tekdavo ir nemalo
k i v • - o
-j
“Darbininkas,” be abejo, kad pranciškonų “plaukas” padėsią, paremsią, patys numų pakelti, nes musų
Kolchozmes
Bėdos
- Manifestas siūlo balsuoto| jams:
tautininkiški
ir
klerikališki
žino, bet vienuoliams faktai vra linkęs į turtingesniųjų
KALBA KONGRESE
Maskvos vyriausybė išlei- Su|_vginti mote
ir
vadovai kiekvieną pastan
negilioja, jiems svarbu jų žmonių interesus. Jiems Į
do
labai
griežtą
įsakymą
uždarbiu6
viešose
tarnybogą socialistams susiburti į
prietarai ir noras “įkąsti” svetimas yra socialistų ir
koyoti pnes vagiliavimus; se. užd4ti ,ubas ant divj.
savo organizaciją vertino,
socialistams.
“Darbinin netgi evangelijos skelbia
kolchozuose.
Rusijos d.k- dentų. padidinti mokesčius
kaipo “pasikėsinimą” į jų
kas” galėtų žinoti, kad ir mas lygybės principas, o to
tatonai sako,, kad kolcho- an^ stambiųjų savininkų;
atstovaujamą “tautinę vie
plieno gamyba Anglijoj, dėl jie kvailokai šaiposi iš
zuose vagia vis. ir vagia be suvaržyti dar užlikusias
nybę.” Netruko paskalų ir
valdant socialistams, pakilo Anglijos socialistų bandy
miertB
Valstiečiai
va-m
olij
kelti uRį ir
užgauliojimų, netruko pra
nuo 11 iki 16 milionų tonų. mo mokesčiais ant turtin
gia
kolchozų
žemę
ir
joje
g
a
bos
našu
viso9e
vardžiavimų ir įtarinėjimų.
Pakilo todėl, kad kas tai gesnių atpiginti darbinin
augina daržoves savo sei- įmonŽ9e; kai
kontrolę i8.
Vakarykščiai gestapo ben
daugiau dirbo, gerino Įmo kams duonos kąsnį.
moms
maitinti.
Tie
patys
Iaikyti
ir
n€t
išp|ėsti;
išlai.
dradarbiai net mesdavo
nes, daugiau stengėsi. Jei
valstiečiai vagia kolcho- ky^į majsto kainas žemas,
musų adresu “agentų” var
darbininkams atlyginimas Prie “skirstymo proble
zų javus ir kitas gerybes,.
dą, esą mes tarnaujame ka
buvo pakeltas, tai, ponai mos” priklauso ir platus so
Vagia ir kolchozų vadai.
Tokie maždaug yra rinžin kam. Bet trukdytojų
pranciškonai, kas tame blo cialinis draudimas, kurį
Vagia
komunistų
partijos
ir
kiminiai
darbiečių reikalapastangos ir gąsdinimai nu
Anglijos socialistai pavyz
go?
vimai. Apie ginklavimąsi,
vyriausybės pareigūnai.
ėjo niekais.
“Darbininkas” sako, kad dingai įgyvendino. Galima
dėl kurio partijoj yra nuo
Kad
apsigynus
nuo
vagy

Rugsėjo 7 d. būrelis ini
Darbo Partija “laikėsi” to iš to draudimo šaipytis, bet
sčių, Maskva įsako kiekvie monių skirtumų, sakoma,
ciatorių susirinko ir įkūrė
jos neskelbto “mažiau dirb čia Amerikoj kiekvienas ei
name kolchoze daryti per kad Anglija taikos išlaiky
Lietuvių Socialdemokratų
linis žmogus žino, kad gera
ti” obalsio. Jis rašo:
metus ne mažiau, kaip še mo interesuose turi dėtis
butų, jei ir čia turėtume ką
Organizacijos komitetą, ku“Darbo partija rinkimams nors panašaus. Tik pran
rin įėjo energingi ir pasiry James E. Obon, buvęs New šias revizijas, tikrinti kny prie kolektyvinio saugumo
žadėjo, kad ji sutrumpinsian
žę draugai. Komitetą su Yorko taksą kolektorius, pri gas ir stropiai daboti, kad stiprinimo. Taip švelniai
ciškonai to dedasi nesu
ti darbą ir pakeisianti atlygi
tas vaidų obuolys buvo apdarė šie draugai: inž. Juo- sipažįsta senato komisijoj, niekas nieko nevogtų
prantą.
,
nimą. Ir šios sutarties vy
Įsakymas
griežtas,
bet
eitas rinkiminėj platforKitos Anglijos darbiečių ItaUjos ministerią pirmininVilčinskas—pirminin kad jis “naudojo įtaką.“ kad
riausybė ir rinkėjai ‘laikėsi’
mes pranašaujame, kad moj. Partijos vienybė bu—atlyginimai buvo keliami, “bėdos” yra bendros visam kas Aleide de Gasperi kalba .kas, Klemensas Tamošiūnas pampinus užsakymą Lithoo darbininkai vis mažiau dir pokariniam pasauliui. Pa Amerikos kongrese, kur jam ,—vice-pirm., Milda Žam fold kompanijai iš degtinės kolchozuose vagystės neiš-įvo pastatyta aukščiau frak-

Lietuviai Socialistai Anglijoj

kainų kilimas. bu vo suruoštas širdingas pabo. Bet yra aišku, kad jei vyzdžiui,
ui mažiau darbo mokama 'Nagi palyginkime, kiek čia sitikimas.

žiekaitė—piima sekretorė, gamintoją. Seniau jis gynė nyks. Negali išnykti, nes cinių ginčų.
vagystės bolševikiškoj tvarįnž. Baublys—antras sekr. si to nedaręs.

—J. D.
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KELEIVIS, SO^BOSTON

Puslapis Trečias

■

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS NIEKO NEVEIKU
TO NIEKAS NEPEIKIA

Kas Girdėt Chicagoje
Pavasariškas Ruduo

KORĖJOS KARININKAI ATVYKSTA AMERIKON

pateko

Worcesterio Naujienos
ne muzikos konservatoriją;
Pas mus Worcestere įvyk Juozas Franske vičius, bai
sta visokių netikėtinumų. gęs Saulės kursus Kaune, ir
štai vietos lietuviu bend- f-1! Ja,malafIte’.
Iniomenūs skyrius ' įsteigėatvykusl P° P*"
■šeštadieniais lietuvišką mo-'mo^° ,ai0‘ , ,.
kyklą sv. Kazmiero parapi- ..
..
. .
C1US mokino ir tvaiKQ Pn"
I Tačiau, klebonui kun. A.ldabo?0:. A. Knaucialis, J.
Petraičiui kas tai nepatiko ^raanskas, V. Barnavieius,
f, .
A.
ir, rugsėjo
lo
dieną,
klebo. T.
m Jasaitis,
T -x- J.
t Mozurai•
.? ....
i,, 'A.
nas išvijo ne tik mokyklos x. ,
T j -a- - • t....
v*i • • „ tis,’. Jule Lendraitiene ir I-.
steigėjus,
bet ir mokinius.

Amerikon

/ tremt je globotu

parkai ir pieveles aplink žmoni<J. Kun & %s im;
mus dar neparudavo Vija ir IiberaliJkai chi.
sur pavasanska, tebezaliuolietuvių visuomenei.
ja. Praėjusią vasarą kai j jo švent kl nuolatai lan.

tunas JAV ir viso pasaulio kosi nemažai liberališkų lievietoves aplanke nepapras- tuvj„

ti gamtos prajovai. Vienur
kaitros ir sausros vargino,
kitur pergausus lietus pridarė baisių nustolių. Chieaga nieko panašaus nepergyveno.
n • • *
. D •» * .

TAS DUONOS NEPRAŠO

Dėl Mokyklų

kun. Paupero asmenyje. Jo

n ,
.
.... , . dėka
Ruduo jau prasidėjo bet d

KAS SKAITO, RAM

Tebeserga

Janušonis

(jau

miręs),

Run. jonas Liutas tebe.
serga. Užuojautos laiškų
su linkėjimais greit pa-i
Reikalas tas, kad naujukuJU *.
, - t sveikti gauna daug. Gauna
ini dalis pirmiau ištraukė iš .. ..
t . .
- *
. •
... - nycių skiepus, bet buvome
ne vien nuo savo artimųjų1
sv.
Kazimiero
parapijines
.7
M
.
Urvinių Žmonių Reuc&lai
....
-a x
*1
: atautiečių,
o ir nuo ikitataumokyklos vaikus ir pasiuntė la?“°ma.v« .kamba™s1„VI,'s
Chicagoj urvinių žmonių čių. Dalis gaunamų laiš-į miesto mokyklą, nes sese- Rlalt0. )udz‘*. 33 Ml1 k“7
tur būt daugiau, negu bet kų spausdinami mėnesinia-'
lės neduodančios gerų pa- gatveJe' . yella“. ™°.kyk!?
Didelis būrys Korėjos respublikos karininku atvyksta i Ameriką, kur jie bus mokė
žvmėiimu
iu vaikams Bet buvo Perkelta 1 Lietuvių Pikuriame kitame JAV mie- me “Voice,” kurs yra lietu-1
Zj-mejimų jų \aiKams. nei .. .
,
natalnas Motai karininkų stovyklose. Korėjos respublika, po karčių patyrimų, stengiasi sutelkti
ste. Bent lietuvių tarpe jų viij tautinės bažnyčios laik
tie vaikučiai atėjo šeštadie- , .
a -E, ot a
iicrią kariuomenę, kad savo nepriklausom 'bę rimtai užtikrinus.
,
,
i
v
•
«
kykla
buvo
įsteigta
SLA
ini* būt taip daug, kaip nie- rastis ir turi dvi dalis—ang------------------------------------------------- momokyklon. Kunigas, pa- n:o ,
□
i.-kur kitur, čia urviniai žmo- lišką ir lietuvišką. Jo leinuo šių metų rugsėjo Ir*at.^ I3?^135
Uteraturos ir dramos draunės ui tie nabagai, kurie dėju ir redaktorium yra ar*- puolimais irpriekaištais pa- po.$4 irgi sustoja plauku- dyba
mėnesio
15
d.
iki
spalių
mėtox
ėje,
bet
ne
jo
globoj,
iš.-a Aušrelė, nemažą sumą
rodokatalikų laiki aštinės sios.
turi rūsiuose lindėti. Veik ki vyskupas S. Geniotis.
istrija nėšio 15 d. savo kolonijoje P^,
,,
.
, , .
'pinigų davė SLA centras,
etikos žemumą.
Kietos anglies indust
visi tie nabagai yra nauja- Katalikiška Etika
'=50
'skelbia
drabužių
vajų,
tiksR
v
la
Rusimas,
kok,
,
e
ms
Sž kkuriuos
buvo nupirkta
Laisvamanis.
iškasa į metus tik apie 50 skelbia drabužių vajų, tiksuž
urjuos buvo
kuriai. Nors namų statyba5
milionų tonų. į minėtą fon-'lu paremti dar esančius 6,- Kalams reikeJ? eitl. 1 to‘ lus daug mokyklos vadovėlių.
vis tęsiama, bet neišrodo,' ^ei dar kas nežino, ko
dą savininkai moka tik po! 000 lietuvių tremtinių Vo- s
• 3
Y\° Prisidėjo ir kitos organizakad urviniai žmonės galės
klerikalų etika, tai
SCRANTON, PA.
30 centų nuo tonos. O nu- kietijoje.
mokyklai gauti kitur pataiirJpavieniai a?menys
gauti žmoniškus butus.
!^a ^u°j
parodysime. O
sukus kai kuriems įmokėji- Valdyba prašo visų gera- pas' , . Tuor?et n«relket^
.
tie, kurie jau yra su tuo da
Mainierių Konvencija
mus, fondas praeitais me- širdžių lietuvių peržiūrėti ®paud.0J.e,. .ain^”uo.th . kad Uztat ’J pasekmes buvo
Karo Meto Ženklai
’iyku apsipažinę, turės pro
Spaudoje nebuvo
Angliakasių unijos (U. tais neišmokėjo pensinin- £avo spintas ir tinkamus dė- VlĮkutaiciai, Petraicis1 is-geros.
TZ .
. . x.
...
‘gą savo žinias papildyti
Kai palyginti nedidelis „•Drauge
D
„” ((rugsėjo
.Q 21
21 d.) M- w-of A-) pirmas distrik- kams vieno mėnesio pensi- vėti atliekamus drabužius vaiko.JietuYlų1
nei mokykla’ nei
karas eina Korėjoj ir kai skyriuje ..Trumpaf> tuIas tas turėjo trijų dienų kon jų.
paaukot BALF’ui.
mus is mokyklos. Worces-mokiniai
dideliam kanu prisirengi- Da
ilis atsih ė ; man0 venciją rusėjo 14-17 d. 239 Viršininkai unijoj būna
tere .lietuvių kalbos mokyk-j Esu girdėjęs net vietini
Drabužius prašome su- la gyvavo 8 metus 1922—.vieną kunigą sakant, kad
mai eina, tai tas jau puseti- korespondenciją>
tilpusią delegatai atstovavo 36,000 daugiausiai tie patys, net
na. paliete ivainas gyveni- rKeleivyje„ ragsėjo £ d narių iš 77 skyrių, šį kar iki mirties, bet ir jų laiky- nešti 1 šv. Vincento ir Pau- 1930 metų laikotarpyje. To- laisvamanių vaikai geriau
mo Nntis. Retas kas to ne- lajdoje RaSo buį aš mėg. tą ne delegatai skundėsi masis viptn^p nriklansm nuo kaus parapijos svetainę, dėl čia yra šimtai Worces- j vartoja lietuvių kalbą nei
jaučia. Tą pajuto ir spauduoti tendencingų, iš. dėl
«a.
Naujienos nebeiseižiniu Girdi:
ninkai
na atatinkamo dydžio dėl
j i- i
, keturi metai, o dabar jau siaiyn i svetainę oei oioes-^ai
popieros stokos. Sakysime, “Kiek mažai tame ‘Laisvamavevu
levu dyt, jog senesnieji lietuviai
.. jos įsnuomuoja dah
kasyk

kas šeši metai. Nors nio svorio ar laiko stokos,. viskai.
šeštadienio, ragsėjo 22 dies*žinfe «alima matyti is lų mažiems kontraktoriams,
nemiegojo, bet nuosekliau
nos laida išėjo tik šešių pusmel°' Prarit»’ sa‘ o šitie numuša uždarbį
dirbo negu dabartiniai iš
apią. Trys viduriniai pus- senelių prieglauda. ^k(>si išlan. tą patį darbą kasyklose
mokslinti ateiviai. Nuošir
dus mano patarimas yra
lupiai buvo pilnai uždengti nziojęs visą namą. bet niekur Konvencija priėmė tarimą' biurokratija yra stipri ir
kliūtis. Per tą laiką lietu įsijungti į SLA kuopas ir jų
Valdyba.
skelbimais. Pusė editoria- ngSą užrašo, kad kur nors kam- neleisti toliau skriausti an-'naudojasi visokiomis prie-}
vių kalbos ir rašto mokė vardu steigti mokyklas. Ti
linio puslapio buvo užimta bari seneliams butu koks kuni- gliu kasėjus. Konvencija'menėmis, kad išlaikyti save!
mokytojai: V. S. Jokuby- kiu, kad SLA centras pagel
skelbimais.
Paskutiniame gas Įtaisęs,
pasisakė už didesnį mokestį'savo vietose.
ROCKFORD, ILL.
nas, buvęs “A. L.” redakto bės materialiai ir bus nu
puslapyje tik pusantros; Toliau pasako, kad esą darbininkams dirbantiems'
J. V. Stanislovaitis.
rius; Juzė Rauktytė, dabar galėta sunkios problemos.
skilties skaitymo. Tokia lai- trys
kambariai,
kunigų su automatiška anglių kasi
Dr.
Braze
Gavo
Laipsnį tinė Daužvardienė, Lietuvos
da bizniškai buvo pelninga,'hengti, o vienas kunigas mo mašina, vadnama “Joy
Tuomet nereikės šaukti per
SPR1NGFIELD, ILL.
Trys musų miesto gydy- konsulo žmona; Julė Mitri spaudą apie Vilkutaičius ar
bet taip daryti nėra “Nau- esąs įrengęs vieną kambarį Loading,” kuri su trimis vy
tojai chirurgai, jų tarpe ir kaitė-Lukas, baigusi Bosto- Petraičius.
jienų” leidėjų noras.
savo tėvų garbei.
rais per 7 valandas padaro Nedonvanotinas
Aleksandras
daktaras
“Kuo pats kvep, tuo kitus 10 vyrų darbą. Taip pat Atmeniškumas
Lietuvių Pasididžiavimas
MIRft DĖL GROŽIO
moksliškus'
Braze,
gavo
Lietuvai Remti Draugi
tep.” Tai priežodis Dau- pasisakė už mokėjimą kom Springfieldo BALF’o 84 laipsnius iš tarptautinės
jos
vardu buvo pasiųstos re
Lietuviai Chicagoje ne t>e^aįiįui pritaikintas. Jo ten- pensacijos dusuliu sergan- kolegijos.
zoliucijos genocido reikale
gero pagrindo šiuo tarpu di-'(iencįja> iškraipymas ir me- tiems darbininkams, kurie sk?’r^^s bu}° nuipaL^ saT, daktarų- chirurgų
kasyklose Ią ligą gavo. Da- re"<?tl Pn«s Ka!edas d?dell
Aleksandras Braze yra
abienos Massachusetts se
džiuojasi. Didžiuojasi tuo,'jas taip kyšo, kad tą ir aknatoriams ir gubernatoriui,
kad čia gimęs ir augęs jau-;ias gali matyti. Visi žino, bar’ kompensacijos sunkiai vakar9- Programoje buvo Miami, Fla., gyvenančių C.
išgaunamos,
nes
darbininnumat
i'
ta
suvaidinti
Kuz-j
K.
Brazių
sūnūs.
Jis
pasii
Skyriaus pirm. M. Žemainas lietuvis Algirdas Brazis ka(Į minėtoje korespondenmickio
“
Mažasis
Didvyris,
”
įtaitis gavo simpatiškus atpateko į New ^orko Metro-įcjjoje nebuvo aprašymas kas turi samdytis advokatą vaikučių plastiniai judesiai, žymėjo savo specialybėje,
kaipo
pirmos
eilės
chirur

(sakymus. Rezoliucijas pa
politan Opera.
Algirdas senelių prieglaudos. Apie ir daryti visokių žygių.
tautiniai
šokiai,
baletas
ir
gas ir todėl gavo “certified
ruošė vietos darbuotoja
-tolimi rlionu
nuo jaunų
dienų dupa<yn«2
Chicagos ją tik pripuolamai užsimin Daug skundų iškėlė uni
žaidimai.
žodžiu, norėta fellovvship” akademinį laipOna Pakštienė.
lietuvių tarpe ėmė pasirody ta. Ten nebuvo sakyta, kad jos nariai iš savo skyrių. ne tik visus tremtinukus,
snį
iš
tarptautinės
gydytojų
ti savo nepaprastu talentu. pats korespondentas ten Skundai daugiausiai lietė bet dalį ir vietinių lietuvių
kolegijos.
Rugsėjo 22 d. Lietuvių
Prieš Chicagos lietuvių vi buvo ir kad jis nematė santykius su užveizdomis ir
vaikučių pritraukti prie ma Tarptautinis chirurgų su
Piliečių
Klubo svetainėje
suomenę jis ėmė pasirodyti kambarių su kunigu užra dėl mokėjimo pilno atlygi- terialinės BALF’o paramos.
važiavimas
įvyko
praeitą
įvyko “shower party” pp.
ant estrados ir per radio šais. Korespondentas cita- nmo, kap yra įrašyta darbo
Paruošiamieji darbai buvo avaitę Chicagoje, kur ap
Dvareckų dukrelės slaugės
programas. Jis mokėjo taip vo
žmogų,, kurs sakė, sutartyje. Daugelis darbi numatyti pradėti iš anksto,
dovanotieji
ir pagerbtieji
Ruth Dvareckaitės ir Ed
pasistatyti, kad jis yra mė-^^ ten buvęs ir nematęs ninkų dabar bėga iš anglių dar vasaros metu.
chirurgai gavo jiems pripa
mundo Grigaičio. Atsilan
giamas ir gerbiamas visų kambario su kunigo vardu. kasimo industrijos į geres Surinkti vaikučius, gau
žintus diplomus. Tame su
kė pilnutėlė svetainė svečių,
srovių tarpe
Kai Daugailis pasako, kiek nius darbus. Dėlto ir viršū nant tėvu sutikimą, buvo važiavime dalyvavo dele
draugų ir pažįstamų. Dva
kunigų įrengė kambarius nės pradeda rimčiau žiūrė įgaliotas BALF’o skyriaus gatai iš Amerikos, Kana
Evangelikų Progresas
senelių prieglaudoje, tai pa- ti į eilinių darbininkų skun sekretorius p. Kostas Lėlys. dos, Europos ir Azijos kraš Mrs. Marian P. Milės, tur reckaitė gavo daug dovanų.
Atsilankuisieji buvo ge
tinga chicagiškė, prieš porą
Chicagos lietuviai evan- sirodo, kad tas skaičius toks dus.
Nežiūrint, kad mes naujie tų. Suvažiavimas buvo už savaičių mirė todėl, kad no rai vaišinami. J. Dirvelio
gelikai progresuoja.
Jų mažas, kad iš tikrųjų nereiThomas Kennedy, unijos ji ateiviai pirmieji turim baigtas dideliu banketu,
orkestrą grojo smagius šo
nauja gadynė prasidėjo kai kia stebėtis, jei prieglaudos nacionalis vice-pirmininkas, prisidėti prie BALF’o para kuriame kalbėjo senatorius rėjo būti labai plona ir bada
kius.
Koresp.
vo.
prieš porą metų jie sušilau- lankytojai jų nepastebi,
kalbėjo,
kad
didžiosios mos, kai kurie atsisakė leis Estes Kefauver ir Londono
kė iš tremties dvasios vado
Daugailis su savo užsi- kompanijos neturi teisės iš ti savo vaikus vaidinti dėl chirurgas Dr. A. Lavvrence
nuomuoti dalį kasyklų ir to, kad ši vakarą ruošia Abel.
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
neužtikrinti sumokėjimą pi BALF’as. Kodėl? Ar to
Mes lietuviai galime pasi
“Keleivio” Kalendorių 1952 Metams i
nigų į Anthracite Health dėl, kad jiems nepatinka džiaugti, kad musų tautie
■
LENGVAS BUDAS . . .
and Welfare Fund. Maži vienas BALF’o skyriaus čiai savo pasirinktoj moks
Jau 40 metų “Keleivis” kasmet leidžia dideli, {
operatoriai tankiai nusuka valdybos narys?
lo srity ne tik atlaiko pozi
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
100 puslapių kalendorių. 1952 metų kalendorius ♦
nesumokėdami į aukščiau
Štai, kaip supranta kai cijas, bet ir sugeba prasi
jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima užsisakyti. {
minėtą fondą, kurį valdžia kurie musų naujieji ateiviai mušti į pirmąsias eiles..
ANGLŲ KALBOS VADOVftLIS su paaiškinimu,
—K.
su unija tvarko.
visuomeninį darbą ir kaip
“Keleivio” 1952 metų kalendoriuje bus daug •
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su
Po šimtą į mėnesį pensi aukštai įvertina artimo mei
skaitymų, gerų straipsnių, informacijų, eilių, pa- •
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
jos išmokama 9,000 senų lės jausmą!
tarimų, plati kalendorinė dalis, saulės tekėjimai {
tuvėj pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 86 CENTAL kortuot fattma prisiųsti palto
ženkleliais.

KELEIVIS
636 Etai Broadvray
So. Boston 27, Mass.

Juo didesnė bus Tave
darbininkų. Tarp 120 iki Nedovanotinas asmenis
silpnina
paramą Lietuvai gelbėti auka, juo
125 į mėnesį miršta, tiems kūmas
reikia išmokėti po $1,000. vargstantiems musų bro
Tai viršininkai turi žiūrėti, liams Vokietijoje ir tuo pa Tėvynė bus Tau labiau dė
kad sutartis butų pildoma. čiu visai lietuvių tautai.
kinga. Aukas priima Ame
Vincas Abramilcas.
O jei nariai išbėga į kitas
rikos Lietuvių Taryba ir jos
industrijas, tai duokles į

mėnesį nuo nario gaunamos j

BALF’o 84 skyriaus vai- gkyriat

ir nusileidimai per apvalius metus ir daug visokių *
žinių.
’
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti:
♦

“KELEIVIS”
636 E. Broadvray, So.Botto n 27, Mas*.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Ptulapia Ketvirtas

PAMINKLAS AKTORIUI AL JOLSON’UI

Į ir Japonijoj. Ten jis taria
si su fronto vadais dėl toli
mesnės karo eigos.
Korėjoj, po aprėžtų vasa
ros mušiu ir po neširdingų
_______________________ jaliaubų derybų, laukiama
Socialistinio Internacionalo
cionalo Deklaracija, IPriimta 1951 Metais nauj^ sprendimų. Toks ka
ras, kaip jis ėjo iki šiolei,
Liepos 2 Dieną Internacionalo Kongrese Frankfurte
vargu begalės ilgai tęstis.
Amerikos kantrybė eina
(Tęsinys)
, miesto ir kaimo, tarp įvairių j prie galo.

Demokratinio Socializmo
Principai

Maikio su Totu

Socialinė Demokratija ir tikybų ir Įvairių rasių.
Demokratinis socializmas
Svarbiausias kapitalizmo ^kia daugiau negu tiktai nau-

Kultūrinė Pažanga

1.

McCarthy Bėdoje

Amerikos politikoj labai
pagarsėjo senatorius Joseph
tenkinimas žmonių reikalų.
| ne pažanga tun savo moralinj McCarthv, republikonas iš
2. Socialinis produktas (tau- ^eisin.mą tame. kiek ji padė W iseonsin valstijos. Jis pa
tos pajamos) turi būti skirsto- <\uogaus asmenybei išlala garsėjo tuo, kad “vedė kovą
>rieš bolševizmą” nesiskaimas pirmoj eilėj pagal būti- V1" 1
Plėtoti. . .
niausius žmonių pragyvenimo b 6‘ . Demokratinis socializmas .y danas su priemonėmis,
reikalavimus. Toks tautos pa- kovoja Pneš kapitalizmą ne tik- mėtvdamasis įtarimais i vi
jamu skirstvmas neturi kenkti
dėl J° ekonominių negeroviųšaHs> kaltindamas žmo

motyvas yra asmeninis pelnas, jos socialinės ir ūkiškos san
Ekonominė
ir socialio socializmo motyvas yra pa- tvarkos.
.
v
.
.. .

kuodidžiausiam atskiro žmo- ir P^JM darbo masių pne- nes iš senato saugios vietos,
gaus darbo
našumui.---------Socialia-........
spaudos, bet pirmon. eilen todėl.
----- --------.
et neidamas su
tais kalti. ■ i
kad kapitalizmas užgauna zmo- ...
x
,

mmais uz senato sienų, kur
jis galėtų būti traukiamas
pagal kiekvieno atlikta darbą. llzmas atmeta bet kok^
atsakomybėn už
Jie neužmiršta, kad ir kiti dar- tann^ slstema todel‘ kad Jt
” eismo
šmeižtus.
tinių partijų nacionalinių Palkauskas, giminės Marijai
bo našumo skatinimo veiksniai žmogaus vertę pažemina.
'irgi veikia, kaip tai pasitenki- 7. Demokratinis socializmas
Dabar senatas pradėjo ir komitetu pirmininkai, W. Gedgaudaitei-Sausdravienei, kinimas gerai atliktu darbu, soli- kovoja už žmogaus išvadavimą pati senatorių McCarthy ty- Boyle (demokratų) ir G. lusiai iš Sedos’ Mažeikių apskr.
darumas ir visuomeninės atsa- nuo baimės ir rupesnio, kurie • inėti. Senatorius Benton, Gabrielson (republikonų). . Prialgauskas, gimines Mankomvbės pajautimas. Tie veik- yra neišvengiami palydovai po iš Conn. valstijos, iškėlė'; Besiartinant rinkimams,'3.1 Gedgauda.te.^usdrav.ene.,
smai gali būti ypatingai padi- litinio ir ekonominio nesaugu- prieš McCarthy eilę labai ^kurie bus tik po virš metų,’ kilusiai iš Sedos, Mažeikių ap.
Bronislovas Rabasauskas iš
dinti. kai žmonės dirba visos morimtų kaltinimų. Sako, se. bet jau skelbiasi partijų Siesikų miestelio. Ukmergės ap.
visuomenės interesams.
Kartu su tuo išvadavimu pa- , natorius McCarthy sąmo veikloje, korupcija valdžios
Juozas Radeckis nuo Skriaui 3. Demokratinis socializmas įdarys atviras kelias žmogaus nį
j melavo po priesaika,
aparate
velkama
dienos,
džių,
Mariampolės apskr.
kovoja ne tiktai už politines, dvasiniam pakilimui iki auks-,^ ne amaU£tu; užmetišvieson
ir
visi
kandidatai
ar
Edmundas
Rakštelis.
—Vot, tu ir vėl nori ma- bet ir už ekonomines ir sočia- čiausio atsakomybės pajautimo *
1
pelnėsi
neleistinu
bur.e baderiuot su savo “kur,” lines
kuKuriniam jo asmenybės iš
iš- mU;
™-kandidatai į kandidatus Svaravrcius išvarančiai), gi.
Įmes asmens pagrindines teises,
teises. ir
>r kultūriniam
“kas” ir “kaip”! Nugi turi Tarpe ,u leisiu yra sekamos: Plėtojimui.
-u, naudoj, votekų nacių,gars,a, kalba apie moralypo pažastimi didelę knygą Teisė turėti darbą; teisė gauti Demotatin - socializmas yra . n.0*n£-Jomts pnes Ame-.bes atstatymą krašte ir ypač ^“^>--.enes. k.,., kilus, is
Sedos. Mažeikių apskr.
-pasižiūrėk, ir žinosi.
medicinos pagalba ir [aram, kalingas to kultunnm kilimo j ikos kai o teismo Sprendi-, tarp valdininkų,
mus ir, bendrai, pasirodė Prezidentas Trumanas siu- Ieškomieji arba apie juos ži
—Tėvas pasakei nesąmo- m«tm)stėje: poilsio teise: teise veiksnys.
nantieji maloniai prašomi atsi„ -7
L77L.'A turėti saugumą senatvėje, ne- »• 2>ociauzmas paaarys zmo- j sąs neatsakomingas žmo- lo išleisti įstatymą, pagal,-.- •
tai skaito sa\aime suprantamu
rr.okėjiipa atlyginimo už darbą

—Maike, tu man vis saRydavai, kad sapnai nieko
nereiškia; dabar gi aš galiu
tau parodvt, kfd blogas
sapnas tikrai reiškia trubelį.
n i ą-•

Mirusiam aktoriui ir dainininkui Al Jolson’ui Holly vvood’e
atidengtas gražus paminklas. A. Jolson'o našlė deda vai
niką prie vyro paminklo, o Holly woodo garsenybės žiuri.

—O ką tetas sapnavai. nę. n

moralinl pajautimą.

Socia-

dabar non u, jos u. - darbo atsitikime

inva,idume. nėms prieinamas visas meno ir
-As sapnavau juodą ka- suku, non kad jai pateisi- vajkų te- turėti apsaugą jau. mokslo sritis. kad jie gaiš;,,
tiną, vaike.
r.imo as ieškočiau savo kny- nysttje ir jaunuouy teisė gauti vis aukštesne- kultūros sieku.

kuriam neturėtų būti kuri visi aukštesnieji valdi-

te-.. kJongl.eso Consulate General of Lithuania
41 West S2nd Street
. en McCarthy turės pro- nariai ir aukštieji politinių
New York 21, N. Y.
-Ną ir kas atsitiko?
goj.
Bet as pasakysiu te- gabun,2ms atitinkama išmoksi!- Socializmas padaro vaismges.
pasiaiškinti, partijų viršininkai turėtų
—Atsitiko nelaime.
vui, kad šitokio Dievo“pn- nimą: teisė į žmoniška butą.
mus visas žmogaus dvasius pa- ®
4
- * 1
s r.. Benton iškeltieji parodyti visuomenei visas
—Kokia?
sakymo,” kuris draustų ku- 4. Socialistai kovoja už paša- stangas- ir kūrybą. Meno ir
NAUJI LIETUVIŲ
oi
—Liuistono mieste, Mai- nigams pačiuotis, nėra jo- linimą visų juridinių, socialinių, mokslo vertybės, sukurtos pei Kaiimimai yra labai rimtį gavo normališkag Daiamas.
TRANSFORTAI
kė, mergina išvedė iš kelio kioj knygoj. Krikščionybės ekonominių ir politinių nelygy- tūkstančius metų,»turi būti pri- ar šen. McCarthy, nežiūrint gaunamus pelnus, dovanas
o iškalbingumo, turės ne- ir kitas pajamas.
-------I ranciškonų kunigą.
Jes, mokslas, kuris yra paskolin- bių tarp vyro ir moters, tarpeinamos visiems.
mažai
bėdos
pasiaiškinti
Tokio
įstatymo
projektą
Rugsėjo
26
d. laivu ‘-General
taip jam galvą apsuko, kad tas iš senos žydų tikybos, ivairi“ socialinių luomų, tarp
(Bus daugiau)
dėl savo liežuvio nevaldy- prezidentas pasiuntė kon- Rlatchord į New ^orką atvyjis pametė kunigystę, išva- sako, kad iš viso yra tiktai ------------- ---------------- —------------------------------------- dymo. Kol kas šen. McCar- gresui ir prašo jį išleisti,;“0/1? /tuviai:
žiavo į kitą miestą ir apsi- 10 Dievo prisakymų, kuthy prieš savo kaltintoją tik kad užkirtus kelią nesąži- p
e
ah0?/'1/’ a
ženijo.
riuos rabinas Maižius yra
tiek
teturėjo
pasakyti,
kad
rangiems
žmonėms
pelnytis
fanija
Burda
Edvardas Gin4as—Bet kur čia nelaimė, iškalęs dviejose akmeninėtai esąs “protinis nykstu-, neleistinu budu.
Vytautas Gūžys, Edvardas Da
tėve? Ar tėvas iš lovos iš- se lentose. Tenai yra pasaka:
i
Prezidento
kritikai
nesi

tai
jo
vykdymas
yra
labai
napilis.
Juozas Krygeris. Alfon
Irano
Krizė
virtai, ar ką?
kyta: negarbinkit kitokio
tikėjo
tokio
žygio
ir
dabar
sas
Liskevičius,
Jonas MikelaiŠia savaitę Jungtinių Tau- a^j°^nasv * -i
—Man, vaike, niekas ne- Dievo kaip tik žydų, nevoKorupcija
nežino,
ar
tokį
Įstatymą
pri

tis.
Julius
Milius,
Bronislovas
atsitiko, ale tam kunigui at- kit, neužmuškit ir taip to- tų organizacija svarsto An- . P3!53/ pasaulis nukleipė
Nakutavičius, Augustė Orijat,
sitiko.
liau. Bet tenai nei pusės giijos iškeltą skundą prieš 3^1S * ^rano
nes vievaldininkų tarpe at- imti, ar palikti viską, kaip Jonas
Pangonis, Adam Berle—O kas iam atsitiko? žodžio nėra pasakyta apie iraną į^l aliejaus ginčo. no.k? 3^ kitoks sPrendimas siranda nesąžiningų žmo- iki šiolei buvo.
bach, Morta Stiklius. Algirdas
Gal nusilaužė koją?
tai, kadx kunigams butų'jranas
visiems ang- Prisiartin')nių, tai nepuikus šešėlis
Tiškus. Lydija Turnevič, Elz—Nebūk balamutas, Mai.:draudžiama pnčiuotis.
Jiams technikams apleist?iki
OKa- Lweioj?
7"!"*'“ ant '’iS°S '^riaUSy ! K^vSto^E1 W¥TWKB iNeta Vreningienė
|bės.
ke, Kojos nusilaužimas ne- —tai ką tu čia nori į ketvirtadienio Irano teritoPAIEŠKOMI ASMENYS
Spalių 1 d. laivu “General
Visa eilė kongreso tyrinėman
įkalbėti,
Maike?
Iriją.
Įsakymas
liečia
virš.
Korėjos
karo
paliaubų
butų didelė bėda, ba ji ga
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Stewart
” į New Yorką atvyko
imų
parodė,
kad
nesąžinin

Jonas ir Vincas Adomavičius
lėtų ir vėl sugyti. Ale dėl —Aš noriu tėvui Įrodyt, trijų šimtų anglų specialistų derybos veik visai sustojo.
šie
lietuviai
:
jg Vievio vals., Trakų apskr.,
mergos pažemintas kuni kad tas pranciškonų kuni Abadan aliejaus valykloje. (“Derybos' eina lyg dėl juo gų valdininkų yra privisu- Vievininkų
kaimo.
' °".a Bab/ka*- Eugenija ButSIU nemažai, Didelio valgystės stonas jau negalės gas, kuris pabėgo su jauna
Irano aliejaus krizė da ko. “Tariamasi” dėl vie- ’žios banko, Reconstruc- Kazimieras Andruškevičius evicIene- az-Vs argis. Lydi
sugrįžti į savo garbę. Ir tai mergina ir apsivedė, nepa- bar priėjo prie kritiško tos, kur tartis. “Tariamasi'
čižikukm.. Ūdrijos vals., ja Dargelis. Stasys Gaputis.
jau ne pirmą kartą boba darė jokio prasižengimo punkto. Anglai turi apsi dėl incidentų. Bet derybų tion Finance Corporation, is
Vytautas Gudauskas. VValteris
Alytaus apskr., ar jo šeima.
pražudo kunigą, čenstaka- nei prieš Dievą, nei prieš -pręsti. ar jie siunčia i Iraną d?’ka"> pa,lau.bų, n?ra'. 1 tyrinėjimas parodė, kad po Petras Barisas iš Valakėlių Herman. Nijolė Kemežytė.
voj anais metais buvo išves- gamtą. Reikia suprasti, te savo kariuomenę aliejais ylsko an'odo’ kad . b,ols,ev'- etikoje Įtakingi žmonės km.. Biržų (buv. Pasvalio) ap. \Valteris Kobelskis. Ona RasaRakevič. Vy
tas iš kelio kunigas Maco- ve, kad kunigas yra toks Kasykloms ginti, ar visai iš ka‘ nenon Koret‘J ta,k“s- prekiavo savo “Įtaka” už Ieva Bisikirokaitė iš Gripiš- 'cvifiul\
nepigu
atlyginimą.
Įdomiu
kių
km.,
Stakliškių
vals.
tautas
Sederai
icms.
Antanas
chas, Naujorke tokia nelai- pat žmogus, kaip ir kiti. tenai traukiasi, negaudami
ar :'le mes »,KoI;e» dl’ supuolimu i tyrinėjimą pa
•Jonas
Bočiulis
(Bačiulis)
^j^kripstiinas,
Henrikas
Valiukas
mė atsitiko kunigui Smitui, Praskustas jo pakaušis pri- iš Irano jokio atlyginimo už del?s 'T*' ,ar
aPt?‘
kliuvo abejų didžiųjų poli- jo dvi seserys iš Sterkonių!'r Jusl,"as ž'rguleveius.
Lietuvoje
susimamavojo'gimtes nepakeičia. Jeigu nusavinamą turtą
^kar’-. Ka.‘P Per P’.'?eltb?
vienk.. Kupreliškių par., Biržų
pralotas Alšauskas, o dabar jis yra sveikas ir normalus Anglijoj auga nusistaty- kehus
>Ta tlk
LANKO BROLĮ
GAVO DIVORSĄ
apskr.
ant merginos kaklo užsika- žmogus, tai jo prigimtis rei- mas siųsti kariuomenę. liojimų, o ‘ikrumo nėra.
Liucija
Gaidelienė-Guliausbino Liuistono praciškonų kalauja poros. Jeigu kata- Amerika deda visas pastan- K°re^ fr02[° tvada5’ ’e‘
kaitė iš Užušilių km.. Biržų ap.
tėvas.
| iikų bažnyčia savo kuni- gas, kad Irane neprieitų ner,°.Ias 'an,.rieet> slos,?aGertrūda Gedgaudaitė (God,Padal?
—Šituo klausimu, tėve, gams pačiuotis draudžia, prie ginklų bandymo. nes ™,tes
gowd), duktė Stanislovo Ged
lutų galima daug kalbėti, i tai ji prieštarauja žmogaus tas gali padegti ne tik Ira- >do!n« Pra'telmą aP,e Prac
gaudo. iš Rygos.
a • jusios
vasaros
kautvne:
bet jį reikėtų kitaip pasta- prigimčiai ir laužo gamtos no aliejų, bet visus v
Gedgaudas (Gedgaudai), gi
vidun- į
.
T.
,
,
,
•
V,
.
.
•fronte.
Jis
sako,
kad
to:
Įstatymus.
Kunigas
Macotyti.
minės Marijos Sausdravienėsmuosius Rvtus, o rusai is
būtinos
Gedgaudaitės. kuri kilusi iš Se
—Ar tai tu rokuoji, kad!chas, Šmitas, Alšauskas ir šiaurės gali irgi Įsiveržti Į kautynės buvo
dos. Mažeikių apskr.
Dėka
toms
kautynėms
mu
dabar tas negerai stovi?
kiti mėgino tos drausmės Iraną.
Jaluvecki. grįžęs Amerikon
—Ne, tėve, negerai.
viešai laikytis, bet slapta Bet ką Jungtinės Tautos
kariai pasiruošė geriau
drauge
su Zofija šabunaite—Kodėl?
darė taip, kaip jų prigimtis gali nutarti tuo reikalu? k?yaut1’ 'le p"dare P"““
Milmuntuvna, iš Užusalių (buv.
—Todėl, kad visai rimtą reikalavo. Ir todėl šitokia Juk rusai gali visokį saugu-d,daI,,) ,nu<lstol,« ir/ut™k'
Aleksandrovska Sloboda) km..
visuomenini klausimą tėvas praktika visus juos privedė mo tarybos tarimą
tarima vetuoti. de 3° Plana'>ja>"9 <>len’yvą
Jonavos vals.. Kauno apskr.
supainiojai su juodu katinu prie tragingo galo.
Rožė Janavičiutė-Povylaitieo jei ir prieitų prie tarimo, Nuo siu metų gegužes 2c
iki rugsėjo 25 d. priešas tu
ir nori tuo Įrodyti, kad rei- —Maike, ką tu čia nunė, jos sūnūs Peras ir duterys
rėjo didelių nuostoliu, ne
kia tikėti sapnams.
kalbėjai, aš nieko nesupraElziutė. Magdutė ir Onutė.
niauti
renori.
Jie
išsižada
188,237 vyrus užmuštus,
—Tai kaip tu norėtum ši- tau. Kalbėk aiškiau,
Jenčius, iš Telšių valsčiaus,
ir sūnūs bei duktė, giminės
tą biznį imti?
—Aš kalbu labai aiškiai, ’-unigystės, apsiverta ir g1/ sužeistus ar paimtus i nela'
Šarkių (šarkys).
—Aš norėčiau pakelti tėve. Aš sakau, kad draus- vena kaip žmonėms reikia, svę.
Vladas Kazlauskas. sūnūs
klausimą, ar iš tikrųjų ku- dama savo kunigams pa- Taip padarė ir tas Lewisto-' Turėjo aukų ir JT ka
Edvardo Kazalusko ir Emilijos Filmų aktorė Martha Yickers
Bet kritusieji
r.igui yra prasižengimas su- čiuotis,
Romos katalikų no pranciškonų kunigas, j riuomenė.
Į Kuprytės Kazlauskienės, gimi teisme liudijo, kad jos vyras,
situokti.
•
bažnyčia eina prieš gyveni- Todėl tėvas klysti manyda- kautynėse musų kariai saaktorius Mickey Rooney. turi
nes prašo atsiliepti.
—Šiur, Maike, kad pra- mą, ir kurie kunigai mėgina'mas, kad čia kokia nelaimė, vo gyvastimi prisidėjo prie;
Matas Mickys. kilęs iš Rokiš labai blogą būdą ir su juo ne
sizengimas. Aš sakyčiau, tos drausmės dėl žmonių Priešingai, tėve, nelaimė priešo nusilpninimo. Jie į
kio apskr., prašo atsiliepti gi- galima sugyventi. Teismas
bad ne tiek prasižengimas, akių laikytis, tuos gyveni- butų galėjus atsitikti tik ta-žuvo. kad išvengus daug d i-; Windsoro hercogas, vyresny- !minės ir pažįstamus.
jai pritarė, davė divorsą ir po
biek gtiekas, ba Dievas pri- mas skaudžiai nuplaka, da. jeigu jis nebūtų to pa- dėsnių aukų.
/ ' sis Anglijos karaliaus brolis.
Zofija Milmintuvna-šabunai- 2.000 dolerių mėnesinės ali:akė kunigams nesiženyt. Taip buvo nuplakti Maco- daręs.
Amerikos jungtinių štabų, nuvyko į I^ndoną aplankyti tė iš Užusalių (buv. Aleksand- monijos. o vėliau ir 3.000 per
_ O kur toks Dievo prisa- chas, Alšauskas ir kiti. Bet —Tfu, Maike, ant tokios viršininkas gen. O. Bradleyj savo sergantį brolį, karalių rovska Sloboda) km.. Jonas v., menesį, jei ji neištekės už kito vyro.
Kauno apskr.
1; mas yra užrašytas, tėve? (yra kunigų, kurie veidmai- šnektos tik nusispiaut! . . .!?ią savaitę lankosi Korėjoj Jurgi
,je,os 5enate. ninįai.
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Puslapis Penktas

karo vadai SVEIKINASI
sukilėliai visiškai sumušė.
Bartolomej su dalinio liku
siais pasislėpė Prūsuose.
‘Balandžio 14 d. sukilo Vi
leikos apskritis. Balandžio
DEMOKRATINIO
Į VISUOTINAS TVANAS
16 d. rusų pulk. Viežulin su
SOCIALIZMO PRADAI
pulku kazokų, buriu pėsti-1
Ar galėjo būti toks tvanaa, kad
Labai populiari ir naudinga šių apsemtų visų žemės rutulį? Ii
ninku ir 4 artilerijos pabūk-,
dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens ? Kur tas vanBandymas Išvaryti Rusus Nepasisekė; Karo Eigoje Lie* lais iš Vilniaus padarė eks-'
50c duo yra dabar? Ir kaip Nojui
Kaina
Įėjo surankioti viso pasaulio nvu.
tuviai Parodė Didelį Karžygiškumą ir Pasiryžimą;
pediciją į Ašmeną ir sekan
liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam
DĖL LAISVOS LIETUVOS
šitie klausimai rupi, ttperskaito
čią dieną užėmė miestą.}
Maskoliai Žiauriai Atkeršijo
LSDP Užsienių Organizacijos raš Į knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol nas?" Kaina ............................... 26c
Kautynėse su rusais atsižy-}
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .26c
Šiemet sueina lygiai 120 nuginklavo rusų gusarus ir! mėjo Birutos ir Stelnickio j
KURGI VISA TAI NYKSTA?
TIKRA TEISYBĖ Al'IE
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
metų kai lietuviai 1831 me paėmė ginklų sandėlį. Trus- vedamos dvi kuopos. Įsiu
žmonės
kuria per amžius? Sį intri
SOVIETŲ RLSUĄ
tais, gindami savo tautos kausko ir A. Precišausko tęs priešas nukankino kuni
guojantį politiskai-ekonomiškų klau
Vokietijos so
Arba komunistų diktatūra faktų simą aiškina garsusis
laisvę, su pasišventimu au- vedami sukilėliai užėmė gą Kaželiauską, daktarą
teoretikas Kari Kautšviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi cialdemokratų
........ lOe
kodami savo gyvybę ryžtin-; Panevėžį,
ją. Visiems kyla klausimas kodėl sky. Kaina .................
Zakševskį, Siliavą, Jaškevi-:
Rusjja nesusiatria su kitomis valsty SOCIALIZMO TEORIJA
gai kovojo, stengdamiesi iš
Tuo pačiu laiku Dusetose čių ir daug kitų. Viežulino
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti
Šis veikalas trumpais ir aiškiais
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji
silaisvinti iš rusų imperia Emilijos Plioterytės šaukia akivaizdoje Ašmenoje žuvo
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar faktais parodo, kaip iki šiol keitaal
lizmo jungo.
yra demokratija, kokie darbininkų draugijos formos, ir kodėl turės ka
mi sukilo žmonės. Balan 150 aukų. Balandžio 21 d.
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c
1831 metų sukilimo be džio 2 d. Mauricas Prozo- ties Auseniškių kaimu (į
Generolas Eisenhower, Atlanto Pakto šalių vyriausias
pragyventi ? Dabar rusai sako kad NIHILISTAI
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.
Tragedija trijuose aktuose. Veika
tarpė priežastis buvo apkar- ras užėmė Jonavą. Balan- šiaurvariukarius nuo Tra
karo vadas, sveikina prancūzų generolą Alphonse Juin
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas las perstato nužudymu caro Alek
(Žuen),
kuris
atvyko
iš
Afrikos
perimti
vadovavimą
At

yra tiesa apie Rusija tai yra tiesa sandro II. Labai puikus ir nesun
pytos Lenkijos (Kongresuv-'džio 3 d. Vincas Matusevi- kų) Zaluskio vedami 600
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko kiai scenoj perstatomas veikalas. U
lanto Pakto šalių pėstininkų armijai Europoje.
kos) pasiryžimas numesti čius, apginklavęs valstiečius sukilėlių privertė rusus bėg
kia Lietuvos atejtis gali būti ? Atsa viso reikalaujamos 28 ypatos.
26c
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
nišų globą. 1830 metais dalgėm ir šautuvais, užėmė ti. Kautynėse iš abejų pu
ti nusipirkęs naujai išleistų knygų.
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
lapkričio mėnesį Varšuvos Trakus, o sekančią, 4 d. su sių dalyvavo raiteliai. Mic
KRISTAUS VIETININKAS?
autonominė vyriausybė at- kilo Ašmenos apskritis: kevičius su 15 žvalgų pate
Atsiminimai ir Mintys,
S£A
T
S4S
ir
NONSENSAS
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
simetė nuo Rusijos ir išva pulkininkas
Pšezdzieckis kęs nelaisvėn čia pat buvo
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų
parašė
buvęs
Lietuvos
prizedentas
Rado Prof. ALIJOŠIUS SKURLUPADSKIS
bažnyčios autoritetų ir faktais pa
rė nisus iš savo teritorijos. pastatė didoką būrį raite sušaudytas.
Dr. Kazys Grinius.
Atsižymėjo:
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
Rusija tuoj sutelkė didelę lių, Zienkevičius 50 “despe- Precišauskas,
Bilevičius, Nonsensas
buvęs Lietuvos prezidentas tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.26
seika nesutiko gyvas buda- kurioje
rašo
apie
lietuvių tautinį atbudimų, KOKIUS DIEVUS ŽMONŽS
kariuomenę įr 1831 metų’atų,” o Stasys Šveikauskas Zaluskis, Milašius ir Liudas Pastebėjau, kad “Kelei- mas važiuoti save palaidoti apie senesnių
laikų veikėjus ir pa
vasario 5-6 dienomis rusų 100 šaulių pėstininkų.
pasakoja
daug
ir įdomių GARBINO SENOVĖJE?
Zambrickis.
vio” redaktoriai deda pa- prie Kremliaus sienų. Be- nuotykių iš savo linksmų
patyrimų. Tų kny
Visokiuose kraštuose žmonės gar
119,000 vyrų armija, veda
visi lietuviai turėtų perskaityti. bino įvairius dievus. Dievų garbini
stangų įrodyti Leonui Pru- ieškant kartuvių, draugų ai- gų
Balandžio
5
d.
ties
Vie

Balandžio
22
d.
rusų
ge

Kaina ............................................ $2.00 mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus
ma maršalo Dibič, ties Lie
seikai, jog Amerikos komu- stra palengva atvėso ir pagarbino musų bočiai ? Kokias žiayšais
(vietovė
15
kilometrų
nerolas
Rennenkapf
su
1,tuvių Brasta įsiveržė į au
DELKO REIKIA ŽMOGUI
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės
nistų
partija
yra
pasiryžusi
galiau
jie
apsisprendė,
kad
į
pietų
rytus
nuo
Ukmer

500
karių
ir
3
patrankom
priėjo krikščionybės gadynę? Visus
GERT
IR
VALGYT?
tonominės Lenkijos terito
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
ginklų
pagalba
nuversti
bus
naudingiau
revoliucišių knygų. Tai didelio for
riją. Lenkija tuo metu tu gės) Ipolitas Labanauskas puolė Darbėnus. Moncevi- buržuazinę šios šalies vai- jai, jeigu Pruseikos galva Valgyt ir gert reikia dėl to, kad skaitęs
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.M
su
apie
1,000
sukilėlių,
iš
čiaus
vedami
lietuviai
jį
pa

norisi,
atšaus
nepagalvojęs
žmogus.
rėjo 45,050 vyrų armiją,
džią. Profesoriaus nuomo- pasiliks ant pečių. Reikalas Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai SIELOS BALSAI
žmogus silpsta? Ir delko vienas
kuri stojo kovon prieš ru kurių tik 100 ginkluotų šau sitiko kulkų ir artilerijos ne, tai bereikalingas redak- tas, kad be visų jau minėtų gio
Gražios eilės ir dainos. Čia yra
maistas duoda daugiau spėkų, kitas
tuvais,
prie
Širvintos
upės
šovinių
kruša.
Gindami
sudėtos įvairios lietuviškos dainos
sus. Tas Lenkijos ir Rusi
mažiau?
Delko
žmogui
reikia
cuktorių
užsimojimas., xNes ne ,Pruseikos
savybių,
jis yra i raus. druskos ir kitų panašių daly- apie musų tautų, apie šeimynų ir
,-i i
r •
i
i
• ,
jos karas ir paskatino į Ru sumušė rusų gen. Bezobrą kiekvieną žemės pėdą suki tik
apie darbų. Toji knyga palinksmins
nėra
reikalo,
bet
ir
nelaDai
gabus
aukas
rinkti
re-jkų?
Kodėl jamsuprasi
reikia tiktai
riebalų?
Si- jūsų
zovo
1,500
vyry
koloną,
bet
laisvas nuo darbo valandas. Di
lėliai
pasitraukė
į
miestelį,
tuos
klausimus
iš
šios
siją įjungtas buvusios Lie
delio
formato, 223 puslapių knyga,
galima
įrodyti
Pruseikai,
voliucinio
štabo
palaikyknygutės.
Parašė
Dr.
G-mus.
Jos
Bezobrazovas Labanauskį
yra daug visokių eilių ir dak
tuvos ir Lenkijos teritorijas gudriai apgavo. (Naivišką kur šturmu įsiveržė ir rusai, kokie yra pamatiniai komu- mui. Pati viena Maskva, kaina tik ........................................ 16c kurioje
nų. Kaina .................................. $1J6
bet
sukilėliai
iš
langų
ir
nuo
sukilti prieš Rusiją
SAPNININKAS
• ••
ur •
Labanauskį rusai sušaudė stogų juos pasitiko stipria nistų tikslai. Argi ameri- kad ir norėtų, nėra pajėgi KUNIGŲ CELIBATAS
Lietuviškas Sapnininkas
:
balandžio 9 d. Vilniuje, ugnimi ir privertė apleisti kinis vyriausias lietuviška- pilnai išlaikyti revoliucinio j Ši knygele parodo, kodėl Romos su Didysis
Salemono galva. Išaiškinti visokie
šiai sukilo lietuviai. Jie ir Snipiškyje.) Tą pačią die
VlSOSe
i
P®P>ežiaus
kunigai
nesipatiuoja.
Čia
sis jų organas “Laisvė” nė- avangardo viršylas
išaiškinta visa jų bepatystės istori- sapnai visokiais atsitikimais. Viri
ginklus sudėjo paskutinieji. ną (bai. 5) ties Vidukle ru degantį miestelį. Balandžio ra kvalifikuota išaiškinti pasaulio dalyse, nes yra ap- ja,
jos pasekmės ir doriškas dvasia 300 puslapių knyga Kaina .. >1.00
23 d. auštant tas pats Ren
kijos nupuolimas. Šių knygų turėtų
kiekvienas vyras, tėvas JUOZAS STALINAS
To sukilimo čia paduosi sų pulkininkas Bartolomej nenkapf užėmė Kretingą. komunistų liniją ir nedvi- skaičiuota, kad į Sibiro perskaityti
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų
prasmiat
pasakyti,
kas
tą
iiaukso
kasyklas
nespėjama
moterys, dukterys ir mylimosios ne pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
me svarbiausius karo žy visiškai sunaikino Rimkevi Sukilėliai pasitraukė. Bai.
į tokių kunigų globų. Para jis įgijo valdžių ir pašalino savo bu
čiaus vedamą sukilėlių da 24 d. -Augustavos
sukilėliai niją supranta, o kas yra be- prigabenti ikvaliai vergų; papultų
gius:
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., vusius draugus. Labai įdomi knyga
Ferdinand de Samcgitia. Kaina ............................................ 26e
Žemaičiai vadovaujami linį. Atkakliausiai gynėsi susikovė su priešu ties Kri- jėgis žinoti giliąsias Krem- mat kol naujų pristato, se- sulietuvino
Kaina .............................................. 25c
liaus
paslaptis?
Grynąjį
ko

nieji
išmiršta,
ir
todėl
iška

KODĖL AS NETIKIU
Sukoriausko, Gružausko ir mokyklinis jaunimas su novlaku. Po trumpos bet
ŽEMAITĖS RAŠTAI
munizmą
atstovauti
Ąmerisamo
aukso
kiekis
niekad
I
DIEVĄ?
smarkios kovos rusai užė-i
Kalinausko kovo 26 d. iš Narbutu priešakyje.
Laisvamanis čia pasako, kodėl Jia
kos
lietuviuose
yra
pastaty-j
nepasiekia
penkių
metų
Ar
žinote,
kad
Žemaitė
buvo
vie

trijų pusių puolė ir užėmė Balandžio 10 d. Raseinių me Vileiką. Sukilėlių vana žymiausių lietuvių rašytojų ? Ar negali tikėti. Pilna argumentų, ko
kad ji buvo paprasta kai rių nesu muš joks jėzuitas.......... 20e
Raseinius. Rusų įgula pa ir Šiaulių apskrityse 2,000 das pulk. Radišauskas įsa ti draugai Rojus Mizara ir plano nustatytos normos. žinote,
mo moteris, mažai mokslo išė.
ėjusi,
Antanas
Bimba.
Tiedu
vy

Bet
revoliucinis
sąjūdis
ei

sidavė. Raseinių apskričiui sukilėlių atkakliu puolimu kė trauktis. Pasitraukimą rai jau senai yra apibudinę na savo keliu, jo palaiky gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip LIETUVIŲ KALBOS
tūkstančiai ir milionai kitų moterų GRAMATIKA
“išvalyti” išsiųstas Bogda- išmetė rusus iš Raseinių. dengė Volotkevičiaus bū
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Pritaikyta Amerikos lietuviam*.
Pruseiką
sekamai:
mui
reikalingi
dideli
fon

apysakos yra tikras gyvenimas, Daug kas iš lietuviško jaunimo nori
navičius su buriu užklupo Besitraukiantis priešas į rys.. Zaborskas su 20 suki 1—Pruseiką yra imperia dai. Juk yra komunistinė Jos
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kaltų,
, , , ...
,
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- o senimas irgi dažnai nori paritint
du eskadronu rusų gusarų, Jurbarką, apšaudomas iš lėlių pateko rusam Į nelais listinės buržuazijos agen aksloma,
kad tik sotus va- rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos savo raštiškų lietuvių kalbos žinoji
kurių vieną dalį paėmė ne šonų, turėjo žymių nuosto vę.
Žemaitė yra daug raštų pa mų. Šita gramatika yra tinkama vi
dai tegali vesti alkanas aprašė.
tas;
rašiusi
Lietuvoje
ir Amerikoje, “ne siems, kas nori gerai lietuvių kal
Apie
tą
laiką
majorai
Pulių.
Sukilėliams
vadovavo
laisvėn, kitus išvaikė. Pri
leivis” parduoda
duodi jos ręstus parasy- bų išmokti. Didelė knyga, 144
2
—
Pruseiką
yra
buožės
mases
į
sprendžiamuosius
,
•
• tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi Kaina tik
.. 21-00
buvus didesnėms rusų jė Urbonavičius, Gruševskis, setas ir šonas puolė Mari vaikas;
mušius. Nekalbant apie vi-j laike pirmojo pasaulinio karo. Tuoampolės
įgulą.
Tačiau
bu

Javlokas,
«
Sukoriauskas,
•
----------------------------_ TAVO KELIAS I
goms, sukilėliai apleido
co svietą,
sviptn vipn
i !i -----vien lietuviai
lietuviai tin
tuiiį
zia,.raštuose
pajUok,a ji,r gražiai
gražiai aprašo,
pagina gramuStravinskis, Bogdanavičius, vo afemušti. Pušetui pasise 3— Pruseikos tėvas buvo b<į
SOCIALIZMĄ,
miestą.
čia
Amerikoje
bene
septy-i5V
gyvenime
būdų
ir
musų
paproburžujus ir žiaurus prole
parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kė
pasitraukti
į
miškus,
o
Kalinauskai
ir
Stanevičiai.
Kovo 27 d. Kostas HeruniS maršalus centro biure, O'sios rašytojos parašu, taipgi paveik kus socializmo aiškinimas.......... 26c.
tarų
engėjas;
piieglaudų, kurias Že
bavičius, Pranas Šemiotas, Neatvyko dalyvaut puolime sužeistą Šoną rusai pagavo 4— Pruseiką niekad ne kur dar majorai ir kapito- šiai
slai vaikų
vaikų
p;ieKlaudų
’ * paveiks
'
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
maitė
prižiūrėjo.
Yra taipgi
ir
pakorė.
S. Tiškevičius ir Adolfas Sirkontai, nes tiltas per Du
Žemaitės kartu su Andrium Bu PERSISTATYDA VO ŽEM$?
buvo ir negali būt komunis nai, prokurorai ir karo lau las
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
Precišauskas su savo bū bysą buvo suardytas, ir ne Bai. 28 d. Ignas Ješmo- tas;
Labai įdomus senovės filosofų dako teismai. Aišku, kad jų riai nužudė vokiečiai laike šito ka- leidimai
apie žemės išvaizdų. Pagal
riais puolė ir užėmė Šiau atvyko ties Vidukle sumuš nas su savo šauliais ir Jonas 5— Pruseiką yra morališ išlaikymui turi prisidėti ir -o. Tai didelė knyga, 12S puslapių, daugelį autorių
parašė Iksas. Antra
su garsiais raštais ir retais paveiks
tas Rimkevičius.
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Ma
liūs.
lais.
Kaina
....................................
60c
vietos draugai. Pruseiką
Horodenskis su raiteliais kai supuvęs elementas:
kalas. arba Kaip Atsirado Kalbas."
Kovo 28 d. Juozas Sirevi- Balandžio 11 d. brolių ties Liepavka (kaimas tarp 6— Pruseiką yra kurstęs yra finansinių vajų eksper ANGLIšKAI-LI ETŲ VISKAS
Parašė Z. Aleksa. Kaina...........10c
čius, D. Daubaras ir Tom- Kublickių vedami sukilę= Širvintų ir Musnikų) pasto- imperialistinę
ŽODYNAS
buržuaziją tas, o tas ir išgelbėjo jo gy
SOCIALDEMOKRATIJA IR
kevičius su . savo būriais liai, is viso 30 vyrų, puolė Į
stipriam rusu dali- paskelbti karą sovietskai vybę. Bet tai nereiškia, Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas BOLŠEVIZMAS
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi.
puolimu paėmė Telšius ir Švenčionis. Rūsy įgula 80 į“
Pagal K. Kautsky naujesmomia
Mes kasdien girdime daug angliškų
Rusijai ir biauriai yra ap kad nebuvęs ir negalįs būti žodžių,
Nelygioje,
medžiok

dažnai nežinome, kaip žiniomis tuo klausimu papildyta
laimėjo 100 šautuvų ir 2,- veteranų ir 30 raitelių pasi- linių šautuvų su kariškais šmeižęs tautų vadą draugą bolševiku koks ten imperia tikrai jiebetlietuviškai
vadinasi. Tam knygutė. Kaina..............................2©e
tiko juos salvomis. Pirmo
reikalui yra reikalingas geras žody
000 šovinių.
karabinais ir dalgių su dur Josifą Džugošvilį Staliną, listinės buržuazijos agentas nas. Taipgi kas turi giminių Europo TABAKAS
Kovo 30 d. netoli Airio- ji kulka pervėrė kun. Labu tuvais kovoje, išseko sukilė įtardamas, kad Maskva staiga ims ir apsišvies gi je
Kaip jis žmonėms kenkia. Liaoir nori jiems pagelbėti angliškai
išmol ti, tai geriausiai jiems- pasi- ■ kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir
galos rusai sumušė Stanevi tį. Narsuoliai palaužė rusų lių jėgos ir jie pasitraukė. siunčia Amerikon auksą pa liuose proletariato avangar tar
’,ius pasiųsdamas žodynų.
Tai daugelį iš gyvenimo patyrimų para
dydžio, 400 puslapių kny šė K. Stiklelis. Kaina .............. 26c
čiaus vedamą sukilėlių būrį. gynimąsi. Veteranai buvo Rusai užėmė Širvintus.
ramai draugų, kurie čia do tiksluose. Iš ožio pieno} kišeninio
ga, su ištarimų nuiadymais.
$3.00 ! “Keleivis,” 636 Broadway,
Šis pirmas nepasisekimas ir nuoginkluoti. o komendan
ruošia foster-bimbišką revo neišmelšite. Točka.
j SOCIALIZMAS IR RELIGIJA '
So. Boston 27. Mass.
aukos neįbaugino lietuvių. tas su raiteliais pasitraukė Bai. 29 d. M. Prozoro ve liuciją ;
laibai įdomi knygutė šituo svarbiu į —-----------------------------------------Į klausimu. Jų turėtų perskaityti kiekSukilimas nepaprastu grei Vidžių link. Balandžio 12 dami 100 šaulių, 80 raitelių 7— Pruseiką yra oportuORO MŪŠIAI
1 vienas katalikas ir socialistas. Pa- I
Remlcit biznierius,
d.
prie
Gašventės
kaimo,
ir 100 kautynėms netinka nistinis bradas;
čiu plėtėsi nuo Palangos
i rase E. Vandervelde, vertė Vardunas. Kaina .................................... 10c skelbiasi “Keleivyje.*
iki Rytų _______
Lietuvos. ___
Balan netoli Jurbarko, bėgantį iš mų c.algininkų, Kedainiuo- 8— Pruseiką yra organidžio 1 d. Goštautas su 130 Raseinių puk. Bartolomej se ant Nevėžio susikovė su zatorius kramolos prieš visukilėlių puolė Baisogalą, vedamą rusų dalinį dasiviję 5,000 gen. Sulimo rusų da sagalingąjį ir visaneliečialiniu. susidedančiu iš 3,000 mąjį komunistų partijos au
pėstininkų ir 2,000 kavale toritetą ir organizatorius
MES ATLIEKAM ...
rijos su 5 patrankom. Ko grobti lietuviškų organiza
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
va tęsėsi 6 valandas; rusai cijų iždus kontr-revoliucipuolė tiltą 4 kartus. Rezul niam darbui varyti;
Angliškai • Lietuviškas Žodynas
Jei tamstoms reikia—
tate rasų krito 300 vyrų, 9— Pruseiką yra frazių
virš 100 sužeistų, jų tarpe maišas:
<► BIZNIO KORČIUKIŲ
keliolika karininkų. Pro- 10—Pruseiką liaudies tei
<►
SPAUSDINTŲ VOKŲ
Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso
zoras, netekęs 20 užmuštais smo Brooklyne buvo nutei
o
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z,
ir 17 sužeistais, naktį pasi stas morališkai pakarti.
«► BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
parankaus 4” x 5’A formato, kaina $3.00.
traukė į Dotnuvą. Kauty Jeigu kas netiki, kad čia
O PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
nėse ypatingai atsižymėjo apibudinta Pruseikos fizio
“Keieivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
sužeistas narsus kapitonas nomija atitinka tikrovę, teŽodynas išleistas Europoje, jo autorius yra
Florijonas
Dzierdziejaus- lgui pavarto 1930-1935 metų
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
kas.
“Laisvės” puslapius ir ten virs Korėjos dabar dažnai
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu;
(Bus daugiau)
ras daugiau paaiškinimų Įvyksta dideli oro mūšiai, ku
apie tą buožės vaiką. O jei riuose kaujasi net iki pustreKELEIVIS
“KELEIVIS”
Laikas
užsisakyti
“
Kelei

gu draugai, po teismo nuo-1 no šimto lėktuvų iš karto.
636 Broadway,
So. Boston 27, Mass.
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.
vio” kalendorių 1952
sprendžio. jį nepakorė, tai Į žemėlapyje parodyta vieta.
tams. Daug informacijų ir todėl, kad Amerikoje nesu 1 kur kovėsi iš abejų pusių 25S
skaitymų. Kaina SO centų, rado kartuvių; pats gi Pra greitieji lėktuvai.
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120 Metu
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f

Puslapis šeštas

KELEIVIS, SO. BOSTON
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uždirbu gerai, geriau negu ŽEMAITE:
tūlas vyras.” Žinoma, iri
tokia motelis nėra priaugu
si vedyboms, nežiūrint, kad
L
butų 30 metų, jei mano, Į
kad vvras tik tada reikalin-' Žymioji lietuvių rašytoja Žemaiti turiu tos lazdelės. . . Duby
. .
,
■
• •
l»oti metais labai gyvai ir vaizdžiai
gaS, kai moteris pinigų ne- aprašė, kaip Žmonis Lietuvoje ke- sos atkrantėj, įlindęs į kar
įfžcirlirha
(liaudavo j atlaidus. Daugeliui musų
u<a.
'tas aprašymas primins, kaip mes ei- klyną, nusipioviau, eidamas
Geriausias laikas tuoktis davome į įvairius atlaidus ne tik nusidrožiau ir nešuos,
,
...
Šidlavon (Siluvon), bet
Kalvarijas
yra tada, kai Žmogus pra- ir kitas “Stebuklingas” vietas.—Red. džiaugdamos turįs vadovą į
deda ilgėtis priešingos ly
dangų.
ties draugės ar draugo, kai Šiemet tokie metai vilto; Kur tik užėjome kaimą,
nori turėti savo namų židi kunigai parapijonims vedini visur bromai skersai kelio
nį. Kitaip tarus, kai žmo eina į stebuklingas vietas— ištaisyti, vainikais išpinti.
ClUOtl, kiek tokiam tautieLaiškas iš Vokietijos
gus nusistoja, kai atsidžau- į Žemaičių Kalvariją. Rug Žmonių būriai, ypač vaikų,
Pagauname amžinai be. «ui leidžiama valgjli.
Įga viengungiška laisve, žo sėjo aštuntą dieną taisosi šalykeliais į mus vėpso. Pa
skubanti BALF pareigūną' Mu.™ beslkalbant atvydžiu, kai jis dvasiniai pri eiti į šidlavą ant atlaidų, keliais kryžiai žolėmis ap
Muencheno ištaigoj ir klam k",,, G^tingo sanatonjos
auga prie šeimos gyvenimo vadinamų šilinėmis; ren kaišyti.
šiam*
(valdybos pirmininkas p. J.
ir nebesibaikšto to gyveni giasi iš namų su buriu žmo Prieiname iki dvaro. Pa' —Ar galite nusakyti da- ''aivada; l
klausimą
mo dedamų pareigų. Kai nių ir su visomis bažnyčios sodnėj šalyje vieškelio pabaltines Vokietijoje likusių
RauJ°’ P' V a,vada atsa’
kas subręsta tarp 25-35 me parėdnėmis. Na, duok, Die- statytas staliukas; ant jo—
*
"
lietuvių gyvenimo sąlvgas? e‘
, x.
tų amžiaus, kiti dar vėliau, ve, sveikatą—eisiu ir aš j duonos,
druskos,
stiklinė
-O taip. Juo sįarėiau -O kas gi gali būt. pas
o yra žmonių, kurie ir žilo Šidlavą.
vandens ir plėčka. Ponai,
gerėja Vokietijos ekonominauJ°;, ,žlnote’ dzloIv;plauko sulaukę vistiek ve Klebono jau buvo užsa apstoję staliuką, belaukia
nis gyvenimas, juo tragiš- nlnkal greltal
L.‘dybiniam gyvenimui netin kyta, kad iš Kelmės išeis musų. Pirmuosius vis pra
kesnė darosi tremtinių pa- S.0Rlal t,e >!at-Ys' re,kaIa‘ 1?,
ka, nes nesurimtėja ir vai ketvergo rytą. Man į Kel leidžia, praleidžia pro šalį.
dėtis. Imkime pastogės rei- “e Pat-Vs; štal at',e?!au Ne
mę maž ne mylia, o ant Ti- Kaip priėjo klebonas, stapt
kosi vien smagumų.
kalą. Anksčiau dauguma l^.P^symų: Gelažiui buVyrui, sulaukusiam 40 tavėnų eis pro mumis. ir sustabdė. Sustojome visi.
stovvklų buvo palyginti ge- ?Rai stteptom.cmo uz oO
metų ir susikrovus pinigų, Lauksiu ant kelio. Diena Klebonas atsigėrė ir ėmė
rose kareivinėse, šiuo me- D^'. Stagmunas, jaunas
čia matosi du meilės kankiniai. Buvęs mokytojas Stan
retėja progos laimingai ve išaušo saulėta, giedra, šilta, kažką kalbėtis. Ponas tuo
ley W. Gibson ir buvusi jo mokinė 17 metę Joyce VnderNuo tarpu žiurėjo prisikišęs Į
sti. Mat, dėl turto bet kuri kaip vidurvasaryje.
hill pradėjo mylėtis kol ji tebebuvo mokykloje jo moki
gražuolė gali pasisiūlyti į pat ryto pasirengęs kelio juodą skrynutę. Subarškė
nė. I žtai mokytojas buvo atleistas iš darbo. Dabar jis
niai sugrusti į lentinius ba-.
A ..
žmonas, tačiau tokiais atve nėn, vis žirn iu į Kelmės ke jo kartinos, ir vėl sujudome
rakus; pavyzdžiui, iš Muen- gah Šatrijos maisto vai-į sako, kad greit Įvyksiančios vedybos ir skandalas užsi
jais šeimyninė laimė tęsiasi lią. Apie priešpietį pama eiti. Ponas lekia per žmo
baigs prie altoriaus.
cheno didžiųjų Wamer ka-J- Jmgelev.cius ir O.|
tol, kol vyras atiduoda žmo čiau iš tolo—atvilnija, at- nes, skrynute nešinąs. Už
ravimų tremtiniai iškeldi-Jasinskienė ?rašo Pin’S’J
nai pinigus. Vėliau, kai mirguliuoja minios svieto, bėgęs mums už akių, ateito
nėti j Schleissheim lentinius i™*1 suąeausiems dantims "maisto, nors truputi pini- čio, tik iš rusų zonos atbė- žmona
’
pinigais apsirūpina, vieškelis gal pusės viorsto jo ant tvoros, priešais atsi
barakus. Tokiam Grafen-! t.varkyt11.’
.’ 0 .vlsl®m® gy ir taip paskubomis pra- gūsio, ir visas pluoštas kitų ir meilė prapuola. Todėl kinta, mirga žmonėmis.
sukęs.
aschau prie Mumau vra .lems ligoniams jau n gi vertę visus lapus pastebėjo- su Įvairiomis bėdomis,
vyresni ir turtingi vyrai tu Jau ir giesmės girdėti;
Vėl sustabdė karūnas.
barakų net be lubų. Blo- lalkas ką nors gautL
me tuos pačius maldavi-! —Ar užtenkate išteklių rėtų būti atsargus savo pa jau, jau prisiartina, jau vi Ponas pasižiurėjo pasilen
giausios gi sąlygos lietu —Gerai, Gelažiui ir Stag- mus: “maisto, rūbų, vaistų, bent kraštutiniausioj bėdoj sirinkime ir neužmiršti, kad sos gražybės matyti: karū kęs, į skrynutę, trakštelėjo
viams yra mišriose stovyk niui pagelbėsime šiandien,. pinigų . . .” Retame lape atsidurusiems pagelbėti?
turtas yra viliojantis daly nos eina barškėdamos; kry ir nušoko nuo tvoros.
o
dėl
dantų
sutvarkymo
Į
klausimą
nieko
neatsakyta
'
—
Stengiamės.
Bet
tai
lose, kaip Valka prie Nuemkas, kuris gali pritraukti ne žius vainiku papuoštas; likberg, Moschendorf. čia jų teks palaukti. Gal kiek vė- ar parašyta “kol kas nerei- nelengvai mums vyksta, vieną moterį. Tačiau ne tamos, baltos karunikės, —Tai musų fotografijas
yra tik po kelioliką žmonių, liau atsiras pinigų. Kitiems kia.'’ Bet tai jau išimtis. Pirmajam prašytojui prieš teisinga butų sakyti, kad viena karūna vainiku išpin nutraukė,—žmonės eidami
jie atsiskyrę nuo lietuvių, ligoniams šį mėnesi galėsi- Perverčiam keletą prašy-iporą dienų pasiuntėme 500 visos moterys žiuri tik į tur ta, Marijos vardas ant dvie kalba.
paskendę masėje ukrainie me duoti tik cukraus po po- mų—iš jų matyti žiaurioji DM. Kitiems reikia kar tą ir tuo pačiu pateisinti jų kotų—tuos vis neša vy —Kur čia netrauks—to
čių, lenkų, vengrų, skursta ią svarų ir pieno bei kiau- tikrovė, štai žinomo teis I- vdio ir ilgiau palaukti, bet senbernius, kurie neveda rai. Paskui keturios mer kias gražybes!
ir reikalingi ne tik materia šinių miltelių, nes praeitą ninko, buvuso pogrindžio rūpinamės visų nepamiršti, vien iš baimės nustoti pini gaitės neša pirma palmą, o —Po stiklu padės, bažny
linės,. bet ir moralinės pa mėnesį buvome stipriau su-Į dalyvio, kacetininko, džio- su visais turim pasidalinti, gu arba dalytis juos su bu paskui šešios mergaitės, nu- čioje pakabins.—Tokias ir
sipvnusios didžiausį vaini tam lygias kalbas šnibždasi
galbos—laikraščių, knygų. šelpę. Kiekvienam ligoniui vininko. prašymas apmokė- Pagrindiniai musų ištekliai, sima žmona.
IRO savo veiklą skubiai davėm 10 dolerių vertės ti penkių operacijų—800 tai turimos sandėlyje gėry- Dažnas iš “senbernij,” ku ką gal nuo poros sieksnių, žmonės.
,DM—išlaidas; štai žinomo;bių atsargos: cukrus, pieno rie nesusikrovė turto, sako, eina juo apsiautusios klebo Prie kito dvarininko vėl
vairuodama į pabaigą už CARE paketą.
kliuvusius emigruojant tuoj —Ačiū. Dovanotam ark- Lietuvos dramos režisie- ir kiaušinių milteliai, kele jog be pinigu senam nega ną. Tasai gi, šv. Jono ke radome stalelį su duona,
perveda į vokiečių ūkį. (Jie liui į dantis nežiūrima. Bet,riaus, besiruošiančio po ii- tas maišų rūbų. Tačiau pi lima vesti. Taip pat ir mo puraite apsimovęs, drožia, druska ir vynu. Bet visur
vieną kleboną tepagirdo;
laikomi jau įkurdintais!) ,butų gera, kad ir visi kiti gų metų gulėjimo apleisti nigų mums neišpasakytai terys dažnai sako, kad jei kaip senis.
Rugpiučio 1 d. IRO išlaiko- ligoniai po kelias markes sanatoriją, prašymas pagel-' trūksta. Juk šitomis gėry- vvras vra vyresnio amžiaus Maršalkos, su barškan kitiems pakeleiviams nei
mose stovyklose musų zono-jgautų. Žinote, kiekvienas bėti jam pirmajam laikotar- bėmis negalim apmokėti ir neturi daug pinigų, tai čiomis lazdomis, aplink kle vandens lašo nepasiūlo.
je gyveno tik 841 lietuvis, nori kokį obuolį sugraužti pv išėjus is ligoninės. Gra- operacijų išlaidas; negalim tekėti rizikinga. Man atro- boną žiuri tvarkos, daro ke Prieš Tytavėnus maršal
Visi kiti gyveno vokiečių (sanatorijoj vaisių neduo- ži perspektyva: nei kamba- padėti susitvarkyti dantų do, kad vedybos, kurios ky lią. Giedotojų būrys, eida kos, užėję už akių, ėmė tu
ukyje. Dauguma žmonių, da arba labai mažai teduo- rio, nei rūbų, svetimam kra- (o su šituo defektu emigra- la nežiūrint į turtą, yra lai mas sykiu su klebonu, gie rėti pirmuosius: pirmieji tu
šte—gyvenk iš 42 DM, bet ci jos sąlygos nepraleidžia); mingesnės, nes tuomet tiek da litaniją; toliau kitas bū rimi, kiti eina iš užpakalio
nors kiek ir ligotų, labai da) laišką parašyti . . .
trokšta darbo. Deja, darbą Pamatęs, kaip gautingie ir jas kol dar gausi! Štai negalim pasotinti skilviu vyras tiek moteris savo pa rys gieda rožančių; ir taip —prisigrūdo kelias, nebeiš
čia didele laime, čiai prašo BALF pagalbos, prašymas ir sąrašas dešim- sergančio L'gonio; negalim sirinkime ieško gero budo, būriais, tuomi pačiu keliu sitenka, traukiasi i šalis.
gauti laikoma
nes visoj VZakarų Vokietijoj i teiraujuosi ir apie kitų ligo-ties Schleissheim invalidų, jų pasiūlyti džiovininkui, panašumo charaktery, o ne eidami, vis kitą ką gieda. Prisklydo plačiai visas pu
yra du milionai bedarbių, ninių bei sanatorijų ligo-į štai prašymas sunkiai er- kuriam pirrr. j eilėj trūksta skaičiuoja viens kito pinigi- Praleidęs visus, pamatęs šynas žmonių.
Vokiečių įstaigos ir įmonės, nius ir bendrai apie tremti- gančio po inkstų operacijos riebalų ir vaisių,—baigė
Jeigu turtas butų Te visas gražybes, įsimaišiau į
Girdėti Tytavėnų varpai;
jauno
studento
brangių
vaipasikalbėjimą
BALF
įstąisuprantama, darbu stengia- nius.
imantis vedybose dalykas, žmones ir sykiu eidamas matyt ateinant priešais mu
si savuosius pirmoje eilėje —Į šį klausimą bendrą stų, štai prašymas berlvnie- gos Muencher.e pareigūnas. tai turtingi žmonės visi tu pralenkiau kleboną, Įstojau sų pasitikti. Atėjo kunigas
aprūpinti. Tuo budu trem-atsaką taipgi galime rasti
rėtų laimingas šeimas, tuo į pirmuosius. Čia gi pirm su visa bažnyčios parėdne,
tiniams lieka tik barakinis surašymo lapuose. Paimtarpu matome, kad jie daž kunigo eidamos bobos be- dar gražiau kaip musų.
šaukdamos:
gyvenimas be darbo su pa- kime keleto apylinkių bylas
Kiek tų karūnų, liktarnų,
niausiai “divorsuojasi.”
šalpa, kurią viengungiui su-ir pavartykime jas. Sura“
Lokamns
bagočius
iš
pe

kryžių!
Mažos, baltai parė
Jei vvras vra sveikas,
daro 42 DM (lygiai 10 do-,šymo lape tarp kita ko yra!
dytos mergaitės atnešė vai
darbštus, negirtuoklis ir ne- klos atėjo . . .”
Pasitaiko, kad kai kurie tuomet vesti, kai jis yra pil- padauža, tai toks be baimės Kiti pašaliečiai kelyje po nikus. Žmonės, ir vieni ir
lerių) į mėnesį, o vedusiųjų klausimas: “Kokios parakiekvienas šeimos narys mos reikalingas iš BALF’o. vvrai peranksti veda. Vos nai subrendęs ir nusistovė- galėtų dairytis žmonos, ne truputį šnekėjome. Paty kiti, gieda, šaukia. Kuni
gauna dar po 20 DM. Iš tų Atvertę patį pirmąjį sulaukę 20 metų, bėga prie ics. Jeigu vyras mėgsta i žiūrint, kad jis persirito per riau, kad iš Kelmės išeinant gai sustojo. Kryžiai, karti
pinigų reikia apsimokėti už Memmingeno apylinkės la- altoriaus, pirmąja meile ap- linksmą gyvenimą, naktines'40 metų ir nesusikrovė tur- kiekvienas turėjęs mest gri nos lenkiasi prieš viens ki
kambarį, elektrą, nusipirkti pą skaitome: “maisto ir pi-!svaigę. Netrukus susilaukia išeigas, visokius lošimus, tai to. Ir iei jis randa mergi- viną ant ištaisymo naujos tą: Kelmiškės su Tytavėniškurą.
Mėginkite apskai- nigų,” atvertę antrąjį— vaikų ir susidaro šeimos ži- jis, nežiūrint kokio amžiaus ną, kuri nenori vien pinigų, kapos; buvusios kunigiuko kėmis sveikinasi. Bobos už
dinį, kur juos pririša prie bebūtų, nesiūs vedyboms tai tokios vedybos gali bū mišios; paskui pasakęs gra niko verkti, ant kelių pulti.
DVINVKŲ PLIKI S DERLIUS
namų. Tokie jauni vyrai,l“daaugęs,” nes jo polinkiai ti visai laimingos.
žų pamokslą, palaiminęs ir —O, Motina Dievo! Pa
matydami savo vienmečius| trukdys ramų šeimos gyve- Pas lietuvius yra įsivyra išleidęs. Sužinojau vėl, kad nele Švenčiausia! Kryžiai,
draugus nevedusius ir lais- nimą. Tiem. kurie nori ve vusi nuomonė, kad jei vy keliaujant su parapija rei karūnos lankstosi! Nei ant
rtis, pradeda po kiek laiko sti. reikėtų žiūrėti ne savo ras neveda iki 50 metų, tai kia turėti balta lazdelė; su Juozapato pakalnės nebus
gailėtis, kam jie anksti su- amžiaus, bet savo polinkių tokiam jau nebegalima apie vaikščiojus gi su ja atlai gražiau. Danguj taip sveisituokė. Mačiau vieną net ir turėtų atprasti nuo tų vedybas galvoti. Pas ame duose, sugrįžus namo, pasi kinsis.
verkiantį ir kaltinantį mo- įpročių, kurie vedybiniame rikonus yra kitaip. Jie ve dėti ją į skrynią; kaip mirsi Musų klebonas negirdė
tiną, kam ši leidusi jam gyvenime nepakenčiami ir dasi ir 80 metų sulaukę. —liepti įdėti sykiu į grabą, jau ar sakė ką. Tytavėniš
tuoktis. Bet motinos čia ilgainiui šeimą išardo. Jei Žmogus iš prigimties ieško tai ta lazdelė nuvesianti ta kis gi, verkdamas, ėmė
niekuo kaltos.
Paprastai vyrai liuoslaikį mėgsta pra draugės, ypač vyresniam ve tiesiai į dangų.
šaukti:
motinos perspėja sūnūs, leisti restoranuose, su link žmogui yra sunku būti vie Gera butų taip lengvai
—Laukia jūsų Panelė
kad peranksti nesivestų, bet smais draugais ir draugė nam. Todėl jei susitinka pasiekti dangų, bet aš ne Švenčiausia šidlaviškė! Su
jaunikliai, jausmų vedini, mis, jei jie nuolat turi kokią du žmonės, kurie atitinka
atvira širdžia laukia! Neš
jokių patarimų ir perspėji- nors “simpatiją,” tai tokie savo charakteriais, tai butų kio noro, kurio negalima kite savo širdis! Neškite
mų klausyti nenori. Tik pa vedybiniam gyvenime ne neprotinga skaičiuoti metus butų patenkinti, jei tik jis savo vargus, rūpesčius! Ati
skui pamato, kad peranksti bus laimingi, kol nepripras ir nesivesti vien dėl to, kad neprasilenkia su prigimties duokite jai! Atiduokite Pa
šį rimtą žingsnį padarė.
prie namų ir vienos drau jau, girdi, pervėlu. Ypač nuostatais. Progų nereikia nelei Švenčiausiai! Ana jus
gės.
Daugelis tokių vyrų ir tie, kuriem atsibodo vien laukti. Reikia patiems ban paguos,
patiešys, išmelš
Yra nuomonė, kad vedy
boms yra tam tikras laikas, negalvoja apie vedybas, nes gungiškas “stonas,” ir ku dyti jas sudaryti. Tie, ku griekų atleidimą, danguj
ir jei tą laiką pražiopsosi, jie jaučiasi patenkinti savo rie atprato nuo viengungiš riem ilgu vienam, kurie no gyvenimą. . . .
(Bus daugiau)
tai vesti pervėlu. aAš su to- “viengungišku stonu.” Tą kų papročių, turėtų būti pa ri šeimos židinio, neturėtų
kia nuomone sutikti nenore- Pa^ galima pasakyti ir apie drąsinami tuoktis
liūdėti skaičiuodami savo
čiau.
Pasitaiko,
kad
kai
tas
merginas,
kurios
mėgsmetus
ir sakyti “pervėlu.”
Sutinku, kad senstant re
Mrs. Gulley, buvusi matematikos mokytoja, turi šešių
Musų tėvų krašto Lietu
kurie peranksti veda, bet ta laisvę, linksmas kompa- tėja progos surasti tinkamą Ieškokite, žiūrėkite ir rasi vos išlaisvinimo siekia Ame
vaikų šeimų, kuri atsirado vis poromis. Vyresnioji pora
niekad nėra pervėlu vesti, n ijas ir restoranus. Tenka partnerį-partnerę, bet prie te, nes tuoktis niekad nevė rikos Lietuvių Taryba ir jos
8 metų, vidurinioji 4 metų ir jauniausioji vienų metų.
sa norų viskas galima. Sako lu!
Vedyboms amžius nėra kai kada moteris girdėti
«
Visi vaikai yra berniukai, šeimos tėvas tarnauja Kelley
vykdomas Vajus. Paremk i,
Čikagos Vaikinas.
oro bazėje, prie San Antonio, Tezas.
nustatytas.
Žmogus gali kant; “Kam man tekėt? Aš ma, kad gamta neduoda to
tautieti, tad jos darbus!
ROMANAS IR SKANDALAS KARTI

Kelionė į Šidlava

Jie Gyvena iš Dešimts
Doleriu Menesiui

Vesti Niekada Nevėlu

Nr^0^^aUų^^951

Puslapis Septintas

KELEIVIS, SO. BOSTON
AMERIKIEČIO DOVANA JAPONAITEI

Prietarai Kenkia

|Iš Plataus Pasaulio
Etna Veikia

Netoli Lewiston”o, Me.,
yra Greene miestelis, kuriame gyvena būrelis lietuvių
pranciškonų. Iš savo buveinės pranciškonai lanko lietuvių kolonijas ir vienas
pranciškonas buvo dažnas
svečias Levvistone, kur jis
vedė chorą ir neretai pasirodydavo visokiuose lietuviškuose parengimuose.
Bevadovaudamas chorui
pranciškonas Įsižiūrėjo, o
paskui ir įsimylėjo Į vieną
dainininkę. Jai irgi patiko
jaunas pranciškonas ir, po

Jugoslavijos Ūkis

Didžiausias Europos vul Jugoslavijos vyriausybė
kanas Etna, Sicilijos saloje, nutarė ir parlamentas pat
praeitą savaitę
pradėjo virtino panaikinti Jugosla
veikti. Tiršti kamuoliai dū vijoj prekių racionavimą,
mų kyla iš kalno j padan pakelti darbininkų uždar
ges, o iš vulkano žiočių ver bius ir duoti daugiau laisžiasi karšta lava, kuri slen , vės privatinei iniciatyvai
ka kalno atšlaitėmis žemyn ūkiškoje veikloje. Uždar
viską naikindama pakelėje. bių ir algų pakėlimas liečia
apie 1,000,000 darbininkų
Anglijos Karalius
ir tarnautojų.
Gydytojai praneša, kad
Anglijos karalius Jurgis
šeštasis po sunkios operaci
jos normališkai sveiksta ir
kasdien stiprėja. Karalius
pasirašė “karūnos tarybos”
sudarymo aktą. Į tą tarybą
Įeina šeimos nariai, kurie
pavaduos karalių Įvairiose
jo pareigose.

Graikijos Vyriausybe

Pranešam, kad musų skai
tytojai Anglijoj gali atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio” atstovą šiuo adresu:
Mr. A. Zamžickas.
26 Devonport Rd.,
London 12 W.
Priima naujus užsakymus
ir atnaujina prenumeratą.
Parduoda “Keleivio” visas
knygas.
“Keleivio”
kaina
Anglijoj 3 su puse dolerių.
“Keleivio” Adm inist racija.

pildyti. Daugelis “Įžadus”
davusių gyvena kaip ir kiti
žmonės, užmiršdami tą ce-į
iibatą. Bet jie “laužo Įža-,
dus” pasislėpę nuo žmonių
ir, jei kas apie tokių kunigų ar vienuolių meiliškus
žygius išgirsta, tai tik galva pakraipo ir užmiršta,
Tula^ dar sako: kas gi čia
tokio, ar kunigas nėra toks
pat žmogus!

Bet kada kunigas ar vie Pavergęs Lietuvą priešas
nuolis nenori slapstytis ir nesigaili nieko iai naikinti.
Vektaatoiauti, tadUiit tilAr- Tn>. lictuvi- P?Saj'«į
d d ^visi» visokius ‘ aukos ir neparemsi ALT

kiek laiko, juodu sutarė ir „
vede. Po vestuvių jaunave-;
,
juog
dziai .svaz.avo gyvent. ! reik:,ų tik pasveikiSi, kad
Cleveland, ir ten gyvena,
«
vejdmainiavi
įodos, kita pavarde, negu Jie ir gyvena normališkų
mo
pranciškonas turėjo, kai gyvenimu. Bet žmonių pne-

Graikijos karalius pavedė
sudaryti vyriausybę genero
lui Plastiras, kurio vedama
demokratiška partija parla
mente turia tiktai 72 atsto
vu iš 250. Maršalo Papagos partija su 110 atstovų
atsisako Įeiti Į bet kokią ko-:
aliciją.

MUSŲ SKAITYTOJAMS
ANGLIJOJ

vykdomo Vajaus jai išlais

vinti?

13 DŪMINĖS LŪŠNELES
Gražios eilės, dainos ir
deklamacijos

.
...
Lewistone chorą vadovavo. taringumas yra toks keistasi . . .. .
Nei pranciškono, nei tos dalykas, kad žmonės veid tuvių nuotykius Amerikoje.
Kaina $1.00.
mergaitės pavardės neskel mainiavimą pakenčia, bet
Užsisakykit
pas autorių:
biu, nes tas visai nesvarbu. dėl atvirumo ir sąžiningu
Šv. Lauryno Kanalas
Karo meta Okinavos saloje šita japonaitė neteko kojos ir
'Svarbu, kad vienas jaunas mo gatavi yra iš kailio išsi
K. B. Kraučiunas
TASS Musų Sostinėj
vaikščiojo pasiremdama šiurkščiu mediniu kriukiu, šis
Kanados vyriausybė nu
žmogus,
kuris
buvo
pasiža

Daynard Drive, Canton, Conn.
nerti beplepėdami.
amerikietis dabar padarė ir padovanojo jai kriuki iš ne
tarė viena kasti šv. Laury Amerikos laikraščių re
(Nr. 12, 1952)
dėjęs gyventi vienuolio gy
rūdijamo
metalo.
no kanalą, kuris jungs Di porterių draugija Washingvenimu, metė vienuolyną ir! Iš dievobaimingos Itali-Į
džiuosius Ežerus su Atlanto tone nutarė nepašalinti So
vienuolio “stoną” ir perėjo i jos pasakoja, kad ten vals- SVARBIAUSIS IŠRADIMAS
vandenynu. Jei JAV nori, vietų TASS agentūros at-;
1
* *
O Į normalų gyvenimą, koks kiečiai vienoje srityje būtiPASAULY
jos dai1 gali prisidėti prie to stovo iš kongreso posėdžių;
jam daug geriau tinka. Da-'nai verčia, kad kunigai jų 10 metai kaip legališkai yra
projekto, bet jei Amerika ir iš kitų vietų, kur leidžia
*_________ **
.
bar tas vienuolis gyvena, parapijose turėtų gaspadipardavinėjamas žmonėms
dels, Kanada viena finan mi Amerikos spaudos atsto
“
kaip
visas
svietas,
”
jis
nenes.
Kol
kunigas
neturi
yra geras vaistas, kurs pašali
suos tą didžiuli projektą. vai. Sako, neverta elgtis WILKES-BARRE, PA. t sutiko savo talentais prisi- besideda kokiu tai šventuo gražios gaspadinės, valstie naTai
skausmų,
užgydo žaizdas (tik ne
-------, dėti pagelbėti bendram
vėžio), sustabdo dantų gėlimų ir
Amerikos kongresas svy taip, kaip bolševikai elgia
ju,
jis
dirba,
kaip
ir
visi
čiai
jį
skaito
nevertu
tarp
odos niežėjimų, pilės pagydo be ope
si su Vakarų spaudos atsto Rocky Glen Parke rugsė-1 darbui—paremti Vokietijo žmonės, jis braukdamas sa jų kunigauti.
ruoja.
racijos. Tai yra 5 rūšių mostis, už
Paklausus,
je 23 d. LRKSA apskrities, je likusiems lietuviams,
sakoma numeriais:
vais.
1—M. J. Švilpas Herb Salve,
Įvyko piknikas su gera pro-.ypač seneliams,- ligoniams, vo veido prakaitą duoną kodėl valstiečiai verčia ku a Nr.
remedy ior skin irritation. Nuo
Japonija Ginkluosi*
valgo
ir
savo
šeimą
užlaiko.
nigus
“
imti
gaspadinės,
”
jie
visokiu odos ligų, kvepianti mostis,
grama. Publikos atsilankė. našlėms.
Irano Premjeras
stebėtinai greit gydo žaizdas, išbė
Aš
iš
savo
pusės
noriu
aiškina
taip:
jei
kunigas
tu

apščiai.
j Kauno ir Vilniaus operų
Amerikos ambasadorius
rimus, votis, athlete’s feet, nosies ir
burnos nesveikumų, nudegimų, au
Japonijai Įspėjo Japoniją, Irano premjeras Dr. Mos-į Programą atidarė M. Zu-į solistė Felicija Pupėnaitė^ pasveikinti tą vienuoli, kad ri g2spadinę, mes galime sies
skaudėjimų, hay fever. Kaina
jis
išdrįso
pasielgti,
kaip
jo
būti
ramus,
kad
jis
musų
$1.25.
padainuos
kad ji turi būti pasiruošusi sadegh keta atvykti i Nevv i jus, “Garso” redaktorius, j Vasiliauskienė
Nr. 2—M. J. Švilpas Salve for expati ginti savo teritoriją ir Yorką, Į Jungtinių Tautų Trumpai apibrėžė pikniko į gražių lietuvių liaudies dai- sąžinė jam liepė ir neveid žmonų ir dukterų nevilios, extemal pains. Mostis nuo paviršu
mainiavo, nėjo prieš savo o jei jis nenori “imti gaspa
skausmų: kojų, rankų, strėnų,
neturi atsidėti tiktai Ame saugumo tarybos posėdi at-! tik>la įr sakė. kad pelnas ’ nelių ir operos arijų. Pu- prigimtį ir nevaidino to, kas dinės,” tai kaip nuo tokio tinių
sprando, kaklo, nutirpimo, neveiklu
mo sųnarių ir raumenų, blauzdų
T
.................. apsaugosi mergaites ir jau-1skaudėjimo
rikos karo pajėgomis. Ja stovauti Irano interesus de eis Amerikos Lietuvių Ta pėnaitė vra mokiusis Rvgoj .. _
prieš lietų, pššshss ašt=
™ 1
ponijoj reiškiama abejonių batuose dėl Anglijos iškelto rybai, o kita dalis šelpimo ir Kaune. Vokietijoj kon- j1? ner^.
9
Irų kosulį. Kaina tik $1.25.
’ Nr. j—M. j. Švilpas Ointment for
lr ls- nas Žmonas.
Programą vedė certavo lietuvių stovyklose kia P?hnketl
dėl ginklavimosi, bet fak skundo JT organizacijoj darbui.
toothache and gum hardening.
Ši
tvermės,
nes
tai
seimai
gy

kvepianti mostis ant syk sutabdo
tiškai ginklavimasis jau yra prieš Iraną dėl aliejaus ka Dr. Volybus, anglų kalba. ir kitataučams.
Tas
italų
valstiečių
prota

skausmų
ir sustiprina smegenis
venime reikės daugiau kan
Daktaras praeituose rinki
syklų nacionalizacijos.
(gums), kad ir neturi dantų, bet ne
pradėtas.
vimas
yra
visai
teisingas.
smegenys. Vartok. $1.00.
muose išmktas kaip centra- Artistei Pupėnaitei akom trybės, negu šiaip bet ko Jie iš patyrimo žino, kad sveikos
Nr.
4—Švilpas
new
discovery
GRAŽUOLĖ GLAMONĖJA Ožf
salve
for
itehing
skin
or
poison
ivy.
linis daktaras kvotėjas. Jis panuos Aleksas Mrozins- kiai šeimai.
“Įžadai” yra menka apsau
mostis greit pašalina niežėjimus
savo pareigas ėjo tūlą lai- kas, brooklyniečiams jau Mat, pas žmones yra ga ga, kai pagunda pasitaiko, irŠi išbėrimus.
$1.25.
5—M. J. Švilpas Herb Salve
k, bet vėliau centro virši pažįstamas lietuvių koncer lybė prietarų ir daugelis o todėl ir reikalauja, kad forNr.pilės.
Ši mostis greit pagydo
“skersai” žiuri, kai
. . x
,.
pilės be operacijos. $2.50.
ninkai ji pašalino dėl kokių tų akompanatorius. Lietu žmonių
kunigas ar vienuolis pasiel-lkunl.?ai turėtų gaspadinės
dėžučių nurodyta, kaip varto
tai priežasčių. Dr. Voly voje jis buvo valstybinio gia teisingai, atvirai metai11' Paliktų jų dukras ,r zmo ti Ant
ir užsilaikyti. Klausykit leituvių
radijo nedėldieniais nuo 11:30 ryto,
bus yra įtakingas vyras tarp radio akompanatorius ir
WKNB, iš New Britain, Conn. Per
dėl
kokių
nors
priežasčių
na>
ram
?beje.
lietuvių.
'
, - ♦ dainininkų mėgiamiausias
kant už $5, viena dėžutė duodama
Dagilii
nemokamai.
Reikalingas partneris,
nebepriimtinus pasirinkto
pianu
palydovas.
vyras ar moteris. Platesnės infor
Programoje dalyvavo vy
sios profesijos retežius ir
macijos laišku. Užsisakydami vais
rų choras iš Pittstono, po Dramos aktorė Ase Dau- pradeda gyventi, kaip gyve
NAUJAS IŠRADIMAS
tų, siųskite čekį ar money orderį.
vadovyste B. Overio ir gyvietytė koncerte dekla na visi žmonės. Tas musų1 Kaip išgydyt suparalyžuotus. Bet
M. J. ŠVILPA
(Pirma reikalingas koks gyvulys, P. B. Box 73, Sta. A, Hartford 6,
akompanistės Astrauskai muos rašytojos Nelės Maza- prietaringumas
...
pasireiškia 'kiaulė butų geriausia. Aš girdėjau.
Conn.
Dfllionivietv-ir**“&*"**
r
„
kad pas farmerius randasi. Prašau
tės. Dainavo puikiai. P. laitės
(40)
kurvba.
. .a
net ir tarp vadinamų pazan-pranešti.
<4i»
Poderis sudainavo porą te aktonaut. pradėjo šiauj ž]noni kurfe
NAUJA GYDUOLĖ
dainelių angliškai. Jis dai liuese, o pnes išvykdama is
. ,,
M«h.
Alexander’s
Nau
auja
nuoja dažnai piknikuose.
Maistinga G y d u o 1 ė
LietUVOS ji Vaidino Kaune jrrn/ynpe kreivai nasi^aino iši Administracijas paaiškinimas: Už

K
oresponaenciioo

ikintj

ianTiimn dramos teatre Vo-

jaunimo mamos teatie. VO-iširdi
Anglių kasėjai daugumo kietijoje, drauge SU kitais I

JUOZAS STALINAS
— arba —
Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė
Rusijos Diktatorium
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir vardų nurodymais.
Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia,
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė ji ntminei?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 82 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
27, Mase.

drąsiuii

’ Krei?ai pas^aipo 1S

r

laikrašii<) a<Jminis.

mo ir atvdrumo.
tracija neatsako ir deda juos taip.
ie v5«mn1ioi d,.n kaiP *auna juos parašytus. Pataiso
dirbo b/SSK.
,ik u<”' k" ’kdbsi“ “ prašo.

dramos aktoriais,
da Įžadus, kad jie gyvens
Augsburgo teatre.
■ celibate.
Tokie “ižadai”
Brooklyno Operetės Cho- yra priešingi žmogaus pn
ras atliks didžiąją progra gimčiai ir tik ligoniai arba
mos dalį. šiuo metu choras fanatikai tokius Įžadus gali
auga savo nariais ir reper
tuaro turtingumu bei jo at
PIEŠIA DANTIMIS
likimu.
Chorą diriguoja
White Haven sanatorijos Mykolas Liuberskis, buvęs
gydytojai sako, iš 820 ligo Lietuvoje eilės choru vedė
nių pasitaisė apie 60 nuo ju, tarp jų ii Perkūno Cho
šimčių. Kai kurie grįžta Į ro dirigentas. Vokietijoje
darbą. Tik vienas nuošim vadovavo Aušrinės Chorui.
tis grįžtąs į kasyklas.
Kiti per teismą išgauna Po koncerto šokiams
savaitinę mokestį po $25, gros Adomo Jezavito orkes
pakol išamokama $5,200. tras, pavasari minįs 20 me
Keletas lietuvių gavo. ši tų kai groja lietuvių pramo
tie pinigai sumokami per gose.
Koncerte bus žymių sve
darbo kompensacijos de
I artamentą.
čių, kurių tarpe ir tik iš
J. V. Stanislovaiti*.
Europos atvykęs vysk. V.
Brizgys. Jis amerikiečiams
NEW YORK, N. Y.
perduos Europoje likusiųjų
lietuviu sveikinimus.

je gauna dulkių dusulį,
taip vadinamą “antracite
silicosis.” Dabar kompa
nijos nuo iškastų anglių to
nos moka 30 centų Į fondą,
iš kurio darbininkai gauna
senatvės pensiją, pomirtinę
ir gydymą sanatorijoj.
Gražaolė Harieta Wilson’aitė glamonėja ožį. kuris buvo
atgabentas Į Kalifornijos gyvulių parodą. Ne vienas sen
bernis norėtu boti šito beragio ožio vietoj.

tokius

Šalpos Vajui Koncertas
Spalių 7, New Yorke

Šis koncertas yra pirma
sis po vasaros atostogų ir
Didžiojo New Yorko tremtinių vajaus užbaigos
tremtinių šalpos savaitė proga, tikimasi, kad svečiai George
__
Henris, artistas parabaigiama didžiuliu koncer- gausiai pripildys salę, ku- užuotomis ran komis, guli
tu spalių 7 d. Pradžia 4irioj gali sutilpti per 2,000 philadelphijos ligoninėj." Meval. popiet.
(Žmonių. Koncertas įvyks nininkas nuo 1949 melą neProgramoj dalyvauti va- Lošt Batalion salėje, 93-29 gali valdyti ranką, todėl išsijaus komiteto pakviesti lie- Queens Blvd.. Elmhurst, L. mokė piešti įsikandęs pieštu
ką ( dantis.
tuviai menininkai mielai I., N. Y.
f

REUMATIŠKI SKAUSMAI
Deksnio Gjriinga Mostis, sudaryta
:š <lau" skirtingu elementų, turi sa
vyje galingų šilimų, šildydama gair.gai. ištarpina Reumatiškus skaus
mas. rankr. kojų skaudė :ima ir tir
nimų. dieglius, šalti. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės,
'telauk ilgiau, bet tuojau įsigyk
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuve. Kaina 2 oz. $1.00;
1 oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė—
10 oz. $5.00
(41)
DECKEN’S PRODUCTS
P. O. BOx fi*>. Newark 1, N. J.

yra mišinys riešutų,
uogų, šaknų ir lapų;
ji yra vartojama nuo
visokių nervų ligų ir
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir
lytiško silpnumo, grei
to
pavargimo,
gera
nuo inkstų (kidneys)
ir dėl visokių vidurių nesveikumų—
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimu. Vartojama arbatos for
moje.
Svaras $8.000, pusė svaro
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadawy
South Boston 27. Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių

Organizacija Pasaulyje
TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
$5.000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. SOth SU
N«w York 1, N. Y.

9
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas
LDD 21 KUOPOS
METINIS BANKETAS

I LAS VEGAS

Nr. 40, Spalių 3, 1951

Skautės Įdomaujasi Mokslu
REIKALINGAS VYRAS
ATVYKO J. BŪGA
TAUTOSAKOS RINKTI
Kuris žino kaip pagaminti pie-

Rugsėjo 21 d. Šatrijos
Raganos vardo skilties vyr.
skautės turėjo skt. V. Barmienės bute sueigą. Pašne
kesį skaitė p-lė Irena Jurė
naitė, J. E. Burke High
School mokytoja, apie Bos
tone esančias aukštąsias bei
aukštesnias mokyklas ir
studijavimo galimybes.
Prieš du metu tik dvi skil
ties skautės mokėsi high
school, o kitos dirbo fabri
kuose. Šiandien mokosi jau
9 skautės įvairiose aukštose
bei aukštesnėse mokyklose.

tus tavernoj ir apšvarinti vietą.
Darbas lengvas, valandos geros.
Kreipkitės į:
(40)

Metinis LDD 21 kuopos
Juozas Būga, lietuvių tau
banketas jau čia pat. Jis
tosakos rinkėjas, atvyko iš
įvyks spalių 21 d., sekma
Chicagos ir apsigyveno 250
Simon Alukonis,
309 D and Second Strąets,
dienį, 6 vai. vakare, Lietu
Columbia Rd., Dorchestere.
So. Boston, Mass.
vių Piliečių Draugijos audi
Jis prašo lietuvių žinančių
AUTOMOBILIŲ IR
LDD 21 KUOPOS
1
—
——s ■
■
liaudies dainų, pasakų, mįs
TROKŲ INSPEKCIJA MITINGAS SEKMADIENI torijoj, South Bostone. Ti
ATLIEKAME IVAIRIUS
kėtai jau platinami. Šiuo
lių, priežodžių ir k. pasi
SPAUDOS DARBUS
raginame
publiką
įsigyti
ti

skelbti
pas
jį
arba
pranešti
Automobilių registracijos ši sekmadienį, spalių 7
‘•Keleivio” redakcijai savo
viršininkas Rudolph
F. d., Lietuvių Piliečių Drau- kėtus iš anksto, kad pagel
FORUM PRESS
yra liet uv tik*,
bėjus
rengėjams
kuo
geriau
adresą,
kad p. Būga galėtų
King prašo mus pranešti gijos apatinėj svetainėj,
moderniaka spau»pas juos atsilankyti. J. Bū
tu»ė, kurios savi
“Keleivio”
skaitytojams, kampas Broadway ir E St., pasiruošti svečius priimti.
ninkas yra
A.
ga
išbus
čia
apie
porą
mė

Praeityje
LDD
21
kuopos
Peldiius, ilgus
kad šį mėnesį prasidėjo au- So. Bostone įvyks Lietuvių
■ metus bures “Dar
nesių. Keta lankytis ir Bos
tomobilių patikrinimas (in-i Darbininkų Draugijos 21 ruošti banketai buvo atsi
bininko" adminis
tono apielinkėse.
tratorius. S i o j a
spekcija). Visi automobi- kuopos susirinkimas. Pra lankiusiems svečiams tikras
spaustuvėje
yra
malonumas. Ne kitaip bus
atliekami įvairūs spaudo* darbai: kaip
bai, trokai ir kitokie moto- sidės 3 vai. po pietų,
tai: konstitucijos * mokesčiu knygelės*
Nevv Boston Committee
riniai vežimai privalo but Visi kuopos nariai šiuo ir šį kartą. Smulkmenas
pamfletai * plakatai * įvairūs tikietai •
antraštės, • vokai • vestuvių
Žada Tęsti Savo Darbą
Sueigoj v. sk. pasimokė laiškams
per šį mėnesį patikrinti ir raginami atvykti į susirinki- paskelbsime vėliau.
pakvietimai — Wedding Invitationa ir
Valdyba.
akademinio skautų sąjūdžio ll
iki 1-mos lapkričio (Nov.) mą, nes turime pusėtiną
FOTOGRAFIJOS būdu — Oftseta
Kandidatų
nominacijos
pirmojo suvažiavimo Ame perspausdiname:
dienos turi turėti jau naujus kiekį svarbių reikalų apmaldaknyges, • mo
Renka Tautosaką
Bostono miesto pareigūnų rikoje dainą (žodžiai Seno tykių vadovėlius ir LL Vis
inspekcijos ženklus (stike- apsvarstyti. Be kitko turirinkimuose parodė, kad Vilko, muzika—A. Mikuls reikalais kreipkitės:
rius).
. me nemaža pranešimų iš
Nevv Boston Committee, pi kio), aptarė savo skilties
Tokie ženklai (stikeriai) Centro Komiteto, turėsime Tautosakos rinkėjas Juo
liečių sudaryta organizacija reikalus ir išrinko 3 asmenų
turi buti lipinami prie prieš- aptarti kuopos ateities veik- zas Būga šeštadienį lankėsi
miesto valdžiai apšvarinti skilties valdybą, nes iki šiol
akinio stiklo, iš vidaus pu- los planus ir pasiruošti prie pas Mikaliną Pavydienę,
Dorchestere.
Mikalina
Pair parinkti tinkamus kandi sėkmingai vadovavusi skil
sės, dešiniame kampe, stik-musų kuopos metinio banBROCKTON EB, KARS.
Filmą
a
k
tore
prancūzaitė
datus į miesto valdžios vie čiai ištisus metus skt. Aldo Tel. Brockton 8-0729-W
lo apačioje. Seni “stikeriai”, keto. kuris įvyks spalių 21 vydienė iš Veisėjų padaina
Leslie Caron su savo sužadė tas, džiaugiasi, kad balsuo na
(40)
Labuckaitė apleidžia
turi buti nuimti.
d., 6 vai. vakare. Piliečių vo į fonografą 70 ‘liaudies tiniu
G.
C.
Hormel
iš
Los
tojai parėmė to komiteto Bostoną ir išvažiuoja Clevej dainų.
Dabar musų valstijoj yra į Draugijos auditorijoj,
Angeles mūviu sostinės trau siūlomus kandidatus lapkri
landan. Skautės jai atsidėužregistruotų 1,300,000 Taip pat kviečiama atsikia į Las Yega> gauti palai
DR. D. PILKA
čio
6
d.
balsavimams.
Muzikas
Gaubas,
Dor

kodamos įteikė kuklią do
įvairių motorinių vežimų, lankyti ir pašalinė publika,
minimą vedybiniam gyveni
Dabar Nevv Boston Com vanėlę ir palinkėjo geros
Ofiso Valandos:
am
-------------------------kuri interesuojasi lietuvių chestere. nurašo E. Pivoriū mui.
TINI
Ir
mittee
yra
pasiryžęs
tęsti
nienės
Juozui
Būgai
padai

sėkmės
naujoj
vietoj.
Su

Adv. A. O. Shallna Grįžo kultūrine veikla. Norintieji
agitaciją už savuosius kan eiga baigta giesme “Ateina
548 BROADWAY
-------įstoti į 21 kuopą nariais nuotas dainas ir harmoni NAUJI LIETUVIŲ
didatus,
kad
jie
ir
butų
iš

zuoja
chorams.
SO. BOSTON.
naktis.
”
,
Adv. A. O. Shallna ką tik galės tatai šiame susirinkiKULTŪROS RĖMĖJAI rinkti. Geras ženklas mies
Teistoms:
OOUth
sugrįžo iš Kiwanis Interna- me padaryti. Nario mokestional seimo, kuriame daly- tis—§1 metams.
Nariai Lietuvių Kultūros Rėmėjai Iš Bostono išvažiavusių to reikalų tvarkyme ir bal
RADIO PROGRAMA
sų gausumas už J. B. Hynes
vavo delegatai iš šešių Nau- gauna LDD leidžiamą žuršeštadienio Lituanistikos jų Lietuvių Kultūros Rėmė majoro vietai.
josios Anglijos valstijų. Sei- nalą “Darbą” nemokamai
A. J. NAMAKSY
Mokyklai pradėjus trečiuo jų eiles papildo naujai įsi
Valdyba.
mas buvo Poland Springs,
Lietuvių Radio Korp. pro REAL ĮSTATE A INSURANCB
sius mokslo metus, Lietuvių rašiusieji, kurie pasiryžę PIKNIKAS PO STOGU grama per buvusią stotį
Me. Adv. Shallna atstova
409 W. Broaduray
Kultūros Rėmėjų valdyba palaikyt savo įnašais šešta
Brooklyniečiai Laimėjo
vo Bostoną.
WBMS,
kuri
dabar
vadina

SOUTH
BOSTON. MASS
prašo visų ligšiolinių rėmė- dienio Lituanistikos Mo Dorchesterio Lietuvių Pi-, si stotis WHEE, 1090 kiloOffice Tel. SOboston 8-0948
Pastaruoju laiku adv.
kyklą: Durickas, JuodinsShallna buvo išrinktas sek- šeštadienį, rugsėjo 29 d. jų ir mokinių tėvų nepamir kas, Klemas, Liaugaudienė, liečiu Klubas rengia savo cycles, 9:30 iki 10:30 vai.
Ras. 17 ORIOLB STRIK
Wsst Roibary, M—
—
>.4
zvkn
_
.
metinį
pikniką
po
stogu,
rungtynės
šti,
do- Kriščiūnas,
rcvui iu Middlesex Countv
Tel. PArkway 7-0402-M.
•P Kivvko krepšinio
—
'J *
« • kad _jų pasižadėtasis
• •
v
Mickevičius, kuris įvyks sekmadienį. 21 ryte sekmadienį, bus se
Bar Association, didžiau- tarp Bostono Lietuvių Spor-peris mėnesiui sudaru p; Puškorius ir Spirauskas.
kanti:
sios apskrities Mass. valsti- to Klubo ir Brooklyno (N. (grindą tai mokyklai egzis- Daugelis jų yra mokinių tė spalių (Oct.), pradedant 2
vai. popiet, nuosavam na 1— Dainos.
joje. Apart to, keli metai Y.) Lietuvių Atletų Klubo. Įtuoti. Šia proga reiškiame vai.
Tel. AV 2-4026
me. 1810 Dorchester Avė. 2— Muzika.
(vėl perrinktas) yra nariu Rungtynės baigėsi 67:36 padėką rėmėjams, užsimoBus gardžių valgių ir gėri 3—Magdutės Pasaka.
Dr. John Repshis
Committee on Unlavvful. LAK naudai.
jkėjusiems nario mokestį už
mų.
gros
gera
muzika.
Įžan

Practice of the Law of the Rungtynėse įvyko Bosto- visus šiuos metus po 12 doSportininkų Valdyba
LIETUVIS GYDYTOJAS
Po programos prašome
•
ga nemokama. Taigi kvie parašyti laiškelį ar atvirutę
Boston Bar Association.
no Municipal Building. Da- lerių: A. Ivaška, V. KulboValandos: 2-4 ir 8-8
Nedčliomis ir Šventadieniais:
Imigracijos reikalais, Bal- lyvavo apie 200 žmonių. Po į kas, J. Mikalauskas, K. Vi Bostono Lietuvių Sporto čiame visus apylinkės lietu į stotį WHEE, Lithuanian
nuo 10 iki 12 ryto
ri jos tremtiniai randa lega- rungtynių Lietuvių Piliečių leišis, kun. P. Virmauskis. <lubo (BLSK) valdyba yra vius atsilankyti, o mes už Program, 35 Court St., Bos
495 COLUMBIA ROAO '
lišką užtarėją Lietuvos gar- Klubo salėje įvyko vaišės ir Iki rugsėjo mėn. užsimokė- sekanti: pirmininkas—Al tikrinam. kad visi turėsite ton, Mass., o biznio reika
arti Upham's Comer
40-41) lais rašykit ofiso adresu:
bės konsulate.
šokiai.
- (jo: A. Labuckaitė, A. Bar- rinas Valkavičius, vice-pir “good time.”
DORCHESTER. MASS.
Rengimo Komitetas.
_________________
_________________
tašiunas, S. Kiliulis. Dėko- mininkas—Algirdas Mitkus,
502 E. Broadway, So. Bos
_
Paskyrė Kandidatus
jame visiems, mokėjusiems tasininkas—Henrikas
Gi
ton 27; Mass.
S“en?e ,Tr? D.*ktaru\,
Lapkričio 6 Rinkimams kiek kas galėjo, o dabar iž- neitis, sekretorius—Danutė
Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Padanusius Šimtus Abortų
______
jdininkas A. Ivaška kviečia Paplauskaitė.
Steponas Minkus.
NAMAI PARDAVIMUI
Mes praneiam, kad ——-----Jamaica Plain
.
~ 7 .
Praeitą antradienį mies-'ji lankyti 326 Broadvvay ir
Bostono LSK, pradėda
sų krautuvėj visokių mašinų^ 1SPolicija suėmė tns gydy- to balsuotojai paskyrė du prašyti kvituko už dar neat- mas nauja darbo sezoną. Namas 3 šeimynų, 6-6-6 kamrandavojimui, kaip tai Floor
VAISTAS “AZIVA”
ders, Wall
WallPaper
------- ---Removers,
----------- Boat
tojus ir vieną moterį, kurie kandidatu į miesto majoro lygintus mėnesius.
Taip ruošėsi krepšinio rungty- bariaL P°rčiai iš fronto ir iš už’
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
pentų, varniirų, eienoma po
sako padarę simtus abor- vjet^ jg kandidatų į mies- pat nario mokestį priima ki nems, įvykusioms Bo<tone pakalio. Atskiri štymu apšil 1— Vaistas nuo nudegimo ir sokių
pierių, plumbing, elektros reikmanuo nušutimo vandeniu.
dymai.
kieto
medžio
grindys,
2
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės
tų.” Suimti Dr. Herman A. t0 taiTbą ir 10 kandidatų i ti valdybos nariai ir igalio- pirmą kartą.
garažai, puikioj vietoj. Pirkė 2— Vaistas nuo atdarų žaizdų
Schvvartz 51 metų iš Brook- mokykIų komitetą.
’ tiniai '
Flood Sq. Hsithrsrs Co.
line, Dr. Luis A Mendoza, j majoro vieta dabartinii Lietuvių Kultūros Rėmėjų Adv. Bagočius Sveiksta jui yra tuščias apartmentas. —mostis.
A. J, ALEKNA, Prop.
3— Akių vaistas.
Telefonuokit savininkui: JAm52 metų is Brookline ir Dr. majoras John g' Hvnes ffa.
828
E.
Broadaay.
Sa.
Valdyba.
4—Vaistas nuo kojų niežėji
aica 4-3589.
Tek SO 8-4148
F!?nk Koše”’“."'1“, bosto- vo 108 tuksiančius balsų,
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
Ilgai ir sunkiai sirgęs ad
niskis. Suimtoji moteris yra arba 31/)00 balsų daugiau> Medžioja Bankų Plėšikus
papirštėms.
vokatasF. J. Bagočius da
NUOMAI
5— Vaistas nuo galvos niežė
Mrs. Edna Grant, kun gy- bajp antrasaį kandidatas J. Visa eilė neišaiškintų bar jau sveiksta ir jau lan TrijųBUTAS
kambarių flat’as su viTek SO 8-2805
vena Bostone, Common- M. Curley. Kiti kandidatai bankų plėšimų Bostone ir
jimo.
Šiomis sais patogumais, šviesus, išsi- 6— Vaistas nuo kosulio. Greit
kosi
savo
ofise,
DAKTARAS
wealth Avė.
atpuolė.
bevaikei
šeimai,
apielinkėse sukėlė į kojas dienomis adv. Bagočius nuomoja
Policija sako, kad dak- Į miesto tarybą Tiominuo- policiją, kuri stengiasi ban pranešė, kad jis stato savo KreiPtis pirmame aukšte į: pagelbsti.
J. L. Pašakarnis
7— Vaistas nuo inkstų skau
tarai su ta moterimi e>ą pa-^j kandidatais: White. Fo- ditus išaiškinti.
OPTOMETRISTAS
Bankai, kandidatūrą i Susivienijimo ?Irs' Kasin« 110 p st-» S®- Bos_
darę gal šimtus abortų ir ley, Ward Dacey< Hailer, ypač pirmadienių rytais, Lietuvių Amerikoje prezi- tone'___________________ _ dėjimo.
Reikalaukite šitų vaistų pa
Ofiso valandos:
aptarnaudavę plačią apie-;joyce Piemonte, Kerrigan, dabar samdosi ekstra sar dento vietą šio rudens no
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
žymėtais
numeriais.
Kaina
už
KAS NORI TRIUŠIŲ?
linkę. Pacientės atvykdavo Friedman Chase, Ahearn, gybinius, kad apsiginti nuo
Seredomis:
kiekvieną
numerį
$1.00.
Pini

minacijoms ir ateinančių Parsiduoda trijų mėnesių
Nuo 9 ryto iki 12
is gana toli nusikratyti vai_!Coffey, Cantvvell, Sullivan, banditų.
triušiukai, geros veislės. Kreip gai, čekis ar money orderis iš
metų rinkimams.
447 Brosdvray
šio pa? tuo daktarus.
Tracey, Glynn, Norton ir
(51-1)
kitės Į Mrs. Kasin, 110 P St., kalno. Adresuokit:
SO.
BOSTON. MASS.
Joseph Machinskas
Ir daktarai ir suimtoji Hurley. Visi devyni kandi- LEGIONO MOTERŲ
So. Bostone.
Dorchesterio Klubo
ŠURUM BURUM
295 Silver Street
motens ginasi darę ak°y"jdatai, kurie buvo indorsuoWhist Party Šeštadienį
NAMAS
PARDAVIMUI
South Boston 27, Mass.
tus. Daktarus ir jų tarpi\ew Boston Comittee,
Šį
sekmadienį,
spalių
7
Tek SO 8-2712 arta BI 4-9013
■ --------į
South
Bostone,
prie
H
Streeninkę policijai įskundė vie- praėj0 į kandidatus,
Šį
Šeštadienį,
spalių
6
d.,
to,
parsiduoda
3
aukštų
namas.
na mergaitė, kūnai buvęs j mokyklų komitetą no- d., 6 vai. vakare S. Dariaus 7 vai. vakare Dorchesterio Platesnių žinių galima gauti APSIDRAUSK NUO
Dr. J. C. Seymour
legionierių posto moterų
LIGOS
IR
NELAIMĖS
padarytas abortas.
minuoti
kandidatais:
I. grupė (Ladies’ Auxiliary) Lietuvių
(LAND2IUS)
Klubas
rengia pas Stonį telefonu: SO 8-3835.
Muchnik, Alice Lyons, W. rengia smagų šunim burum vvhist parę savo patalpose,
(41) Už $12 per metus gausi ligoje
Lietasis Gydytaiaa ir Ckirarfao
$25 pašalpos savaitei
KEISTA MRS. MARY
Can\ P. Folev, L. Musco, So. Bostono Lietuvių Pilie 1810 Dorcht ster Avė. Bus
Vartoja vėliausios konstrukieijoo
C. BRIDGES MIRTIS M. K. Fitgerald, J. Lee, T. čių Draugijos auditorijoj, vertingų dovanų, gaidžių
X-RAY Aparatu
Visais insurance reikalais
LIETI VIS PERKA DŽIONKĄ
Pritaiko Akinius
-------Mclnemey, J. T. Tomasello 368 Broadvvav. Grieš Al užkandžių. Visi maloniai
kreipkitės į:
(n35)
Juozas Sinkevičius
VALANDOS: nuo 2-4 ano 7^8
Policija ir policijos gydy- ir J. Troy. Ir į mokyklų ko- Stevens orkestrą. Visi kvie kviečiami atsilankyti. Kvie Praneškit jam ką turit. Jis nu
BRONIS KONTRIM
534 BROADWAY.
pirks ir pasiims kada tik jums pa
tojai dar nepriėjo aiškaus mitetą praėjo visi 5 Nevv čiami atsilankyti.
čia
i
598
East Broadway
rankiau, popiet ar vakare. Telefo
80. BOSTON, MASS.
nusistatymo dėl
keistos Boston Committee indornuokit: SO 8-8343.
(47)
Komitetas.
South Boston, Mass.
Rengėjo*.
Mrs. Mary C. Bridges mir- suoti kandidatai.
TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483
ties. Ji buvo atrasta praei-------------------------LITHUANIAN
LIETUVIŲ MELODIJOS
tą trečiadienį pluduriuojan- Pabėgo 9 Metų Mergaitė
Šokiai Klube
FURNITURE CO.
VALANDA
Lietuviška Aptieka APDRAUSTI
ti Lynn uoste, bet ar ji nu-------sižudė, ar buvo nužudyta, Policija po visą kraštą So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijoj kiekvieną
PERKRAUS
Populiariškos Radio
Savininkas H. CABIT
TYTOJAI
aiškumo vis dar nėra. Gy- ieško Amesbury miestelio 9 trečiadienį vakarais groja AI Stevens radio orkestrą.
Programos
iž?'
(Insured
100 Dorchester Street
dytojai sako, ji yra uždusni- metų mergaitės, kuri su
»)
Sekmadienio
rytais
nuo
11
SOUTH BOSTON
Šokiai nuo 8:30 vai. vakaro iki 12:30
if
ta, bet ar nuo vandens, ar dviem jaunais vyrais ir vie
iki 12 vai. iš stoties WTA0,
TeL SO 8-4149
čia pat ir J
piktadario, tebėra neaišku. na 16 metų mergaite buk Ateikit patys ir atsiveskite savo draugus, šokiai vyksta 740 klc.
-a
J
Turim visokių vaistų. Siunčiam i
Mirusios moters vyras sako, tai pabėgusi į Las Vegas,
net Europon. Kalbam lietuvii- i
Biznio reikalais kreipkitės:
Saugi prieiiuTa,
kai. Patarnavimas mandagus;
kad ji esanti nužudyta, po- Nev. Pabėgusi nepilname- ir kiekvieną penktadienį ir šeštadienį, kaip visada.
409 W. Broadway. So. Boston
kainos nebrangios. Gyvename ,
828 BROADWAT,
licija betgi neįsitikina, kad tė mergaitė yra (arol Ann (41)
čia jau 20 metų.
Valdyba. Arba telefonuokit: SO 8-0520
SO. BOSTON, MASS.
Fovvler.
1-----TaL SOaU
taip yra

o

Si

1

