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Vidurinii|jq Rytų Krizė Jau
Pradeda Liepsnoti
Egiptas. Priėmė “įstatymą” Išvaryt Anglus iš Suezo;
Anglija Atmeta Vienašališką Sprendimą”; “Nepar
duoda” Sudano; Farukas Popieryje Ima Suda

ną ; Irano Aliejaus Ginčas dar Neišspręštas

TYRINĖJA POLICIJOS V.RaNINKO SAL'ŽUDYSTĘ

Kruvinos Kautynes ir Juokų
Derybos Korėjoj Tęsiamos
Dideli Mūšiai Ore; Kumsong Bolševikų Bazė Supama;
Dideli Nuostoliai iš Abejų Pusių; Derybos Veda
mos dėl Vedimo; Kiniečiai Meta į Frontą
Savo Rezervus

Šį pirmadienį Egipto par Kriminalizmas
Šį antradienį virš KorėKolektorius
lamentas priėmė įstatymą,
Darė Puiku "•"
Biznį*™
įkirto iš abepagal kurį nutraukiamas Krašte Eina Didyn
fa'*rjų pusių 17o greitieji lektususitarimas su Anglija dėl
T
“ Z“
vai, 9 bolšeyikų lėktuvai
Šiais metais per pirmąjį
James P. Fmnegan, bu- buvo numušti, 5 sugadinti.
Suezo
kanalo
gynimo.
v^s ^5; Louis apygardos Apie amerikiečių nusotoEgiptas žada patsai perim pusmetį, pagal FBI prane
mokesčių inspektorius, pra-dius nepranešama. Tokios
ti Suezo kanalo gynimą, šimą, kriminalizmas Ame
eitų
savaitę buvo apkaitui- kaut ės ore dabar j ks.
rikoje
padidėjo
miestuose
bet kaip 10,000 anglų ka
tas
kyšių
ėmimu ir Įtakos L kasdien jr .
Įtarta
reivių bus “išprašyti” iš Su 5 nuošimčius, o kaimuose 4
pardavinėjimu. 'Jis P™«-amerikiečiams pasisekė nuezo kanalo zonos, egiptie nuošimčius. Ypač padidė
pazino gavęs 45,08o dole-jleisti tokj didelį skaidų
jo automobilių vagystės,
čiai dar tebesvarsto.
nus kyšių is painų hnnų(priešo ukt
Bolševikų
New Jersey policijos viršininko Fred E. Stengei (kairėj) saužudystė sukėlė į kojas
Amerika, Anglija, Pran kurios šiais metais viršija
ir, be to, jis gaudavo viso- j lėktuvų buvo tris kartus
policininkus, kurie tyrinėja visas tos saužudystės aplinkybes. Nusižudęs policijos
cūzija ir Turkija praeitą pemykščias visais 18 nuo
kių kyšių is tų firmų, ku- daugiaU( kaip musų
šimčių
miestuose
ir
20
nuo

viršininkas
buvo
apkaltintas
ir
tardomas.
savaitę
pasiūlė
Egiptui
rioms
jis parūpindavo užsa Korėjos sausumos fronte
bendrai, lygiomis teisėmis, šimčių kaimuose.
kymų iš savo kostumerių. eina atkaklus mūšiai centpaimti Suezo kanalo gyni Pernai metais per pir Generolas Collins
Anglai
Kaltę
Churchill
Nežada
.. J* P" Finnegan buvo įta- j raiinjame fronte, kur Ali
mą ir tuo budu priimti muosius šešius mėnesius
Tariasi
su
Tito
Verčia
Amerikai
Keisti
Politiką
kingas žmogus demokratų antai atakuoja stipriomis
Egiptą lygiateisiu partneriu Amerikos miestuose, ku
partijoj
ir vienas “grand jegomis. Kiniečiai bolše
į to svarbaus kelio saugoji riuose gyvena 69 milionai
- fc
konservatorių jury” jį jau buvo tyrinėjęs, vikai į'frontą metė atsargas
mą. Egiptas tą pasiūlymą žmonių, buvo visokių, dide- Amerikos armijos gene- Anglai gavo labai “juo- Anglijos
atmetė, bet manoma kad lių jr mažų krimina|inių ralinio štabo viršininkas, dą akį” Irane, bet anglai partijos vadai sako, kad, bet neatrado kaltės. Ant ir sulaikė pirmyn besiver
dėl to dar eis derybos ir prasižengimų 507.426, o gen. J. Lawton Collins, da- kaltina dėl to Ameriką, jei jie paimtų valdžią po ras tyrinėjimas betgi paro- žiančias JT jėgas. Didelė
Egiptas nori tiktai pasi šiais metais tas skaičius pa bar lankosi Jugoslavijoj, Mat, Amerika neleidusi rinkimų, jie mažai ką tepa- dė, kad jis yi a piasikaltęs. bolševikų fronto bazė
supama ir bolšc.
branginti.
Washingtonas siekė 553,436. New Yorko kur jis turėjo ilgą pasitari Anglijai vartoti jėgos Aba- keistų Anglijos užsienių Jo apkaltinimas sukels ne-,Kum
griežtai stovi už tokį Suezo didmiestis į tusos skaičius mą su Jugoslavijos diktato dano aliejaus įmonei gin- politikoj. Tos politikos pa* maža. politinių dulkių, iW£įvikaj g jo5 jaH gabena
rių Tito ir su jugoslavų ar ti. .Visai nepartinis Ang-grindan bus dedamas vie- J. P. Fmnegan buvo prezi- vo sandė|ius.
gynimą.
neįeina. Kaimuose pernai mijos vadu ken. K. Popo- lijos žurnalas ‘^Economist” ningumas su Amerika, bet dento , Trumano artimas
Egipto parlamentas svar per pusmetį buvo papildy
JT vadai sako» kai bol
*
sto įstatymą apie įjungimą ta 89,132 prasižengimai, o vič. Šią savaitę gen. Coi- sako: “Amerika padarė ryškiau pabrėžiant Arigli- draugas/./,.
ševikai
Aliantų “rudens
*
__
i:--:
■'
:
.L b
-------------lins
dalyvauja
jugoslavų
Anglijai
tą
patį
Abadane,
jos
rolę.
Sudano į Egipto teritoriją. šiais metais per pusmetį
ofensyvoj” buvo stipriai
Attlee Agituoja Sumušti ir vargu begali šiuo
Farukas keičia konstituci jau 92,667 prasižengimai armijos manevruose Kroa ką Chamberlainas padarė Dėl Irano, pavyzdžiui,
tijoj.
Čechoslovakijai
Miunche- konservatoriai nesiūlo siųsją ir skelbiasi Sudano ka
“Kaip Trumanas” tarpu tikėtis daryti savo
Derybos Jugoslavijoj ve ne.”
i ti ten kariuomenę, o dėl
raliumi. Anglija dėl to sa
ofensyvą, o todėl turės ieš
damos
dėl
ginklų
pristatyAnglijos darbiečiai sako, Į Suezo kanalo gynimo ir Anglijos ministerių pir koti karo paliaubų.
ko, kad “sudaniečiai nebus Demokratai Rinks
mo Jugoslavijos armijai. kad Amerika ne tiktai pa-į konservatoriai ir darbiečiai mininkas, Clement Attlee, Bet derybos dėl paliaubų
parduoti” Egiptui, nes tik
Naują Pirmininką Gen. Collins norėjo vietoje'drąsino Iraną pasiglemžti sutinka, kad ten Anglija veda rinkimų kampaniją vis dar nėra atnaujintos.
jie patys, o ne Egipto kara
susipažinti su jugoslavų pa-ianglų įrengtą aliejaus pra- negali buti pastatyta prieš ‘trumaniškai.” Jis važiuo Vienas JT lėktuvas praeitą
lius ar parlamentas, gali
Demokratų
partijos
na

siruosimu gintis ir vietoje monę, bet neapsakomai su įvykintus faktus” ir jei ja iš miestelio į miestelį, iš savaitę per klaidą apšaudė
spręsti Sudano likimą.
cionalinis
komitetas
susi
spręsti, kiek Amerika gali silpnino Darbo Partijos reikės, ginklais sudraus taimo į kaimą, kartais už Kaesong miestą. Dabar ei
Anglijos nusistatymą re
rinks
posėdžiui
apie
lapkri

prisidėti prie jugoslavų ar šansus laimėti ateinančius Egiptą.'šiuo tarpu su Egip sukdamas į didmiesčius ir na derybos dėl to inciden
mia Prancūzija ir Amerika.
čio
1
d.
ir
tada
bus
renka

mijos
sustiprinimo.
tu vedamos derybos.
Egipto smarkavimas verti
parlamento rinkimus.
“eiliniams žmonėms” aiški to likvidavimo, dėl nustaty
mas
naujas
pirmininkas.
namas kaipo bandymas
Darbiečių kand i d a t a s
na darbiečių politiką ir at mo neutralios zonos ir dėl
Iki
šiolei
buvęs
pirminin
sukūrimo “mašinerijos” in
“užimti neutralią poziciją”
Stanley Evans padarė Didelis Maisto
eities siekimus.
ku
Wm.
Boyle
praeitą
sa

Pagavo
Bolševikų
*
Vakarų varžytynėse su Ru
Amerikai labai reikšmingą
C. Attlee kalba į tuos cidentams aiškinti ir neut
vaitę
pasitraukė
iš
savo
Trukumas
Lenkijoj
sija, bei Suezo kanalas yra
Pabėgusį Vadą pastabą. Amerikos Stand
Anglijos gyventojus, kurie raliai zonai prižiūrėti.
perdaug svarbus Vakarų vietos, pasiteisindamas pa
ard Oil Co. of New Jersey,
praeityje buvo paniekinti,
saugumui, kad Egiptui bu irusia sveikata.
Federalinė policija pra jis sako, turi §105,000.000 Lenkijos miestuose reiš kurie nešė ant savo kuprų Europos Darbininkai
Atvyks Dirbti Amerikoj
tų leidžiama jį neutralizuo Naujo partijos pirminin eitą savaitę sugavo vieną aliejaus valyklą Southamp- kiasi didelis maisto truku ūkiškų krizių naštą, kurių
ti.
ko parinkimas pareis nuo iš 11 komunistų partijos tone. Tai esąs “Amerikos mas. Trūksta mėsos, duo sveikata ir gerbūviu niekas
Marshallo plano viršinin
Šį pirmadienį įvyko pir prezidento Trumano pasiū nuteistųjų vadų, kurs buvo Abadanas” Anglijoj. Ka nos, o paskutiniu laiku pra nesirūpino. Jo kalbų tema
mas kruvinas susirėmimas lymo. Abejų partijų na pasislėpęs nuo kalėjimo. žin, kaip Washingtonas re deda ir bulvių trukti. Len yra, kad darbo žmonės gali kai sugalvojo atitraukti į
tarp anglų ir egiptiečių cionalinio komiteto pirmi Buvo pagautas Gus Hali, aguotų, jeigu dabar Angli kai nesupranta, kodėl že kraštą valdyti protingiau ir Ameriką kasmet po 2,000
Ismailia mieste Suezo ka ninkų vyriausias uždavinys nuteistas kalėti penkius jos valdžia šitą refineriją mės ūkio krašte miestai tu visiems naudingiau, negu jaunų darbininkų iš įvairių
nalo zonoje.
Egiptiečiai yra kelti lėšas rinkiminei metus. Jis buvo susektas konfiskuotų? — klausia ri badauti. Valdžia aiškina, lordai ir į praeitį nusigrįžę Europos kraštų, kad jie čia
per metus laiko dirbtų
policijos padedami pradė kampanijai ir atstovauti Meksikos mieste be doku Evans.
kad kulokai nepristato į konservatoriai.
Amerikos pramonėje tose
jo plėšti vieną angių karo bei teisinti partijos politi mentų. Meksikos policija Anglai sako, kad Ameri
valdžios
sandėlius
pyliavų
sandėlį.
Anglų kareiviai ką visuomenei. Demokratų jį išgabeno į JAV teritori kos politika Irane padarė
RUSŲ PROTESTAS DEL pat sąlygose, kaip dirba
šuv'ais egiptiečius išvaikė, kaip ir republikonų partijų ją, o čia jis buvo paimtas Anglijai daugiau žalos, ne ir Varšuvos radio įspėja
ITALIJOS ATMESTAS Amerikos darbininkai. Nu
kraštą,
kad
maisto
truku
matoma, kad 400 darbinin
8 Žmones nušovė, kiek su pirmininkai buvo senato i kalėjimą.
gu vienas tik Abadanas. Ji
žeidė neskelbiama. Padė tyrinėjami sąryšyje su pa Dabartiniu laiku jau 8 iš padrąsino Egiptą pulti ang mas dar gali ilgai tęstis, iki Visos trys Vakarų valsty kų iš Prancūzijos, tiek pat
tis Kanalo zonoje eina blo skolų išgavimu iš valdžios 11 nuteistų komvadų sėdi lus. Egipto Sudane anglai kulokai bus priversti savo bės atmetė rusų protestą iš Italijos, po 200 iš Angli
yliavas atiduoti.
gyn, sako anglų praneši banko, RFC.
kalėjime, 28 vadai yra ap gaudavo apie pusę medvil
dėl žadamo pakeitimo tai jos ir Austrijos, po 100 iš
mai.
komunistinių kos sutarties su Italija. Ru Norvegijos, Danijos, Olan
kaltinti, bet dar nenuteisti; nės savo tekstilės fabri Daugelis
Jungtinių Tautų saugu
27 yra areštuoti, bet dar kams. Jeigu egiptiečiai da pareigūnų dėl maisto tru sijai buvo pasiūlyta pritar dijos, Belgijos, Turkijos ir
mo taryba šį pirmadienį ATOMINIŲ GINKLŲ
neapkaltniti. Iš to skaičiaus bar išvys anglus iš Sudano, kumo buvo nubausti “už ti taikos sutarties pakeiti Graikijos ir po 50 darbinin
PERGALEI
NEUŽTENKA
svarstė Irano aliejaus gin
pabėgusių yra 7, trys jau tai Anglija neteks labai apsileidimą,” kad neišrin mui, rusai pasiūlymo nepri kų iš kitų Marshallo plano
čą su Anglija dėl aliejaus.
nuteisti ir keturi apkaltinti, svarbios žaliavos savo fab ko iš valstiečių duoklių ėmė, bet taikos sutartis vis šalių atvyks čia metams lai
ko. Paskui atvyks kiti 2,Svarstė, bet nieko nenuta
Bet pareigūnų nubaudimas vien bus pakeista.
Krašto gynimo sekreto bet nenuteisti.
rikams.
rė. Stebėtojai sako, kad rius R. A. Lovett sako,
Vakarų valstybės pasiaiš 000 darbininkų.
Apie tai rašo “Wall nepasotina badaujančių.
Šito projekto tikslas yra
JT nieko ir nenutars tuo kad Amerika dar neturi tų
kino rusams tuo, kad rusai
Street
Journal.
”
reikalu. Derybos su Iranu visų “fantastiškų” ginklų, Bombarduoti Mandžuriją,
apginklavo savo Balkanų supažindinti Europos dar
Vokiečių
Karo
x Jei Paliaubų Nėra!
bandoma atnaujinti, abi ša apie kuriuos spauda daug
satelitus daugiau, negu tai bininkus su Amerikos pra
Veteranai Organizuojasi
Pribuvo Pirmieji
lys sutinka derėtis, bet ne rašo ir kurie galėtu užtik- VT
kos sutartyse buvo numa monės įmonių darbu, tech
,
sutaria, kokį projektą, ang rinti greitų, bekrauję per- . New„ Y°rk° S™bemato- “Gel. Uždangos” Kareiviai
tyta. Jei rusai tą padarė nika, darbininkų judėjimu
Vakarinėj Vokietijoj įsi su Bulgarija, Rumunija ir ir darbininkų gyvenimu.
lų ar iraniečių, dėti pagrin galę. Lengvo kelio j per- "us, T‘ E/. D_e,wey s,.ul°
J Ameriką atvyko būrelis kure “Verband Deutscher Vengrija, Vakarai tą pat
dan.
gale dar netunme.
bombarduoti Mandzunjos
Nušovė Pakistano
I pramonę *r susisiekimo ke- iš Europos Rytų kraštų jau Soldaten” (vokiečių karių darys su Italija.
Ministerių Pirmininką
Kol nauji ginklai, ypač (liūs, jei iš paliaubų derybų nų vyrų surekrutuotų į sąjunga), kuri keta sujung
Teisiamas Delaney
Pakistano ministerių pir
atominiai ginklai, bus iš Korėjoj niekai neišeitų. Amerikos kariuomenę, ku ti apie 4,U0v,ū00 karo vete
Taft Kandidatuos
mininkas Liaquat Ali Kahn
Wasbingtone eina buvu- bandyti ir bus įrodyta, kart Tokį pasiūlymą gube rnato rie
pasižadėjo tarnauti ranų. Sąjunga jau reiškia
šio Massachusetts mokės- jie užtikrina krašto saugu- rius padarė kalbėdamas .,1 Amerikos armijoj penkius si ir politikoje ir atstovau- ben. Taft skelbia, kart jis buvo pašautas ir greit po to
čių inspektoriaus Delaney mą, tenka remti/ iau išban- spaudo atstovais p#*r tele- nivtus, o po to laiko gaus ja militaristinę 11 karingą (nori būti kandidatas j.rczi- mirė politiniame mitinge
Spalių 16 d
1 .Ki ii'«»s-_
'vokiečių politiką
byla dėl kyšių ėmimo.
dytais ginklais.
viziją.
I Ąmecikos pilietybę

, i
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Fbriapb Antras

KARO VADAI EUROPOJE

; Tų kraštų valdantieji
PONO RASTENIO
sluoksniai, turtingi dvariGYVAS PORTRETAS
“Naujienose” Petras Pa. "inkai. U^ia kreipia masių
. nepasitenkinimą
pnes įmnemumskis puikiai nupie„ ,. , , .
a a. • ,
j
1
penalistus, kad tos mases1
šia tautininkų dvasios va- .
...
,
,do ...
_
*
.
_
neimtų
kelti
reikalavimu
...
.
i-i • ‘
. Vinco
. . Rastenio_ portre- dėl
vidaus
reformų,
dėl
zeta, su kunuo pravartu susi■ .
•.
mes teisingesnio padalijipsnno.
įmo, j-j mokesčių naštos

bė šitiems žodžiams pritartų ir pasiųstų toki laišką
.ltrrpsoriu “
tėvui ir
agresorių
“tėvui
ir mokvtomokyto
jui” Maskvoje.

ultimatumai ir iš kitų vals-

2,600 pėdų aukštumo
j tybių. Pirmas pasirodė su kalnų grandinė rytinėj KoMusų civilizacija, ypač savo reikalavimais Egip- rejoj musų kareivių buvo
Amerikoje, yra “ratuota.” tas. kurio armija visai dar praminta “Širdgėlos KalRatuota ne tiek savo kultu- nesenai gavo lupti is Pales- nais” (Heartbreak Ridge).
riniais turtais, kiek papras- tinos žydų. Dabar tas Egip- tuos kalnus musų kal ci
tais ratais, arba motoriniais tas žada paimti savo ap- viai įr musų sąjungininkai
vežimais. Kanais ir sako- saugon Suezo kanalo gyni- Korėjoj gausiai aplaistė ša
me, kad amerikoniška civi- mą ir žada išvaryti anglus v0 krauju. Per 31 dieną
lizacija yra ant ratų. Čia iš Sudano!
ėjo kovos dėl tos kalnų
visi mašinas turi, visi moka p0 p^pto pasiskelbė ir grandinės atskirų kalnų ir
Amerikos armijos generalinio štabo viršininkas gen.
vairuoti. Ypač mėgsta lak-.Irakas
įrgį reikalauja tik praeitą savaitę paskutiLawton Collins atvyko į Paryžių ir ten tariasi so gen. Eictvti
iunnikllai
na*•
styti jaunikliai, kuriems pa- peržiurėti sutarti su Angli- nv^ic
nysis kalnas hnvn
buvo naimtaR
paimtas
senhoweriu ir kitais karo vadais dėl Europi," ginklavimo
šėlęs greitis nervus paku- *
Reikalauja ir grasina, amerikiečių ir prancuzų
ir armijų stiprinimo.
tena.
.__ .
..
durtuvų ataka. Už pergaJaunų žmonių prisėdusi Jei Anglija patenkino
buvo brangiai užmokėta,
ašina
lekia,
kaip
padukuIraną,
tai
kai
kurie
\
įduriAssociated
Press iš Koredirbtinai
Įsikarščiavusius niškesni gyvenimą ir kartu
arabiškų kraštų parazitus, užtikrintų Vakarų saugu-_ --“Civilizaciia ant Ratu’

Iš Gyvenimo

karų imperiali
pasitraukia

lengvai išsiaiškino. Laiš
kas iš tolimos valstijos ei
na tris dienas, pasiųsta
knygutė eina dar ilgiau, o
knygutė tuoj pat ir nebuvo
pasiųsta, gal praėjo kokios
dvi ai- trys dienos, kol ją Ir Irakas!
. ...
...
išsiuntė. Taip ir gavosi Kaip tik Anglija
nu>i ei“virš savaitės laiko,” kuris do Iranui ir paklausė Irano

žmogų suerzino ir šukele jo ultima;um0 ist,.auktl savo
galvoje minti. Kad jo pini- tedmikus g Abadan alie.lA Širdgėlos Kalnai
gai jau pavogti.
valykĮos tuoj pa5ipviė

“Savo laiku, kai Dirvą reda- lygaus
paskirstvmo, dėl
gavo Karpius, tas laikraštukas liaudies švietimo, dėl darbo
buvo gana kuklus ir savaip apsaugos, dėl feodalizmo
įdomus. Bet velnias nemiega
tvarkos likvidavimo. To
—Dirva pateko buvusiam tau
kios reformos
arabiškuose
tininku generaliniam sekreto-..
_
riui Vincentui Rasteniui. Kaip j kraštuose ir Irane t ra pnvienas juokų laikraštis išsita- brendusios ir jų praveda
rė: ‘Dirva virto Lietuvos Aido mas nesiriša su svetimais
“imperialistais.” Ar prie
aiduku.’
“Ką Rastenis yra nuveikęs Suezo kanalo stovės anglų
kultūros, Visuomenės veikloje ar silpna egiptiečių kariuo
—nepasakysi. Tiesa, kai jis menė, kad to svarbaus ke
buvo generabniu sekretorium, lio
saugumą užtikrinus,
su fraku, jis buvo garsus šokė
jas ir galantiškas ministerie- Egipto fellachams (\ alsUenių asistentas. Tiesa, dera pri ciamsj nebus nei genau nei
siminti Rastenio garsų posaki: blogiau. Padidėjusiu pre>-Į j.urje savo krašto žmonėms mą prie Rusijos siekiamųjų
tižu
žmonių
-t... ,-__ ar.-,/
- vandenų.
,
‘Vadas be tautos gali buti, bet tižu
žmonių nenanenesi.I
nepapenesi,, .jajk0 uždarę
kelią Į žmo“šiltųjų
be pinigų—niekados.’ Bet tai i bet \ akarams iiuezo sau- _________________
jau Istorija.
Įgumo praradimas butų di“Dabar plačiai reiškiasi Ras delis smūgis.
tenis Dirvoje, kur jis visus mo
Viena mintis arabų val
ko ir ginčijasi. Poetas Kazys dovams neateina Į galvą.
Binkis1 kartą pasakė: ‘Atimkit Būtent, kad jų saugumas
iš Rastenio pamokslus ir pole priklauso nuo Vakarų sau
(Pabaiga)
makštis neuždarymiką, liks tik gražiai parištas
gumo. Tegu
kaklaryšis ir tuščia vieta.’

“Jei kas paskaitė nors porą
Dirvos numerių, pastebėjo, kad
be pamokslų ir ginčų ten tik
skelbimai ir gabalas popieriaus.
Ko Rastenis savo Dirvoje ne
mokė, nemoko: Amerikos Lie
tuvių Tarybą, VLIK’ą. Kultū
ros Fondą, prezidentą K. Gri
nių, profesorius, kultūrininkas,
visuomenės veikėjus, vyskupus,
rabinus. Ir su kuo Rastenis
nesiginčijo.
Nuostabus žmo
gaus atkaklumas ginčytis ir
mokyti, ir vis su apliombu.
škorbutiniu humoru, išdidžiu
žinojimu.
“Tai ne atsitiktinumas, tai
pamoks.lininkavimas, daiktą ir
žmogų niekinančio įsibėgėjimo
įžūlumas. Gal net vadizmas.
kurį Rastenis šokasi ginti po
pieriniu kardu, gindamas gruo
džio 17 d. sukilimą ir aiškindamas, kad tai buvo vadų ir tautos valią atspėjusiųjų didinga
revobucija.
(Rastenio raštai
Dirvoje, prezidentą Dr. K. Gri
nių mokant kaip rašyti atsimi
nimus.)”
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moteris

bėgėjusio

kuopos
Ir reikalauja.
Kai kurie batalionai
ša.
Įvyksta kasdieninis nors anglai betgi turės pa- buvo iškirsti maždaug iki
“akcidentas.”
sakyti ultimatininkams ga- kuopų dydžio. Prancuzų
_..................... .
.. ra- Turės, nes kitaip sava- batalionas, kuris kovėsi ša-

nespejo
sulaikyti ir moterį parmu- gausi

Jaum žmones

įsupa iš noriy nešiotojų atsiras per- H_

mašinos, pažiūri, kad moteris, rodos, nebegyva, išsi

Qntrft.n ™,ivn na.

kėlė baisius nuostolius.
Bolševikai narsiai gynė
Širdgėlos Kalnus ir krito

kė. Bet jie dar tęsia puoli
pa-Įsusiraitys,
nuluš
ir
lėks
kur
mo
t
er
Į,
buvusią
mokyklos
“
neliečiamųjų
mus.
sugužės rusų armijos ar ru
‘xL* nors.
Daugiausiai pavo- mokytoją, nugabena Į ligo- stovas Dr. Ambedkar
sų penktakojai “liaudies j ^.er?S
save, ?r PaRaJyot
Kautynės ėjo tuo metu,
demokratai." Kol tas pa-|k?k,t®s vlsoklo.s ■'asdieni- jaus yra tam darbininkui, ninę, o policija ieško kalti-Įsitraukdamas jis pareiškė kada kariaujančios šalys
kuris prie mašinos stovi, ninku. Taip kartais atsi- protestą prieš Indijos veda-kalbėjo apie paliaubas ir
vojus nelipa ant kulnų, ara- nes kultūros turime,
bet gali ir kas kitas buti su tinka, kada civilizacija ant mą užsienių politiką, kuri . . incidentus.
bų vadai tariasi jo nematą;
Dirbtuvėj
ratų laksto, o kultūra pės- atbaidė nuo Indijos visus
w
ir kalba lyg tarsi jie butų Dirbu mašinšapėj. Sto. žeistas.
Stebėtojai
laukia,
kada
čia vaikštinėja.
jos draugus, ir griežtai pro»»
Pakelia
tikrai neutralus didžiosiose vi 19 visoki
maši.
•
testavo
prieš
Nehru
vyriau*
metalo
galas
išlys
iš
makš

imtynėse ir net tanas! esu nų_ j raašinas dedamo5 į,.
sybes vedamą vidaus poli- Praeitą savaitę pasitraubešališka “trečioji jėga•” to- gos, kelių jardų metalinės čių. Laukia ir slepiasi už
Kas Daugiau Žino?
tiką. Jis sako, kad Indijos kė iš savo vietos demokramašinų, kad kartais plieno
se imtynėse.
kartys, kulias mašina pa- galas nepataikintų jiems. Noriu baigti tą vienaša- žemiausios “neliečiamųjų” tų partijos nacionalinio kopa-i gauna, smarkiai suka (kai
Trečiosios jėgos
šaulio varzytynese deja,1 kuriose mašinose net 3,000 O darbininkas prie maši- lišką pasikalbėjimą apie žmonių kastos padėtis da- miteto pirmininkas, Willnįra* orman
Thomas kartų per minutę), o maši- nos ramiai stovi, ką tai dir- musų kulturinius pasieki- bar esanti blogesnė, negu iam M. Boyle. Jis pasitraunesveikatos. Bent
New Leader skiltyse sa- _
nos peiliai (tools) __
metalą
sako
savo pareiškiko. kad
drožia.
apie pasitraukimą.
“Beatodairinis komunizmo i Kad metalinė kartis nuo
makščių
pasirodė,
pradėjo
nės.
Kalbasi.
Susiginčija,
mas
ir
konstitucija
yra
du
Mr.
Boyle ypač skaudžiai
siekimas įsigalėti pasaulyje, sukimosi nesišvaistytų Į ša
pajuto savo ligą tada, kada
siekimas pareinantis nuo jo lis, ji yra įdedama i drūtas kaukti ir nutrukęs lėkė kur Pagaliau, vienas-sako: Tu, skirtingi dalykai.
durniau,
ką
tu
žinai,
as
jau
.
.
senato tyrinėjimo komisija
tai i dirbtuvės kampą. Dar
pasaulietiškos religijos pri šikšnos makštis.
Neliečiamųjų,
arba
Įdedant
keturiasdešimt
metų
šitoj
.
payard? ?usiej0 su paskolu
gįmties, neduoda nė vienam
bininkas prie mašinos išsi
karti
makštis
atitraukiame
!
gavimu iš valdžios banko,
padoriam žmogui nei moragando, mašinos neuždaręs kontrėj, tai tik jau daugiau piek]m«y ka>lf^
linės teisės nei
|atgaj. O kartį įdėjus makš- pritūpė prie žemės, atbėgęs, žinau.
JY D°j >ra
’ , ’
: RFC. Dėl jo pasitraukimo
Argumentas labai tvir- ie. žmonių
j tyrinėjimas nebus nutraukgalimybės pasirinkti neutra tys uždaromos. Jei palikti bosas pradėjo triukšmauti
makštis neuždarytas, tai ir klausinėti, kas atsitiko, tas. Ginčas baigiamas. Bet Paniekoje ir ekonominiame
-r jei tyrinėtojai atras
lumą dabartinėj kovoj.
i Suprantamas yra kai ku- ™ažda^ pusantros pėdos o pamatęs priežasti ėmėsi klausimas visvien palieka -Kur e,ką nors netvarkoj, jie galės
Prie to portreto ne ką ga- rių Uutų noras, kilus karui, ilgumo metalo gabalas be- mašiną taisyti.
*
neišspręstas. Jis gal ir nė
.daryti savo išvadas.
‘Žodis” Stalinui
lima pridėti, negut tik rei- pasilikti neutralioms. To- ^^kdamas pradės krypti
Trys stebėtojai, kurie są- ,a išsprendžiamas,
Dabar spauda spėlioja,
ketų priminti, kad ponas kįoje padėtvje gal būt yra į. ?ah? !r pagal.iau ™luzęs moningai eido žmogui buSenatorius Lyndon B. ar republikonų partijos naPetraitis
Vincas Rastenis Lietuvoje Indija. Bet nė vienas kraš- lekį. kaiP ,Patrak§sJohnson praeitą savaitę c-ionalinio komiteto pirmiti mirties pavojuje, žiuri
nesitenkino
pataikavimu tas ir jo vadai negali pasi- . Pn.e "^nos P^tate nau- vienas i kitą ir nežino, ar Laikas užsisakyti “Kelei- pasiulė, kad Amerika pa- ninkas, Guy G. Gabrielson,
ministerių žmonoms, bet jis rinkti
neutralumo
tarp Ją. daibial.nk^ k}įns dar jiems raudonuoti ar šypso
siųstų Maskvai ultimatumą taip pat susipras susirgti ir
vio kalendorių 1952 me ar Įspėjimą, jog “sekanti pasitraukti iš savo pareigų,
“veikdavo” ir plačiau. Jo • “šviesos — dargi netikros, £eigud.° dlrbt?: . Darbim?- tis.
specialybė buvo aplojimas blikčiojančios šviesos-ko- kas
masmistų nemetams. Daug informacijų ir agresija bus paskutinė.” nes ir jo vardas tyrinėjime
per “Lietuvos Aidą” visų kia yrį musų demokratijoj fa1mas įel J° ,
.
Senatorius kalbėjo Texas buvo susietas su to paties
Laiškas Redakcijai
pažangesnių žmonių, kurie įr totalinio tamsumo, kurį ^.ud?’ , .Trys darbin^kai
skaitymų. Kaina 50 centų. valstijoj, o savo kalbos banko paskolomis,
Užėjau i vieną redakciją
dėl vaistinio režimo neap- atstovauja
imperialistinis ?lun’ .kaiP nauJokas ldeJ°
santrauką iis pats padarė Ar partijų pirmininkai
kaip
tik *.uo metu, kada
Į mašiną metalo karti ir
LIUDIJA SENATE
sižiurėjimo ar dėl neturėji- komunizmas.”
ir
pasiuntinėjo senatoriams, yra kalti ar ne, tyrinėjimui
ten atėjo keletas laiškų.
mo pakaitos buvo užsilikę Vidurinieji Rytai neturi
j Ultimatumas arba atviras nepasibaigus niekas negali
ŽUVO Iš PASALŲ
Man paduoda paskaityti ’
valstybės ar savivaldybių net tokios galimybės, koįžodis Maskvai skamba taip: sprendimo daryti. Bet arvieną keistą laišką. Laiško!
vietose. Tokius “pavojin- kią, bent šiuo tarpu, turi
“Mums pakyrėjo kariauti su ^nasĮ ateinančių metų rinnenukopijavau, bet gana
gus” asmenis p. Rastenis Indija. Ten klausimas sto-Į
jusų pastumdėliais (stoog- kimai ir abi partijos, prietikrai atpasakosiu. Laiške
Įsikąsdavo ir kramtydavo vi daug aiškiau: jeigu Va
es); mes daugiau nebeauko- šingosios
partijos “šešėrašo:
jų pakinkles, kol žvalgyba karai iš ten traukiasi, rusai
sim musų kraują ir turtą Iiais” gali bandyti kalti po“Gerbiamieji! Virš savaitės
ir “aukštuomenė” susipras- ateina. Jei Irano aliejus
(substanee) mušdamiesi su litinį kapitalą.
Kad tokio
iaiko jau. kaip tamstoms pa
davo ir juos išmesdavo is neteka i Vakarus, jis tekės
jūsų vergais; mes nebeau- pavojaus
nebūtų, rankos
siunčiau 35 centus ir prašiau
vietų. Ponas Rastenis iš Į j Rytus. Jei Viduriniųjų
kosime daugiau musų jaunų mazgojamos iš anksto, kad
prisiųsti man knygelę. . . Lai
vyrų dėl jūsų sąmokslų. Ar- balsuotojai matytų tiktai
spaudos buvo padaręs žval- Rytų vadai to nemato ar takas praėjo, bet jokio atsaky
timiausioji nauja agresija baltutėles t rankas, girdėtų
gybos priedą.
riasi nematą, tai iš Ameri
mo negaunu. Kodėl taip? Ar
bus paskutinė.
kos, Aglijos ir Prancužijos
pas tamstas ten sėdi koks va
“Nes mes pripažinsime, tiktai skambias platformas
vadų
toks
nematymas
butų
gis. kurs mano sunkiai uždirb- >
kaip ir visas pasaulis pripa ir užmirštų visus praeities
AR GALIMAS
saužudystė.
tus pinigus pasisavino? Pra
žins. kad jus patys, o ne jū nesmagumus.
NEUTRALUMAS?
Taip žiūrint bus supran
Bet “moralybės klausišau greit at akyti . .
sų lėlės yra tikrieji agreso
“Vakarų” pasaulis šiuo tamos Amerikos ir Anglijos
viešajame gyvenime
riai. Mes smogsime atgal ne mas
Man paaiškino, kad tokie
metu turi naują galvosūkį,! pastangos surasti kokį nors
jūsų satelitams, bet jums. neišnyks iš politinių kovų
laiškai kar ais ateina į lie
Mes smogsime atgal su visa ir spaudos puslapių dėl vie
neramumą Viduriniųjų Ry- sprendimą Viduriniųjų Ry
tuviškas
redakcijas,
bet
jie
musų baisiąja jėga, kokią no ar kito “atpirkimo ožio”
tų kraštuose. Irane, Irake, tų negalavimams.
Tas
yra
reti
svečiai.
Daugiau

mes turime savo kontrolėje pasitraukimo.
Egipte ir visuose arabų sprendimas bus ir derybos,
Geriausiai
siai
ateina
nuoširdus,
žmo

ir smūgis bus triuškinantis.”
kraštuose eina rūgimas, ir “kantrybės rodymas,” ir
__ butų, kad tas klausimas buniški laiškai. Arba ateina
Skurdo kamuojamos žmo-ūkiškos pagalbos davimas,
Aiškųs žodžiai. Rimtas tų kasdieninis reikalas ir
“anonimai,”
nių masės ten užsidegė na- bet jame turės pasirodyti ir Anglijos vyrurasybčs paskir grubijoniški
Harold E. Stassen, repabli- įspėjimas Stalinui, kad ag- (politinėms partijoms ir adcionalistiniu karščiu, kelia jėga. Jėgos ten daug ir ne- tas Malajų valstybių guber be parašo. Dėl anoniminių ko«ų vadas, Pennsylvania resijo iš pasalų, per penk- ministracijos pareigūnams
reikalavimus dėl “išvary- reikėtų, užtektų tiktai, kad natorius, Sir Henry L. Gnr- laiškų niekas nesijaudina, Universiteto
prezidentas, takojus, per rusų apgink ir kad nebūtų laukiama rin
mo imperialistų,” dėl savo Farukai ir kitokie vadai jsi- ney, spalių 6 d. žuvo nuo bol- bet toks dėl 36 centų “pa praeitą savaitę triukšmingai luotus satelitus nebebus pa kiminės nuotaikos balti
sukelia
blogo
naeionaKnių teisių užtikri- Tikintų, kad jėga gali buti ievikų partzanų kulipku Ma vogimo”
liudijo senate apie Amerikos kenčiamos. Reiktų tik, kad niams skalbti.
kraujo. Tuo tarpu reikalas poltikos klaidas Azijoje.
D.
nimo.
pavartota. Tas atvėdintų lajų džungliM.
visas kongresas ir vyriausy-.
Rylų kraštų
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KAS NIEKO NEVEIKU
JO NIEKAS NEPEIKIA

nmpa

SO. BOSTON

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Kas Naujo Brooklyne

PENKI KELEIVIAI ŽUVO Bl SO NELAIMĖJ
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KAS SKARŲ KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje

Gražus Socialistų Pavyzdys yra pagrindo atsigrįžti ir

į musų ir kitas svetimas že
mes?
Spalių 2 d. mirė kun. Jo Tomis progomis reikia
nas W. Liūtas. Palaidojom pabrėžti, kad» anuomet su
kitų iniciatyva, buvo su-'ga gražus derlio6
Aš be
spalių 6 d. Lietuvių Tautiš tartį sulaužė katalikiška
kviesta platesnio pobūdžio
esu sužavėtas Svedi.
kose Kapinėse. Sirguliavo tauta, kad agresiją darė
nuo
pavasario pradžios. katalikiška tauta, kad di
pne kavutes ir lengvo uz-;j
Norvegijos socialdemoTai buvo vienas iš žymiau desnė katalikiika tauta
kandzio laisvas pasnekesys. krat
„„veiktais darbais.
Susirinko gausus draugų Reikia žavėtis ir Anglijos
siųjų senesnėsės Amerikos skriaudą darė mažesnei ka
j lietuvių kartos veikėjų. Iš talikiškai tautai. Ai* tokie
i rn -1S.
kuopos, darbiečių ryžtu ir pasimo'Lietuvos buvo atvykęs ge dalykai derinasi su katali
D i kuopos, jaunimo ir jįmaĮg prieš šimtmečiais
rokai prieš pirmąjį pasauli kų bažnyčios mokslu? Jei
r ri^j-mumu kleluk’Jnusistovėjusias savo tautos
nį karą. Į Valparaiso Uni- ne, tai kodėl Vatikanas ty
Clitfsides buvo atvykęs konservat ias
tradicijas,
. versitetą atvyko studijuoti lėjo tų nusikaltimų akysvečias drg Bukaviacsas. Tik tokiems žmonėms pritada, kai ten buvo gerokas vaizdoje?
Rengėjams buvo ma.onu, kiauso ateitis, kitur ir mu
lietuvių jaunimo skaičius,
kai! neveltui padėtas jų sa pačių atsikursiančioj tėdarbas, o susirinkusieji nu- vvn§j
iš kurių tarpo išėjo daug “Naujienos** Nudžiugino
tarė dažniau praktikuoti ' D,.' Da io įdomi kalba
! Amerikos lietuvių veikėjų,
profesionalų ir biznierių, Šeštadienio, spalių 5 d.
laisvo pasisnekejimo susi- buv0 nuoširdžiai katutėNaujienų” laida pasirodė
j Valparaisoj jaunas Liūtas “padvigubinta.
nnkiimis.
.
mis priimta. Po to buvo
Tas pradžiu
studijavo komerciją. Savo gino skaitytojus,
Is piadzių kai kui lems paprašytas drg. K. Bielinis,
kurie dėl
kursą
baigęs darbavosi gausumo skelbimų per ke
diaugams buvo nesupran- padaryti pranešimą' iš Lai-'
SLA, TMD, buvo A. L. T. letą dienų negavo reguliatamas panašaus susirinkt- svosįos Europos Komiteto
į
Sandaros
prezidentu, o pir riškų pasiskaitymų,
mo tikslas. Mat, įvyko ne- lietuvių grupės veiklos. Jis į
Prie
Gains\i!Ie.
Va.,
vienas
autobusas
su
49
keleiviu
dėl
slidaus
kelio
atsidaužė
į
med
į
Įprastoj, senų tradicijų ne- davį n-škll šių dienų ^.1
mojo pasaulinio karo metu
ir apsivijo apie tą medį. Gelbėtojai iš sulenkto buso ištraukė penki? keleivių lavo
ir po karo, tai nedaug tėra šilčiausia Diena
nus ir 29 sužeistų keleivių.
lietuvių veikėjų, kurie butų
taip daug pasidarbavę ko Su žydų naujaisiais me
mas prie netolimos ateities! .’.
...
\ ..
voje už Lietuvos nepriklau tais Chicagoj buvo prasidė
HARTFORD, CONN.
Atidalydamas susirinki- perspektyvų ir grupių san-; mo "įstatymo lietuvis nų parapiją ir bažnyčios
somybę, kaip a. a. kun. Jo jusios kaitros. Spalių ket
nas Liūtas. Vėliau tapęs virtoji buvo šilčiausia spa
Žinios-Žinelės
! lietuvių tautinės bažnyčios lių mėnesio diena visoj
Chicagos istorijoj. Tą die
žodi oficialiam kvietėjui na sklandžiai ir suUrtinai!K;,,"»e'assav>’^KuPar;‘airiaiams kartu su
kunisį: i“ ?.a5ilik°
dra K R,Pilniui
n>v
K Jei irnasitaiko kartais sun-Sintl* ir kltas LSS
kuoPafe.bažnytinių turtu. -oiomjos memninKai
ir tas. Nerūpėjo jam susida- ną termometras rodė 88.9
t-,,™,, ni;™.™ įsukrusti ir prisidėti bend- Čionai suminėjau tik ma- sportmmkai piadejo orgaburžuazišką gyvenimą, laipsnių. Kaitras sekė lie
Bielinis sakė:
kūmų, jie visuomet išspren ron talkon.
žąsias lietuviškas parapi- nJzuotls- Šnekėjausi su gyventi puikioje klebonijo- tus ir smarkus vėjas. O tas
Jei šis musų susirinkimas c’žiami be didesnio vargo
vėjas buvo toks smarkus,
Jaunųjų klausimas irgi jas ir kiek jose yra paiso-g1 upių vadais, meni-(je, važinėti brangiais autotoks
gausus,
tai
čia
musų
Šiuo
klausimu
buvo
plačiai
kad
ežere sukėlė nepapras
tarnp rungei ir Vaitin-n di<skp«iintn ir ivairin nuo nebuvo užmirštas.
Jis vi-ma lietuviškų reikalų. Bet mnk\f- Garu ir sP°rtuiul" mobiliais, praleisti ilgas vataipe
ir kaltimnoiskusuota
ir įvairių
ir
didesnėse
Saliamonu.'
kacil_ F1Ka.tfominridoi KaHfomi tą bangavimą.
Ežero ban
.
.nacijas riuiiuuj,
i\d;nunukai ir,randasi
jei rasim
reikalo moniu
pasisakvta,
bet nuo-;
pn“ kiekvienu
^eKvienu atveiu
atveju na
na-ir
aiaesnese lietuviškom
netuviskose ’ Vytautu ----jKacijas
Mondoj,
gos,
atsimušdamos
į at
juos nubausti.
pavešim eita tos pačios nuomonės, genėjamas. Ir cia jaume-parapijose vyskupas nepai-;:
. rebKt. pageidavimo, joj jr trankytis po užsienius. Velionis kun. Liūtas krantes, kai kuriose vieto
gyveno paprastai, taip kaip se pasiekdavo vieškelį, ei
ivau r\uupu OU“ parjuujo
lgi
-iviui
vidutiniškas darbininkas. nant palei ežerą. Dėl sau
Toliau jis pažymėjo, kad je yra priėmęs—kokiu pi pavtiiAiiia.
gumo policija tokias rietas
sirinkimuose
nenagrinėja Pittsburgho lietuvių parapi-i.
gfupėm patalpas lareikalų turime daug, o kuo- nigu mums moka, tokią ir
Velionio
kun.
Liūto
lai

buvo uždariusi trafikui.
dienos klausimų, politinės ja, kur klebonauja kun. J. ximmuisi.
pų susirinkimuose neturim grąžą duodam.
dojimo
diena
buvo
lietinga.
galimybės pilnai išsikalbęPlačiai buvo apkalbėta šių dienų aktualijos, todėl Misius. Ten per daugeli
Nežiūrint į tai, susirinko Minėjo Didįjį Gaisrą
ti ir aptarti. Oficialiuose musų spaudos reikalai, ku- jie yra nuobodus, be turi-'metų lietuvės vienuolės Gruodžio 2 d. Tėvynės gražus žmonių būrys į šv.
Prieita išvados, kad'pranciškietės
mokydavo Mylėtojų Draugija daro pa
Spalių 8 d. Chicaga mi
organizaciju susirinkimuo- riuos plačiau palietė iš jau- nio.
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všaukti
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•
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Jono
bažnyčią,
kur
arkiv.
nėjo 80 metų sukakti nuo
panašius, vaikus religiškų dalykų, bet rengimą, kuriame J. Garas
se xlaug laiko užima proto- nųjų teisininkas Dr. Repeč 'cazniau
S. Geniočio vadovybėje didžiojo gaisro, kuris Chišią
vasarą
vyskupo
patvar

kolų skaitymas, apyskaitos ka. Jis visą eilė nurodė |Ials™ pasisnekejimo susipasirodys su savo grupe įvyko iškilmingos pamal
kymu
lietuvės
vienuolės
bu

rinkimus,
kurie
duoda
pla

scenoje. Parengimas bus dos. Lydėtojai į kapines cagą buvo pavertęs į pele
ir raportai įvairių komisi- tii’kumų ir reiske pageidavo
atšauktos
ir
atsiųstos
nus. Tą dieną buvo suruo
klubo svetainėj.
jų, be to, oficialiame susi- vimą. kad trukumai grei- tesnį akyratį ir darosi pa
sudarė apie porą desėtkų štos pratybos Chicagos gy
lenkės.
Toks
vyskupo
pat-!
trauklus.
Nors
susirinkimas
rinkime ir draugai laikosi čiau butų šalinami, nes
automobiliu.
nimo nuo atakų iš oro. Vi
spauda yra didžiausias iš- baigėsi vėlai, bet draugai varkvmas buvo nemalonus 1 Lietuviškas radio pusva
daugumoje oficialiai.
durmiestyje sirenos prane
vis
dar
nesiskirstė
ir
turėjoįnei
kun.
J.
Misiui,
nei
pa

landis musų mieste, veda Spalių Devintosios
Po drg. Bielinio įvado iš- rvškintojas
socialistinių
šė apie atskrendančius lėk
kilo įvairių minčių ir klau-Į siekimų. Iškėlė mintį ir sa- dai* ką kalbėti. Šis faktas irapijonams, bot tai vysku- mas Juozo Januškevičiaus, Mnėjiroas
tuvus, į kuriuos šaudyta
parodo,
kad
susirinkimas
po
patvarkymas
ir
prieš
tai
verčiasi gerai.
Sumanus
simų iš susirinkusių drau- v o knygų leidyklos reikalu,
Spalių
devintoji
lietuvių
gų. Visi pasikalbėjime gy- kun galėtų išleisti ir dailio- buvo neveltui sušauktas. negalima buvo nieko dary- radio pusvalandžio vedėjas tautai yra atmintina. Ta tuščiais šūviais.
Laisvamanis.
—J. Ž.
ti ir turėjo taip pasilikti, mokėjo suįdominti biznievai dalyvavo. Musų bičių-'sios literatūros. Geros lite
diena
Chicagoj
buvo
mini

kaip buvo vyskupo patvar- ;įus gavo programomis ir
lis, nuoširdus demokratas raturos pasigenda ne tik
P1TTSBURGH,
PA.
kyta.
gauna iš jų paramos. Pa ma parengimu, per vietinę
Dr. Dagys, labai gražiai pa-'suaugę, bet ir jaunimas,
LAWRENCE, MASS.
Su lietuviais kunigais vy gilina palaikyti tą pusva- spaudą ir per radio progra
vaizdavo socialistų nuveik- Panašios socialistinėje d va
mas. Viskas, kas ta proga
tus darnus, daugiau palies-Į šioje savo originalios netu- Vyskupas Nepaiso Lietuvių skupas ir negeriau elgiasi,! ian(įi.
Mirties Sukaktis
buvo
pasakyta, buvo gerai
Katalikų Reikalų
jų lietuviškos kilmės jis
‘
;__
damas Švedija, kurioje jam rime, tai galima išsiversti
tepaiso. Štai buvu- o ..
, T. . . pasakyta. Gerai atpasako Spalių (October) 4 d. su
teko gyventi ir savo akimis iš kitų kalbų. Tam tikslui Girdisi vienur kitur nusi mažai
sis “Lietuviu žinių” redak-'
2* d‘. L‘e,tu^ ta Suvalkų sutarties sulau
supto lygiai metai, kaip mi
stebėti to krašto kuiturą ir j žmonių netrūksta: yra jų skundimų, kad vyskupai
žymas
ir
Vilniaus
pagrobi

kun. Dr. Antanas
.
v » .
rė Ona Stapulouienė. Me
socialinius žmogaus laimė- Vokietijos sanatorijose ir per bažnyčias ir per katali torius,
Rakauskas, vra nukeltas i ren?la . ™PaP''^ banketą mas. Priminta, kad nei da tai prabėgo, ilgas laikas,
jimus. Jis sakė:
pilnai tą darbą atliks. Tik kiškas mokyklas savais pat Ne-,v Kensington, Pa., italų F^bimu, savo nano po- jar lenkai nėra atsižadėję
Aš nepriklausau sočiai-'reikalingi žmonės, kurie varkymais stropiai varo iš- naranna fkai kurie iuok-il!C1J0S kaPltono Jono Sie‘ Vilniaus ir kad kalbėdami bet velionės atmintis yra
parapiją (kai kūne juos
p ,
,
,
,
demokratų partijai, tačiau imtųsi iniciatyvos.
tautinimo darbą. Jau ne dariai sako “makaronų vai- £1°- ro DanRel° Dus Kon‘ apie atsteigimą Lenkijos ir ilgai bus gyva musų liū
Buvo paliesta P. L. Ben- kalbant apie tas lietuviškas
nuoširdžiai gerbiu kiekvie
certas ir paskui eis šokiai. po išlaisvinimo iš komunis dinčioj šeimoj. Pasiliekame
gyii
”
)
;
kun.
J.
Pikutis,
ku

ną socialdemokratą idealis druomenės klausimas, parapijines mokyklas, ku
Dainuos plačiai žinoma tinės priespaudos, pabrė liudėdami
ris
praeitą
pavasarį
mirė,
tą, žaviuos jų nuveiktais VLIK’o, LSS ir LDD orga- rios yra užlaikomos lietu
musų meno žvaigždė Griš- žia, kad Lenkija tada turė Vyras Petras Stapulonis,
buvo
atkeltas
Į
Bridgeville,
darbais.
Mes kiekvienas nizacijų veikla. Šiuo metu vių ir kur nėra mokoma
kevičiutė,
dalyvaus
valsti- sianti būt atstatyta su Vil Sūnūs Kazimieras, da
Fa.,
į
slavioku
parapija
ir
.
,
.
.
prisimenam savo tėvynės svarbiausias klausimas sto- nė vieno lietuviško žodžio,
{
J *me jes gubernatoriaus pava- nium ir Lvovu. Kas mums bartiniu laiku Ispanijoje
klebonavo
per
daugelį
artoją, kuris išvaręs per.vi LSS rajonų konferencijų bažnyčiose vyskupo patvar
duotojas E. Allen, miesto daugiau darytina, minint prie Ameriko* ambasados,
tų.
Tiek
kun.
Rakauskas
dirvoną ilgą vagą atsigriž- pravedimas. Konferencijų kymais yra įvestos angliš
tiek velionis kun. Pikutis majoras, policijos vadas ir Suvalkų sutarties sulaužy- Duktė Jean, vyra* Juota atgal pažiūrėti ar ji tikslas—pagyvinti organi- kos pamaldos.
u j
t
~ kiti. įžangos tikėtas $3.
u yra 1
j gi ę. Bankete gajės dalyvauti ir mą ir reaguojant prieš da- za* ir du anūkai, Ričis ir
iygi ir gražiai suversta; jis zacijos veiklą ir plėsti sa- Bet geriausias pavyzdys, a
kartines lenkų pretenzijas Piteris Stulginskiai.
turi malonumo pasigerėti, vą spaudą, kad neliktų nė kiek vyskupas paiso lietu Šioje šalyje gimę ir kuni r.e klubo nariai.
Tatai ir socialdemokratams vienas pažangus, demokra- viškų reikalų, yra jo elgi gystės mokslą išėję, tai tik
masis su lietuviais kuni trys buvo laimingi, kad pa Spalių 22 d. šaukiamas
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
gais. Vandergrift, Pa., lie teko į lietuviškas parapijas, specialinis lietuvių klubo
«
Keleivio” Kalendorių 1952 Metams
tuvių parapijoj klebonauja būtent, kun. J. Girdis yra narių susirinkimas klubo
LENGVAS BUDAS . . .
vokiečių kilmės kunigas; South Side šv. Kazimiero pareigūnų kandidatų nomiJau 40 metų “Keleivis” kasmet leidžia didelį,
Youngstown, Ohio, lietuviš parapijoj, kun. E. Vasiliau navimui.
IŠNOKTI ANGLIŠKAI
100
puslapių kalendorių. 1952 metų kalendorius
S. “Kel.*’ Skaitytoje*.
koj parapijoį klebonauja skas Homestead. Pa., ir
jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima užsisakyti.
slaviokas kunigas; Bridge kun. Abromaitis Braddock,
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
ville, Pa., lietuvių bažny Pa. O vėlesniais laikais IRANAS ŽADA
“Keleivio” 1952 metų kalendoriuje bus daug
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
EKSPLOATUOT
ALIEJŲ
čioje, kur dabartiniu laiku baigę kunigystės mokslą
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su
skaitymų, gerų straipsnių, informacijų, eilių, pa
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
bažnytinius reikalus tvarko lietuviai kunigai, kun. Butarimų, plati kalendorinė dalis, saulės tekėjimai
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
tėvai pranciškonai, parapi levičius, kun. Paulėkas ir Irano ministerių pirmi
ir nusileidimai per apvalius metus ir daug visokių
jonai ir pranciškonai bai kiti dirba kitataučių para ninko pavaduotojas, atvy
žinių.
’
KAINA 86 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti paito
mijasi kad bet kurią dieną pijose, o jei kur pritrūksta kęs kartu su Dr. Mossadegh
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
ženkleliais.
vyskupas gali
pasakyti vienoje ar kitoje lietuviško-į į Nevv Yorką, sako, kad
Užsakymus
ir pinigus prašome siųsti;
KELEIVIS
pranciškonams išeiti ir gali je parapijoje kunigų, tai Iranas nieko nebelaukda“KELEIVIS”
636 East Broadvray
So. Boston 27, Mass.
'atsiųsti
.
kokį. airišį ar sla atsiunčia airišį ar kitos ko- mas “imsis eksploatuoti saPalaidojom Kun. J. Liūtą

D
..
„ x I pažiūrėti, nes jau nebe vaRugsėjo 20 d. Atletų ,ga> bet
^venim0 dir.
Klube, drg. K. Bielinio ir; vonai išarti, išpurenti ir au-

Amerikos

Piliečių

Klubas

'vioką kunigą, arba esamus kios tautybės, bet ne lietu- vo aliejaus šaltinius,’* nes
parapijonus perkelti į airi- vį.
Pituburfhieti*. iš derybų nieko neišeina. I

636 E. Broadvray, So.Bo«to n 27, Mas*.
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KARALIŠKA PORA LANKOSI KANADOJE
šiuo metu vyksta Rylpru-Į
siuose dideli rudens ma
nevrai. Ypač daug sovie» • ir v ~
.
- . .
. _ i tinęs kavalerijos ir šarvuoApie Karaliaučiaus hb-je, o pnesas butų sutnus- čiu Visa laiką nuolat riemą daug papasakojo is Lie- kratas jo paties teritorijoje. da į vakarus "maisto pro
tinus grjzę vokiečiai, taip
šiemet pats iškilmingiau-dūktais” pavadinti transpat keli \akarus pasiekę gį-^ gegužės 1 d. paradas portai, veža šaudmenis ir
 buv0 ne-Maskvoj, kur pro ginklus, o daug kur aplink
lietuviai, kurie buvo drau
drauge su vokiečiais prie Kara patį Staliną žygiavo ka-į Karaliaučių seniau kultiliaučiaus patekę į Sovietų riuomenė tik valandą, bet vuotos dirvos paverstos
nelaisvę. Pora iš jų jau šitoj “tolimųjų Vakarų sri-įpratimų laukais. Pačia tviryra išvykę j Pietų Ameri ty,” kur anot Leningrado i čiausia dabar sovietinio kaką. Karaliaučiaus likimas radio, “daugiau kaip 2 vai. ro laivyno baze—po Kronbuvo žiaurus. J j beveik iš žygiavo prieš Sovietų gene- štato—laikoma jau Estijos
pamatų sumušė per du puo ralinj štabą patys geriausi teritorijoje—Talinas ir Pallimus britų aviacija, ypač ir pajėgiausi Sovietų armi- diskio uostas. Taline su1944 metais rugpiučio 30 jos, taip pat raudonojo ka- koncentruotas Pabaltijo lai
dieną, kai daugiau kaip 1,- to laivynu daliniai ir skrai- vyno štabas. Sovietų vice000 lėktuvų numetė 85,000 dė sovietinė
aviacija.” admirolas Fokinas betgi
bombų per 45 minutes pe “Kaliningradas dabar turi savo būstinę iš Paldiskio
lenais paversdami visą vi pačios naujausios konstruk- perkėlė i Klaipėdą. Atvydurinę miesto dali. Ko ne cijos sovietų šarvuočius, kusieji taip pat patvirtino
padarė tie, tai vėliau
 modemiškiausius
... atbai
.
pasauly apie maršalo Korolevo šiegė rusai. Apskaiciuojama, j lėktuvus ir kitus naujausius met Įvykdytą Baltijos pa
kad per tuos puolimus ir kovos pabūklus.” Patys da- jurio inspekciją prie Nidos
gaisrus žuvo 25,000 gyven liniai, kaip ir kitos 30 so- ir Juodkrantės atliktus ratojų, kurių didesnė dalis vietinių Rytų zonoj stovin- ketinių šaudymų pratimus,
dar ir dabar guli palaidota čių divizijų, sustiprintos pavasari Rytprūsiuose
griuvėsiuose.
iki karo meto sąstato. Tas Įvykdytus plataus masto
Tačiau tikroji Karaliau žinias patvirtina ir vokie- visų ginklo rūšių, ypač
čiaus tragedija prasidėjo, čių pabėgėliai, jų spauda aviacijos ir karo laivyno,
kai užėjo rusai. Tada pra ir Į Vakarus atbėgę lietu- manevrus.
sidėjo galutinis to seno su viai žvejai.
ELTA.
700 metų praeitimi miesto
griuvimas. Vokiečių “AaAnglijos karaliaus duktė Elizabeth, Anglijos sosto Įpė
chener Nachrichten” leidy
dinė
su savo vyru dabar lankosi Kanadoje, kur jie šir
—Maike, ar tu skaitei —Ar tu pasiutai?! Kaip kla išleido visų tų Įvykių
dingai pasitinkami. Svečiai atvyks trumpam laikui ir į
gazietose, kas atsitiko Ka- gi tokios aukštos asabos ga liudininko Dr. H. DeichmaWashington pas prezidentą Trumaną. Paveiksle matyti,
lėtų bučiuoti dortiną žemę? no parašytą veikalą, pava Čia noriu truputi pakal Pirmlakus laikydavo sėknadoj?
kaip svečiai apleidžia lėktuvą, o apačioje būrelis sveikin
—Tenai daug kas atsi —Nežiūrint, tėve, kaip dintą “Aš Mačiau Kara- bėti, kaip žemaičiai kulda lai. Rugių grudus išdžio
tojų.
Jam
aos “aukštos,” vistiek joms liaučių Mirštanti.”
tiko.
vo javus ir kaip sėdavo.
vindavo ir supildavo Į meitenka gyventi įs purvino,. Įvado žodj parašė Alberto Apie šv. Oną rugiai jau gas (aruodus).
—Vot ir nežinai.
REDAKCIJOS
vakijos, Estijos, Jugoslavi—O ką tėvas žinai apie žemės. Duona ir mėsa, tė- knį.\ersitet0. kuratorius Dr. būdavo suvežti ir ukinin.
iš
prove,
neateina
iš
dangaus,
bet
Hoffman.
Autorius,
Kanadą?
ATSAKYMAI. Lietuvos,
Latvi>
’
kai pradėdavo ruoštis jų sė- *vUglli Sėja
Rumunijos
ir
auga
iš
žemės.
Ne
tiktai
!
esi
į
os
gydytojas,
dienoras—Maike, aš girdėjau
J
ai
i
Atėjus
šv.
Rokui
pradėt
n
. •
D „i Vengrijos. Už moksląi ir
kį atsitikimą, kad ir kalbėt duona ir mėsa, bet ir šam- cj° Jorma aprašo, kas dėjo- Rugius džiovydavo jau- davo sėti
En. Ilgaudui, W. Brattlerugius.
Pasiima
l
■ ..
kitas išlaidas atlvgins Lai-•
nelabai galiu—taip mani panas, ir visos kitos pra-'*1’ kai miestas pateko i ranboro,
Vt
—
Žinia
apie
nejose ant ardų. Jaujas ku- sėtuvę, kryžiškai su abrusu
svosios Europos organizacimarkatna ant dusios.
šmatnybės gaunamos iš že- kas bolševikams. Įspūdžiai ■
zazJ rzi «-> i <—
z**
/-k 7 •-jo
• • •»• ir
•
_
•
baigtus
reikalus
’ ...
VokietiH i.-hCinioniis
..
..
x
..
x
.
.
,
ja,
bet su sąlvsra. kad mokšiurpiausi.
—Gal pasakytum aiškiau, mės. Taip pat ir drapanos,
joj liečia tiktai prieškarini ,
... , .
mais.
Rugius
džiovydavo
Sėdavo
su
viena
ranka
ir
kas tenai buvo?
, namai, mašinos—viskas iš Jau iš syk per žmones jaujoje per visą dieną. Jau- su abiem. Sėjant, eidavo nesutvarkytą turtą. Dau- 'jk bu/
Jrbti ’sav0
—Tenai, vaike, atvažia- žemės. Štai. tėve, kodėl to- nuėjo, lyg žaibas, žinia: jos seniau buvo Įrengtos su juo ir kitas, kurs atneš- giau žinių apie tą reikalą 1)afe,on
L-niversi.
vo Anglijos kunigaikštis su kie dideli ponai, kurie pa- “Jie ateina!” Pirmasis su klojimuose.
is
Lietuvos
pasiuntinybes
tet0
branduolvs
jau
fū01._
davo grudus. Sėjant negasusitikimas buvo
kunigaikštiene. Teisybę pa-i tys savo rankomis nieko ne- lusai
nėra,
bet
jei
turėjote
Voizuotas
,
§
J
a
džiu
hus
Įima pamesti žingsnių. Kai
sakius, tai ne atvažiavo, ale!pagamina, bet vistiek že- toks: pirmasis pasirodė su Rugių Kūlimas
apj(. 2(i0 gtude‘ty įietu; amesi žingsnius, liks bru- kieti joj pnes karą turto
atskrido raplenu.
mės gerybėmis naudojasi, paruoštu šauti automatu, Iš jaujos išmeta pėdus Į žis
turite
nebaigtų
reikalų,
tai
(tarpas)
neužsėtas,
šaukdamas: “Uri, uri, da
vių susidarys per 10. Kan
—Aš tą žinau, tėve; bet i turėtų tą žemę bučiuoti,
gyvendami
Amerikoj
gali

klojimą.
Sudeda
pėdus'eiFriekyje
sėjėjo
eina
su
aš nematau, dėl ko čia rei-! —Maike, aš tau pasaky- vai.” Ir visur kitur ėjo gir lėmis, varpas su varpomis gniūžte šiaudų arba su na- te kreiptis i “Office of Ali- didatų, pasirodo, teko net
Stipendijos bus
kėtų jaudintis.
Į siu, kad šitokie tavo madri- ti rusai, reikalaudami deg ir pradeda kulti su spragi-'geliu biržytojas. Kur pa en Property” Washingtone, ieškoti.
—Ale ar tu žinai, kas at-jkulai Įžeidžia mano jaus- tinės, žiedų, laikrodžių ir lais. Apkulia vieną syki, skutiniai grudai nukrinta, prie justicijos departamen skiriamos taip pat studijuo
jantiems ir kituose Vakarti
sitiko, kaip jų raplenas nu- mus. Tu čia nori pasakyt, moterų. . . Ypač šiurpi bu tada verčia antrą pusę ir
to,
ten
pareikšti
savo
pre

gniūžtę
šiaudų,
arba
sileido Montralio mieste? kad ir aš turėčiau bučiuoti vo balandžio 20-toji, penk vėl kul ia. Ima glėbelius užbrėžia su nageliu—gele tenzijas ir gausite paaiški universitetuose: Anglijoj,
—Na, o kas?
Idortą, ba, kaip generolas, tadienis. Elzbietos ligoni nukultų šiaudų—purto ran žėle su kotu. Biržijimas nimą, kaip to turto ieškoti. Švedijoj, gal net Amerikoj.
Eaigus bendrąjį kursą ir
—Kanados žmonės, Mai-j aš irgi nieko savo rankomis nėje,—rašo minimasis gy komis ir vėl padeda. Gra- turi būti atliekamas gerai
P. Martinkaičiui, Chica
dytojas,
—
rusai
po
to
Įpra

susipažinus
su .tautiniu kur
ke, buvo iškloję kelią bran-i nepadarau, bet visokias
goj.
—
Ačiū
už
koresponden

esnius
pėdus
nušukuoja
ir
____
r
„__
_______
—
tik
prie
toliausiai
nukrisu absolventai pagal reika
giais divonais, arba, kaip Dievo gembes juzinu. Gal stinio “Uri, uri, davai,” be padeda stogams
Įdėsime ateinančią lą galės būti pasiųsti studi
dengti, {tusių grudų, nes kitaip bus ciją
jokios
atodairos
išprievar

amerikonai sako, turkiš- urėčiau dar pabučiuoti ir
Dėl stogų dengimo šiaudų pertankiai susėta vietomis. savaitę.
kais karpetais, kad šitai ;oki nigerĮ, kuns šlektuzėj tavo katalikų vienuoles se- pluoštus geresnius išrink Jei sėja toli nuo namų, Mrs. A. Lainke, Spring jų pagilinti ar pasitobulinti
eris, o pačią ligoninę pa
ir Į kitus universitetus. Pa
kunigaikščių porai išlipus Į kilbasus daro.
field,
III.—Tokių nelaimin
davo
ir
dėdavo
i
vieną
krū

valgyti
atneša
i
lauką,
o
jei
degė. Dar šiurpesnis liki
ryžiuje tam reikalui suda
iš rapleno nereikėtų stoti —O ar butų kokia nuovą.
Vėliau juos subado arti—pareina valgyli patys gų žinių spaudoje yra labai lytas specialus organas iš
mas
ištiko
Gailestingumo
ant plikos žemės, ale ant dėmė, jei tėvas kaltais atsi- ligoninę, čia, kai rusai Įsi rankomis i grindini ir suriš Į namus.
Kai lietuviai yra Dr. S. Bačkio ir prof. J.
Pasėję rugius, daug.
minkštų karpetų, kūnais mintum, kad darbo žmogų
pervažiuoja su drapaku. .maišyti, turime jas pami Baltrušaičio, Amerikoje viveržė, prof. Untebergeris tus padeda.
buvo nuklotas visas kelias reikia pagerbti, nežiūrint buvo
bedarąs vienai paci Likusius šiaudus drasko vėliau sulygina su akėčiom. nėti, bet šiaip sunku susi i sos informacijos sutelktos
iki armobilo. Bet kai Ang-.ar jis baltas ar juodas?
pakėlę rankomis, iškrato su Vėliau su žambriu (žagre) talpinti. Ačiū už informa
lijos princas su savo supru- —Bet kodėl tu, Maike. entei sunkią gimdymo ope šakėmis ir sumeta šiaudus padaro vagas vandeniui ciją. Apie “lie detector” Free Europe Lietuvių Pa
tarėjų Grupėj. Ten palai
ga išlipo iš rapleno, tų kar-Lakai, kad Anglijos princas raciją. Rusai pirmiausia Į šalinę. Kuldavo su spra nubėgti, Tada eina su kas- prie progos parašysime.
iš
jo
atėmė
instrumentus,
komas ryšys ir su Amerikos
1 etų jau nebuvo. Kažin .urėtų bučiuoti Kanados todėl jis tik su vargu galė gilais -5-10 žmonių.
tuvu ir vagas sulygina, iš- K. Braze, Miami, Fla.— lietuvių studentų atstovy
lokie šventvagiai juos pa-i'ėmę? Juk jis ne iš Kanajo operaciją baigti, paskui Iškūlę rugius, kuldavo 1 švarina, Vagas darydavo, Ačiū, žinios bus Įdėtos se be. Iš studentų tarpo gir
vogė, ir kunigaikštis su ku- dos gyvena.
kančią savaitę.
pacientę nusitraukė nuo kviečius, avižas, miežius, ardami su jaučiais.
dima pageidavimų, kad
r.igaikštiene turėjo žengti —Bet ką gali žinoti, tė- operacijos
stalo ir čia pat Kai kulia vasarojų, tai pė-' Pradėdavo dygti po dvie- Petrui K., Brooklyne.— pirmoj eilėj butų globoja
per purviną žemę. Tai vot, ve, kas bus ateity? Gali žiauriausiai išprievartavo.
Smetona buvo mi talentai ir atkreiptas dė
jų savaičių, Jei drėgna— Antanas
dus dėdami nežiūri eilių: greičiau sudvgdavo.
kas atsitiko!
Tai turėjo būt, kad Anglijos didikams
“
pirmas
Lietuvos
preziden mesys i pačius gabiuosius.
Kai
Frof. Untebergeris, negalė deda, kaip pakliūva. Išbūt kokių socialistų ar ki- reikės ieškoti prieglaudos damas
J,išgyventi,
pasi- , kultus gludus supildavo i sudygsta, vėl eina žiūrėti, tas” nuo 1918 metų galo
, . .ito savo
,kambarįi
...
tokių nenuoramų darbas, Į Kanadoj. Paskutiniais lai įraukė
kaip sudygo. Jei kur blo iki 1920 metų. Jis tas par
ir |(,ide]e *
ba katalikai tokios švent- kais Anglijos imperija pra- nusižudė, Jis guli palaido- kretiIiukus ’ Turėdavo 2-3 gai pasėta buvo—tuštumos, eigas ėjo krašto nerinktas, DP NEPAMIRŠTA
s
ir švarindavo tarpeliai, vėl eina ir sėja. bet kaipo Lietuvos Tarybos
vagystės nepadarytų.
Įdėjo greitai trupėti. Rusi- tas ligoninės kieme.
SAVIŠKIŲ EUROPOJE
grudus.
Su
sėtuve
pildavo
—Tėvas čia klysti visom > kurstoma, atsimetė nuo
Sėdavo prieš vėją, arba pa pirmininkas. Antru kartu,
grudus
kretiIiukus,
vėjas
i
Rusai
miestą
visiškai
iš

1926 metais, A. Smetona BROOKLYN, N. Y.—
pusėm. Visų pirma, sočia- Anglijos In(bja, Persija pa
vėjui.
šiukšles
nunešdavo
tolyn.
lįstai nėra jokie v?'™= sdglemžė Anglijos Įrengtą plėšė. Priegliaus upė, Auk
.
,
, Pavasari ant rugių sėja pateko Į prezidento vietą BALF vajaus koncerte spa
prastesnius
grudus
arčiau,
|dobi]us fu trimig ilįtais dėka kariškam perversmui lių 7 d.. Lošt Battalion sa
L
aliejaus
pramonę,
dabar
štutinė
kūdra
ir
Pilies
tven

Nors kunigaikščių jie ne
O
gen
gudai
krisdavo
pa-.g
a
kad galviįai jr kiau. tų metų gruodžio 17 d.
lėje, Elmhurst, N. Y., ren
garbina, tačiau šitokiems anglai varomi iš Egipto ir kinys buvo pilni lavonų. Iš
čiam priekyje
Kretiliukai
į
Ife
'
c
į
tų
į
,
aukus
Rudenj
tt.
Kiek
anksčiau
nuo
An

buvusių
Karaliaučiaus
pa

kant
likusiems Europoje
šposams niekad nepritartų,
tremtiniams aukas, iš buvu
nes turi daug geresnių ar glijos atsimetė Airija. Ga statų beliko kokie 5 proc būdavo pakabinti prie Pat j<aį pašąla, leidžia avis ant L. E. UNIVERSITETAS
Atvykusieji
iš
Rytų
paša-plojimų
durų.
Kretiliukaii
li
prieiti
prie
to,
kad
an

PRADEDA
VEIKTI
sių tremtinių didžiausią au
gumentų prieš kunigaikš
ru°ių lauko.
padaryti
iš
lazdyno
paga

glams
liks
tiktai
jų
pačių
SPALIŲ
MENESJ
koja,
kad
šiandien
Kara

ką davė Antanas Vainius iš
(Papasakojo
Juozas
Budreckis.
ki

čius. Toliau tėvas klvsti
*
liukų,
tankiai
sudėtų
sker

Anglijos
sala
ir
kad
kunilęs
iš
Budriskių
km.,
Tryškių
vals.)
liaučiaus vaizdas jau visai
Brooklyno. Jis, dirbdamas
manydamas, kad kunigaik
sai
ir
išilgai.
Kretiliukas
kitoks.
Asmeniniu
Stalino
Pats
Laisvosios
Europos
braižykloje, išlaiko žmoną
vaikgaikščiams
tenai
bus
jau
ščiams yra perprasta
Juozas Būga.
Įsakymu
Karaliaučius
per
būdavo
sieksnio
ilgumo,
nepatogu
gyventi.
Gali
būt,
Universitetas Įregistruotas ir du vaikučius, o vakarais
šciot
1VFV gryna
R*J’"“ žeme.
*-Cl»IC.
♦ »
»
New Yorko valstybės sąra-studijuoja City College,
—Na. o kaip tu mislini? ka<1 del Į0 Anglijos princai paskutinius 5 metus buvo KretiIiukus judindavo su
Tautieti, nepamiršk, kad šuose ir jo formalus centras Nevv Yorke. Jis paaukojo
—Aš, tėve,
tėve, esu
esu visai
visai prieprie lr Pra^e<^a dairytis po Ka paverstas “stipriausiu So- rankomis ir vėjas javus išTavo tėvų kraštas — Lietu bus New Yorke, bet univer- net $50.
vietų Sąjungos pylimu prieš švarindavo.
nadą.
šingos nuomonės.
va yra svetimųjų pavergta.4 s i t e t a s
suorganizuotas' Antanas Vainius du meVakarus.”
čia sutelkti
___ ,_
—Valiai, valiai, aš klau —Na, Maike, pagyven rinktiniai
ir žiauriai naikinamas. Pri Strasburge, prie tenykščio tai kai gyvena Amerikoje,
Sovietų
kariuo(
u
tvarkymas
sim
ir
pamatysim,
ar
tavo
sau.
sidėk savo darbu ir auka
Universitete bet dar nepamiršo, kad 11—Aš manau, tėve, kad žodžiai išsipildys, ar ne. menės daliniai, visa laiką' Iššvarintus grudus pila prie jo išlaisvinimo. Aukas universiteto.
irokvsis
amerikiečių
kale- kusieji Europoje lietuviai
laikomi paruošty, kad, pri- j maišus. Arčiausiai nukri- siųsti Amerikos Lietuvių
tie Anglijos didžiūnai, išli
džių pavyzdžiu šių dešimt sunkiai vargsta ir kad
pę iš orlaivio, turėjo pasi- “Keleivyje” naudinga yrs reikus, galėtų bet kokį mė- tę grudai vadinosi pirmla- Tarybai, 173^ So
~i~:’ną sukilti prieš Sovie- kai, menki rugeliai ir dir- gt,
Chic
st/Čhicago,
III., ar vietom kraštų studentai: Albani- jiems reikia visokeriopos
1 nkti ir pabučiuoti Kana daryti visokiu* biznio skel ginimą
jos, Bulgarijos, čechoslo- pagalbos.
___
tUr
užgniaužti
užuomazgosės
vadinosi
antrininkai.
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Delegatas Balčikonis pa-

PuslapisPenktas

KOVOS PRIE ŠIRDGĖLOS KALNŲ

sar

'Keleivio’ Knygos

reiškė, kad momentas reiFYONOYAMO
S£A Of JAPAN
lietuviams susiburžemSeriukie T
gi3UHP8J»mU’ J"* Rad “Pa‘ “ortariTariu^laiVolto^
portacija šiuo laiku patogi,
. NORTH KOREA
žemes ukio kooperatyvų spaudus
kooperatyvus, 80 mylių tai trumpas ke
DEMOKRATINIO
I VISUOTINAS TVANAS •
HMON Tt
narių, negu yra ūkininkų, kad jie nebūtų taip pavo- lias. Liepa išsireiškė, kad
SOCIALIZMO
PRADAI
• KO&ONC-^
Ar galėjo būti toks tvanas,
/■ “l4>
Mat, daugelis farmerių pri-'jingi privatiniams biznie- būtina dalyvauti apskrity
Labai populiari ir naudinga šių apsemtų visų žemės rutuli ? Iš
dienų klausimams suprasti knygutė. - ėmėsi tiek vandens? Kur tas
klauso prie kelių koopera- riams. Privatus biznieriai je. Pirmiau dėl tolumo nuo
Kaina .................................................50c duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
tyvų. Iš viso žemės ukio turi sudarę nacionalinę
lėjo surankioti viso pasaulio gyvuMilte
*»£•
''
DĖL LAISVOS LIETUVOS
liūs, vabzdžius ir paukščius ? Kam
m
kooperatyvuose čia priskai- “tax eąuality” draugiją, čia nebuvo patogu priklau
Į šitie klausimai rupi, fitperskaito
//
syt.
LSDP Užsienių Organizacijos raš- i knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tvatoma 6,600,000 narių.
kuri vienaip vien šaukia, Bučinskas kalbėjo kiek
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol- nas?” Kaina ............................... 25c
kabowg£Z“"“ 3®° pARAtLEt—“
Žemės ukio kooperatyvai kaLk?0Pevr!SZai
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. -26c
ilgiau ir davė daug gerų
KURGI VISA TAI NYKSTA?
daro labai didelį biznį. Vi- vilegijų, kokių biznieriai patarimų, vis dadedamas
TIKRA TEISYBĖ APIE
Kur nvksta visi tie lobiai, koriuos
k SOUTH KOREA
žmonės kuria per amžius? Sį intri
sų kooperatyvų metinė apy-'neturi ir ypatingai ta drau- jumoro. Pavyzdžiui, dide
SOVIETŲ RUSUĄ
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
varta yra virš 8 bilionų do- gija protestuoja prieš tai, lis gyrimas veikėjų, tai
Arba komunistų diktatūra faktų sima aiškina garsusis Vokietijos so
I
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
lerių. Tokią apyvartą ko-1 kad kooperatyvai nemoka kaip laidojimas žiauraus
ją. Visiems kyla klausimas kodėl sky. Kaina ................................... 10c
operatyvai padaro pardavi mokesčių nuo pelnų.
Rusija nesusiatria su kitomis valsty SOCIALIZMO TEORIJA
SU WONg ^SINGAį
tėvo. Kalbėtojai gyrė nu
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti
nėdami ūkininkų produk . Kooperacijos šalininkai mirusį, o duktė klausė mo
Sis veikalas trumpais ir aiškiais
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
tvarkosi?
Ar
yra
Rusijoj
laisvė,
ar
tus, juos perdirbdami ir už- nurodo, kad kooperatyvų tinos, ar tai jos tėvas laido-1
Žemėlapyje dešinėj nr. 1 pažymėtoj vietoj yra kareivių
yra demokratija, kokie darbininkų draugijos formos, ir kodėl turės bū
pirkdami ūkininkams rei- pelnas nėra biznieriškas jamas? Ir dar sakė, kad jų
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c
praminti Širdgėlos Kalnai, kur per virš mėnesio laiko ėjo
pragyventi? Dabar rusai sako kad NIHILISTAI
kalingas prekes. Koopera- pelnas, bet perviršis paim- mieste daug atvažiavę nau-;
žiauriausieji mūšiai dėl atskirų kalnų. Aliantai atakavo
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis,
Tragedija trijuose aktuose. Veika
i Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas las perstato nužudymą caro Alek
ir išvarė bolševikus iš tų kalnų, bet sudėjo daug aukų.
tyvų yra visokiausios rūšies tas iš tų pačių kooperatyvo jų lietuvių iš Vokietijos ir
! yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa sandro II. Labai puikus ir nesun
ir visi jie naudojasi tam narių, arba jiems neišmo- gerai įsikūrė, tik mažai ra
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
I kia Lietuvos ateįtis gali būti ? Atsa viso reikalaujamos 28 ypatos.
26c
tikromis privilegijomis, ku- keta dalis už jų prekes ii šos į SLA 50 kuopą. Kuo
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą
rios kelia biznierių nepasi jiems išdalijamas metų ga pa daug jiems pagelbėjo
SENSAS ir NONSENSAS
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
tenkinimą.
le, o kai farmeris gauna tą atvykti į šią šalį.
----- Rate Prof. ALIJOŠIUS SKURLIPADSKIS
KRISTAUS VIETININKAS?
Atsiminimai ir Mintys,
Farmerių kooperatyvai, perviršį į savo kišenę, jis
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
vietos negu su tais visais prie- parašė buvęs Lietuvos prizedentas drąsiai kritikuoja Romos Katalikų
metų gale pasidariusį biz- nuo jo moka mokesčius, Suvažiavimas nutarė ra Laikraštiniai Vagys
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
Grinius.
..
-• dais- kurie ne tik nieko nepri- Dr.TaiKazys
nio perviršį, ar pelną išda-'kaip ir visi kiti mokesčių ginti kuopas siųsti įnešimų Ką galimą
yra stora, 300 puslapių knyga, rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
skaityti laikrašti- de(b
reikala
inio.
kurioje buvęs Lietuvos prezidentas tininkas. 224 pusi. Kaina .... >1.25
lija savo nariams, kaipo di-' mokėtojai. Bet biznierių į busimą SLA seimą, kad iku vagimi? Jei imti pilkąją -a
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
senesnių_____
laikų _________
veikėjus ir .....
pa
videntą. Farmeriai už gau- šitas aiškinimas neįtikina, nariams butų mokama *“di- minią, tai bet kas atsakys: Va- ’ 'Tačiau šitie mandrapypkiai apie
pasakoja _
daug linksmų
ir įdomių GARBINO SENOVĖJE?
tus iš kooperatyvų dividen-Įjie sako, kad kooperatyvai videntai.”
gis tas, kuns skaito laikrašti, rašvtoja: ne tik darko popierj. nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny- Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
J.
Macėnas,
apskr.
rašti

bet
nemoka ui j, prennmerastaiiai ižeidžia skaitytoj
tus turi mokėti federaliniusdaro biznį, kaip ir privatus
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus
tos!
Karta
panašiai
išsireiškė
'
garbino musų bočiai? Kokias žinyir valstijų taksus. Bet pa- • biznieriai ir nuo savo pel- ninkas, raportavo, kad du ir vienas laikraščio leidėjas: 1 ineigttSmą’ . Ar , k^s Į DELKO REIKIA ŽMOGUI
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonėa
tys kooperatyvai mokesčių'nų turi mokėti mokesčius, piknikai ir koncertas davė “O ka manai’
priėjo krikščionybės gadynę? Visus
Laikraštininkai pondentas mar'°- J°g- skaItyto’ 1 GERT IR VALGYT?
Kantra t.ninkai Jai nežino kad “praeitasis sestuos klausimus galėsi atsakyti pa
nuo padaryto pelno nemo- kaip moka ir visi kiti biz- pelno apie tris šimtus ir u Ką manai.
nera
šventi
Jobai.
Mes.
kaip
tadienis ”rug-s§j() “m.” buvo' Valgyt ir gert reikia dėl to, kad skaitęs šią knygą. Tai didelio for
ka. Jie nemoka nė už tą nieriai. Kai kurios farme- dar prie to kuopos gavo ir kiti žmonės, perkame drabui ?ons1’.atšaus nepagalvojęs žmogus. mato, 271 puslapio knyga. .. |l.«0
dalį pelno, kuri yra pade- rių organizacijos jau ir su- apie du šimtus iš pelno už žius, valgome mėsą. nueiname šiais metais, jeigu mato reikalą Į Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val- SIELOS BALSAI
nridėti “š m’” Ar iis nežino
žmcKus silpsta? Ir delko vienas
Gražios eilės ir dainos, čia yra
P
....
J
• maistas duoda daugiau spėkų, kitas
dama į kooperatyvo atsar- tiko, kad nuo atsargon de pardavinėjimą tikėtų.
į teatrę ir į smuklę, ir visur kad
priesaga
“
m.
”
prie
mene,
mažiau?' Deiko žmogui reikia cuk- sudėtos įvairios lietuviškos daines
damo kooperatyvų pelno
gą (rezervą)
.
. si° vardo painioja sutrumpini- :
.draskos ir kitų panašių daly apie musų tautą, apie šeimyną ir
reikia pinigo. .O darbo
laiku dirIždas
dabar
turi
$1,080.
apie darbą. Toji knyga palinksmins
V
ijityip
ilf
d
i
ra
p
loiu)
,
.
!
•
Kodėl
jam reikia riebali}- Si jūsų
Kooperatyvų judėjimas valdžiai butų mokami mo- Nutarta, kad valdyba su name laiKrast)ai Daine Ka p ma kai keno vartojamą me- į tuos klausimus
laisvas nuo darbo valandas. Di
suprasi tiktai iš šios
delio formato, 223 puslapių knyga,
Amerikos farmerių tarpe kesniai, kaip juos moka rengtų šią žiemą koncertą mulai. Atlyginimas betgi ten- Ums pažymėti? Kokiu sume-į
Paraš* Dr\ .Gmus’
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................... |1jM
prjdeda prįe rugsėjo1
yra labai senas. Pirmieji korporacijos. Bet daugu ir ateinančiais metais du iš ka paskučiausias. Gal butų ge- ^jmu
resnis. bet, matai, nemažai kli- lotvnišką “Septemberį,” gal KUNIGŲ CELIBATAS
SAPNININKAS
kooperatyvai čia pradėjo mas farmerių organizacijų važiavimus.
entų
bando
kuo
ilgiau
skaityt
mano>
kad
tokio
jo
M(lvyle
.
Didysis Lietuviškas Sapnininkas
Ši knygelė parodo, kodėl Romos
kurtis tuoj po pilietinio ka priešinasi kooperatyvų apsu 9alemono galva. Išaiškinti visokis
neapmokėtą
laikrašti.
O
paskui
k
:
—
-.u
i«
V
aiz
popiežiaus
kunigai
nesipačiuoja.
Ca
' - I K1° SKaity tojas gali JSivaiZ- išaiškįnta visa jų bepatystės istori sapnai visokiais atsitikimais. Virš
ro (1861-1865). Bet koo- taksavimui. Senato priim Rezoliucija perskaityta,
pabėga
neri
dėkų
nepasakę.
TojOg rugsėjis bene bus ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 300 puslapių knyga. Kaina .. >1.00
kur
kreipiamasi
į
Ameri

peratyvinis judėjimas ir čia tas įstatymas apdeda mo
nupuolimas, šią knygą turėtų
......
__ r_______Pė! laikraščio pajamos suplonė- “Decemberis”? Kuo remiantis kijos
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas JUOZAS STALINAS
turėjo pakelti nemažai sun kesčiais atsargon dedamą kos kongresą su protestu
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
prieš rasų žiauramus Lie*r; k*,p toklus žmones api- nustatyta. kad “piknikas-gegu- ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų pasidarė
Rusijos diktatorium. Kaip
kumų. Buvo toks laikotar pelno dalį.
moterys, dukterys ir mylimosios ne
budinti
*n<winti.
žinė” yra sudėtinis žodis ir jį papultų į tokią kunigų globą. Para jis įgijo valdžią
ir pašalino savo bu
tuvoje.
,
Privatus
biznieriai
ir
ko

pis, kad kooperatininkai
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Bet
ęia
pirštu
parodytieji
reikia
sujungti
brukeliu
(-),
Ferdinand de Samogitia. Kaina.................................................. 25c
farmeriai čia buvo kišami operatyvai niekui- “nesugy Valdyba išrinkta pirmiau šykštuoliai negalima priskai- kuomet iš tikrųjų “piknikas” sulietuvino
Kaina ................................ ..
dadedant
dar
x ....... .
....
. . ..
.
KODĖL AS NETIKIU
į kalėjimus už dėjimąsi į vena.” Biznieriai kreivai buvusi, tik
.
. , ,
•- tyti pačių žymiųjų laikraštiniu vra paaiskinamascs žodis, rodąs ŽEMAITĖS RAŠTAI
I DIEVĄ?
kooperatyvus. Tai buvo iš žiuri į ūkininkų pastangas "en?-_.v-lc.e'^«^v..js.™py rūšiai. Jie—tik vagys gegužinės pavadinimą angly
Laisvamanis čia pasako, kodėl jie
siu
asmenų:
pirm.
M.
Kup

Ar
žinote,
kad
Žemaitė
buvo
vie

apsieiti
be
tarpininkų
ir
nykštukai. Vagystė kam nors kalba, o tokiame atvejyje raso na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar negali tikėti. Pilna argumentų. Ko
leidus 1890 metais taip va
dinamą Sherman’o antitra- tiesioginiai susisiekti su ris, vice-pirm. A. Ambra reiškia skriaudą, tačiau prenu- mas tiktai skliauteliuose? Ar J žinote, kad ji buvo paprasta kai- rių nesumuš joks jėzuitas...........20c
™
stų įstatymą, kuris draudė miestų rinka per savas or zaitis ir Bučinskas, užrašų meratas nukniaukiantieji ap- ano vištų augintojo vardas yra į. gyveno
ūkyje ir augino vaikus, kaip LIETUVIŲ KALBOS
Katilas,
o
pavardė
Pranas?
O
tūkstančiai
ir milionai kitų moterų. GRAMATIKA
ar bandė drausti stambiems ganizacijas. Amerikos mil lašt. J. Mačėnas, ižd. A. mauna tiktai keletą žmorr.u
O
paskui
ji
apysakas rašyti.
Pritaikyta Amerikos lietuviam*.
 gal rašytojas mano. kad muzi Jos apysakos ėmė
yra tikras gyvenimas, Daug kas iš lietuviško jaunimo nori
kapitalistams dėtis į trus- žiniškos korporacijos mažą Mackevičius, iždo globėjais (laikraščio leidėjus). Visai ki
__ ,___
____ j
__ būti
___ —ir ne-.kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kalbą,
kos mokytojas
gali
tus ir išnaudoti publiką. farmerį visai uždusintų, jei V. Kamarauskas ir J. Iva etas vaizdas gaunasi pažvelgus
senimas irgi dažnai nori pagilini
organizatoriais A.,i laikraščių bendradarbiu?, ku- menininkas ir nemuzikas ’r i nų kiti repasteiejo, ir rrazUi joos oMvo
raštiškų'lietuvių kalbos' iin.ilBet tas įstatymas buvo tai jis neturėtų priemonės gin nauskas.
Miliauskas
ir
Grigas.
I™.
savaitė
j
5
.,
5
"??'
8
apvagidargi
ne
-ponas"
(p.)
’
iem.M gra^^rajtų.j.Si^ jraurapira yra tinkam, nkas nori gerai lietuvių kal
komas ir farmeriams, kada tis per kooperatyvus. Kaip
• nėja VISUS lar.krascio skaityto.
leivis" parduoda jos rrštus parasy- siems,
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
jie susimetę į kooperatyvą rodo kooperatyvų metinės
Užsibaigus konferencijai jus. Skaitytojų lupimas čia J.e,RU J toklos ™sles [astus.; tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi Kaina tik ...................................41-00
J .! A
., .
.
j-jA.n Vo? galima butu Žiūrėti tik kaip }, laike pirmojo pasaulinio karo. Tuobendrai užpirkdavo sau apyvartos, farmeriai ginasi valdyba Sturėjo SUrenCTUSi
: Amerikoje ypač padidėjo kai
.
..J
•
'Se raštuose Ji gražiai aprašo, gra- TAVO KELIAS Į
lietuviu tarpe atsirado žvmus skaitytoJų erzin11™)- tai dar bu-;žiai pajUokįa w gražiai pagiria mu- SOCIALIZMĄ,
reikalingas prekes ar bend gana sumaniai.
gražią vakarienę su meništu pusė bėdos. Bet Čia gauna I ?? gyvenimo būdą ir musų paproparašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
rai parduodavo savo pro
Farmerio Vaikas.
kiekis tariamų profesionalų : . , ...
r> u irs v
1 c,us- Knygoje yra paveikslas su garxa programa, delegatams vnmnlietu
«mei7tn<! ’ AnaipAnair>-Isl ir kaS kltas. 1 akalbekime sios rašytojos parašu, taipgi paveik- kus socializmo aiškinimas.......... 25c.
duktus. Kai kur farmeriai
'.
t
\-•
na^rastos
temti’.... va'kų
nemokamai, o pašaliniams tol,,! į,
paprastos matematikos'
matematikos
term; s,a
... prieglaudų,
.. „ a kurias
.
..Že
.v.
...
malte pnziurejo. Yra taipgi paveiks- KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
Prašau skaityti era pa -i .
buvo ‘gana griežtai perse
užsimokant po $1.
i o ♦linine
f naisLietuviškam laikrašty į įas žemaitės kartu su Andrium Su
duodamą paprastos Žinios pa«Keleivis” vienoi skilty i lota ir Al. Bulotiene. Bulotos žiau- PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?
kiojami už kooperatyvus,
laibai įdomus senovės filosofų da(o tokiu raštų dabar pil-l P
" iriai nužudė vokiečiai laike šito kaProgramą pildė vadovy vyzdi
bet daugumoje valstijų ko
. . .
. •* i -i **• .
telpa 112 eiluciu SU 3 SU puse , »r>. Tai didelė knyga, 12S puslapių, leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
392 žodžiai su garsiais raštais ir retais pave.kc- daugelį autorių parašė Iksas. Antra
bėje Onos Kuprytės. Su m VISI lietuvių laikraščiai) .
operatyvų niekas nevaržė,
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Ma
PITTSTON, PA.
“
Praeitą
šeštadieni,
(š.
m.)
!
s
‘
k
iltvje
.
............................
Ka' ’”8 ........................................
lusias, arba Kaip Atsirado Kalbca.”
Vienam laikraščio
dainuota šešios dainos, ge
nors Sherman’o įstatymas
,
„ , .14 , . . ANGLIšKAI-LIETUVISKAS
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... lOe
rugsėjo
(September)
(m.)
22
riausiai
išėjo
“
Šlama
šilko
puslapy yra 7 skiltys, kurių uz- i ^opyNAS
ir veikė.
*
Ii SLA Suvažiavimo
(n), musų Palaimintos Nekal pildvmui reikalinga 2,744 žo-!
SOCIALDEMOKRATIJA IR
vėjas.” Dalyvės buvo šios: dtybės
1922 metais kongresas iš
.
...
—
Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas
Klubas turėjo (pikniką-) džių.
Astuoniem
laikraščio
.
ar
kitas
žodis
lietuviškai
vadinasi,
leido Capper-Volstead įsta SLA 7-to apskričio šuva- O. Kuprytė, L. Kuprytė-Ur- gegužinę. Ta proga (musų) puslapiam reikalinga 21,592 Mes kasdien eirdime daug angliškų BOLŠEVIZMAS
Pagal K. Kautsky naujesniomia
v
.
.
...
. i žodžių, bet dažnai nežinome, kaip žiniomis tuo klausimu papildyta
tymą, kuris ir tvarko ko žiavimas įvyko rugsėjo 30 bonienė, P. G ringai lyte ir (kolonijos) (žynius) (veikė ZOOZių.
0 VISU metų laikraščiui j tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam knygutė. Kaina................
• .2OC
operatyvus. Tas įstatymas d. 15 kuopų atsiuntė de- pianistė P. Daugirdaitė. P. jas) (p.) Katilas Pranas kuris (52 savaitės) sunaudojama . reikalui yra reikalingas geras žodyTaipgn kas turi giminių Europo TABAKAS
kooperatyvams yra gana legatus. Geriausias punk- Grimailytė solo dainavo |arti gegužinės (-pikniko) vieto 1,141.504 žodžiai. Nurodyta nas.
je ir nori jiems pagelbėti angliškai
Kaip jis žmonėms kenkia. Liaoprielankus ir prieš jį biz- tas buvo atvykimas trijų “Plaukia Nemunėlis,” solis- vės turi (savo) ūki (-farma). me žinios pavyzdyje yra apie išmo? ti. tai geriausiai jiems pasi-' kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
,
, ...
tarnaus pasiųsdamas žodyną.
Tai daugelį iš gyvenimo patyrimų paranieriai senai kelia protes- delegatų iš Binghamton, tė O. Sikorskienė sklan- (padovanojo gegužinės(-pikni- trečdalis
nereikalingų žodžių, kišeninio dydžio, 400. puslapių kny- i šė K. Stiklelis. Kaina ............. 25c
j.«__ :
__ 1:_________
. ga. su:
ištarimu
nmodvmais
»oo “$3.'W
Keleivi*,” 636 Broadway,
džiai sudainavo tris liau-.ko) rengėjams tris vištas, ku- vbet dažnai
galima
pastebėti
su ,star,n
”J nu»odynr»a.s.
tus. Dabar kongresas svar- N. Y., su sveikinimais,
dies
daineles,
J.
Jonuška
’
dos
buvo
(čia)
(pat)
(nupešlaikraščiuose ir tokr.u raštų, ku- j SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
So. Boston 27. Mass.
sto tą įstatymą pakeisti ir, Į Delegatai iš 50 kuopos
riu
50
r
<
vra
tuščias
jovalas.
!,
'domi
knygutė
šituo
svarbiu
“
Plaukia
i
tos
)
j°
krosn
y.ie
(ištušinpuikiai
dainavo
rodos, uždės ant koopera- raportavo, kad jų kuopa
Ją turėtų perskaityti kiek
tos-) iškeptos ir išleistos laimė- Pasitaiko, žinoma, ir brandin- klausimu.
vienas katalikas ir socialistas. Pa
Remkit biznierius, kūne
tyvų daugiau mokesčių. Se- turi užsimokėjusių narių laiv’dis
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
gų
raštų,
kurių
trumpinti
ne

'
M.
Kupris
pirmininkavo
’
jimui,
-'<
><
t
riiai
'
d
ior
skelbiasi
“Keleivyje.”
natas jau priėmė tą įstaty- suaugusių 200 ir 14 valku , . , į
.
. nos padarėme (dvidešimt) (do- galima. Taigi tenkinkime* treč nas. Kaina
mą. Tas daroma ne tiek čių. Tai bus didžiausia kaip konferencijai, taip ir ,eriy). (_} $20 (00)
dalio vidurkiu. Tas vidurkis
tam, kad iždas gautų dau- kuopa apskrityje.
laike takarienės. Aakarie- kas musų (brangiems) nelai- rodo. kad rašytojai per metus
nės metu kalbas pasakė ii-' mingiems tautiečiams (pasin pavagia nuo skaitytojų 380.500
gu metų veikėjas A. Galin- kusiems) užjūryje (tikrai) su žodžių arba lygiai 17 su treč
MES ATLIEKAM ...
skas, adv. J. Verbalis, J. teiks nemažai paguodos, kad daliu laikraščio numerius. Jei
Ivanauskas, Plečkys, Bu-jų broliai Amerikoje (jais)Įimti 10,000 laikraščio skaitytoVISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Činskas ir J. Mačėnas.
| (sielojasi) (ir) juos neužmirš-jsusjdarys 163,333 numeria:
Angliškai - Lietuviškas Žodynas
ltaarba 3.333 metinės prenumeraJei tamstoms reikia—
Visi prisidėjo prie įvai-| "(Piknčke-)ge>ružėinėj buvo tos kas grvnais pjnigais atsiramo. Kai kurie perdaug ir meninė programa, kurią (’š-Įeįna $9.999!
BIZNIO KORČIUKIŲ
kilmingai)
pravedė
muzikos
Tai
ve
kokia
astronomišką
gyrė
veikėjus,
bet
tas
įpra

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso
o SPAUSDINTŲ VOKŲ
mokytojas
(menininkas) suma pinigų kas metai nusta musų gyvenime.
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z,
(muz.) (p.) Plikaitis Pranas." knjau|dį nuo skaitytojų netvar♦
BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
Juozas
Stanislovaitis.
parankaus 4” x 5’z2 formato, kaina $3.00.
Na. ką šita makamolė reiš- knigi rašytojai. Bet ar daug
i kalauja
KhIhujh

•ESHVOI*

KorespondencijoS

a ....

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.
KELEIVIS
636 Broadvray,
So. Boston 27, Mass.

kia?
Pirmiausia, paimkite Į atsirastų vagių, jeigu jie netuJuo didesnė bus Tavo paišelį ir išbraukite visus žo- retu kur išleisti pavogtus daikįtalpinti skliaute- tus? Bandymų vogti gal butų.
Lietuvai gelbėti auka, juoJdžius.
1iliuose kurie
(). Tada skaitykite ta bet nesant pavogtų daiktų priTėvynė bus Tau labiau dė ipačią žinią be tų skkauteliuose'ėmėjų, vagys greit badu išdvėjterptų žodžių. Tuoj pastebėsi stų. ’ Laikraštiniams vagiams
kinga. Aukas priima Ame-Jte kad turite reikalą su daug pagelbsti patys redaktoriai.
rikos Lietuvių Taryba ir
aiškeane ir visu trečdaliu trum- talpindami jau paminėtąjį ba-Į
pesne korespondencija. Paša ląstą. O galėtu tuos 1 o>.33<>
skyriai.
kyta viskas kas reikia, o laik- laikraščio numerius užpildyti
I
raštyje užimta kur kas mažiau naudinga medžiaga.

•^PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

Puslapis Šeštas

VETERANAS ĮTEIKIA KARALIENEI GĖLIŲ

Moterų Skyrius

Soualb.it. 25 metų amžiaus
afrikietis. Jisai prisipažįs
ta buvęs nužudytosios mo
teriškės meilužis, bet apie
jos nužudymą nieko nežinąs.
Policija
išaiškinti,
užmūrijo
skiepo sienoj J. Perronienės
lavoną.
P. S. Šis straipsnis jau
buvo parašytas, kaip atėjo
žinia, kad avantiūristė Sylvia Paul jau prisipažinusi
kalta. Ji nužudžiusi ponią
Perron savo rankomis.

ŽEMAITĖ:

Kelionė į* Sidlavac

(Tęsinys)
—Vienas tik vainikas—ašIr Čia, mat, musų laukia, tuoniasdešimts, o karūna,
Bažnyčioje truputi pagie- sako, trys šimtai . . .
doję, vėl subarškino karu- —Trys šimtai!—stebėjonas. Visas svietas tenai si kiti.
nusigrudo.
I —Mergaitės, kur nešė alVėl šidlaviškis kunigas ve- toriuką, kaip angelėliai,
da musų buri su kunigu į Panelės švenčiausios sukkoplyčią.
; nelėmis aprėdytos: rūtų
Koplyčioje
pagiedojus vainikėliai, balti marškinė
tris ‘‘Sveika Marija, ’ musų liai. . . O tų kaspinų viso
klebonas liepė kelmiškes kių—ryšuliai ant pečių. Ka
SEIMININKĖMS karūnas, kryžių, altorėli nu rolių kaklai nekelia—kai o
nešti padėti bažnyčioj ir ei tie abrozėliai
ti ant poilsio. Dar pasakė, —Karoliai vis brangus,
Džiovinti Grybai
į jog ryt-porvt čia pa: įmelsti, —tarė kita,- perliniai, ginDabar yra grybavimo lai- 0 nedėlios rytą
rytą ašti
aštuntą va- tariniai; akys slysta nuo
kas. h- dažna šeimininkė landą išeiti atgal ant namu. blizgėjimo
* uošia grybus žiemai. Yra
pamažu ir žmonės ėmė _ŽKas ~a dvvait Šiaukeli grybų paruošimo bu* skirstytis. Sėdosi čia pat liu mjesti-č.ari r nėra piida;, būtent: sūdymas, ma- ant kapų, kiti ėjo i koplvėią'ni'„u-r
rinavimas, kenavimas ir arba grįžo j bažnyčių, ne- ' _lprie musi> iš pat pra
džiovinimas.
Padažams, kurie ėjo gaspadu ieškoti; džios jau buvo geras surė
grybų sriubai ii- grybų vir- laįp skirstėsi ir retėjo žmo- dymas,—vokavo boba su

▼

Lietuvaitė Filmų Žvaigždė

___________
Amerikos teatrams Bos- žvaigždė ir atrodo, kad jos į
tonas davė ne vieną žymią karjera ateityje bus dar
‘■‘žvaigždę.’’
Šiuo metu šviesesnė. Ji neturi jokių
daugelyje Amerikos kino- skandalingų istorijų, kurios!
teatrų eina filmai su jauna taip Įprastos Holiy\voode,
artiste Ruth Roman, kuri neišsiskiria jokiomis “keisyra kilusi iš Bostono ir, tenybėmis.” Greit bus nie
kaip ji pati sakosi, yra lie- tai, kaip ji ištekėjo už Mortuvių
imigrantų
duktė, timer Hali, gyvena su juo
Apie jos lietuvišką kilmę ramiai ir savo viltis yra su
lašo ii- amerikoniški laik dėjusi Į, ateiti. Jos vienin
raščiai, kurie nupasakoja telis noras, kaip ji pati sa
šios gabios ir labai atkak- ko, yra: “Pasidaryti dar
lios bei pasiryžusios artis geresne artiste ir būti ivertės vargingą kelią i karje tinta.”
Jos motina dar gyva ir
rą.
gyvena
netoli dukters, HolRuth Roman vaikystėje
ir jaunystėje ragavo labai lyvvoode.
Ūmams paprasta, vartoja- n&. Varpai skamba, bub-'agnaSė’liu> _ kanauninkas
daug vargo. Jos tėvai, abu Paskutinės filmos, kurio
Anglų karo veteranas, kapitonas T. H. Nichois. karo in
□U
srybai, kurių
kuliu nus
nna mušu
kur bu>
hnz mič_'
• ,
,
i
mi
džiovinti grybai,
musa, tur
tur būt
lietuviai, buvo keliaujantie se Rurh Roman vaidino}
nil3- nupirko
kelis tūkstančius
validas. atvyko i Olandiją aplankyti savo žuvusiųjų mū
paruosimas labai papras- parai; nuėjęs lindau 1 baž-Įiagnasėlių; kas tk ėjo Šidji aktoriai ir dalyvaudavo svarbesnius vaidmenis, yra:!
šiuose prie Arnheim draugų kapus ir ta proga Įteikia
tas.
Džiovinimui tinka bet nyčią.
rcią. Tik
Tik atūžia, atgiesta, jĮavon su parapija, visus ap
“camival show” bei kituo “Three Secrets,” “Light-į Olandijos karalienei Julijonai gėlių puokštą.
kokie
grybai.
Ypač
šeimikaruno:
irunosį atbarška, parveda jdalijo ir liepė ant viršau:
se vaidinimuose, kurie ke ning Strikes Twice,” “To-!
aus
•fn vėn lakiu Guri
Afor
- ,T
ninkės mėgsta džiovinti di-, tvtavėniškių
buri.
Mat,' prisisegus
liaudavo iš vietos į vietą. morrotv is Another Day” ir
dėvėti. Išeinant
ielį baltą grybą, kuris va kaip tik mus išleido, tuoj ir per miestą, visus kromus
sienoj žmūryta moteris
Tėvas mirė labai anksti, ir “Stranger on the Train.”
dinamas “cauliflower ar- patys paskui įkandin atėjo. uždarinėjo, visi žmonės—
Ruth jo neprisimena. Mo Dabar sukama filmą “Star-Į
ba karališkuoju grvbu. Pir-■ Suvede
ri j- i• bažnyčią
u -- kunigą
i
Paryžiaus
laikraščiuose išgriautas ir pa: irodė mote- miausia
A. J-ka.
tina, likusi su trim mergai lift.”
žydas ar katalikas—be ke
reikia grybus
grybus gerai
L
Į
.
gera..
ėdnįmis/Včl
paskutinėmis dienomis la- riškės lavona-. Tai buvo
tėm, apsistojo Bostone ir
— parednemis. v ei visaip purių mus lydėjo. Ėjome
bai daug rašoma apie “šie- Jeanne
Perron,
dingusi nuvalyti. Po to supiausty-j išsirėdę. Mergaitės baltose lengvai, ryšelius vežė tam
KAIME
turėjo sunkiai vargti, kad
riekėmis
. .
....
noj
užmūrytą
moterį.” viešbučio vedėja. Lavono tij-.-gražiomis
j-i-uir Pa' .....
jupelėse, ---------vainikai ant
gai tikri vežimai . . .
išmaitintų šeimą. Ji dirbo _ ...
deli
džiūti
saulele
arba
pe- J 1- —
. .,
.
-- —. &
? ,
Ir
si.
tas
n
kvepiantis
lietus
£
as
ją
užmūrijo
ir
kokiais
kojos
ir
rankos
buvo
suriškaip padavėja, kaip skalbė
.. .
tz • ••
u
•
•
''o?
ir
įkvpai
pečiu
nesą
bal —Žmonės kaip žmonės
čiuje.
Kai jie bus visai is- .
n - v
Smulkiais
sidabriniais
laĮ
:ik
slais,
kol
dar
nėra
tos.
Padarius
skriodimą.
ja ii- eidavo po namus valy
tikslui įs- —visaip pripratę, ir prie
sais
tai vra, kai vanduo
.
. ’
.
tikrai nustatyta, bet polici pasirodė, kad moteris buvo dziuvę,
ti butų. Šeima gyveno Bos
.. • ;
’
....taisytą vienu vainikų; bal- juodos ir prie baltos, bet
iš jų bus išgaravęs, supilti
.
-iv
tono West End’e.
Nors Nudažė ir beržu ir liepas, ja jau turi suradusi siūlą, pasmaugta.
•
j
u- k • Uos juostos nuo jo kvbaruo- kunigėliai!—dūsavo bobos.
Ir
sodą
dažais
įvairiais.
i svarų* drobini maišeli« ir no
. lkl žemes,
Z.
J
kuriuo tikisi prieiti prie ši —Policija
vV ienos
vargingas buvo gyvenimas,
— dabar ieško g-po—
..
.
...
VT '
1CUUO mermei- —Mat, ir tiems reikia varg
r.ios
Paul.
kuri
taip
pat
prasau
!??
e
vietoje.
Neneša
a
i
tor
į
u
k
ą
kitos
tos
misterijos
kamuolio.
bet Ruth sako, kad ji “nie Ant lapu rasa deimantinė
žinios.
Pnlieiia faUrtma dz.ovmtus grybus^
žmonės grūda- ti, keliauti . . .
Iki šiol yra išaiškintos ši nnnlė
puolė be
be žinios.
Policija
kad nesutiko laimingesnės Drebėdama imi g<i Damai.
—Kaip musų kunigėlis,
laikyt!
inde. kurs. .
šeimos.”
,
, ....
’
. .ĮSI. lenaa artyn kiekvienas retai tokie,—gyrė šiauliškė.
Tarp medžių šakų įsipynę tokios tos žmogžudystės daleidžia dvi galimybes: nepraleidžia
oro, nes jei1
(1) ponia Paul galėjo pasi
nori visas gražybes pamaty
Ruth pradėjo vaidinti iš Žybčioja žalsvi spinduliai. apystovos:
grybai
dar
turi
kiek
drėg

Prieš
kelis
mėnesius
din

traukti pas savo gerus drau
ti. Maršalkos nebegali nė —O musasis ar negeras?
pat jaunų dienų. Dar lan
mės,
tai
jie
pradeda
gesti.
Po
orą
karveliai
lakioja,
go be žinios vieno viešbučio gus gimdyt, nes jai jau artiapginti. Į koplyčią vesti ty- —užsišoko kita, savo para
kydama pradžios mokyklą,
Klegena
ant
dangčio
gar

prižiūrėtoja,
58
metų
am-įnosi
tas
laikas;
arba
<2) Kai norima džiovintus tavėniškių nebuvo ir laiko pijos.—Kurie eina i Šidla
būdama septynių metų, ji
nys,
žiaus Jeanne Perron, ir be- ii pabėgo nuo arešto,
grybus vartoti, pirmiausia —vakaras, sutemo ir miš- vą su parapjia, leido pėtpaimdavo senas motinos
Ir
stovi
ant
kiemo
valkoje
j
veik
tuo
pačiu
laiku
praIš
šitų
apvstovų
galima
juos reikia kelis kartus nu- parai užstojo. Kunigas pa nyčioj su pienu valgyti . . .
suk nes ir skaras, apsisiausdavo jomis ir prieš susirin Giliai susimąstęs gaidys. įpuolė jos augintinė. 12 me- butų padaryti išvadą, kad plauti šiltu vandeniu, o po sakė, jog rytoj septintą ry- Geras musų ir klebonas . . .
—Tokie, mat, metai vir
kusius mokyklos draugus ir 0 ten, užu kaimo sodybų. tų amžiaus Denise Le Roy. ; viešbučio prižiūrėtoją pa-'to, kai jie bus švarus, užpil- to nuvešiąs Į koplyčią.
smaugė dabar dingusi Paul, ti karštu vandeniu ir palai
drauges, tokius pat pipirus Kur platus žaliuoja laukai
Pasibaigus
mišparams, to .. . Kaip ponas Jėzus
Dingusios viešbučio prinorėdama užimti jos vietą. kyti bent valandą, kad gry išėjus iš bažnyčios, lauke vaikščiojo minia žmonių
kaip ji, šokdavo ispaniškus Nusviro iš oro berybių
i žiūrėtojos vietą užėmė tūla
šokius. Kai ji pradėjo lan Skaisčios vaivorykštė par- Sylvie Paul, graži ir nėščia Bet situaciją supainioja tas bai gerai išbrinktų. Van- jau buvo visa naktis. Žmo- vedinas, taip ir kunigai šie
met veda žmones ant gero
kyti mergaičių high schoonai.
38 metų amžiaus moteris. faktas, kad nužudytoji Per-, denį nusunkti į kitą indą, nių daugybė tą dieną: mat, kelio, ant maldo?, nesigaili
ron
turėjo
meiluži,
kuris
o grybus supiaustyti ir pa-.trys būriai atėjo. Kalbos,
lę, ji aiškiau suprato savo
Dingusios
moteriškės
Ir
stovi
lyg
vartai
Į
rojų,
.
moteriškes
įtaip
pa
t
piapuolė
po
jos
palinkimą vaidybai ir pra
spirginti svieste su svogu- rokundos tarpe žmonių, me vargo.
(Bus daugiau)
Lyg
puikus
vainikas
laukų
;P
rau
^
giminės
tuomet
,
mirties.
Policija
susekė
ji
dėjo lankvti vaidybos stu
reliais. Jeigu daromas gry- ko daugiau, kaip tik apie
diją. Po kurio laiko jai pa Ir linksmina liūdną artojų, ĮPra<dėjo apie ją teirautis. net Afrikoj ir tenai ji suė bų padažas, tai prie grybų, keleivystę. Girdžiu ginčivyko gauti vieno mažo te Ir žada jam šviesų rytojų jo5 vietą užėmusi ponia >mė. Jis vadinasi Abella pridėti anksčiau nusunktą jasi:
PATARLĖS
'Paul paaiškino, kad ponia
atro Bostone stipendiją ir Ir vilti geresnių laikų.
vandeni.
—Kas
tie
kelmiškiai
PeiTon išvažiavusi kažkur
baigti studijas. Po to ji
Barbutė.
prieš šiauliškius—ubagai!
POPIEČIO KOSTIUMAS
Duona verkia tinginio
Kazys Binkis.
į
kaimą
pasilsėti.
Policija
pradėjo vaidinti Bostono
—Kaip šiauliškiai atėjo valgoma.
pradėjo teirautis po kaimus.
teatruose.
Bet kiekvieno
gražiai—baimės! Su kape
EGLUTĖS RAŠTAS
MOTERIS
KANADOS
Prapuolusios
moteriškės
ne

pradedančio artisto svajo
li ja, patrubočiais, giedoda
SOSTINĖS MAJORAS mi—ausvs linksta . . .
surado, bet surado jos au
nė yra patekti arba į HollyRanka ranką mazgoja,
gintinę.
I
-o kokią
■
v/oodą arba Į New Yorko
brangią karu- koja koją remia.
Šita mergaitė ir yra tas
Kanados
OttaBroadway teatrus. Jauna
siūlas, kuriuo policija da
wos miestas, dabar turi mo- §venčįausiai dovanų! Sako,
Meilės ir kosulio nepair energinga Ruth išvyko
bar
ieško
paslapties
kamuo

teių
majorą,
Mrs.
Charlotte
;
aštuonia
į New Yorką bandyti lai
sdešimts mokėję! slėpsi.
Whitten. Po mirties mies
lio. Ji davė policijai šito
mės. Bet čia ji labai nusi
kių parodymų:
to majoro Goddwin, praei
GRĮŽTA Iš IRANO
vylė.
Negavo pastovaus
tą
rugpiučio
mėnesį
ji
ėjo
“
Mano
teta
Perron
buvo
darbo teatre ir turėjo vers
' miesto majoro pareigas, o
paskutinėmis dienomis su
tis visokiais kitais darbais,
praeitą savaitę ji išrinkta
sirgusi. Ją prižiūrėjo ponia
dažnai trukdama pinigų.
Paul.
Vieną
vakarą
aš
nu

toms
pareigoms. Ji buvo
Ji dirbo didelėj krautuvėj,
išrinkta toms pareigoms
ėjau tetos pažiūrėti, bet jo?
skrybėlių krautuvėse, nak
vienbalsiai.
kambarys
buvo
užrakintas
tiniuose klubuose kaip fo
Tai yra pirmas atsistikiPonia Paul man paaiškino,
tografė ir “cigaret giri,”
mas
Kanadoj ir Mrs. C. •
kad
policija
mano
tetą
iš

kol sulinkusi $200 pasiry
vežė ir duris užrakino.”
Whitten yra vienintelė mo
žo važiuoti į Hollywoodą
teris
Kanadoje, kuri tvarko
Toliau
mergaitė
pridūrė,
bandyti laimės. Išvyko ne
didelį miestą.
kad sekantį rytą ji buvo nu
taip, kaip artistės vyksta—
lipusi
žemyn
į
skiepą
ir
pa

lėktuvais arba ištaigiuose
mačiusi vienam kampe lyg
MĮSLĖS
miegamuose
vagonuose.
ir
žmogaus
pividalą
po
bal

Ruth teturėjo pinigų va
ta antklode. Ji sugrįžusi
Ėjau naktį, pamečiau sakžiuoti autobusu.
viršun ir paklausiusi ponios
tį, mėnuo rado, saulė pa
Paul, kas tenai baltuoja
gavo? (Rasa.)
Hollywoode praslinko še
skiepo kampe. Ponia Paul
ši sunkus metai, kol ji pa
jai atsakiusi:
Toli žirgas žvengia, arti
sidarė kylanti “žvaigždė.”
“Eee, nesirūpink. . . . Te
kamanos skamba? (Perkū
Ji vaidino daugely filmų
nai senos patalinės sumes
nas.)
nesvarbias roles, kurios jai
tos.”
neatnešė publikos ir HollyBet kitą dieną durys į tą
Už žmogų didesnis, už
woodo valdovų malonės.
plunksną lengvesnis? (še
Tik kelios paskutinės jos Daili eglutės rašto suknelė skiepą buvo jau vinimis už
kaltos,
sako
mergaitė.
šėlis.)
filmos atkreipė didelės fil žiemai ir rudeniui. KalnieEidama šitais parody Elegantiškas popiečio kostiu
mų produkcijos Wamer rius ir rankogaliai apvesti
Bros. akis į naują talentą ir juodo šilko apvadėliais. Pla mais, policija įsilaužė į mas iš “dama*ko crepo,” tin
Keturi broliai vėju eina, J
Anglų aliejaus specialistai ir įvairus tarnautojai apelidn
ji sudarė su jais sutartį. Į tus sijonas, parauktas prie skiepą ir pastebėjo, kad ka “cocktail palty” ir kituo nesiekia nei žemės nei danIrano teritoriją pagal Irano vyriausybės įsakymą. Pa
Dabar Ruth, teturinti 28 kyje, turi dvi gilias kišenes, vienoj vietoj siena šviežiai se mažuose subuvimuose ne gaus? (Vėjo malūno sparveiksle matyti būrelis anglų ligoninės tarnautojų, slaugių,
iš šoninių siūlių. užmūryta. Tas mūras buvo šioti.
I kurios atvyko į Londoną iŠ Irano.
nai.)
metus, jau yra žinoma)
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KELEIVIS, SO. BOSTON
GĖLES IRANO PREMJERUI

Iš Plataus Pasaulio
Tarėsi Graikijoj

Australija ir Iranas

Amerikos, Anglijos ir
Prancūzijos karo vadai tarėsi Atėnuose, Graikijoj,
dėl graikų vaidmens At
lanto Pakto šalių karo pa
jėgose. Ameriką atstovavo
jungtinių štabų pirminin
kas, generolas Omar Bradley, kuris grįždamas iš Korėjos lankėsi Europoje.

Užsidarius Irano aliejaus
kasykloms Australija ir kiti Pacifiko kraštai pradeda
trukti aliejaus. Australija
jau mažina civilės aviacijos J
lėktuvų skaičių tarnyboje, j
Vyriausybė sako, kad alie
jaus racionavimas nebus
įvestas,

Meksikos Universitetas

Atlyginimas Korėjai

Meksikos Universitetas,
įkurtas 1551 metais, šį mė
nesį mini savo įkurtuvių
400 metų sukaktuves. Uni
versitetas buvo įkurtas 32
metai po Meksikos užka
riavimo ispanais. Sukaktu
vių iškilmėms universitetas
pastatė eilę naujų, moder
niškų pastatų studentams
gyventi.

Korėjos vyriausybė pra
šė JAV 100,000,000 dole
rių atlyginimo už amerikie
čiams duotą patarnavimą
ir visokias prekes. Dery
bos dėl to vedamos. Pra
džiai Amerika davė Korė-1
jai 12,155,714 dolerių, kol,
išsiaiškins, kiek viso atlygi
nimo mokėti.

100,000 Vokiečių

Egiptas Demonstruoja

Puslapis Septintas

rinkimų komedijos, kokios Laiškas iŠ Detroito Spalų 13 d. laivu “General
McRae” rodos į New Yorką at
savo laiku būdavo Mussoli_____
šie lietuviai:
nio, Hitlerio ir dai yra Sta- Detroito lietuvių social- vyko
Magdalena
Barčiauskienė,
lino imperijoj, o kartu ir demokratų 116 kuopa pri- Vytautas Brazys, Johan GalliLietuvoje
siuntė laišką, kuriame skai- nat, Agota Gudaitytė, Peliksas
Kuzelis, Mėta Misevičius, Ro
tome:
Mirė Petras Čiučelis
Gerbiamieji draugai! Su manas Mchalkevičius, Vladas
Montevideo priemiestyje šiuomi prisiunčiu $18. Iš Novikas, Brunonas Šidlauskas,
Senkevičius, Anastalietuvių komunistų klube, tų pinigų $15 skiriama
skiriama 1 P^kaas
zijus Strigunas, Liudvikas Takur jis ir gyveno, spalių 1 “Keleivio” sukaktuvėms at- rozas, Antanas Vodopalas, An
d. staiga mirė Argentinos žymėti ir pasveikinti. Nors tanas Venslovaitis ir Vladas
ir Urugvajaus lietuviams pavėluotai, bet geriau vė- žiedas.
žinomas mokytojas ir žur- lai, kaip niekada. Mat, kanalistas, kilęs nuo Rokiš-da buvo sukaktuvių minėjiAPSIVEDIMAI
kio, Petras čiučelis. Kaip i mas, mes nesuspėjome priir kiekvieno lietuvio,
kuris sidėti
prie • to
minėjimo,
•
t
• i
** *
racijos
:
pasitraukia 1S gyvųjų tarpo, kuopos nariai DUVO 1SS1- skelbimų turini laikraščio adatinis
gaila to žmogaus ir intelek-|sklaidę. Kartu siunčiame
i tualo, kurių čia nelabai j sveikinimų ir linkėjimų, juos tik tada, kai skelbėjas to prašo,
daug yra. Bet velionis Pe-įkad “Keleivis” eitų ir to Paieškau amerikietės lietuvės mer
nuo 17 iki 35 metų amžiaus.
nas buvo jo paties silpnos bau darbininkišku keliu, ginos,
Aš esu daugiau kaip 2H metų. Svovalios nerimtumo ir girta- Linkime laikraščio darbuo-įris pageidaujamas nuo 135 iki 155
virno auka. Lai bus jam!tojams,
bendradarbiams, Į Gali būt šviesiaplaukė ar' tamsiailengva
Urugvajaus
žemelė, i skaitytojams,
platintojams
5
8
®
®
»
.,
. .
,sau prisiųsti ir savo fotografijų.
ir rėmėjams ilgai ir sėk
M. Kr&siiukas.
J. B. Linson,
(43)
36 Maujer Street,
mingai darbuotis. Priimki- J
Brooklyn, N. Y.
.te LSS 116 kuopos auką, o
Nauji Leidiniai 3 doleriai skiriami už pre- Ieškau mergaitės vedybų tikslu.
Pageidauju, kad butų maždaug mano
i numeratą.
metų amžiaus. Aš esu atvykęs į
achbiimsi

Irano ministeriu pirmininkas Dr. Mossadegh atvyksta į
New Yorką, kur jį pasitiko iraniečiu grupė ir apdovanojo
gėlėmis už “gerą faitą“ prieš anglus. Dabar Dr. Mossa
degh tariasi su amerikiečiais ir anglais dėl Irano aliejaus

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS

MOTERIS NUO KURIOS PA
BĖGAU. 'J. Jazminas. Iš
leido “Naujienos“; 94 pus
lapiai, kaina $1. Užsisaky
ti galima pas Mr. Jasinskas.
84 Grace St., Toronto, Ont.,
Kanadoj.

M. L. Balčiūnas.

psuhskidibkis

Kanadą, 28 metų amžiaus, 6 pėdų
aukščio, atrodau neblogai. Atsaky
siu tik į rimtus laiškus. Prašau ra
šyti į “KKeleivįo” raštinę pažymint
“V. D."
(44)

Egipto sostinėj Kairo
Paminėjimai
mieste ir kituose didmies
tos poniutes brolis A. šuNAUJI LIETUVIŲ
čiuose egiptiečiai surengė
, , ..
TT
.
mauskas buvo nužudytas
TRANSPORTAI
PARDAVIMUI
-....... _ Anksčiau
daug demonstracijų
prieš Urugvajaus he- bolševikų, o ne keno kito.
Vasarnamis
ir Orančiu Ūkis
anglus ir kitus svetimtau- tu'lal paminėdavo tik Lie- ja pOnįutė S. Miščiką Va
Spalių
11
d.
laivu
“
General
New
Yorko
valstijoj>
prie Ontario
cius. Svetimtaučių krautu- tuv.os nepriklausomybės va_ ciįna judošium, išdaviku, Knygutėje įdėta 11 trum Sturgis” i New Orleans, La., ežero, 4 mylios nuo Rochesterio
nnevėse išdaužyta nemažai
10 16 d., darbo žmonių -n-pu
pan jj pjigįmena pų vaizdelių, ilgiausias, atvvkn
!sto’ parsiduoda vasarinis
viešbutis
ajvyKo 5ip
šie lietuviailietuviai.
iegaiiems
ggri.
langų. Egipto vyriausybė s»entę gegužės pinną ir lie- net jįU(jnos praeities smeto- veik pusė knygos, yra “bel- Alfonsas Bimboris, Jonas,mams. Eaisniai kainuoja $400 metaras
' Gera
vieta
knil(ams-vasaros
demonstracijas
uždraudė, P°s. . Dariaus ir Girėno njn^ Varnių koncentracijos lamiškas” vaizdavimas gy- Calina.iti<5
(jaiinaitis, Karolina
Karolina fianimus
vangnus. Iįį
nįms>
Žuvauti
ir P»
maudytis
bet Kairo studentai visvien skri(*imo dieną. Bet apsi- gt0vvklą ir kitus dalykus. venimo “nežinomais me-; Bronius Gasiliunas,
Pranas metu. Jaunam žmogui gera proga
nvi'fimip čia
nm katalikų
Lrofolllril rašy- . .. visai
.
- tos tais,” kada žmonės medaus Gendvila. Adolfas Glodenis,
.gyvenus
nesistebiu
dėl
tęsia demonstracijas.
tojui K. Čibirui- nr atvykus ^om u n į s t g s akiplėšiško mėnesiui praleisti lėks į Ona Greis; Vytautas Juozupai- visi džiaugiasi. Norėčiau kad atpirk| jėzuitams paskutiniu laiku kvailumo> nes panašių ran_ Marsą,bet patyspasiliks su tis, Vladas Leilionis, Juozas
Perono Manevrai
Japonijos Parlamentas
Pacevičius, Otto Pagalys, Ka-' išlygom geram Įjetuviui
via at>naco daug švenčių. ;(jasj jr pas mus Urugvajuj, visais žmoniškais truku- zys
Petroška, Ona Stasiuliene, ifr*Įtųd
akį ūkį
tritįs grov,^
___ ....r____________
Argentinos
diktatorius: Spartį,. antru kartu Jaukurįe falsifikuoja faktus, mais. Tas pats autorius po Max Tassus, Juozas Ūselis, [Tesąs valstijoj, Rio Grande Valley
Japonijos
imperatorius
Hirohito atidarė parlamen- Juan Peron paskelbė, kad vykstančių čia religinių nu- kaj pateisintų okupantų karo išleido Lietuvoje ka Fridrichas
- -j - i
vr •
i •
A
(slėny). Žemė gera, prie gero kelio
Vainauskis, Augus-.ir
mjesto; yra 5 kambarių na
to posėdį ir trumpoje kai-Jis “pasitraukia iš prezi-,®1.^ 11 rekolekcijų_ dai sven_ j žiaurumus Lietuvoje. Vie- daise cenzūros uždraustus tas Zamkovas.
mas su visais patogumais. Yra pa
daryta su Sinclair Oil Co. 5 metų
boje siūlė parlamentui pa-dento vietos” laike rinkimų ^ama Devintmes, Onų, na ~ tokių poniučių, gvve- sultingus vaizdelius “Ieva
sutartis (mineral lease). Kas mėgtvirtinti San Francisco pri-kampanijos. R i n k i m a i; Mindau
rug- nanti Montevideo priemie ir Žaltys.” “Keleivyje” J. Spalių 10 d. laivu General1 sta gyventi šiltuose kraštuose, arba
styje Cašabo, yra patenkin Jazminas prieš kurį laiką Haan” Į New Yorką atvyko šieį;e£ irVgS^sįajamos;a Si
imtąja taikos sutartį ir sa- įvyksta lapkričio 11 d.
metų lietuvai:
!e-n-sv°mĮs išlygomis.
vitarpinės pagalbos paktą Opozicija šitą “pasitrauki- Patirfi, kad kai kas dar no- ta, kad jos tėvą bolševikai spausdino savoO karo
i v
rrT. J
-IT 1 Kas pirktų viską sykiu, viešbutį
pergyvenimus
Salzburge.
Zigmas
Bagdonavičius.
Joh
r
ąnmčių
ūkį, galėtų gauti už $70,mą
“
vertina,
kaipo
rinkimirėt
^
gruodžio
17
d.
sušaudė, sako, “ir gerai, o
su Jungtinėmis Amerikos
•
nas
Dillis,
Marija
Gaidamavi°9°-.
Pardavimo
priežastis—senatValstybėmis. Parlamentas nį manevrą, kad parodžius šventę, bet nedrįsta, nes ge- kodėl rusų neklausė.” Ki
w
J
j ve ir nesveikata. Rašykit šiuo ad(42)
šventę tas gi, kaip ir anoji Brazili- UNSERE STIMME (Musų Bal- čius- Ver»mka Grabska, Km- reso:
susirinko trumpai sesijai, žmonėms, jog diktatorius rai žino’ kad 1
Anthony Orien,
sas),
Mažosios
Lietuvos
lievcra
®
Antanas
Kair
pats
Čibiras
su
dviem
sa

Glen Edythe Hotel,
kad apsvarsčius taikos su-.laike rinkiminės kovos ne- E
uviem sapOniute, falsifikuoja
Webster, N. Y.
tuvių leidinys vokiečiu kai- draskas. Gerhardas
Keras,
>vo
draugais
gedysis
atvyk[
faktu
_
buk
i(
bėra diktatorius.
faktus., buk jo brolį, buvusį boie. 60 pus., kaina 80 pfe- ',ac,<’vaa Kitkauskas. Alektartį.
ti.
artilerijos viršilą K. Žu- nigių. gaunamas Hannover- s“. laimutis, Liudvikas Ga- IŠ DŪMINES LŪŠNELES
.... .. „ ,7’ . ,, .
kauską, vokiečiai, o ne bol- Klefeld. Hegelstr. 7.
.siulis. Ceidovas M.lasauskas,
Gražios eilės, dainos ir

Apie šimtas tūkstančių
vokiečių tarnauja “sargy
bos kuopose” prie ameri
kiečių armijos Vokietijoj.
Rusai sako, kad tie vokie
čiai yra “armijos užuomaz
ga,” bet amerikiečiai sako,
kad vokiečiai atlieka tiktai
pagalbinius darbus armijoj
ir nėra lavinami vartoti
ginklus.

r

pilnais

Uisniais

t

Prašom Atsiliepti

Kelia

Lietuvių Vardų

ševikai sužaudė.

Nors }Ta

Eugenijus Noakas, Elena Pen-

deklamacijos

tikru faktų, kad tą padarė Leidinyje atspausdinta iš- kalo. Albinas Pusdešris. Vikto- Apie Lietuvos gyvenimą ir lie
traukos iš Vydūno knygos rija Stitnickienė ir Antanas tuvių nuotykius Amerikoje.
bolševikai.
Kaina $1.00.
Dėl S. Miščiko, jei jis bu- “700 metų lietuvių-vokiečių Tumov-Rutulis.
santykių
”
apie
tėviškės
Užsisakykit
pas autorių:
vo komunistams toks “trefDYKAI
IŠBANDYMAS
nas,” tai kaip jie pasitikėjo reikšmę žmogui; yra įdo
K. B. Krauėiunas
Daynard Drive, (anton. Conn.
ii pavedė jam redaguoti sa- mus straipsnis apie Eduar
Reumatiškų Skausmų
(Nr. 12, 1952)
vo laiku Argentinoje ėjusį dą Gisevijų .ir dedamas
.Arthritis
“Rytojų”? Taigi, poniutė Platus atsikirtimas vokie
dar niekad nevartojot ROSSE
Tauragės apskr.
U?™
Asauskas ,s
.sgobšumQ tie
ta- meluoja.
čiams ir Klaipėdos krašto: Jei
NAUJA GYDUOLE
TABS nuo Raumeninių skausmų,
Alexander’s
Nauja
tankiai
susijusių
su
Reumatizmu,
Viktoras Darulis iš Paželvių, *^j^inas ir juozas Rukštelis vorščiai riejasi tarp savęs,
Dar kartą meluoja ta po-i^OK16^1,111!1
Maištinga Gyduolė
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl
yra mišinys riešutų,
km., želvos vals., Ukmergės a.L iš Karklupėnų km.. Pajevonio stengdamiesi vienas antrą niutė sakydama, kad S. ban vėl pradeda “judėti” ir nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
uogrų, šaknų ir lapų;
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
Vytautas Dementavičius ’is jvals., Vilkaviškio apskr.
godžiai
žiuri
į
“
rytus.
”
ji yra vartojama nuo
išėsti. Beveik nėra tos die- Miščikas atvykęs Į Argentitančių virš 25 metų.
visokių nervų ligų ir
Vieškunų km., Pažaislio vals..
Ona
šilinskaitė-Vaičiūnienė nos, kad ten neatsilankytų n ą susidėjo su fašistais,
nerviškų galvos skau
DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO
Kaunoa pskr., buvo išvežtas
dėjimų, nuo šalčių ir
LAIKRAŠČIO
iš Lazdėnų km., Vainuto vals., policija ir dėl vienokios ar: Kiek aš žinau Miščikas nie Maikio ir.Toro Kraičiui
lytiško silpnumo, grei
V’okietijon 1944 metais.
ži
Mes
kviečiame
jus
pabandyti
juos
Tauragės apskr.
kitokios priežasties nenu- kuomet neturėjo bendro nė
to pavargimo, gera
nantieji apie jo likimą prašo
mokesčio. Daleiskite atsiųsti
nuo inkstų (kidneys)
Musų skaitytojai atsinaujin be
su
smetonininkais,
nė
su
jums siutini 24 TABLETS DY i ir dėl visokių vidurių nesveikumų—
Vaiaainavičiutė iš Marcinkų- 'estų tos kavinės savininmi atsiliepti.
dami prenumeratą ir užsisaky KAI. Jei ne pilnai busite paten j ištvermingas maistas ir stimuliuo
Petras Duonelaitis iš Jonis-valsčiaus.
kus lietuvius į komisaiiją, panašiais gaivalais.
(raunama pagalba, grąžin jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga
dami 1952 metams “Keleivio“ kintaslikusią
dalį ir už tai jųs ne sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
kio.
į Ieškomieji arba apie juos ži- kas,
žinoma, lietuviams Jis,- kaip ir daugelis kitų kalendorių prisiuntė senam tė kite
busite mums skolinfjas. Bandy stiprinimų. Vartojama arbatos for
Mikas Jenkovikas iš Šerne-! nantieji maloniai prašomi atsi- garbės nesudaro.
Nuga- i lietuvių, matydamas, kad vui su sunu paramos. Atsiun mas nekainuos jums nei vieno moje. Svaras $8.000, pusė svaro
cento.
NESIŲSKITE PINIGŲ. $4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiunliškių miestelio.
liepti į:
benti į policijos komisariją stalininis komunizmas ne tė :
Tik atsiųskite savo vardą ir ad čiam į namus.
(46)
Gabrys Juonys iš Salos,
Lithuania bengiasi visokiais budais darbo klasei 0 Rusijos im- Po $2—J. Tumavičius iš resą greitai į:
Daugų vals.. Alytaus apskr.
Uo-snlate G«ieral of Mtnua.
gk^ q
j
ALEXANDER’S CO
Rosse
Products
Co..
Dept.
perailizmui tarnauja, nuo Fairview, N. J., M. Preikšaitis 2708 Farwell Ave^ Chicago 45, x-9
414 West Broadawy
UL
Petras Miškinis is Debeikių
24 N y
pritrūksta
motyvų,
tai jų pasitraukė ir visą laiką iš Omaha, Nebr., ir A. Glodenis
Seath Boston 27, Mass.
valsčiaus.
i skundžiasi policijai, kad bendradarbiavo pažangio iš Clevelando. Ohio.
jie vienas kito žmoną kibi- je ir demokratinėje lietuvių Po $1.50—A. Vidzberg iš I
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
na.
Policijos komisaras spaudoje, kaip tai, buvusio- Hartshome, Okla., ir J. Brassako, kad jis jau daug me se “Lietuvos žiniose,” Chi tauskas iš Chicago. III.
Po $1—A. Sudent iš SomerAMERIKOJE
tų kaip esąs tose pareigose cagos “Naujienose,” “Ar ville,
— arba —
Mass., John Shimkus iš
ir visko matęs ir girdėjęs, gentinos Lietuvių Balse” ir philadelphia, Pa.. K. MickeviKaip Kaukazo Razbaininka# Paiidarė
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
bet
tokių
keistenybių,
ko

Organizacija Pasaulyje
Rusijos Diktatorium
kituose laikraščiuose. O gal čius iš Terryville, Conn., ir A.!
kios darosi tų “lituanos co- ir tada S. Miščikas poniai Balinskas iš Rahway, N. J.
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
merciantes” tarpe, dar nie- M. Valantienei buvo “fa- Po 50c—Mrs. L. Shaltmar
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
kuomet nesąs matęs ir gir-j gjstas,” kuomet tūlų lietu- Hartford, Conn., J. Vasiliau-1
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
žysta Staliną nuo jo kodikystčs. Čia nušviestas visas
dėjęs.
viškų klerikal-smetonininkų
’š Ozone Park, N. Y., A. j
Rusijos diktatoriaus gyvenimas; kaip jis rubavojo
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
įskųstas Argentinos polici- "lsock,« 18 Scranton. Pa., J.,
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
v . *•
, „„„
Juza pavicia is Elizabeth, N. J.,
jai
ir nedavus net
žmonos
* .................. .... . ,.
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
Dėl Šmeižto '
J
.
. .
Mrs. A. Kulesiene iš Detroit,
su maru kūdikiu atsisvei- Mjch „ shuimiirtraa B viik
$5,000.00.
dų nurodymais. .
Urugvajuje leidžiamame kinti iš tos sakes buvo isSaUg Kanadoj, Joe Eiduke
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Paskutiniais laikais Jjlinta gandai, kad Staliną pra
bolševikų “Darbe” iš rug tremtas?
Century,
W.
Va.,
Wm.
GuDabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia,
piučio
25
d.
iš
Brazilijos
tū

Poniutė
sako,
kad
jos
tauskas
iš
Irons,
Mich.,
ir
P.
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
la
komunistinė
poniutė,
M.
brolis
kada
tai
Lietuvos
Laukaitis
iš
Waterbury.
Conn.
vimą
apmoka Susivienijimas.
ims jo vietą, kai gihini ji nustosi!
Š. Valentienė, išliejo visą liaudies buvo “išrinktas.”; P. Chain iš Meriden, Conn.,
Tapk Susivienijimo nariu tr priraiyk savo šeimos na
Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pas
rusiškos kultūros tulžį prieš Bet ir vaikams vra žinoma, prisiuntė 80c.
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
kubsi grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama “Ke
Argentinoje gyvenantį ra kad nuo 1926 metų gruo- Visiems.. laikraščio rėmėjams
suodamas:
leivio’* knygyne:
šytoją Stasį Miščiką, kam džio mėnesio 17 d. pervers- tar’ame Širdingą ačiū.
LITHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA
KELEIVIS
pastarasis “Argentinos Lie mo jokių rinkimų Lietuvo107
W. 90th SU
New York 1, N. Y.
tuvių Balse” nr. 926 drįso je nebuvo. Nėra jų nė da
Biznieriams geriausia rie
viešumon iškelti faktą, kad bar. Būdavo tik tam tikros tą pasiskelbti “Keleivyje.”

Prieš metus laiko du komunistiniai susipratę lietuLIETUVOS GENERALINIO , Petras ir Vincas Pečkys iš viai? rokiškėnas J. K. ir
KONSULATO NEW YORKE j Kirsnakaviznos (čečetų km-' dzūkas A. J., Montevideo
PAIEšKOMI ASMENYS Mriampolės apskr.).
mieste atidarė “linksmos”
Kazimieras. Mykolas. Petrokavinę ir
ir barą.
Pranė ir Vincė Bružvtės iš nelė ir Stasė Butkus, gyvenę ^ei?Os . avinę
tt
-i - i
r „„i.
Biznis eina, kaip is pypkes,
Upemskių km Eržvilko vals., Gargžduose^
jdomu tas, kad dėl nepaso-
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»
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Puslapis Aštuntas

STl'DENTAI KAUJASI PURVO GNIŪŽTĖMIS

Vietinės Žinios

Dainų Rinkimas

GRIŽO IŠ NEW YORKO
BALF’o DIREKTORIAI
Prasideda Plati Drabužių
Rinkliava

Rožė Burdulienė iš Pun
sko, gyvenanti 14 Park St.,
Hyde Parke, padainavo 25
dainas; Uršulė šeidukienė,
gyvenanti 40 Middle St.,
So. Bostone, padainavo 30
dainų; Karolina Čiurlionie
nė, gyvenanti 1636 Colum
bia Rd., So. Bostone, pa
dainavo 35 dainas.
Minėtos dainininkės mo
ka dainų ir daugiau, kurias
Juozas Būga stengsis užrekorduoti.

PARDUODU PEČIŲ
Mažai vartotas aliejinis par
lor room pečius, parduodamas
už pusę kainos. Kam toks pe
čius yra reikalingas, tegul krei
piasi bile laiku po 5 vai. vakare
pas
(43)
Edith Noraitis
1 Pacific St. (3 aukštas)
So. Boston, Mass.

M. Michelsonienė ir J.
Jankauskas, kurie pereitą
ŠJ SEKMADIENI LDD
SLA ANTRO (MASS.)
savaitę buvo išvykę į BALF
21 KUOPOS BANKETAS
APSKR. PRANEŠIMAS
direktorių posėdį New YorĮke, jau sugrįžo namo. Mi
VAISTAS “A2IVA”
Taip, šį sekmadienį, spa-' SLA antro apskričio mė
chelsonienė praneša, kad
1— Vaistas nuo nudegimo ir
lių 21, įvyks tas šaunusis tinis suvažiavimas įvyks
nuo nušutimo vandeniu.
dabai- bus organizuojamas
metinis Lietuvių Darbinin- spalių (Oct.) 28 d., 1951
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų
platus drabužių rinkimo
kų Draugijos 21 kuopos m., Lietuvių Piliečių Klubo
—
mostis.
vajus. Vokietijoj pasilikubanketas. Tai bus vienas svetainėj, 12 Vemon St.,
3— Akių vaistas.
siems tremtiniams daugiau
iš puikiausių pažmonių,' Worcester, Mass. Prasidės
4— Vaistas nuo kojų niežėji
sia esą reikalingi drabužiai,
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
koks tik kada yra buvęs (pirmą valandą po pietų,
i rūkalai (cigaretai) ir kava. Jadvyga
Tumavičienė, papirštėms.
suruoštas Bostono ir apie. x
....
...
Kava
Vokietijoj
labai
Sandaros Moterų Klubo 5— Vaistas nuo galvos niežė
linkės pažangiajai lietuviui, Antro apskričio valdyba
'brangi ir ją pardavę trem- pirmininkė, Juozui Būgai jimo.
visuomenei. Bus skani va-,lt.v‘e<:,la V15as /?tr0 aPskn'
į tiniai gali nusipirkti sau ki paaukojo $10 tautosakos 6— Vaistas nuo kosulio. Greit
karienė. gera muzika, dai- c,° kuoP.as . dabvautl. sla'
tokių reikmenų.
pagelbsti.
me suvažiavime, nes tai yra
rinkimo reikalams.
r
nų ir kitko.
7— Vaistas nuo inkstų skau
Iki Naujų Metų norima
Banketo vieta—Lietuvių metinis suvažiavimas ir jadėjimo.
Vakarienė Worce*ter
surinkti apie 50,000 svarų
Jei žiemą galima muštis sniego gniūžtėmis, tai kodėl va
Piliečių Auditorija, 368 W. me bus išduoti apskričio
Reikalaukite šitų vaistų pa
sarą nesimušti purvo gniūžtėmis? Aišku galima. Loyodrabužių, nes iki to laiko
Broadvvay, So. Bostone; valdybos ir įvairių komisi
žymėtais numeriais. Raina už
Worcester, Mass., SLA kiekvieną numerį $1.00. Pini
la Universiteto studentai Los Angeles mieste taip ir daro
jų persiuntimą Vokietijon
pradžia—6 vai.
vakare. jų raportai, taipgi bus ap
skričio
valdybos
rinkimai
kasmet, kada senieji studentai pasitinka naujai Įstojusius
apmoka tarptautinė tremti 57 kuopa rengia šaunią va gai, čekis ar money orderis iš
Prašome publiką susirinkti
1952
metams.
Bus
svarsto

ir
su
jais
eina
persiimti
purvo
gniūžtėmis.
. (51-1)
niais rūpintis organizacija, karienę spalių 28 d., 6 vai. kalno. Adresuokit:
nustatytu laiku, kad visi
mi
įvairus
kandidatai
Į
Pil

vakare,
Lietuvių
Piliečių
Joseph
Machinskas
IRO.
Po
Naujų
Metų
ji
kartu galėtume praleisti va
295 Silver Street
jau nebeveiks ir tada dra Klubo svetainėj, tuojau po
karą smagioje nuotaikoje. domosios Tarybos urėdus, ADVOKATO F. J.
Metinė Lietuvių Piliečių
nes nominacijos įvyks lap
South
Boston 27,
persiuntimą teks antro apskričio suvažiavi
Apart vietinių, LDD 21 kričio ir gruodžio mėnesi.
BAGOClAUS PADĖKA
Draugijos Vakarienė bužių
mums patiems apmokėti. mo. Visi delegatai ir sve
kuopos bankete bus nema Bus ir daugiau įvairių ap
žai svečių ir iš tolimesnių skričio ir visuomeninių rei Man laikinai susirgus,. Lietuvių Piliečių Draugi-j Taigi drabužius įeikėtų su- čiai yra kviečiami dalyvau
DR. D. PILKA
ti šioj vakarienėj. Tėmytamstų
laikraštis
laiks
nuo
ja
rengiasi
prie
savo
metir
į
n
^
gruodžio
mėnesvietovių.
kalų aptarti.
am «
Iki malonaus pasimaty
laiko malonėjo pranešti nės vakarienės, kuri įvyks s^°’ nes BALF o sandėlis kit tolimesnių pranešimų iš
t na a
Worcesterio
kuopos.
mo šio sekmadienio vaka Pasimatysime antro ap apie mano ligos bėgi. Už šeštadienį, lapkričio (Nov.) Brooklyne turi juos dar
546 BROADWAY
S. C. Budvitis.
3 d., 6 vai. vakare, nuosa- peržiūrėti ir supakuoti.
re Piliečių Draugijos audi skričio metiniame suvažia tai tariu širdingą ačiū.
80. BOSTON.
vime spalių 28 d., Worcestorijoj !
■
'
• *1 ” ri'll ■ . ' T,
oj. 068 \\ ėst
BALF"o
direktoriai
pra

Telefonas: SOUth
ter, Mass.
Dėl Incidento Klube
LDD 21 Kp. Valdyba.
dams Domimkui Pilkai ir Broadway, So. Bostone.
;žo visuomenę kad siunS. C. Budvitis,
Stanislovui Mikai, ir mano; Yra paimta gerinusi vai- čiant surinkti drabužius
SLA.
2ro
Apskr.
Vice-pirm.
Praeitą antradienį, spa
Škėma ir Starinskas
nenuilstančioms slaugėms, gių gamintojai, kurie pi i- siuntėjai malonėtų patys
A. J. NAMAKSY
Šachmatų Varžytynėse
mano moteriai Birutei ir rengs puikią vakarienę, i įersiuntimą iki Brooklyno lių 9 d. klubo direktoriai
duktėms Elaine ir Diana,; Gal prisimena: praeitų me- apmokėti ir prašo visai svarstė vieno svečio skun RKAL ĮSTATE B INSURANCE
Lankėsi A. Jenkins
Kazys Škėma ir Jonas
409 W. Broad
as jau visiškai pasveikau ir į tų vakarienę, kada daug prastų drabužių nesiųsti. dą, kuris nukentėjo spalių
SOUTH BOSTON, MASS
Starinskas, du
lietuviai Spaliu 5 dieną musu Prad.ėJaV .savo Pasijos .žmonių turėjo giįžt dėl sto-jp
džiui> visai nesenai 5 d. incidente. Iš to svars
Office Tel. SOboston 8-0948
naujakuriai
šachmatinin įstaigoj'lankėsi drg. Anta-;Pa™?asaltL .......
jkos vietos? kad taip ne- atėjo į BALF’o sandėlį di tymo niekas neišėjo, neva
Roo.
91 ORIOLE STREET
kai, praeita sekmadienį Lc
kad kpTaw tunu išreikšti ma- atsitiktų siais metais, patar- delis siuntinys apdėtu mo- dėl to, kad vienas, dau
Weet Rozbary,........
Tel. PArkw*y 7-0402-M.
giausiai suinteresuotas di
padėką
daugybei mano
mane ciau tuoj įsigvti tikieta. inešinu
---. • • „
Y MCA patalpose Bostono liasi• pastoviai
(CODj ir BALF’as rektorius Į posėdį nepribugyventi į sa- no paaeKa
1
* uaugvbei
J
lošikų rungtynėse laimėjo vo namus, Methuen, Mass., prietelių. kurie siuntė man tuomet busite tikri,
turėjo užmokėti apie $70.
užtenkamai punktų ir spa bet iš unijinių pareigų visai linkėjimus pasveikti, siun tų bus tiek parduota, kiek Pradėjus tą siuntinį sortuo- v0’ Nukentėjęs svečias tuo
Tel. AV 2-4026
lių 26 d. dalyvaus Metropo nepasitraukia, tik jas pa tė gėles ir net pinigus gy sa*ėj® y1"3 vler.V'
.
ti, dauguma drabužių pasi- tarpu, po pasitarimo su ad
Kalinausku,
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me iš 22 “ward’ų,” arba Kas Priešinasi
PAPRASTA IR GRAŽU
Šv. Lauryno Kanalui
susirinkimas praeitą sekma traknis apšildymas, šiltas van- kanti :
miesto valdyboj City Hali
dienį įpareigojo valdybą duo ir virtuvės privilegijos, 1— Dainos.
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niam banketui, kuris Įvyks
Program, 35 Court St., Bos
registravimąsi.
nių statymui.
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Geras gazinis virtuvės pesekmadieni,
spaliu 21 ..d., icius,
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Nuo 9 ryto iki 12 dienų
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.
•.,. f. ’
baltai emakuotas, parsi- ton, Mass., o biznio reika
Ltetuvtų Pi. iečių Draugijos duoda labaj prieinama kaina. lais rašykit ofiso adresu:
447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.
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Matyt
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D
.
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Ar atsimenate pereitų metų rudenį?
Toks drai giškas Dorches- įęjų, 517 Broadway, So. Boston ton 27, Mass.
—TAIP. BE ABEJONNĖS—
terio klubf; žestas LDD
Steponas Minkus.
Tel. SO 8-2712 arta BI 4-9018
Pianas Pardavimui
21 kuopos : ariu buvo labai
Tai buvo Lietuvių Darbininku Draugijos 21 kuopos
Nebenaujas, bet Sferoj tvarkoj APSIDRAUSK NUO
įvertintas ir visiems na- pianas parduodamas prieinama kai
Dr. J. C. Seymour
LIGOS IR NELAIMES
šiuo adresu:
riams patarta pirma apsi- na- KreiptisHelen
Zabitis.
(LANDtlUS)
Ui $12 per metus gausi ligoje
lankyti pas dorchesteriečius
58 Glenn Road,
Lietavia Gydytojas Ir
Jamaica Plain, Mass.
$25 pašalpos savaitei
i svečius š< stadienį, o ant
Dabar jis pakartojamas su priedais
Vartoja vėliausios konstrakieijoe
rytojaus
alyvauti savo LIETUVIS PERKA DžIONKĄ Visais insurance reikalais
X-RAY Aparatų
kreipkitės į:
(n35)
kuopos bankete.
Juozas Sinkevičius
Pritaiko Akinius
Sekmadienį, Spalių (October) 21,1951

Metinis Banketas
BUS V£L TAS PAT—TIK DAR GERIAU

Banketas—Programa—Muzika—Kultūringas
Pokylis Seniems ir Jauniems
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJ
Broad way ir E Street. South Bostone

Visfl kviečiami įsigyti tikėtus iš anksto. Nieks atsi
lankęs neapsiriks, buvusieji pirmesniuose LDD 21
kuopos banketuose tą žino. Ateikit ne tik patys, bet
atsiveskit savo šeimas ir draugus. 1. iš toliau atvy
kusieji nesigailės. Pradžia 6 vai. vakaro..
Kviečia visus TDD 21 kuopa

Rengia Našlių Balių

Praneškit jam ką turit. Jis nu
pirks ir pasiims kada tik jums pa
rankiau, popiet ar vakare. Telefonuokit: SO 8-8343.
(47)

Sandaros Moterų Klubas
rengia našlių balių sekma
dienį, lapkričio (Nov.) 4 d. LIETUVIŲ MELODIJOS
VALANDA
Lietuvių Piliečių Draugijos
Populiariikos Radio
svetainėj. Pradžia 5 vai.
Programos
Bus gera n izika.
žiemai ir rudeniui languotas
bi tas moteriai
apsiaustėlis be rankovių at
rodo paprastai, bet elegantiš
Pagyvenusio ' amžiaus mote
kai. Juoda aksomo apykaklė ris turi Can ridge iuje 5 kam-,I
priduoda apsiaustėliui puoš- barių butą ir ieško draugės,
numo ir kidzia jį nešioti ne kuri norėtu kartu gyventi.'
vien su sportiniais rūbais.
Skambinti: TR 6-4125.

Sekmadienio rytais nuo 11
iki 12 vai. iš stoties WTA0,
740 klc.
Bčznio reikalais kreipkitės.
ųy Broadway, So. Brųiton
Arba telefonuokit: SO Z©520

1

BRONIS KONTRIM
598 East Broadvray
South Boston, Mass.
TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

VALANDOS: nuo 1-4 nuo 7-8
534 BROADWAT,
80. BOSTON, MASS.

lithuanian

lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

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

FURNITURE CO.
apdrausti
PERKRAUS
TYTOJAl

)

«a pat Ir į «oSauffi prieliura,
826 BROADWAY,
SO. BOSTON,
Tai. SOath

I
I

