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Korėjos Derybos Vėl Užsikirto
Dėl Incidento Tarpfrontėje
Ginčai Tebeina dėl “Paliaubų Linijos**; Sako, Lėktuvai
Pasirodė Virš Derybų Vietos; Kas Vilkina Dery
bas? Fronte Veikia Tik Patruliai; Ore Didėja
Amerikiečių Nuostoliai

Atskiro Numerio
Meiną 7 Centai

46 METAI

Kalba Apie Nusiginklavimą
Tariasi Apie Ginklavimąsi
Paryžiuje Neva Svarstoma* Nusiginklavimo Planas;
Vakarų Valstybės Tariasi dėl Ginklavimosi Pagrei
tinimo; Ka* Paims Iniciatyvų Propagandos
Kare? Ūkiški Sunkumai Europoj Vers
Ameriką Pasikaštyti

Korėjos derybos eina vė Arabai Skelbia
žio greitumu. Panmunjom
Šventąjį Karą
kaimelyje tarpfrontėje jau
buvo 19 posėdžių, bet dar
Aukščiausias mahometo
neprieita susitarimo, kur
nų
bažnyčios autoritetas,
nutiesti paliaubų liniją ir
kiek plati turėtų būti de Ulemų Taryba, Al Azbar
markacijos zona. JT dele universitete paskelbė “jigatai siūlė, kad palikti pa had” arba šventąjį karą
liaubų linijos klausimą vė prieš Angliją ir šaukia vi
lesniam laikui ir svarstyti sus tikinčiuosius “nesigai
pasikeitimą belaisviais, bet lėti gyvybės ir turto” ang
bolševikai reikalavo pirma lams išvaryti iš Egipto.
išspręsti, kur turi eiti pa Tiesa, “šventasis karas”
liaubų linija. Dėl to dery skelbiamas tiktai aprėžtas,
bos užsikirto ir nejuda iš nes arabų valstybių kariuo
vietos.
menė nešaukiama eiti muš
Tuo tarpu bolševikai iš ti netikinčiųjų. Kol kas
kėlė kaltinimą, kad JT ka kviečiami tiktai pavieniai
ro lėktuvai perskridę dery žmonės dėti visas pastan
bų vietą ir tuo sulaužę tos gas, kad anglai iš Suezo
vietos neutralumą. JT ka i kanalo butų išvaryti.
ro viršininkai reikalą tiria
iuo tarpu Suezo kanalo
ir, jei suseks kaltininkus, zonoj padėtis lieka įtempžadėjo juos nubausti.
jta. Arabai darbininkai paDerybos eina jau keturi įsitraukė iš įvairių darbų
mėnesiai ir dar nieko nėra
garnizonų vietovėse
ir
pakartotinai
Įvyksta in
sutarta. Toks derybų vil
kinimas kelia klausimą, kas cidentų, bet stambesnių sujas vilkina. Abi pusės kai-į siremirnų nėra.
tę verčia priešingai pusei,;
o derybos stovi vietoje

Jungtinių Tautų seime
Paryžiuje eina diskusijos
dėl Amerikos, Anglijos ir
1 ■■ 1
/
Prancūzijos pasiūlyto nusi
Iš Washingtono ir iš Lon ginklavimo plano. Rusija,
dono ateina žinių, kad An Višinskio lupomis, tą planą
glijos naujasis ministerių išjuokė ir atmetė, o vietoj
pirmininkas W. Churchill jo pasiūlė savo planą, kuris
sausio mėnesį atvyks tartis Vakarams visai yra nepri
su prezidentu Trumanu imtinas.
Ginčai vedami
Washingtone.
“pro langą,” kad publika
Belaukiant susitarimo su girdėtų, kaip ir kiek karš
Amerika ir gal didesnės pa čiau kas nori taikos. Ang
ramos Anglijos ginklavi lijos užsienių reikalų minis
muisi, W. Churchill vyriau teris A. Eden siūlė Mask
Generolas Eisenhower, apsilankęs Washingtone. buvo nuvykęs trumpam laikui aplan
sybė išleido griežtą patvar vai “atvėsti” ir mažiau
kyti savo šeimą, sūnų ir anukus Fort Knox, Ky.
kymą dėl Anglijos importo keiktis, o prie nusiginkla
sumažinimo ir dėl griežtes- vimo reikalo eiti palaips
Vidurinijų Rytų
Karinės Pagalbos
Republikonai
nio maisto produktų rado- niui ir su gera valia.
Tuo tarpu Vakarų vals
Gynimo Planas ’ Paktas su Tito Nori Eisenhowerw
tybių atstovai rimtai tariasi
nacionalizaciją, bet prieš tą dėl ginklavimosi pagreitini
Amerika, Anglija, Pran- Amerika apsisprendė pa- Generolo Eisenhowerio pasimojimą Darbo Partijos
cuzija ir Turkija jau prie- sirašyti Su bolševikiška Jl- atsilankymas Washingtone opozicija stoja griežton ko mo ir dėl Europoje, ypač
mė bendrą Viduriniųjų Ry- goslavija militarinės pagal- sustiprino jo šalininkų vel von. Dėl maisto sumažini Anglijoje ir Prancūzijo
tų gynimo planą, prie kurio bos sutartį ir aprūpinti Ju- kimą republikonų partijoj, mo Anglijoj žmonės pradė je pasireiškusių finansinių
yra kviečiamos dėtis arabų goslavijos armiją moder- kurie dabar sakosi esą tik- jo supirkinėti visokį mais sunkumų, kilusių dėl pa
valstybės ir Izraelis. Pla- niškais ginklais.
Ginklų ri, kad generolas neatsisa- tą, kokį tik gali gauti. Ypač greitinto ginklavimosi. Wanas numato, kad strategi- naudojimą prižiūrės Ame- kysiąs statyti savo kandi šeimininkės daug perka shingtone kalbama, kad
mai svarbių Viduriniųjų rikos kariška misija, veda- daturą į prezidento vietą kons e r v u o t o (kenuoto) Amerikai teks daugiau lėšų
skirti ekonominei pagalbai
Ryty gynimas turi būti vyk- ma vieno generolo, kuris nuo republikonų partijos, maisto.
Vakarų Europos kraštams.
domas bendrai, o kiekvie- bus Amerikos ambasados New Yorko gubernatorius
Apie ginklavimosi pagreiti
na prisidedanti valstybė narys.
Dewey ir jo šalininkai,
Šerifas Nušovė
dalyvauja tame gynime su į Derybos dėl militarinės Pennsylvanijos senatorius Darbininkų Unijos nimą tarsis ir Anglijos
Fronte visą praeitą sa
premjeras W. Churchill, at
Negrus Kalinius tokiomis jėgomis, kokias ji;pagalbos užsitęsė todėl, Duff ir eilė kitų įtakingų
vaitę
ėjo
vietinio
pobu-i
Už
Teisingas
Algas
silankęs
sausio mėnesio
« w•
• — • ••
A 1•
džio susirėmimai ir patruliui FBI tyrinėja Eustis, Fla., gali sukelti. Bendro gyni-Į kad Amerika norėjo išside- republikonų vadų pradeda
pradžioje į Washingtoną.
žvalgyba. Oro kautynėse šerifo W. V. McCall pasi mo vykdymui bus sudaryta i rėti iš Tito vyriausybės sa- plačią kampaniją už gene
Praeitą
savaitę
New
Yor

amerikiečių nuostoliai eina aiškinimą, kad jis praeitą Viduriniųjų Rytų Koman vo kariškai misijai plačias volo Eisenhowerio kandi- ke posėdžiavo CIO unijų ŽIURKĖS APNIKO
didyn. Praeitą savaitę Ali savaitę nušovęs vieną neg da, kuri turės savo žinioje teises daryti jugoslavų ar- daturą.
konvencija, kurioj 5,000,000
RYTINI BERLYNĄ
antai nušovė 6 bolševikų rą kalinį ir kitą sužeidęs visų prie gynimosi prisidė- mijos dalių inspekciją, bet Tuo tarpu senatorius R. organizuotų unijistų protes
Jugoslavijos vyriausybė rei- A. Taft tęsia savo. kampa
lėktuvus ir sugadino kelio save gindamas.” Šerifas jusiu šalių karo pajėgas.
tavo prieš kongreso priim Rytiniame, bolševikų val
liką, bet patys neteko 11 vežė antradienio Vakare du Dabar didžiosios valsty- kalavo, kad kariška misija niją ir jau aplankė desėt- tą netikusį ūkio kontrolės domame Berlyne priviso
tiktai
ginklų kus valstijų su prakalbomis
lėktuvų, vieno kautynėse, o negrus į kitą kalėjimą ir bės “daro įtaką” į arabų pasitenkintų
...
.
. , t
įstatymą, kuris nevaržo pel daugybė žiurkių, nuo kurių
10 “nuo kitų priežasčių.” pakelėje vieną užmušė kitą kraštus, kad tas planas bu inspekcija po jų pnstatymo ;r ran(]a nemažai itarimo nų ir kainų, bet draudžia žmonės nebegali apsiginu.
tų priimtas ir įgyvendintas. ir kad kariška misija butų Įvairių valstijų republikonų
kelti darbininkų uždarbius Ten dažnai galima matyti,
pašovė. Tie negrai buvo
diplomatinės misijos dalis
partijos
organizacijose.
ir vietomis net unijų ir kaip žiurkės vakarais krau
vieno teismo jau nuteisti NEPALO VALDŽIOS
be jokių ypatingų privilegi
KANADOS SVEČIAI
darbdavių sutartus uždar tuvių languose kazoką šo
NAUJA KRIZĖ jų. Prieita kompromisinio
IŠVYKO NAMO mirti, bet aukščiausias teis
bių pakėlimus varžo.
ka, o dienos metu pulkai
mas sprendimą panaikino
susitarimo, kuris patenkina ISPANAI KALBA VĖL
Šią
savaitę
posėdžiauja
žiurkių bėginėja kiemuose.
APIE GIBRALTARĄ
Anglijos sosto įpėdinė ir teismas naujame sąstate Mažoje, penkių milionų abi šalis.
plieno pramonės darbinin Bolševikai įsako karts nuo
gyventojų Nepalo karalys
princesė Elizabeth su savo turėjo svarstyti jų bylą.
kų
unijos “uždarbių komi karto pravesti “žiurkių nai
KALNŲ ŽMOGUS
Ispanijos spauda vėl pil tetas,” kuris išdirbs tos
vyru šį pirmadienį išvyko
Negrai buvo suimti 1949 tėj Įvyko vyriausybės krizė.
kinimo savaites,” bet dėl
na reikalavimų grąžinti Is pramonės šakų darbininkų tų savaičių žiurkių skaičius
iš Kanados, Newfoundland metais liepos 16 po iškėli Nepalas randasi tarp Tibe
panijai Gibraltarą, kurį reikalavimus
salos, namo. Jie lankė vi- mo kaltinimo, kad jie iš to ir Indijos ir laukiama,
besiartinan visai nemažėja.
Anglija valdo nuo 1704 čiose derybose su darbda
nsas Kanados provincijas ir prievartavę vieną baltą mo kad Indijos vyriausybė vėl
metų. Ispanai sako, kad jų viais. Bet jau ir dabar
porai dienų buvo atvykę terį. Iš keturių kaltinamų pasiųs savo kariuomenę į
DETROIT, MICH.
I “nacionalinė garbė” verčia plieno pramonės darbinin
pasisvečiuoti į Washingto- jų vienas buvo nušautas Nepalą, kad padėjus tam
juos tą klausimą kelti, o kai yra pareiškę savo nusi
ną.
areštuojant, du
nuteisti kraštui baigti vidaus riete
nas,
kad
suvaldžius
bandi
politiniai stebėtojai mano, statymą reikalauti uždar Lietuvių Socialdemokra
mirti ir vienas nuteistas ka
tizmą ir kad užkirtus kelią
kad Ispanija “užsiprašo,” bius pritaikinti prie pakilu tų Sąjungos 116 kuopos su
lėti
iki
gyvos
galvos.
Nu

YONKERS POLICIJA
kad daugiau dolerių išside sių kainų. Plieno pramo sirinkimas įvyks sekmadie
teistieji mirti dabar ir buvo kinų bolševikams iš Tibeto
NESIGAILI PABAUDŲ
skverbtis į tą kraštą.
rėtų iš Amerikos dabar nės darbininkai žada už sa- nį, lapkričio 18 d., 2 vai.
gabenami Į naują vietą.
po pietų, D. Armono sve
vykstančiuose pasitarimuo vo reikalavimus eiti ir
tainėje,
2386—24th Street.
Yonkers, N. Y., policija
ROMĖNAI LANKĖSI
se apie Ispanijos dalyvavi streiką, jei nebus galima iš
Malonėkite visi nariai ir
prašė piliečių pakelti jai al REIKIA 600,000
ISLANDIJOS SALOJE
mą “Vakarų” gynime.
siderėti
aukštesnių
uždar
pritarėjai dalyvauti.
Bus
MOKYKLŲ KLASIŲ
gas. Piliečiai atsisakė. Po
bių.
delegatų
rinkimas
į
rajoni

Toronto Universiteto pro
to policija pradėjo bausti
CIO
unijos
betgi
neiš

EGIPTE SUŽEIDĖ
nę LSS konferenciją, kuri
piliečius už nesilaikymą Bėgyje artimiausių 7 me fesorius, Fritz Heichelheim,
traukia
savo
atstovų
iš
už
TRIS
ANGLŲ
KARIUS
įvyks
Chicagoj lapkričio 25
policijos • patvarkymų par- tų Amerikos mokyklose pa- ] skelbia suradęs Islandijos
darbių
stabilizacijos
komi

d., ir daugiau svarbių rei
kinant karus. Tų pabaudų (daugės vaikų skaičius ir per saloje romėnų laikų pinigų,
sijos,
kuri
duoda
ar
neduo

kalų.
Arabų teroristai Suezo
tiek daug, kad piliečiai pra-j tą laiką reikia parūpinti kurie esą iš trečio šimtme šitas jaunas vyras, dabar kadeda įtarti, jog policija'mokiniams 600,000 naujų čio po Kristaus gimimo ir reivis Texase. visą savo am- kanalo zonoje praeitą sės da savo pavelijimą uždar BALF’o 76 skyriaus va
karas įvyks lapkričio 24 d.
jiems keršija. Panašiai pa klasių, jei norima vaikams ten esą patekę Romos galy lią gyveno New Mexico kai- tadienį sužeidė peiliais tris bius kelti.
buvusioj lietuvių svetainėj,
daugėjo “baudos tikietų” ir duoti užtenkamai erdvias bės laikais. Iš to tas pro nuošė visai “be civilizacijos." angju kareivius Ismailia
Jis
pirmą
karia
automobiliu
miest
‘
e
.
Arabų
“
brolija,
”
pradžia 7 vai. vakare. Bus
Laivakrovių Streikas
Bridgeport’e, Conn., kur pi- mokyklos patalpas mokslui fesorius daro išvadą, kad
važiavo,
kada
ėjo
stoti
į
kak
ur
j
organizuoja
partizani

suvaidintas gražus veika
New
Yorke
Baigėsi
liečiai irgi atsisakė paten- eju ’ Tokj ap?kaičiavimą Amerika buvo atrasta Ro riuomenę. Paveiksle mato
las, šokiai ir visokie pasi
YonkerJpiHečiai taSZ^ ™ States Office mos laikais, paskui vikin me. kaip jis "su įdomumu" nį karą prieš anglus, šau
linksminimai.
Jūsų atsi
Nuo
spalių
15
d.
ėjęs
lau

gai (norvegai) ją iš naujo apžiūrinėja nematytą daik kia visus arabus ruoštis,
mažinti policijai algas, jei
Education pasnemda- atrado, kol pagaliau Ko tą. paprastus krautuvės ėe- ginkluotis ir be Egipto ka- kinis New Yorko uosto lai- lankymas parems senelius
policininkai nesiliaus švais- mas gyventojų surasinėji- lumbas ją iš trečio karto at verykus. Kareivio vardas riuomenės įsikišimo išvary- vakrovių streikas praeitos ir ligonius pasilikusius Euįropoję.
—B. K.
tęsi “tikietais.”
*mo daviniais.
yra Peter Grainger.
'ti anglus iš Egipto žemės. savaitės gale pasibaigė.
rado.

Churchill Atvyks
Washingtonan
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janti, todėl nėra jokiu kliū
čių, kodėl Sudano gyventoį jai negalėtų jaustis savoj
valstybėj susijungę su EgipPalei ilgiausią Afrikos jams, o ne kam kitam. To tu Viena sudaniečių dalis
upę, Nilą, guli Egiptas ir nusistatymo laikosi dabar ir reikalauja, kad Sudanas
mas Kiniją “padidinti” datoliau i pietus, palei tą pa- ir Anglija ir remdamosi ta susijungtų su Egiptu ir su- Kortas ant Stalo!
VIŠINSK1O JUOKAS
gyvenimo tikrovę. Tai kaip čią upę yra Sudanas, dėl pažiūra atsisako Sudaną darytų vieną valstybę, bet E •, , ,
Tenmomie romas tik tam, kad priver\ .įįtus Vakarų valstybes priPrezidentas Trumanas pa leisti tokią kontrolę, o be kurio dabar iškilo ginčas atiduoti Egiptui, kaip egip- paliekant Sudanui tam tik- Preziaentas
kontrolės
kalbos
apie
nusi

piaeitą
savnnę
p
>
Kinijos ginčijamą
siūlė “pastovios taikos pla
tarp Egipto ir Anglijos.
; tiečiai to reikalauja.
!rą autonomiją vietos reika- Maskvai paueti kortas ant pažinti
1
..
J
ginklavimą
yra
tik
nepuiną.” Tam planui, po ilgo.
- Sudanu yra vadinama ir! Egiptui negali buti vis- Jams tvarkyti. Kita Suda__
jas
ten
laikvti
nu**
.
,
•
kų pasitarimų, pritarė Ang-!ku^ ?1Jokas;t. . .
„
.
lija ir Prancūzija. Valstv- , Lieka
iniciatyva
tai- visa vidurinioji Afrika, bet vien, kas Sudane šeiminin- no gyventojų dalis ieika_Įsiginklavimo reikale,
bės sekretorius, Dean AchePropagandoje Rusija didžiąją dali to Sudano kauja. Egiptas ir Sudanas1 ]auja savo kraštui r.epri- į zįdentas siūlė pirma pada- Rinkimų Posūkis?
son, Paryžiuje, Jungtinių ke
„ met.21 kalba apie valdo Pi
Politiniai stebėtojai dėl
Tautų seime, tą planą įtei- taik3> ta žodį vlsa*P bnk’ turi tiktai
nuo
Abisir
raeitos savaitės rinkimų
kė trijų valstybių vardu ^P1?0^2’0 Mnskvos diktatoįvairiuose miestuose sako,
seimui apsvarstyti. Planas į F12.1 deda:?1 taikos salinin- iki Egipto.
paprastas ir visai protingas. pa1' ^uo . P21 tos. ai^n ?.s’ \ adinamasis anglų Su-, žemių jurą ir kasmet sa\o QU Anglija neabejojamai į siūlė susitarti dėl “balau-jog įvykęs “pasisukimas i
Jis reikalauja:
™et21s vasa™ 9 d;> danas yra milžiniškas kraš- vandeniu drėkina upės slė- paOTeilins Sudano gyvento-Į suoto” ir palaipsniui vyk- mOralvbę.*” Daugelyje vie
.............
. kada Stalinas paskelbė di- tas, beveik vieno miliono ni ir leidžia upės pakraščių! °
Padaryti ginkluotu pajėgru ,r; džiąJ.ą Kusijoa gjnklavim0. ketvirtainių mylių
ploto gyventojams
užsiauginti
gtn u
inven oriu.
alp'si programų, bolševikų pro- (96*,500 k. m.). Jame gy- maisto.
Jei Sudane šeimininkau- gu jVgju> susitarti su Egiptu vimosi kontrolę, kuri turi gg metus valdžiusi republido, kiek jos vra apsiginklavu- Pa£andistai kalba apie tai vena apie 8 milionai žmo
bendrųjų
klausimų;buti "foolproof.
Kol tas kony mašina buvo išvalygos
*
,ką, perša taiką, giria taiką. nių, mahometonų ir dalimi Įtų Egiptui p.ediaugingas j-į
Darant inventorių susitarti, renka parašus po taikos pekokios ginkluotos jėgos leisti-Į ticijomis. Jų lupose taika,
1884 metais šiandieninis
nos kiekvienai valstybei, kad,'bet jų ginklavimasis eina,
pagal gyventojų skaičų. visos kaip pašėlęs.
Tokia jau Sudanas turėjo apie 9 mi- nebegautų laiku būtina įr pan.
vietą; Bostone Curley ma
butų maždaug lygiai ar ‘ba- jyra
agresorių technika. lionus gyventojų, bet iki reikalingos drėgmės. Egip Sudanas yra viena dalis Pasiūlymas visai protin šinos likučiai buvo išvalyti
bet Maskva jo neprilansuotai” ginkluotos.
Nuo Čingizchano iki Hitle-i 1899 metų gyventojų skai- to žmonėms Nilo vanduo didžiulės, nors jau kiek ir gas,
•
. ima. Maskvai nusitrinkla- iš miesto tarybos, ir daug
Paskui palaipsniui mažinti rio, nuo turkų sultonų iki čius ten buvo sumažėjęs iki yra gyvybės ar mirties rei
. ,.
ginkluotas pajėgas ir ginklų Juozo Stalino kiekvienas - milionų. Tai atsitiko dėl kalas. Tą suprato ir Ang sumažėjusios Britų impen- vimag nerupL Maskva no- ku!' kltur'
jos. Ūkišku žvilgsniu tai rėtu tik “Vakarus” nugink- J Ar.ls
™kimH S2.1!”12
gamybą. Į ginklus Įeina ir
agresorius . lupomis, gyrė hado, dėl netvarkos, dėl ka lija, kada susitarė su Egip yra dalis labai svarbi. Da- Iuo{i if tuo tikglu pučia tai. daryti toli siekiančias isyaatominiai ginklai.
tu dėl bendro Sudano val lis Sudano teritorijos yra kog burbulą> bet pati gink- įas, palieka betgi neaišku.
Darant inventorių ir paskui i taiką, kad tuo budu sav O rų ir anarchijos.
1899
metais
anglai
susi

dymo. Dabar Nilo vande
mažinant ginkluotas pajėgas numatomą
auką užmig
tarė
su
Egiptu
paimti
Suda

nys yra tvarkomi bendrai, dykumos, bet palei Baltąjį luojasi visomis išgalėmis. Bostone .N*w Boston C°m_
tum buti Įvesta tikra kontrolė, džius.
Stalino didžiausias
ir Mėlynąjį Nilą yra dau- Ir ginkluojasi jau penkius mUtee forsavo atsakokad niekas nebūtų apgautas, noras yra. kad “Vakarų” ną Į bendrą valdymą, kon- kad niekas tos upės pakraš gybė derlingų žemių, kur ipokarinius metus, kai tuo ming^ žmones, bet balsuoKontrolė turi buti visai rimta, žmonės patikėtų jo “taikin- aomionumą, ir nuo to laiko čiuose nenukentėtų. Net ir
auga jvainausi tropikų au- u
Amerika ir vis’- “Va-jt0J21 1S
mdorsuotų kan“foolproof,” arba tokia, kad. gumui,” nes tada lengviau per virš 50 metų gyventojų dabar, kada anglai su egip
Korėjos karo did2t? išme,tė .lauk d“ r<r“
dargi apgavikas Stalinas nega- but^ primesti jiems savo ‘skaičius Sudane padidėjo tiečiais susipyko dėl Suda galai. Anglų pastangomis karai„ tik
i,u,
ouguja
^anas
pasidarė
vienas
iS[
Fradžios
pra
dėjo
rimčiau Publlkonu’ kunų ten du ir
lėtų jos apeiti.
valią ir galią. **
Sveik keturius kartus.
no, Anglija neišvarė Egiptebuvo. Į moralybę—taip,
Į šitą trijų valstybių pa- Dabar “Vakarai” siūlo i Kam priklauso Sudanas? to atstovų iš Nilo reguliavi-. .\ esnl^M2 pašau įo me ginkluotis.
bet | republikonus—tai dar
siūlymą- Andriejus Višins- sav0 tajięOS planą. Siūlo Seniau i tą klausimą butų mo įstaigų Sudane. Todėl,
neaišku ’
na Anglijos pramonę buti- 562,083,383 Parašai
kis atsakė šitaip.
protingą nusiginklavimo ir i visokių atsakymų. Prancu- vienaip ar kitaip, Egiptas na medvilnės žaliava. Mi
><
reikš
pretenzijas
Į
Sudaną
____
Bolševikų
“
Laisvė
”
paLeon
j
ou
h
aU
x
“Aš vos galėjau akis su- kontrolės planą, kurį su-za\ norėjo ji pasisavinti,
neraliniai Sudano turtai
ir
kokia
valdžia
bebūtų
Su

merkti vakar naktį perskai- pras kiekvienas galvojantis i Egiptas ji savinosi ir valdar mažai tėra ištirti, bet!ske\^’ kad bolševikų Įkui- prancuzbos
darbininku
dane,
ji
turės
patenkiųti
dė.
Anglai
j|
buvo
užka

sakoma
kad
ten
vra
ir
aukta
taryba
taikai
ginti
’
suRi
ancuzijos
darbininkų
tęs tą kalbą (prezidento Tru- žmogus. Ką Maskva i toki
rinkusi
Įvairiose
šalyse
virši
va
dui,
Leonui
Jouhaux
(įsmano ir valstybės sekreto- Į plona orali atsakyti ? Nacį. riavę ir įjungę Į savo kolo- gyvybinius Egipto reikala- so ir kitokių žemės gelmių
500 milionų parašų! Pa-fark 2uoh
savaitę
riaus Achesono). Aš nega- įali *“juoktis ” kaip A. Vi- nialinę imperiją.
Paskui ivimus.
gerybių.
—P. Ž.
Įėjau miegoti todėl, kad aš šinskis t darė ;r
„ s;u. anglai susitarė su Egiptu' šalia tų samprotavimų
vyzdžiui, Kinijoj “surinkta” buvo paskirta Nobelio taijuokiaus. Paprasta, as nesu ,ytj daf ogeresnįo taikos dėl bendro valdymo. Bet' egiptiečiai iškelia ir kitus,
344 milionai parašų, nors kos premija. Pirmą kartą
Laikas užsisakyti “Kelei- tame krašte tik mažutė gy- darbininkų unijų vadui prilinkęs juoktis, bet sj kartą \
Višinskis irta darė vienas teisingas atsakymas kad Sudane gvvena tos pasira- pažįstama
pažįstama loki
tokia garbė ir
vio
” kalendorių 1952 me- ventojų dalelė gali pasira1 Sudano priklausomybę čios tikybos ir kalbos žmotribūnoj), nors aš ir stensiūlo:
tams.
Daug
informacijų
ir
syti.
Albanijoj
“
surinkta
”
taikos
dovana.
yra tas, kad Sudanas pri- nės, kaip ir Egipte. Suda- ____ ____ a ________giuosi susilar.kyti. nes noriu
per
dienų baigti Korejoe
klauso
to
krašto
gyventone
arabu
kalba
vra
vvrauskaitymu.
Kama SO centų. 865,885 parašai, nors ten ir
Leon Jouhaux jau 50 metų
laikytis padorumo ribose iš kar^ jr atsitraukti nuo 38-tos
,
---- ------ -:
----- -- — :
~------- ---------- -- dešimtoji to skaičiaus dalisstovi Prancūzijos darbininpagarbos tamstai, ponas pir- paralelės; per 3 mėnesius išr.emoka pasirašyti. Taip kli judėjimo priešakyje.
mininke, bet aš visgi nega- traukti visu valstvbču kariuoI parašus renkant galima bu- Pradėjo jis savo unijinę
liu susilaikyti nuo juoko, menę iš Korejos;* siujo susi.
vo surinkti ir daugiau. Iš karjerą, kaipo sindikalisgalvodamas apie tą vadina- rjnkti penkiems didiesiems ir
'tikrųjų, kodėl Stalinas, vie-!tas’ het jau daug metų jis
mą taikos siūlymą, kuri pa- padaryti taiką; siūlo, kad pentiekdamos Jungtinės Amerididieji pasčrašvtu “taikos
nu plunksnos pabraukimu, vadovauja Prancūzijos sokos Valstybės bando paverž- paktą-; siulo? kaj jungtinės
negalėjo pasirašyti už visus cialistinėms darbo unijoms
ti iniciatyvą is Sovietų Są- Tautos paskelbtų, jog dalyvavi800 milionų žmonių, kuriedr yra vienas iš |takingiaujungos.
mas Atlanto Pakte yra nesudabar gyvena Kremliaus sili vadli tarptautiniame
“Taip patogu turėti savo kaimynų ir šeimos balsus čia pat.
Tai ir visas esmėje Rusi- derinamas su JT čarteriu.
šešėlyje?
darbininkų judėjime.
Aš
nežinau
ką
aš
daryčiau
be
telefono.
”
jos atsakymas i trijų vals- Tz lcXT ,
,
0 Maskvos propagandis- L. Jouhaux gavo Nobelio
Ttybių
v ilgai
-i • ruoštą, aptartą Ka Vakarai
4. ,
„ darv<s
JS. su.
tai iš “Laisvės” pastogės, premiją už pasidarbavimą
•
.. ?.
,
-rf.-. z Višinskio planu vra visai
ir
patiektą
planą.
Visins,
Kožnas paskambinimas . . . kožnas draugiš
i
r
Sluo mevtu svardėdami tą parašų istoriją, taikai. Bet L. Jouhaux nėra
j
.nesvarbu.
kis “juokiasi,
kas pasikalbėjimas nuobodžią dieną su kuo nors
matomai, skaitė, kad jos. pacifistas. Tradicinis darsintetiniu
juoku,
kaip
nte
bu
yra
’
kad
VakanJ
valst
>
’
gretimuose namuose ar kitoj miesto pusėj kai
iniu juoh
f
!
skaitytojai, pripratę nuryti bininkų pacifizmas, ypač
nuoja
tik
kelis
centus.
mirėlis, kuriam mirtis lu- bės tęstų ginklavimąsi visoKaip galima to nuolatinio pasikalbėjimo vertę
i ir ne tokius melus, priims Prancūzijoje, pasirodė esąs
nas
iis su^timro!
ne “Po-ali
la‘
apkainuoti?
pas sukrainė
suKraipe ir
ir jis
.u.imgo 11118..,Pa, jėS°fįmis
kta>; nes
<rinkla«
; ir tą pasaką, kaip šventą visų agresorių geriausias
Ir, ne kaip kiti perkami dalykai, telefono
“juokingoj” pozoj.
tiesą. Ir priims. Jiems jau talkininkas. Kai Hitlerio
vertė nuolatos didėja.
Ozsė’- i - pasakė
i - sulaikyti JTaskvos
VV tit
Bet ;ir vrvismskis
,
. s diktatoTelefono
patarnavimas
yra
geresnis,
greites

i
galima ir kuolą ant galvos j armija sugužėjo | Prancušiek tiek tiesos savo “juo nus nuo kruvinos avantiū
nis, veiklesnis. Yra daug naujų telefonų, kuriuos
tašyti. . . .
Įziją prancūzų pacifistai nugalit pasiekti . . . daugiau žmonių gali pasiekti
ko” priepuolyje. Jis sako, ros.
x
'ėjo net bendradarbiauti su
jus.
kad “Vakarai” bando pa
Ir vistik—nors telefono vertė labai padidėjo,
Vėl “Didieji”
juo. L. Jouhaux sėdėjo konveržti iniciatyvą iš Rusijos MUSŲ SKAITYTOJAMS
telefonas paima iš jūsų šeimos biudžeto
Maskvos Višinskis pasiustovykloj Šiandaug mažiau negu paimdavo dešimt me
taikos propagandos srityje.
KANADOJE
lė, kad susirinktu "penki dle"
.Jou,hau5' v«! .St,°V1
tų atgal.
Reikia manyti, kad Ameri
didieji
”
taika
ulbėti.
PranP
lle
.
sak
v
->
e ‘I, darbininkų,
didieji” taiką gelbėti. Pran
koje nėra nė vieno žmo Musų skaitytojai Kana
Kurie
neatsideda
tuščiu pa
cuzijos prezidentas siūlė,
gaus, kurs galėtų manyti, doje beveik visada savo'
kad “keturi didieji” susi cifizmu, bet kala ginklus
jog Rusija šitą planą pri prenumeratas
“Keleiviui”,
gresianti Maskvos im
tiktų ir akis Į ak| padisku- prieš
ims. Rusija, kaip ji šian prisiunčia money orderiais.’
perializmą.
suotų taikos gelbėjimą. W.
dien yra “susitvarkiusi,” to Bet Kanados provincijoj,
M
Churchill laikosi savo se
kio plano negali priimti. Ji nedideliuose miesteliuose,
nosios pažiūros, kad “trys Peronas Laimėjo
negali priimti todėl, kad ji yra neprityrusių paštinindidieji” susitiktų ir išgelbė Argentinos rinkimus lai
ruošiasi karui, o agresorius į kų, kurie nežino skirtumo
mėjo Peronas. Jis laimėjo
tų taiką.
savo karo pajėgų niekam'ir išrašo “Canadian Postai'
todėl, kad Į rinkimus ėjo
Kyla
klausimas,
kiek
tų
nerodys ir negali rodyti. Money Order.” Tokie mo-,
“didžiųjų” iš viso dabar “karo stovio” remiamas,
Rusija yra užsidariusi nuo;ney orderiai galioja tiktai;
yra? Kai Jaltoje didieji areštuodamas
opozicijos
likusio pasaulio ir jokios Kanadoje; pas mus, Jungmėsinėjo pasaulį, žmonės vadus, užsmaugęs laisvą
“foolproof” kontrolės sultinėse Valstybėse, jie neiškalbėjo, kad ten ne trys, bet spaudą, terorizuodamas sau
svetimų valstybių inspekto- į keičiami ir mums tenka
I tik pustrečio didžiojo bu nepalankius piliečius ir da
riais nepriims ir negali pri- juos grąžinti Kanadon ir
vo. Vienas Stalinas, kitas lydamas iždo pinigus sa
imti. Kol Rusijoj yra bol prašyti, kad Kanados pašto
i Rooseveltas, o Anglijos viems parazitams.
ševikiškas režimas, su mi- departamentas jų vieton
Churchill jau tada atstova- Bet ir tokiose prielankio
lionais vergų koncentraci prisiųstų mums tarptautinių
'vo tik pusę pasaulinės galy se sąlygose Perono laimėji
jos stovyklose, tol tas reži money orderių. Tas prida
mas vargu džiugina ir jj
bės.
mas visokios tikros kontro ro nemaža keblumo ir už
Dabar, pagal norą, j di- patj. Be spaudos, be radio,
lės vengs, kaip “kipšas kry trunka keletas savaičių iki
džiuosius priskaitoma Pran-be laisvės rinktis, policijos
žiaus,” ir savo paslapčių mes gaunam pinigus.
cuzija, Anglija, o rasai ir ir peroninių padaužų persenerodys ir negali rodyti.
Todėl prašome, kad sių
Kinijai suteikia didybės kiojama opozicija gavo
Juk kiekvienas kontrolės sdami mums money orde
Diktatorius,
vardą, nors Kinijos įtaka daug balsų.
inspektorius bus “šnipas,” rius, musų skaitytojai visaŽ-**
pasaulyje šiuo tarpu nėra kuris nemoka suterorizuoti
kuris stebės ne tik ginklą- da vartotų blankas tarptaudidelė. Kinijos režimas dar bent 90% balsų, stovi ant
vimąsi, bet ir visą šiurkščią, tiniams money orderiams.
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Neapkainuojamas Patogumas
už skatikus

alkaną, vergišką rusiškojo

nėra nusistovėjęs ir siuly- molinių kojų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Trečias

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Kas Girdėt Chicagoje

VADAI TARIASI

Sūnų Draugija išaugo skaitiinga nariais.
Baigiant reikia priminti,
kad nuo 1912 metų iki 50
metų jubilėjaus senų nariij
terandasi gyvų vos 7 ar 8—
Ambrozas Stravinskas, An
tanas šimkonis, Joe Vaške
li' nis, Julius Kieva, S. Pui
dokas, Kastantas Kibildis
ir Jonas Abekas.

KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos

kos programos J. Žemaičio,
sekmadieniais kaip 1:45
SLA antro apskričio su po pietų.
važiavimas Įvyko spalių 28
d., L. P. Klubo salėje. 57 i Johnson Steel and Wire
kuopos pirm. M. Žemaitai kompanijos dirbtuvėje spa
tis, pasveikinęs suvažiavi lių 30 d. sunkiai sužeistas
mo delegatus, pakvietė ves Jurgis Savickas, 62 metų
gražia, žaliavo ir lapai nuo daktaras-kvotėjas. Jisai yra
ti suvažiavimą apskričio amžiaus.
klevų ir kitų medžių be. labaj uolu5 gL\ veik6jJ ir
pirmininką A. Čapliką. Į
Augustas Večkys.
krūmokšlių dar nebuvo nu- pasakė> kad šįs gLA kJuopy
j mandatų komisiją buvo pa Netikėta mirtis šeimoje
kritę. Rudeninės gėlės ruo- vakaras yra pirmutinis, bet
kviesti J. Arlauskas, L. Kosto Džervaus-Jarvis iš
Protokolų
Knygoj
Užrašyt*
šėsi pražydėti. Ir štai lap nebus paskutinis. Reikia
[Končius ir Peslikas iš Lowkričio 2 d. smarkus vėjas spėti, f kad Chicagos SLA
L. S. Draugijos užrašuo ell. Į rezoliucijų komisiją North Amherst, Mass. Jų
atpūtė šalčius, kurie kitas kuopų’ nariai susipras ir
se randame jos “mierius.” 1 —A. Kriaučialis, S. Moc sūnūs Winthrop Jarvis, 20
valstybes jau seniau buvo gailėsis, kad šiuo sykiu per-j
Prezider.tas Trumanas tarėsi VVasirnglone su generolu
Apart savišalpos, turi už kus ir J. Gedmintas. Sek metų amžiaus, studentas,
apėmę. O šeštadieni, lap mažai užsiinteresavo savo
Eisenhoueriu. Ar jie kalbėjo “apie politiką,” niekas ne
spalių 28 d. staiga mirė sa
tikslą:
retorius—L. Kabeckas.
kričio 3 d. po pietų pusėti pirmu parengimu ir kad ki-žino, nors spėliojimų yra daug. Bet apie Europos gink
vo
kambaryje, Bostone.
"Skleist dvasią savo tau Mandatus tvarkant ti-umnai
prisnigo
lavimąsi ir ekonominę pagalbą Europai buvo rimtai ta
,
, . . .Pa.ugells Juo-tais metais visi šauniai patos, skelbt mokslą ir kovot pai kalbėjo: K. P. šimko- Mokyklos draugas rado ji
riamasi. Gen. Eisenhower mano. kad 1952 metai bus la
prieš tamsybę, kad nušvies ;nis, Wm. Anesta, J. Ged-j tik spalių 29 d. po pietų.
bai pavojingi pasaulio taikai.
no, sakydami “Merry lankydami, o ir savo pažįs
tų saulės spinduliai ir paro i mintas, A. Kriaučialis, P.' Pp. Džervai neteko vie
Christmas.” šalčiai ir kar- tamus atsivesdami.
dytų kelią mus broliams Jankus, P. Kesieris, S. Moc nintelio sunaus ir labai su
tu sniegas kol kas nei nekos Romos katalikų nuola konis, J. Veskelionis, I lietuviams. Dažnai tenka kus, Mr. Peslikas, J. Tuma- sirūpinę. Jie turi gražų
Pabrango Lietuvybe
mano išnykti.
tinis nusiskundimas moky Kieva, P. Čiras (buvo pir- susidurti su tamsybėje pa- jVičienė, S. Budvitis, K. Jui- ūki, augina mėsinius jau
Veikimas
Kai viskas brangsta, tai klų klausimu. Alai Ameri- mininku), P. Dvareckas, skendusiais, kurie išmislina geliunas ir k. Suvažiavime čius ir kalakutus. Tikėjosi
pabrango ir lietuvybė. Pa- kos Romos katalikai Įrodi- P. Kalęda, J. Arlauskas, ir visokias kalbas, kas sunku (dalyvavo 51 delegatas iš 9 sunaus paramos. Bet neti
Staigiai atsibeldęs šiurk brango ne tuo žvilgsniu, nėja, kad jie turi dėtis prie gal buvo dar keletas, kurių yra pergyventi ir kai kurie
kėta mirtis išplėšė sūnų
štus, žiemiškas oras neigia kad ją kas nors būt ėmęs užlaikymo viešųjų mokyklų pavardžių neatmenu. Tai nariai pabūgę tų kalbų me- ;SLA kuopų, Įskaitant ir ap jaunystėje.
mai atsiliepė i visuomeninę j jai>įaa Įvertinti, bet tuo, ir kartu apsidėti specialiais buvo laisvamaniai, Dr. Jo- tė draugiją, tiktai liko to skričio valdybos narius.
Koresp.
darbuotę. Dėl tokio oro ^a(j jos palaikymas pinigiš-; mokesčiais savo mokyk- no Šliupo pasekėjai, kitaip kie, kurių jau nė su kirviu Iš kasininko raporto pa
aiškėjo, kac! apskritys yra
lapkričio 2 . šen. Tafto su- kai
‘
Jpradėjo
'
brangiau atsi- lems pastatyti ir užlaikyti. jie nebuvo vadinami, kaip neatkirstume, tokie dar ir turtingas, turi $1,100 kaso MANCHESTER, CONN.
tiktu.ės Chicagos stockyar- eiti. Bridgeporto kolonijos Tai, girdi, Romos katalikai tik šliuptarniais. Bet tucm iki šiandien laikosi draugydų amfiteatre neturėjo tiek naujakuriai tėvai sako, kad esą skriaudžiami. Apie tą pačiu reik žymėti faktą, stėje.” Taip užrašyta pra- je. Šiame suvažiavime pa
skirta auka A. t. Tarybai ir Spalių 21 d. Manchestežmonių, kiek buvo manyta. už lituanistines pamokas skriaudą kalba ir lietuvių kad buvo keliolika ir P.o- džioje 1903 metų.
rio Lietuvių Bendrovės vai
BALF’ui po S50.
mos
katalikų
su
savo
vadu
Ten
pat
užrašyta,
kur
bulietuvių
parapijos
mokyk1
kunigai.
Bet
jie
atsisako
Dėl tokio nemalonaus
Suvažiavimas indorsavo dyba buvo surengusi gra
vo kalbėta ir nutarta:
oro šeštadieni Įvykusios loję iki šiol reikėdavo mo- matyli skriaudą daromą Povilu Cibu priekyje.
antro apskričio veikėjus Į žias vaišes bendrovės pik
Man
būnant
finansų
sek

tiems
tėvams,
kurie
turi
keti
nuo
vaiko
po
$1
per
Kelly high school auditori
“Aplink Kajietoną SzekĮ, SLA Pildomosios Tarybos nikų darbininkams. Taip
joj BALF’o prakalbos nei mėnesi, o dabar praneša, specialius mokesčius mokė retorių nuo 1913 metų, kad jis yra kvailas ir trum vietas.
Būtent, adv. K. gi dalyvavo pokylyje buvę
draugija
lėtai
progresavo,
ti
už
lituanistines
pamokas
kad
reikės
mokėti
po
$1.50.
iš tolo nebuvo tokios sėk
po proto už suplėšymą kny Kalinauską, A. Čapliką, J. bendrovės pirmininkai, pir
parapijinėse nes religiškai prietaringi gos protokolų”—protokole Arlauską ir S. Budviti. Se mas pirm. A. Petronis ir
mingos, kaip turėjo buti. Suraminimas buvo duotas lietuviškose
žmonės . bijojo šliuptamių. 24-tam, į-ugpiučio 16 d., kantis suvažiavimas kvie vėliau buvę J. Bujavičius,
Don Varnas lietuvių vete toks: lituanistinės pamokos mokyklose.
Laisvamanis.
Laikui bėgant iš LSS 64 1903 metais.
Todėl
ranu* uostas
tac xnat vakara® nėra privalomos.
J. Užupis ir L. Brazauskas.
čiamas Norv/ood. Mass.
pZ-1
KuOpOS bu*
kam
pakelta
mokestis
ne

Viking Temple salėje turė
Vakarienė Įvyko 6 vai. Laike pokylio pasakyta
vas
verbuoti
naujiems
na
patinka,
tas
gali
savo
vai

jo šokius. Taipgi nepavy
Dabartinė Draugijos
vakare. Programos vedėju gražių prakalbėlių ir palin
LAVVRENCE, MASS.
riams, taipgi tuo laiku pri
kų lituanistines pamokas
ko, kaip tikėtasi.
Valdyba
buvo M. Žemaitaitis. Kal kėta bendrovei ilgai ir sėk
buvo
naujų
narių
ir
iš
tau
nutraukti.
Sekmadieni, lapkričio 4
Pirmininkas M. Stakio- bėjo S. Mockus, adv. K. mingai darbuotis.
Dar Apie Lietuvos Sūnų tininkų iiogerio—sandarie
d. didieji parengimai buvo Už lituanistines pamo
nis, vice-pirm. Alfonsas Kalinauskas, inž. A. Čapli Dabartinės valdybos pir
Draugiją
čių.
šie: šv. Ritos stadione Įvy kas specialias mokestis pri
•Pilvelis, užrašų raštininkas kas, Wm. V. Anesta, K. mininkas A. Bujavičius,
Spalių 20 d. buvo atžy Tuomet jau buvo susikir Vincas Kralikauskas, fi Jurgeliunas, Zenonas Bal vice-pirm. J. Šimanskis ir
ko futbolo rungtynės šv. sieina mokėti dėl to, kad
Kazimiero vienuolyno nau mokytojos seselės kazimie- mėta Lietuvos Sūnų Drau timai daug sykių tarp so nansų raštininkas Juozas čiūnas, S. Budvitis, L. Ka choro pirm. J. Sadonis nuo
dai. Ten buvo pusėtinai rietės, patriotiškos lietuvai gijos 50 metų gyvavimo su cialistų ir tautininkų, kaip Pečiulka, iždininkas Wm. beckas, L. Paulauskas, J. širdžiai dėkoja visiems dar
gausi publika, liet, nors tai tės, atsisakė mokyti litua- kaktuvės. Kalbėjo Dr. Mc- politikoj, taip ir dėl kontro Lagūnas, kasos globėjai A. Tumavičienė, J. Arlauskas. bininkams, kurie dirbo pik
buvo lietuvių vienuolyno J nistinius dalykus. O atsi- Kinis (Miškinis), M. Zaut- liavimo draugijos turto. Subačius ir Jonas M ii vidas. Vakarienė buvo puikiai pa nikuose.
Taipgi dėkeja
1915 metais,
r.audai, lietuvių ten nedaug’take dėl to, kad savo tarpe rienė, pirm. Šv. Onos Drau Prisimenu
šeimininkėms
už skaniai
ruošta. Šeimininkavo Jutebuvo. Antras tą sekma- nerado tokių, kurios butų gijos, J. Urbonas, pirm. kuomet buvo knygų revizi Linkėtinai šiai Lietuves jlė Lendraitienė, V. Mitri- pagamintus valgius.
dieni Įvykęs parengimas paruoštos dėstyti lituanisti- Lietuvių Piliečių Klubo, ir ja pas ViktarĮ želioni (A. Sūnų Draugijai ilgai gy- ikas, J. Pupka; kitų vardų
Buvo pakviesti visi atsi
buvo tai SLA 134 ir 322 nius dalykus net pradeda- A. Jenkins, CIO senas vei Jenkins) ant Prospect St. vuoti, veikti, tarnauti savo nesužinojau.
Jis tuomet buvo iždininkas, ariams ir skleisti lietuvystojimu pagerbti musų bu
kuopų vakaras Sokolų sa-'moje mokykloje. Tai pat- kėjas.
lėj.
Su šiuo parengimu riotės, kurioms lietuviai yra Mano nuomone, kalbėto bėt klaidų jau nerado. Mat ę dar per 50 metų.
Spalių 29 d. automobilis vusi iždininką Juozą Chikonkuravo gailestingųjų se-1 sudėję milionus dolerių ir jams gal truko žinių, ar lai- pirmiau man būnant fin.
sunkiai sužeidė Viktorą žių, kui-s būdamas gyvas
A.
V.
kiekvieno
sėlių vadovybė tą pat dieną kurioms ir dabar statydina ko, tad pilnai nenušvietė,; raštininku po
DirvelĮ, 29 metų amžiaus. visuomet visur dalyvavo.
..gų
jie
vi

draugija
organizaperžiūrėjimo
kny
kaip
ta
rengusi vakarą Dariaus-Gi- aukštesniąją mokyklą, kū
Sužeistas spalių 30 d. mirė. Už bendrovės piknikų
MAŽAS LAKŪNAS
reno salėj. Dėl šitokio kon- ri, kaip skelbiama, atsieis vosi, nes tos draugijos ku- suomet surasdavo mano
rar
Viktoras buvo antrojo karo rengimą garbė ir kreditas
flikto ir dėl to, kad abi or-'apie 4 milionus dolerių, rėjai (nevisi) jau senai ii- “klaidą" ant vieno dolerio.
veteranas, jis dirbo Elec priklauso bendrovės pirm.
ganizacijos pirmu kartu pa- Kai kazimieriečių tarpe ne sis po žeme, o seni nariai Povilas Cibas buvo tuom
tronic Service Corp. kaipo A. Bujavičiui, vice-pirm. J.
sirodė su parengimu, o la-atsirado tokių, kurios lietu- šiame jubilėjuje, fepart Ma-'laiku kasierium ir jo sve
technikas. Buvo pašarvo Simanskiui ir komisijos na
biausia dėl to, kad chica- vių vaikus galėtų pamoky tulevičiaus, Vaskelionio ir tainėj būdavo knygų revi
tas Karaliaus koplyčioj.
rei J. Sele.
zija, tai direktoriai visuo
giečiuose tą dieną nebuvo ti lietuvių kalbos, Lietuvos Kievos, nedalyvavo.
palinkimo Į pramogas eiti, istorijos ir geografijos, tai Pirmutiniai nariai visi met surasdavo “klaidą"
Anna Kaskas, kontral Užbaigus vasarinius pa
tai abi minėtos pramogos prisiėjo rasti kvalifikuotų buvo iš Amerikos Lietuvių ant vieno dolerio. Būda
tas, spalių 25 d. dainavo rengimus, dabar rengiamės
Susivienijimo,
tai
buvo
mas
pirmininku
P.
Cibas
nepavyko, kaip buvo tikė- mokytojų iš pasauliečių arWorcesterio
Auditorium, prie žieminių pramogų.
tasi. Gaila, kad gailestin- ba naujakurių kunigų. O “buntaučikai” prieš SLA, patvarkydavo: “Augustai,
muzikos festi vale. Vietos Bendrovės korespondentas
jie
atskilo
ir
susiorganiza

pataisyk
savo
knygą
ant
gųjų seselių vadovybė ne-; pasauliečiams mokėti iš lielaikraščiai daug rašė, tarp
A. BTctta.
pasirupin.o išvengti kon- tuvių parapijos iždo už mo vo, pagal Massachusetts vieno dolerio, o tu Povilai
kitko, kad ji buvo susitikus
flikto su SLA kuopų paren kymą lietuvių kalbos, Lie Įstatymus, lokalinę pašal atnešk keisą alaus ir viskas
su savo globojama jauna
bus gerai.” Bet kai minė
gimu. Tokios organizaci tuvos istorijos, Lietuvos ge- pos draugiją—LSD.
dainininke Lillian Mickevi Musų tėvų krislo Lietu
Kas buvo vadais tų “bun- jau, kuomet daugiau socia
jos privalo bendradarbiau ografijes butų bedievybė.
čiūte.
vos išlaisvinim«» siekia Ame
ti, viena kitai talkininkau Kai dabar lietuvių tėvai, taučikų,” pilnai nežinau, listų prisirašė prie draugirikos
Lietuviu Taryba ir jos
norintieji, kad lietuvių pa bet man atrodo, kad tai bu jos, tai tuomet tautininkai
ti, o ne konkuruoti.
Worcestere
per stoti vykdomas Vj»hw. Paremki,
Nors minėtųjų SLA kuo rapijinėse mokyklose jų vo A. Ramanauskas ir M. buvo pažaboti. Dėlto LSD
WAAB girdimos lietuviš- tautieti. t;»»< »«- darbus!
pų vakaras vidutiniškai te vaikai butų mokomi lietu Paltanavičius (abu mirę), susirinkimai buvo ištraukti
pavyko publikos žvilgsniu, viškų dalykų, turi už tai nes po Lietuvos Sūnų Drau iš Cibo salės ir buvo laiko
tai to nebuvo programos mokėti specialius mokes- gijos tuojau Įsikūrė ir Šv. mi St. Michaed’s svetainėj.
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
Onos
Draugija,
kurią
suor

Ameri1916
metais
draugija
iš

žvilgsniu. Rengėjai dau- čius, tai prisimena
T “Keleivio” Kalendorių 1952 Metams :
ganizavo Ona Ramanaus augo iš mažos i didelę, virš
•
kienė.
300 narių, ypač kai per bu
Jau 40 metų “Keleivis” kasmet leidžia dideli, !
Kuomet šių žodžių auto vusi pirmininką Povilą JaWORCESTERIO LIETUVIAI!
100 puslapių kalendorių. 1952 metų kalendorius ♦
rius
Įstojo Į Lietuvos Sūnų tulevičių
buvo pakeista
Remkite Modemišką Lietuvišką Vaistinę
jau ruošiamas spaudai. JĮ jau galima užsisakyti. {
Draugiją, 1912 metais lie draugijos konstitucija—pa
IDEAL PHARMACY
pos mėnesĮ, tuomet narių tvarkyta mokėt daugiau
‘Keleivio” 1952 metų kalendoriuje bus daug ♦
29 Kelly Sąuare
Worcester, Mass.
buvo tik 55, man davė Nr. pašalpos ir pomirtinės. Bet
56-tą.
Už trumpo laiko visvien gal nebūtų taip scJei reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vais
aorejo* mažiukas naš
buvau
išrinktas finansų kęsi, jei ne šv. Pranciškaus
I II III
tininką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo melaitis,
aklas, su kitais vai
raštininku
ir
nuo
to
laiko
parapijonų
streikas
prieš
dikališkus daktarų receptus ir patarnauja visokiais
• žinių.
man prisimena tie nariai, kun. S. Jasaiti. Dėl tų kais buvo nugabentas į
sveikatos reikalais.
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų, j
nuo kurių priėmiau narines streikų Šv. Lauryno ir Auš vieną oro bazę Japonijoj. [
Be to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, sku
duokles: A. Ramanauskas, ros Vartų Draugijos pasi Vaika* prašė, kad jam ♦ Užsakymus ir pinigus prašome siųsti:
timosi reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių,
“KELEIVIS”
P. Puidokas su dviem sū traukė nuo Romos bažny leistų buti “lakunu”. Ka
šaltkošės, riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų.
numis,
broliai
Stravinskai,
riai
jį
ir
aprengė,
kaip
tičios, atsirado dar daugiau
636 E. Broadaray, SeSosto n 27, Mass.
(46)

giau negu ištesėjo savo pažadą. Oktetas, iš Cleve
Iki pat lapkričio
šio pradžios turėjome gan
‘‘'ja'i^’pa^Velbasto
gražų rudens orą. žolė
parkuose ir Pievelese a p- orkestra.
Vakaro vedėju
link......
namus da.1' ,Pus?tlnal buvo D,. g Bježis SLA
Ankstyva Žiema

kaudami

vieni

kitus

sveik.-!sil.odys

ne

tik

patys

SLA Suvažiavimas

atsi.

i

broliai Petrauskai, A. šim- “bedievių” ir todėl Lietuvos krą lakūną ...
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapist Ketvirtai

Prie

su Tėvu

ALT

Posėdžio

LAIVO NELAIMĖ BUFFALO UOSTE

(Diskusijų Tvarkoje)
nešėjai gerai žino, kad
Lapkričio 16-17 dienomis jiems patiems ta našta ne
New Yorke posėdžiauja pakeliama. O kadangi ir
Amerikos Lietuvių Taryba. ALT nepagimdys bendruoTarpe svai-stomų klausimų, menės, kur jai orgamzuoti
sako, esą ir “audringų,” ku- sąlygų nėra, tai bendruorie sukelsią audrelę sriubos menės nebuvimas bu$ naušaukšte.
Tokių klausimų dojamas kaipo ąmžinas
tarpe minimas “bendruo-; kaltinimas ALT’ai. žodžiu,
menės klausimas” ir “Lozo- klausimas reikalingas tam,
raičio klausimas.” Gal kai kad galima butų kam nors
kas iškels ir daugiau tų akis badyti, bet ne reika“audringų” klausimų.
lui išspręsti, nutarti ir įvyk-Į
Žinoma, jei ALT posėdis dyti.

apsispręs

švaistyti

tikui

Į

Diplomatiniai

Laimėjimai

Amerikoj netrūksta nieko,
Turim duonos ir apieką*
Ir valdybas, ir tarybas.
Ir nrinisterių galybes.
Todėl nėra ko stebėtis,
Kad daugumai nėr kur dėtis,
Ir kiekvienas viską daro
Kad laimėjus garbės karą.

Kaip jau. žinote, nuo seno
.Valdžios taikoj negyvęno,
Tai už Vilnių, tai už žąsį
(Vienas kitą teisman tąsė.
Musų amžius yra tokis,
Kaip naujoviškasis šokis,
Žingsnis priekin, du atgal
Ir galų gale “skandal.“

Lygiai tas pats atsitiko
Tarpe Romos ir tarp VLIK’o,
šefų šefas, na ir Mikas
Dėl pirmosios vietos pykos.

klausimas,”

svarbius klausimus, kurie _ei tas ieikaias
lima g
turi reikšmes ALT veiklo viso “klausimu" vadinti,
je, kaip, pavyzdžiui, ALT yra tautininkų akiplėšišku
I
skyrių organizavimas, Lie mo padaras. Ponas Lozo
Vienas posėdis iširo.
tuvos laisvinimo akcijos fi raitis gali būti švenčiausio
Dėl kietų galvelių vyrų.
Bet išgirdę visų zlasti
nansavimo budai, “Tautos je ramybėje. ALT’ai jis
Nutarė
iš naujo spręsti.
Fondo> ” akcija Amerikoje, tjej. įfeapeįna kiek pernykpastov»ių santykių nustatvsn
iegas. Jei VLIK’as
Kad tauta nustotų barti,
sniegas,
mas su Įvairiais Lietuvos ar kas kitas nori su juo tar
Prižadėjo susitarti
vadavimo
visuomeniniais tis, tai dėl tų derybų visi
Šefų šefas, nariai VLIK’o,
Reutlingene susitiko.
“veiksniais” ir k., tada
žmonės gali pareikšti savo
I
beliks laiko tiems. audim-:nuomo
ta pa(jarė beje.
Bet jų visos gražios kalbos.
giem klausimams ir pose- tu- ALT valdybos kai kurie
Liko be jokios pagalbos
gali outi visai vaisin nariai, kaipo atskiri žmo
Už derybų žalio stalo
.Vienas
punktas jiems užšalo.
nės, ir ALT posėdžiui nėra
Prekybos laivas “Penobscot” Buffalo uoste susidūrė
Vadinamieji “audringie nė mažiausio reikalo “aiš
su kitu gazolino prikrautu laivu ir užsidegė. Nelai 'Šitą punktą visi žinot.
ji klausimai” yra nesusipra-1 kinti,” ką kuris žmogus dė.
mėje žuvo 17 žmonių. Viršuj matytis degantis laivas,
Kas diktatorių vaidinot.
timas. Pavyzdžiui, “bend derybų su Lozoraičiu ma o apačioje žmonės apžiūrinėja žuvusiųjų lavonus. Jei nebūtų žodžio “aš,“
—Maike, šiandieną aš sj vaikiną erzino ir juokėsi, ruomenės klausimas” yra no, sako, galvoja arba ne
— Butu sutarta bemaž.
trezvas, tai galėsime dava- Mokyklos viršininkas liepė dirbtinai iškilęs ir Įpirštas mano, nesako ir negalvoja. lygų. Vienybė vien tik dėl dro siekimo nėra, tai vieny- Kad geriau bėdas aptartų
dlyvai pasirokuoti apie šio jam nusiskusti, bet jis atsa- ALT ai, nors jam vieta bu
rienybės yra tuščias daly- bė virsta paprastu murdy- Atsirado prie Kybartų.
svieto marnastis,
kė: “Ką aš valgau ir ką ne- tų buvę ne ALT’oje, bet Amerikos Lietuvių Tary kas.
Vienybė reikalinga muši po musų pačių pada- Tą išgirdę nariai VLIK’o
—Gal ir galėsime, bet šioju, tai mano dalykas.” tuo klausimu besirūpinan ba atlieka svarbų darbą. Ją kokiam nors bendram šie- rytą balą.
Taip kalbėjo iš patyko:
čių žmonių sueigoje. Kai reikia remti. Bet negalima
man nelabai patinka tas tė- —Ir nenusiskuto?
Nesijaudinkite. Roma,
Kai to benTarybininkas.
kurie žmonės A. L. Tarv- nepaminėti, kad A. L. Ta rimui vykdyti.
Z* k
va “trezvumas”.
—Ne, tėve.
Uždarykit savo kromą.
—Maike, tu esi balamu- —Ir valuk to ji padavė boje manė, kad Amerikos ryboje dabar vra žmonių,
Nors 'visi keliai jus linkui.
kadaise
buvusių
diktatūros
Lietuvių
Taryba
turi
imtis
Atviras
Žodis
Brooklyno
Kriaučiams
tas. Kai aš pas tave ateinu ant sūdo?
Mus tauta pirmais išrinko.
bendruomenę kurti ir, ją prieplakų ir vadistinės idė
biski mauktelėjęs, tai tu
ScfHS Z
sakai, kad aš girtas; o kai —Ne, tėve, studentų nie sukurusi, pati joje paskęsti. jos išpažintojų. Tie žmo Unijistai, o4 lokaio gai-jos pinigais kiekvienam Dovanokit, ponas VLIK’e.
nes jie nėra Vėliau tie žmonės sutiko su nės neva tai atsisakė diKtaaš ateinu trezvas. tai tu kas . nesudo,
2
bingi nariai
i valgytojui butų pirmokėta Busit smarkiai apsirikę.
L-oA XATT
Viir.
tures
“
principo
”
ir
lupomis
agurkai, teisman ji paii'au- Kuiiipi'uRiISU, narį
XX-*
JU
*
ntvi
pyksti, kad aš negėręs. Na
nasau '-‘J atv ii cj laišką po 15 dolerių. Sukvieskim Juk asmeniškai Smetona
tai pasakyk, kas reikia da- t e policija, kuri sugavo ji tų bendruomenę ir pasilik pasisakė už demokratiškos svarbiu reikalu. Musų lo- geriausias meno
jėgas. Perleido man savo troną.
i kauliukais lošiant iš pinigų, tų veikti šalia bendruome Lietuvos atstatymą. Bet jų
ryti, kad tu manęs nekriti
kalą per daug metų valdėbuokim ir nuogų mergaičių'Antra karta susipyko,
į Teisėjas uždėjo jam pinigi nės.
ALT tą klausimą dūšia visvien liko tokia,
kuotum?
Jei- svarstė ir ši tą nutarė, bet kokia buvo “elito” laikais, netikę vadovai, kurie kro- programą, nes kodėl nakti- Ir kiekviens prie savo liko.
—Kalbėk, tėve, grynai nę pabaudą
. ,
, ir pridūrė:
,
vė centą prie cento, taupė, niuose klubuose jos rodo- Negailėdami daug žodžių,
lietuviškai, tai nekritikuoĮu Jos barzdos neimsi- visi ALT’oje jaučia, kad jai todėl jie ieškos priekabių, kaip maizeriai, pinigus ir mos, o mes negalim jomis Avinėlius toliau guodžia,
skvsi, tai kitą syki as tave tas klausimas yra primesti varys intrigas, drums bend nežinojo, ką su jais daryti, pasidžiaugti ant steičiauUAb|
trjna
,
,,
kalėjiman
pasodinsiu.
Po
to
rą
darbą
ir
tol
nenurims,
nukas
vaikas,
o
ne
jos
tie

—Na, o kaip as kalbu.i A
4
, ..
Labar mes turime visai ki- Padalykime balių uz 13,000 |Kuri t,:kra nieks nežjno
.
.studentas atėjo
jeigu ne vlietuviškai?
J mokyklon sioginis reikalas. Jei yra kol pagaliau ALT apsispręs tokią vadovybę, puikius va- dolerių!
(Laukia kol ateis gadynė,
au
nusiskutęs Ir tuo vis- žmonių, kurie nori Ameri juos paprašyti lauk iš poli
—T o k i e išsireiškimai,
dus iš TB (Tysliavos-Bim- Jeigu musų vadai nežino, Kada reiks valdyt tėvynę,
kos lietuvius organizuoti Į tinių giupių bendrosios bos arba tautininkų bolše-.kokia proga balių rengti,'
kaip “trezvas”, “davadly- kas baigėsi.
,
.. Kaip bus viskas sutvarkvta,
tegu
tie veiklos. Galima suprasti, vikų) partijos, kurie žinojtai aš žinau. Dabar
suėjo
.. ,.
. pasakyti,
,
vas”, “svieto marnastis” ir —Olrait, Maike, tas jau bendruomenę,
,
t šiandien
sunku
tą darbą ir dirba. jog valdžiusios Lietuvoje kad pinigai turi tarnauti j lygiai penki metai, kaip
jiems panašus, tai ne lietu- kus aišku. Bet aš turiu ir žmonės
o
"gal'"būt ir partizanas
partijos liekanoms
vių kalba, tėve. Tai lenkis- dar kitą klausimą. Kaip ži- Yra. rodos, ir laikinas or politinės
unijistams, o ne gu-musų TB partijos kūrėjas, Galės valgyti "banan us
ganizacinis komitetas tam čia Amerikoje sunku yra mums,
padėti
Į visokius ban-;nenuilstantis veikėjas Čalisi
lėti
kas žargonas.
nai, kelios dienos atgal iarbui dirbti, tai tegu ir apsiprasti su idėja, kad jų
DĖDĖ DAMIJONAS.
‘
(Kundrotas pasitraukė iš so-Į
—Nesibark, Maike, ba Amerikoje buvo rinkimai, dirba, o ALT tą klausimą persekiotieji Lietuvoje so kus ir klubus.
cialistų ir pradėjo organi-;
iš barnių duonos nevalgysi. Po tų rinkimų vienam mie- gali palikti ramybėje.
cialistai, krikščionvs demo- Turime gerą vadovybę,
kuri mums suruošė ’įjuikų zuoti TB partiją. Paminė NAUJI LIETUVIŲ
Verčiau pasakyk man, ką stely policija pradėjo siunkratai ir sandariečiai (liau
gazietos rašo. Aš girdėjau, i tinėti paviestkas ir šaukti
Iš esmės dėl bendruome dininkai) gali turėti lvgias jubilėjų. Puikiame viešbu kime jo garbingą pabėgimą.
TRANSPORTAI
kad vienas studentast buvo visus gyventojus, kurie tik nės klausimo aš manau teises ir lygų balsą ir paga tyje pauliojom. 664 unijis- iš socialistų. Paminėkime
uždarytas Į lakupą už tai. turi armobilus ant korto, taip: trys metai tas klausi liau gali kalbėti nebijodami tai paužėme uš 3,660 dole TB partijos Įkurtuves.
Lapkričio 2 d. laivu “General
Nakad užsiaugino ožio barz- Taigi, aš noriu žinoti ar jau mas yra musų tarpe gvilde V. Rastenių ir panašių in rių. Tas labai gerai. Ačiū Vadai, nesnauskite!
, m
• Stewart” Į New Yorką atvyko
dukę, tokią kaip nabašni- nevalia bus žmonėms ir ar namas. Kai dar tris metus sinuacijų meisterių donosų. vadams. Bet pagalvokime, nai uliavokite! Tegyvuoja šie lietuviai:
ir negalima buvo geriau tuščias iždas ir galinga uni-1 Vladas Dūda. Matas Eidu
kas Smetona turėjo. Ar tas mobilais važinėtis?
pasvarstysime, visi pavargkevičius, Povilas Iskeliunas,
sime ir klausimas skaitysis Bet dau'; sunkiau supras- padaryti? Ir kodėl ateity ja Valio TB partija!
gali būti teisybė?
Kurt Lekšas, Martinn šobris,
Unijistas TB-istas.
Zigmas Slavinskas įr Juozas
—Ne, tėve, kalėjiman tas —Iš to miestelio, tėve, baigtas. Jei reikalas butųjti, k o d ė 1 demokratinės je geriau nepadaryti? Ot,
šiandien
juokiasi
visa
Ame

Šukys.
studentas nebuvo uždary
gyvas, jis jau butu senai iš- musu visuomenės grupės uo reikalu ir rašau šitą
rika.
Matai,
policija
tenai
tas ; teisėjas tik pagrasino
spręstas be ALT ir be aud- turėtų su neširdingai “atsi- laišką. •
Apie lapkričio 6 d. laivu
Nauji Leidiniai “General
prašė
balsuotojų,
kad
pa

jam kalėjimu, jeigu jis tos
’.-ų. Kadangi jis yra nepo- vertusiais" totali tarinės Musų unijos kasoje buvo
Greelv’ i New Orkeltų
jai
algas.
Balsuotojai
leans
atvyksta
šie lietuviai:
10,000
dolerių.
Musų
va-į
pūliams, tai todėl ji ir nori- tvarkos žmonėmis bendrabarzdukės nenusiskus.
KAZIMIERAS SAPIEGA. Ba
.ą
prašymą
atmetė.
Todėl
—Tai kibą tas teisėjas
..
ma primesti ALT’ai, kad ji darbiauti. tuomet tam ben- lai netingėjo, jie stengėsi lio Sruogos 4 paveikslų,
__ _ 9 Kazimieras Bagutskis. Hilla
nutarė
“
pamokyti
”
yra barberių unijos frentas. F° lcl^a
“suorganizuotų” bendruo- dradarbiav mui nėra r.ei .uos pinigus išleisti ir jau paveikslų istoriška kronika ’ BubHes, Motiejus Bučiunas,
_o
i rz
,
• William čėsna. Adelė Liubinsjei sako, kad su barzda ne- uos tvarkos. Kuris tik pa- menę, nes patys tos idėjos moralinių, nei politinių są- ’.u trečdaliu išleido. O kam o
2o8 pusi. Knygos gale pri-Jkienė, janina Repšytė jr Eri(]_
stato
savo
automobili
ne
pūdyti dar likusius pini dėtas J. Bleka.čio straipsnis richas Mikaitis.
valia žmogui vaikščioti. ■
kad
a
^
)
’
k
a
iP
policijos
patvarPOLITIKIERIAl
S
APETITAS
gus? Juk dar yra 13,000 “Balio Sruogos Teatro Bruo
Juk tu žinai, Maike,
kymai
reikalauja,
tą
tuololerių, kurie guli ir rrie- žai.Viršeli ir titulini puslapi Lapkričio 7 d. laivu “General
beveik visi šventieji yra
traukia
teisman
ir
bau

arn gero nepadaro.
Aš piešė Albinas Bielskis. Kai- Haan" Į New Yorką atvvko
barzduoti. Net ir Kristus au
džia.
na $2.50. Išleido Knygų Lei- šie lietuviai:
i
-iriau,
kad
musų
vadai
nebuvo su barzda. Nejaugi _Ok • M
dabar
aš
Į pavargtų ir leistų pinigus, dykla Terra. 748 W. 33rd St.. Viktoras Jarošiuna Alfonbedieviai butų tokį zakoną
viską
žinosiu.
kol ne iks nieko. Leisti vi Chicago 16. III., 1951 m.
das Kardašius. Kazys Kečioišleidę, kad paniekinti šven
sus. kad nė veislei neliktų, Knyga gauname leidykloje rius. Petras Kuraitis. Pranas
tųjų stailą?
—Ne, tėvas visko dar ne, Petronįs. Joana Pinčiutė. Adol'inigus reikia leisti unijis- arba pas platintojus.
—Tokio Įstatymo nėra žinai. Visko niekas nežino,
•
fas Rodentas ir Kazys Simanaams pasilinksminti. Duo- BOKŠTAI. MEILĖ
ir tėvas be reikalo dėl to Bet šiam kartui užteks ir to.
IR BUITIS. vičius
, ite mums meno ir grožio Antano Ruko eilių rinkinys.
studento barzdelės susiru------------------------------_ ._
I
-ž mi sų pinigus. Duokit 110 pusi. Iliustravo Z. Mik- Lapkričio 11 d. laivu “Genpinai.
EVANGELIJOS PAMALDOS
c ?’e\v Yorker viešbutyje, šys. Išleido Jonas Kutra. eral Sturgis“ j New Yorką atNa, tai pasakyk, kaip- Grand Rapids. Mich.. bažnyet M'aldorf Astoria, kur kama $1.50. Įsigyti pas lei- vyko šie lietuviai:
gi ten buvo SU tuo studentu, Čioj. 1144 Quarry Avė., antras
>ats generolas MacArthur dėją J. Kutrą. 2405 VV. 51 st,
kad sudžia grasino jam ka- namas nuo Leonard St. Į piei Bronislava Barmus. V’ytau- vena. Už 13,000 dolerių St.. Chicago 32, Ilk
tus.
lėjimu?
Leidinyje
sudėta
kelios
detas Blavesčiunas. Povilas Jana-:r,w juk suruošti puikų
—Tas studentas yra jau Laikas: ketvirtadieni, lapkri
šimtys
poeto
eilių,
kai
kurias
čas, Vytautas Pliopvs. Vladi' alių, tai kodėl žiopsoti?
22
‘va' vakare:
nas vaikinas, tėve, ir kai
Jankauskas. M.kas Juo
Pa0-a' lvokime, vyrai ir jų jau matėme spaudoje, kitos miras
atėjo i mokyklą su barzde- PęnkUdienĮ. 23 d.. 7:30. šešto
dis.
Petras
Juška. Arturas Ko24
d..
7
:30,
sekmadieni.
dienj.
terš!
Pagalvokime ir,dar nematvtos
d 2:30 popiet.
je, kiti mokiniai pradėjo iš
,.r, .. ,
—klė. Bronius Misčikis, Lydia
juoktis. Mergaitės. ...
pra- ° Bus’’ iš Chicagos žinomas ra•;• .m.Kim? vartus kad Jie DAKTARAS AISKAUDA IR Naujoks. Jonas Petkelis. Vlatuoj pat paimtų Waldorf JO ŽVĖRYS. K. Žukovskio dislovas Petkevičius. .Jonas
dėjo tartis persiversti jį ir dio programos pamokslininkas,
Astoria viešbuti. Jiems už! pasakėlės vaikams. 92 pusi., Preikšaitis. Paul Brieditis. RoKongresmonas SI erIi n g Cole (rep. iš Neu Yorko) lankosi
ta barzdikę jam nuskusti. kun. Jurėnas, kun. Frankas ir
vargą mokėkime ne lauzy kaina $1. Išleido “Eglutė,“ mualdas Skorobogatas. AlekRomoje. Ten jis dalyvavo “makaronu bankete“ ir nu
Net ir pamokų metu moky- kiti.
245 dolerius, bet 545 dole- P. O. Box 22. Brockton 68, sandras Stauskas, Andrius Vatrauktas,
kaip
matome,
plačiai
išsižiojęs,
o
banketo
“
še

kloj nebuvo ramybės, jau- Kiekvienas maloniai kviečialenttnas.
fas“ j; moko. kaip valgyti makaronus ir neužspringti.
į ius. Padarykime, kad uni- Mass.
r.uoliai nuolatos tą apžėlu-įmas atsilankyti.
i*o
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VACLOVAS BIRŽIŠKA:

1831 Metų Sukilimas
Lietuvoje

KELEIVIS, SO. BOSTON
PASKl’TINIS ATOMINIS SPROGIMAS

I Toks jėgų suskaldymas ir
rimtų, objektingų sukilimo
istorikų buvo vėliau rimtai
įvertintas ir pripažintas vie
ninteliu galimu prie tų su
kilėlių veikimo aplinkybių.
Ir iš tikrųjų, pulk. Bartolomėjus kelis kartus mėgino
prasimušti iš Palangos į
Telšius, kad susijungti su
veikusia šiaurėje rusų ka
riuomene, ir kiekvieną kar
tą jis buvo atmušamas ne

Poslapis Penktas

Už šviesesne Ontario
E. B. JOLLIFFE

dirvožemiui. Tokia {frograma jau yra paruošta kon
servacijos komisijos, bet
konservatorių
vyriausybė
nieko nedarė jai įgyvendin
ti.

(Tęsinys)
įsų išvalyti ir nereikėjo, nes
Nors Lietuvos pietų šie- atskiruose provincijos mieCCF vadas primini savo
nos ir buvo stipriai rusų steliuose buvo tik kiek rusų
klausytojams, kad jis buvo
kariuomenės užimtos, bet policijos ir nedidelės, daupirmas kandidatas iškėlęs
gandai apie Lenkijos įvy- giausia invalidų, 100-150
mintį, kad Ontario turėtų
kius greitai pasiekė ir Lie-žmonių įgulos. Jos niekur
pradėti St. Lawrence kana
tiek puolamo priešo jėgo
tuvą. Tačiau pradžioje tai nerodė ypatingo noro prielo kasimą, jei reikėtų viena
mis,
kiek
greitai
ateinan-1
neturėjo ypatingos įtakos! sintis ir tik sukilėliams pačios
iš
kaimyninių
burių
i
pati. Tiek Ontario, tiek
Lietuvos įvykiams, Lenki- • sirodžius, padėdavo ginkOttawos vyriausybės visą
pagalbos.
joje prasidėjus ne sukili- lūs ir skubėdavo į Kuršius,
laiką buvo labai neryžtin
(Bus daugiau)
mui, bet paprastam karui, kur buvo daugiau rusų kaOntario socialistu vadas, jei gos savo nusistatyme ir vėl
Lietuvos bajorai, savosios nuomenes.
socialistai laimės, rinkimus, siūlančios naują atidėjimą.
kariuomenės
neturėdami, Užėmus apskričių cent
sudarys
naująją vyriausybę.
N. V. L. Taryba Pra
tik slaptai bruzdėjo, tarda rus, pradėta organizuoti
Kalbėdamas apie gyve
dėjo Naujus Metus Lapkričio 22 d. Ontario namų
vosi, bet vis nesiryžo atvi laikinoji kiekvienos apskri
namų statybą, Jollif
rai, su ginklu rankose, stoti ties vyriausybė ir karinių
fe
sakė,
kad tiek provinci
provincijoj, Kanadoj, įvyks
Spalių 15 d. įvykusiame linkimai Į provincijos par nė, tiek federalinė vyriau
prieš rusus ir nedrįso pra apskrities jėgų vadovybė.
visuotiname N. Y. Lietuvių lamentą. Ryšium su tuo, sybė “tiki, kad kas nore ki
dėti sukilimo, nors dides Tačiau pačiam sukilimui
Tarybos susirinkime Ap CCF
nes jėgas rusams sutraukus įvykus netikėtai, net tų,
(socialdemokratų) tas turėtų imtis akcijos,”
reiškimo
parapijos moky partijos Ontario vadas E. tačiau problema esanti per
prie Lenkijos sienų, Lietu kas jo vadovavimą buvo i
klos salėje senoji valdyba B. Jolliffe, kuris buvo opo daug aktuali ir vis blogė
voje palyginti nedaug ka savo rankas paėmęs, nepa
atsiskaitė iš praeitų metų zicijos vadas paskutiniame janti, kad galima butų pa
galvota apie kokios nors
riuomenės beliko.
savo darbuotės. Iš pirminin parlamente, išdėstė savo likti “kam nore kitam” ją
Mirties debesis driekiasi virš Nevados dykumos po pas
Daug daugiau nekantru centrinės vyriausybės ir
ko. P. Montvilos kruopščiai programą, kurią lietuvių spręsti. CCF yra pasiren
kutinio atominės bombos bandymo praeitą savaitę. Ky
mo parodė valstiečiai, ku centrinės sukilimo karinės
lantieji i viršų dūmai atrodo lyg pertrukę. Paveikslas
ir tiksliai paruošto prane visuomenė turėtų žinoti.
riems atgijo viltis, karo vadovybės sudarymą. Ta
gusi įsteigti Ontario Housnutrauktas
šešios
minutės
po
sprogimo.
šimo aiškėjo, kiek pastan CCF vyriausybė, išrinkta ing Corporation gyvena
proga, nusikratyti baudžia tai neigiamai atsiliepė visai
gų ir darbo buvo Įdėta ir įi valdžią, tuojau pat imtų miems namams statyti bei
vos. Iš šalies niekeno ne sukilimo eigai. Nebuvo vi
raginami, tik rekrutų ėmi siems autoritetingo organo, langa. Į ją buvo žiūrima, ir pagaliau leido Bartolo- kiek sėkmės turėta ruo si Įvesti Ontario visuotiną pagelbėti vietos savivaldy
mo į rusų kariuomenę pas kuris vienytų visą sukilimo kaip i vienintelį uostą ne mėjui pro Jurbarką pasi šiant Vasario 16-os minė sveikatos draudimą (ligo bėms ir paskiriems asme
katinti, jau 1831 metais va darbą, o kas svarbiausia, ūk Lietuvos, bet ir Lenkijos traukti į Prusus. Bartolo- jimą, kartu su latviais ir es nių kasas), pradėtų didelę nims gyvenamų namų sta
minint birželio mėnesario mėnesio pradžioje nebuvo tų, kas atskirų bu sukilimui, per kurį tikėtasi mėjus, pasinaudojęs savitu tais
vio bolševikų žiaurybes, da gyvenamų namų statybos tybą finansuoti.
Salantų ir Gintiliškės vals rių karo veiksmus koordi susisiekti su Vakarų Euro vokiečių palankumu, per
programą lengvomis sąly Jis įspėjo balsuotojus,
lyvaujant
ir
išskirtinai
lie

čių valstiečiai, Giedrimo ir nuotų. Tas ypačiai atsilie pa iš ten pagalbai, gink Prusus .pasiekė Palangą,
gomis įsigijimui ar nuoma kad jei jie lapkričio 22 d.
Borisevičiaus vedami, grie- pė Vilniaus likimui. Suki lams ir amunicijai gauti. Ir kur susijungęs su vietos tuviams pasireiškiant Lo vimui, teiktų 3,000 stipen balsuos už liberalus, jie aiš
besi ginklo ir sukilo, bet ki-Įlimo pradžioje, net silpno- vienintelė Lenkijos sukili įgula, sudarė jėgą, su kuria jalumo Parade New Yorke dijų reikalingiems univer kiai parodys, kad yra pa
tenkinti Ottavvos visišku
tų nepalaikyti, buvo polici- mis sukilėlių jėgomis butų mo valdžios instrukcija, pa žemaičiams teko įimtai įr t. t. Valdyba posėdžia- sitetų studentams.
vusi
ne
keletą,
o
kelias
de

jos ir Telšių rusų įgulos iš- buvę nesunku ir Vilnių už- siekusi Žemaičių sukilimo skaitytis.
CCF vyriausybė imtųsi nepajėgumu ir nenoru su
šimtis kartų. Susirinkimas palengvinti piniginę naštą stabdyti kainų kilimą. Prieš
vaikyti ir pasislėpė Prusuo imti, jei kas butų sugebė vadovybę, buvo žūt būt pa
Tuo pačiu laiku rusų val
se. Iš ten juos išdavė ru jęs sujungti ir tinkamai va imti Palangą.
Palangos džia, rimčiau sukilimo eiga širdingai pasitenkinęs nu savivaldybėms ir iki 10 G šį pasyvumą ir nepajėgumą
tarė vienbalsiai priimti pir- savivaldybių išlaidų pra liberalų vadas Ontarijoj nė
sams prūsų valdžia. Bet ir dovauti išsisklaidžiusiems reikšmę suprato ir patys
Žemaičiuose
susirupinusi,
minir.ko apyskaitą ir prašė
ši, nenusisekusi pradžia aplink Vilnių sukilėlių bū vietos sukilėliai ir net pa
džioje padengtų iš provin karto nepakėlė balso—“jis,
pavedė
sukilimą
malšinti
visur
esantį
ir
visur
spejan
riams,
nes
rusų
kariuome

daug kam pakėlė nuotaiką,
čioje sukilimo pradžioje, Pabaltijo (Latvijos ir Esticijos iždo, iki savivaldybių pagaliau, juk irgi turi bal
ti
atlikti
savo
darbą
sekre
nra.
ir slaptas bruzdėjimas K’— nės Vilniuje buvo nedaug kovo
mėnesio pabaigoje, J''~r
ifkfi 1 generolui srubernato- torių adv. Steponą Briedį, finansinė padėtis pagerėtų. są.”
Bet
anie
tai
pradžioje
Ne

ciejo žaibo greitumu plėstis
keletas šimtų beveik visiš riui Pahlenui. Šis, pasiė- valdybos posėdžių protoko CCF vyriausybė imtųsi E. B. Jolliffe pareiškė,
po visą Ljetuvą, o kai kovo pagalvota, o balandžio mė kai neginkluotų Darbėnų
tuojau pat įgyvendinti On kad jo vadovaujama parti
neva
taikiai
propagan
męs
lų
neskaityti,
nes
protokolų
nesio
viduryje
Zaluskiui
15 d. rusai paskelbė rekru
tario ūkininkų sąjungos ja, išrinkta į valdžią, įves
valstiečių savo iniciatyva dai rusams atsidavusi pagausybė
rodė,
jog
užtruksi
tų karui prieš lenkus ėmi pabandžius tai atlikti, buvo puolė Palangą, bet rusų pa yskupj Simaną G?edraiti
Patv rtiZ <.°"tari° F"’n,°f.A«- tų visuotiną sveikatos drau
v_
jau
pervėlu.
Bet
nebuvo
ir
mą, daugelyje Žemaitijos
sienio kareivių buvo visiš . kunigais
neulture) rekomendacijas, dimą (ligonių kasas) fi
su
kunigais
Jonu
Krizosto-lėnosios
valdybos
apyskaivietų, vėl niekeno neragi- ' vadų, kurie sugebėtų koki kai sumušti. Po kiek laiko
remti kooperaciją, sutvir nansuojamą iš apdraustųjų
mu
Gintala
ir
Juozu
Rupei-Lą,
apsvarsčius
einamuosius
labiau
kombinuotą
planą
narni valstiečiai puolė ati
Jacevičius, Telšių apskri ka ir tam tikru lenkiškai ir i reikalus, buvo renkamas tinti Farm Products Act ir ir darbdavių mokesčių bei
minėti rekrutus ir rinktis įvykdyti. Tokiu budu visas ties karo pajėgų vadas, įsa
tt. Ūkininkai, pareiškė Jo- valdžios iždo. Kartu butų
lietuviškai
išspausdintu
atnaujas
vykdomasis
komitesukilimas
susiskaldę
atski

būriais. Tuo pačiu laiku
kė Jagelavičiui, vieno bū sišaukimu pranešęs Lietu- ,as įr valdyba. Buvo disku liffe, parodė savo išminti statomos taip labai reika
dvarininkų ir bendrai bajo rais sukilimais apskrityse, rio vadui, vėl atakuoti Pa
susiorganizuodami geriau, lingos ligoninės. “Jei On
vos
gyventojams
apie
savo
sijų
dėl
vyk.
k-to
sudėties
rų pasyvumą nutraukė rusų kurie kiekvienas veikė sa langą ir išvyti iš ten rusus.
negu bet kada praeityje, tario balsuotojai nori svei
žygį,
palengva
pradėjo
eiti
ir
jo
rinkimo
budo:
ar
jis
įsakymas vežti Gardino varankiškai arba visiškai Balandžio 2 d. jis, mažai
tačiau kovodami dėl geres katos draudimo kąip Sasnuo
Mintaujos
į
žemaičių
sudaromas
kaip
iki
tol
sro

link javus ten besikoncen- neveikė, jei rusai juos la_!tenusimanydamas
kaip šiaurę—Skuodo, Palangos
nių Įstatymų, tvarkančių katchewane, turi balsuoti
viniu
pagrindu,
ar
laisvu?
truojančiai rusų kariuome mybėje palikdavo.
vykdyti kad ir tokią minia ir Šiaulių link, visų pirma (Nutarta laikytis srovinio pa ūkininkų reikalus, iš kon už valdžią kaip Saskat(Saskatche wane
nei maitinti. Vienoje kito Grynas partizanų karas, tiūrinę operaciją, atakavo,
servatorių vyriausybės te chewane
Telšių
sukilę-Į
grindo.
Išrinktoji
nomina

grąsindamas
je vietoje bajorai pradėjo neturint reguliariosios ka bet, kad ir turėdamas net
galėjo išgauti tik dvipras CCF yra valdžios partija).
liams.
cijų
komisija
pasiūlė
vyk.
partijos
sveikatos
jungtis su valstiečių būriais riuomenės, galėjo tačiau ir daugiau pajėgų už rusus,
miškus ir bereikšmius pa CCF
komiteto
kandidatus,
ku

draudimo
programa
nėra
ir imtis tiems būriams va čia duoti teigiamų vaisių, buvo jų ligi Kretingos ir Jacevičius, kad ir nebuvo
žadus.
’
riuos
susirinkimas
patvirti

dovauti, juo labiau, kad ba kad tik butų atsiradęs koks Darbėnų atmuštas, ir tik po karo vadas tikroje to žo
E. B. Jolliffe vadovauja sudaryta rinkimų išvakarė
no.
jorų tarpe buvo nemaža bendras veikimo planas ir trijų dienų, atsargiau besi- džio prasmėje, vis dėlto su
ma CCF vyriausybė imtųsi se; tai yra per eilę metų ap
karių. Vienas toks būrys gera vadovybė. Skaičius is elgdamasį sugebėjo rusus prato, kad savo jėgomis jis Naujai išrinktasis v. ko sumoderninti ir išplėsti, pa galvota ir įvairiuose kraš
kovo 26 d. užėmė Rasei dalies geru noru stojusių, i išstumti į Prusus. Nors Ja- neatsilaikys prieš daug mitetas, susirinkęs spalių gal organizuotos darbinin tuose išbandyta sistema.
nius, o kovo 28 d. Domini- iš dalies sumobilizuotų su-icevičius ir gavo apie tai gausesnę reguliarinę ka_ 29 d. Atletų Klube, parei kijos pasiūlymus, fabrikų ir Šiuo atveju CCF nedaro jo
kių pažadų, kurių negalėtų
kas Daubaras užėmė Tel kilėlių visoje Lietuvoje jau greit žinoti, bet Jagelavi riuomenę, ir tokiomis ap gomis pasiskirstė taip:
darboviečių inspekciją.
šius. Šiauliai buvo tuo pa sukilimo pradžioje siekė čiui pagaibos nepasiuntė, li linkybėmis pasirinko vie- Petras Miklauskas, pinu
E. B. Jolliffe griežtai kri ar nenorėtų vykdyti.”
čiu laiku užimti be pasi apie 50,000-60,000 žmonių, kai rusai, vokiečiams jų at nintelę galimą išeitį—visus Į adv St Briedis, sekr. Dr tikavo konservatorių vy “Liberalų partija priža
priešinimo. Greitai tas pats nors jų daugumas buvo žvilgiu besilaikant palan savo karius suskiretyti ne- Vladas Viliamas, ižd.; Juo- riausybę už ignoravimą dėjo mums visuotiną svei
įvyko ir kitose apskrityse; blogai ginkluoti. Toks su kaus neutraliteto, sutraukė dideliais savarankiškai^ bu-įzag Ginkus ir Petras Mon- svarbiausių rojališkos ko katos draudimą jau 1919
zr»
x tti
gyčius ir pirmų pa prie Palangos iš vokiečių riais, veikiančiais taip, kad(tvjja^ vice-pirmininkai, Ona misijos rekomendacijų, siū metais—prieš 32 metus. Li
—Upytės (Panevėžy),
Uk. 
mergės, Ašmenos, Trakų, sisekimų nuotaika butų lei teritorijos ir iš Žemaitijos vieno išsklaidymas nepra-;Valaitienė, fin. sekr.; Bro- lančių 18 pakeitimų Work- beralai buvo Ottwos val
Užnėrio (Švenčionyse). Be dusi griebtis ir labiau rizi pasienio savo kareivių bu žudytų kitų.
Nedidelius;n^ Spudienė, iždo globėja; men’s Compensation Akte. džioj per daugumą iš tų 32
Vilniaus ir Kauno, kurie ir kingų operacijų.
lius ir balandžio 8 d. puo burius paliko laikinosios jonas Valaitis, Vladas Švi- Iš 18, konservatorių vyriau- metų, o mes vis dar neturi
visuotino
sveikatos
toliau palikdavo rusų ran
lė Falangą, žemaičiai neat vyriausybės centrui saugoti pas, J. Vinikas, J. Tyslia- sybė priėmė tik 3 mažos me
Žemaitijos
kose. sukilimas apėmė be- Vienintelis
reikšmės, tikrtimoje darbi draudimo. Liberalų paža
silaikė, buvo sumušti ir ru Telšiuose ir Varniuose, ten
veik visą Lietuvą, nors ypa- punktas, kuris buvo dar li- sų kariuomenės vejami at įsteigtai patrankų liejyklai va, Vaclovas Alksninis, J. ninkų neliečiančius pakeiti das šiandien yra tiek pat
tingų pastangų jai nuo ru- kęs rusų rankose, buvo Pa- sitraukė net už Darbėnų, ginti, o visus kitus sustatė Adomaitis ir Pranas Nau mus, “Mr. Frost (pasku- vertas, kaip ii- prieš 32 me
jokaitis nariai.
kuriuos rusai, sudegino. Tuo operacijos
linijoje tarp Naujas vyk. kom. ir val tinis Ontario ministerių tus: jis vra bevertis,” baigė
pačiu
laiku pulkininkas Prūsų ir Kuršių palei admi dyba visapusiškai svarstė pirmininką ) atmetė ge E. B. Jolliffe.
Bariolomėjus su Kauno ru nistracinę Kuršių sieną (Pa 1952 metų Vasario 16-osios riausias jam patiektas re
sų Įgula puolė P.aseinius, langa tada priklausė Kur minėjimą, nustatė minėji komendacijas tik todėl, kad Lapkričio 22 d. Ontario
jos nepatiko stambiajam provincijoj įvyks rinkimai
ties *Flembarku ir ties Vi šio gubernijai), Gargžduo mo vietą ir k.
Angliškai • Lietuviškas Žodynas
kapitalui,’’ pareiškė Jollif Į provincijos parlamentą.
dukle sumušė Raseinių su se pastatęs Huberavičiar.s
Socialdemokratų pa r t i j a
kilėlius ir grėsė visą Žemai būrį, liniją nuo Kretingos Visų, taip visuotinojo su- fe.
čių sukilimą, mažais bu ligi Darbėnų pavedęs pava surinkimo dalyvių, taip ir Darbo sutarčių deryboms (CCF) paskutiniame parla
Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso
liais suskaidytą, likviduoti. davusiam susirgusį Jagela- naujai išrinktojo vyk. k-to nustatyta sistema vra visai mente buvo opozicijos parraidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z,
Vargais negalais Raseinių vičių Juozui Moncevičiui. ir valdybos narių—ar jie (netinkama, nepajėgi ir ap- tija ir, aplinkybėms palanparankaus 4” x
formato, kaina $3.00.
(apskrities sukilimo vadams, liniją nuo Darbėnų ligi senieji amerikiečiai ar nau-(sunkinanti. Derybos tęsia- kiai susidėjus, turi galimy’Ezekielio Stanevičiaus va Skuodo Aloizo Gadono bu jai Amerikon atvykę—visų §i savaitėmis ir mėnesiais.: bių po rinkimų sudaryti vy
Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra
dovaujamiems, pavyko su nui; apsaugoti užnugariui * jų mintys ir viltys buvo ir Į Darbo sutarčių derybas riausybę. Tai butų antroji
vyriausybė (pirsitarti ir pasišaukus dar į nuo galimo puolimoiš tebėra sutelktos ir nukreip-Į tvarkantieji įstatymai turi socialistų
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.
Šiauiių
Pikeliuose
buvo
pakos
į
žiauriausias
kančias
būti
pertvarkyti
ir
išlyginmoji
yra
Saskatchewane).
pagalbą Kastanto Herubaviciaus ir Prano šemetos 'j liktas Hušča.
Atsarginę kenčiančios Lietuvos išlai- ti, jei iš viso norima derė- Netenka nei minėti, kokios
didelės reikšmės turėtų šis
jtis.
vedamus Šiaulių sukilėlius J užpakalinę liniją sudarė -vinimą.
KELEIVIS
sudaryti trijų tūkstančių dalis Hubarcvičiaus būrio Taryba prašo lietuvius; CCF vyriausybė imtųsi laimėjimas socializmo pliti
636 Broadway,
So. Boston 27. Mas*.
žmonių buri, kuris kad ITungėje ir Sedoje. Palan- prisidėt i darbais ir aukomis i vykdyti plačią konservaci- mui ne tik Kanadoje, bet
ir apsupo rusus Raseiniuo- gos linija buvo sujungta su paremti rinkliava-vaju. jos programą apsaugoti ir visoje Amerikoje.
(Nukelta į 7 pusi.)
J. V.
Ontario žemės turtams ir
se, bet nedrįso jų atakuoti šiauliečiais.
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Puslapisi SeStas

NEPAPRASTI AUSINIAI

Moterų Skyrius

dėti, tik pirma reikia juos ŽEMAITĖ:
išmirkyti, išvirti ir supiaustyti.
t

Kelionė į Šidlavą

EX-VIENGUNGIO
BALSAS

(Tęsinys)
—Tur būt, mažos paraMat, ir Olesė ar ne pijos žmoneliai . . .
karvė?
ė?—tarė vyras balsu, j —Didelių parapijų kiMan teko skaityti p. O. —Olesė karvė, o kalvis taip eina. Žiūrėk, Šiaulių
Kubilienės straipsnį “Ar kas?—atšovė mergaitė.— kad atėjo, tai bent atėjo*.
Keikia Viengungiam Vy —pačiai neleido nei į šidla- Su kapelija, trubočiais, re
Egipto karalius Farukas, linkui. Nors Šveicarijos vyram Vesti. ’ iš savo patyri vą eiti . . .
tai kame teprilyginti
ši pavasari vedęs paprastos riausybė pasiuntė pas karamo turi pasakyti, kad p. O. —Su parapija atėjo, po
kilmės merginą Narriman lių oficialų asmenį atsipraKubilienė labai teisingai nai išleido ant maldos, o —Koks išsirėdymas mer
Bey ir tuo sukėlęs daug syti, tačiau Farukas pasuoaprašė viengungių gyveni čia, mat, kaip meldžiasi! , gaičių,—prisidėjo boba,—
kalbų, pasirūpino nustebiu- dė nepermaldaujamai užsimą. Ir aš iki praeitųjų me- —Gana meldėmės per nors ant altoriaus statyk *
ti pasaulį nepaprastai iškil- rūstinęs. Paklaustas, kodėl
;ų‘ buvau viengungis, il«»-dienas
mergaitė, ir
mingu medaus mėnesiu, iis taip bijo fotografu, kataiKą basčiaus nuo vienos espavėdnės priėjo, kas pri —Trys šimtai metų išėjo,
kaip tokie metai buvo,—roTam jis pasirinko turtin- ralius atvirai prisipažino,
‘gaspadinės” prie kitos, iš. sigrūdo . . .
kavo vyras.—Kaip tą bažgiausius Europos kurortus kad tokios fotografijos, jei
vieno kambario į kitą, bet
*
...
n
yčių statė naują, sako,
Prancūzijoje, Italijoje ir tik paplistų jo krašte, gaiėrimto ir gražaus gyvenimo
Užgavo
Į
varpą.
Kaipgi
tuomet
vaikščiojo su į aŠveicarijoje. Nors Faruko‘tų turėti nemalonių pasėkų,
| neturėjau.
Jus žmonės, kaip r.eims lapijomis, kaip ir šiemet.
Aktorė Jane RusseI (dešinėj) įsisegė nepaprastus ausinius,
medaus mėnuo vra vadina-! T. .
Teisingai p KubJiene nežu
puolinėti>
kaip skruzdės,
kurie
suįdomino
daugelį
moterų.
Viena
neLker.tė
nepamas “honeymoon of the'.
apsisaugotų nuo
sako
ir
apie
tai,
kad
vien

—Kas čia gali atsiminti,
užgavus skruzdyną—tekini
čiupinėjusi to papuošalo.
century.” tačiau nei popu-!2™18^
fotogi-afu. Fagungiai
vyrai
svetimote

kaip
tuomet buvo!—ginči
bėga vienu keliu, bėga kitu
liarumo, nei simpatijos eu-Irūkas
(, ± valgydavo pietus už
riauja.
Žinoma,
tai
nėra
keliu, neįmano kur bepulti. ja kita.—Mano tėvas turė
vų ir sargų nugarų,žaliai, kurie dar tun sostus, pasistatyti 10 klausimu ir; .
,
ropiecių tarpe FanA-as
farukas np,
ne • netekty
kurie apsėsdavo apie jį ra-nemėgsta keliauti su tokia atvirai į juos atsakyti. Iš Tais?ykie, . ,)et . daugumoje Išėjo kunigas pasitikti jo devyniasdešimts metų,
susilaukė. Gal dėl to, kad
Sungiai raeg^ta su sei- parapijos, paskui visi žmo- aš turiu septintą dešimti
karaliai Europoje nebema- tu. Už jų nugarų karalius pompa, o tie, kurie neteko atsakymų gali paaiškėti, ar vien
mininkėmis
-- <. - ir
• as užstojus. Sudėk visus, kiek
. ... . arba su kuo
v ki- nes įssipvle
ant. gatves,
doje, ypač tokie karaliai,ramiai
1*™1 kramsnodavo savo j sostų, paprastai neturi tam žmogus yra pasiruošęs ben xtu turėti
romansą
nes
knygininko būdą žiop tai bus? O dar tėvo tėvas,
dram gyvenimui su savo lai? jau vyras
kurie dar turi šiokią tokia VKtl^ ^er d,en«
P?' P™CT- • ■
surėdytas, ,au Netolimais sust’ j
nei tas neatmena tokių me
valdžia
" P1’2*131 sudoroaavo 4 visSkurao s:alies karalius pasirinktąja (pasirinktuo- kad jis be moters būti ne-'
tų—butų papasakojęs . . .
eiukus.
I parodė, kaip galima švais- ju). štai tie kiausimai:
iai kalbasi:
gali.
Nuo vienos pasilinksmi
—Kažin iš kur čia atei- —Tėvas šventasis išleido
tytis skurdžių valstiečių pi 1. Ar aš su ja (juo) bū
Kils dėl vjtu švaros, tai na,
R^oj atejs g Rasei.
nimo vietos iki kitos kara Po Italiją karališkoji po nigais.
damas
jaučiuosi
laiminges

daleidimą kunigams tokias
sutinku. Kad daugelis
.o---- vien nm
liškoji pora keliavo specia ra daugiausiai važinėjo au-|
nis
negu
su
kitom
moterim
gungių vyrų būna apsilei- —Iš Kauno ateis kažin gražybes apvaikščioti,—ro
liais traukiniais, laivais ir tomobiliais. Tai sudaryda-! YRA ŠALIS, KUR UPĖS (vyrais)?
kavo bobos,—iki šiolei bu
Žinoma, švarumas pri-l kurią dieną.
automobiliais, visur pilna vo gražų reginį gyventoTEKA
2.
Kai
aš
jos
(jo)
nemasuspaudimas
katali
budo., —Iš Vilniaus jau keli vo
O I klauso nuo žmogaus
sauja mėtydami pinigus ir J aras nes automobilių vilk
, .
,,-1
tau,
ar
aš
ilgiuos
jo
(jos)?
kur
upės
teka
kams.
ra šalis’
Y ra vyru,
uiie
a oja jvra
Klebonas raštą gavo.
duodami puikaus pasipel stinė buvo gana ilga. Ka- ^
Linksniai tarp girių ūžiančių Ar kitos moterys (vyrai)
pora,
jaunosios
bendrai
imant,
|
Dabar
vilniečiai Peterbur- —Tėvas šventasis,—užsi
nymo brangakmeniu krau- ralkK0J]
Ir meiliai tarpu savęs šneka neišstumia jos (jo) iš manoj
tėvas,
Faruko
sesuo,
Egipto
viengungiai
nėra
labai
tuvėms ir i ošimo salėms.
šoko kita,—nei tėvas šven
Prie giesmininkų vieversių.
minčių?
parinkti
didžiūnai
ir
detektvarkingi.
Teisingai
p
O.
v&
Vilniaus
Karalius Farukas vra aiskaip iš Vil tasis spaudė, nei jis išliuo3. Ar aš tikrai noriu su
trdgi"\ėmWeris”'ir rale-u Ten prakaitas aplieja žmones
niaus,
bet
ateis
ir iš Liba- savo, nei čia jo valdžia . . .
ja (juo) praleisti visą liku
viengungiai,
pamėgę
links

tė jį be galo traukia. Vie- P™^- Kal atvykdavo j fne vasaros sunka, darau,
vos, o tai bus iškilmės!
sį gyvenimą ir savo darbuo
gyvenimą, be saiko pio ,
, ,................
—Maskoliai spaudė ka
name Cannes casino (lošia naują kurortą, geriausių;Ir prastas apdaras marškonis se pirmiausia atsižvelgti į mą
nigu leidžia ii nenataupo - -Sako’ kad ,r 15 ,Paclos talikus,—ginčijo pirmoji,—
viešbučių geriausias aukš-į APdensia sąnarius visų.
moj salėj) per devynias
ją (I ji)?
“juodai dienai,” o tie, kurie
,Jau. .dvl ne‘ bet tėvas šventasis liuosydienas jis pralošė §300,000. tas būdavo paliuosuojamas • Bet tave meiHai pavaišina.
4.
Ar
aš
pasiruošęs
atsi

.
,
ideli,
kaip
iš
vietos
įseio.
taupo,
pasidaro
be
galo
’
T
.
U,
.
< at- bę davė . . .
Kiek jis pralošė per visus ir įrengiamas karališkai po- Ka-; tik nueisi i svečius.—
sakyti
visų
malonumų,
- , .. • ir v
--i
-„a.- centą
, „ .,.—Jei. is kur
nesuspės
rai.
Kad
išmetami
iš
savo
Ten
tave
myli.
valgydina.
sykstųs
bijo
išleisti
x
xi
j
oSa —Ne per kokį tėvą šventris medaus mėnesius, dar
įinjočiu ir nareism. kurios • , '
eiti,
tai
pratęs
atlaidus.
ia
’i
Kiek
tiktai
leidžia
išteklius
ir reiKaiinsriems ualv-i,
.. r
, ...
pje katalikams bluzv<5Jf
nėra apskaičiuota. Supran butų hotelio gyventojai
trukdytų musų bendram kau
kams.
Viengungiai
neišlaiko
’
^emet
bus
ik.
dvylikos
(taipgi
ne
biedniokai)
kel

gana,
—
prisidėjo kita,—bet
tama, kad šioje pasilinks
Ir grakščios tos šalies mergi- gyvenimui?
ko
lygsvarosDėl
vienišo
dlen
”
atIaldaE
tuos prakeiktuosius be
nos
minimo kelionėje jokie val davo triukšmą, tas karališ
5. Ar ji vienintelė mote
—Kas čia do per meteliai per
kai
didenybei
nuotaikos
pasidagyvenimo,
jų
būdas
dievius,
cicilikus: tie iško
len žydi visa ko puikiau
stybės rūpesčiai karaliaus
lis, kurią aš pasirinkčiau ro savotiškas ir neišlvgin- šiemet,
kas
čia
do
prajo.o
,
neslėgė. Gi jo asmeniškas negadino ir nepakeisdavo ;šaHs Ja Lietuva vadinas,
buti mano vaikų motina tas. Arba jie ieško pras
boba prie pat vojo liuosybę nors kuni
jo
kasdieninės
programos,
Bet
a
š
neilgai
ten
buvau
gams pasivaikščioti . . .
didžiausias rūpestis buvo,
(vaikų tėvu)?
, budos.
uuuuj.—xNiekuomet
’
»ivn.uomet
nebumės h- užsimiršimo viso
kaip apsisaugoti nuo foto kuri paprastai pasibaigda Atsimenu, kada i guoli
6. Ar aš ją (jį) myliu su
vo
lošimo
salėje.
Kiek
jaukiuose smagumuose ir tam jvo tokių vaikščiojimų, to
grafų, kurie lyg širšės ji na karalienė iš medaus mė- Saulut* •>"•*> vakaraivisom jos (jo) veido, figu- išleidžia uždarbį, arba jie kių iškilmių, tokių gražy Vėl subarškino karūnas,
sublizgėjo liktamos, var
puolė.
Kiekvieną kartą,
,
i
Lietuviai gieda tad varguoliai, i ros, budo, išsilavinimo ir
bių!
nėšio
tikslą
mato
piniguose
ir
m
a
emumo,
Kad
pabaigti
dienos
darbai...
elgesio
ydom?
kai Farukas pastebėdavo,
—O sūdąs Po Dievo ne pus skambina, eina į kitą
slinku
pasakyti. Taip pat
taupo
be
jokios
atodairos,
kad jį kas fotografuoja,
7. Ar atrodo, kad ji. (jis)
toli, nežinai?—tarė kita.— pusę pasitikti parapijos.
sunku pasakyti, kiek ilgai Merginos tašyk veidą skaistų
.
neklausdami
savęs,
kam
tą
Žmonės sujudo, ėmė bėgti
liepdavo savo sargams at
■Keturi metai tik liko.
atsisakyti
pora butų tęsusi Prie rut:^ lenkia kvepiančių. Saletll del
turtą paliks.
imti iš fotografo filmas. karališkoji
honevmoon of the Danuodamos jaš meiliai laisto, ruo tokių dalykų, nuo ku Aš, kaipo buvę? viengun , —Tai jau ir antikristas pirm kunigo, kiti paskui,
savo
Dėl vieno fotografo Faru century,” jei nebūtų atėjusi t-eIbų skinas žydinčių . . .
lių aš dėl jos (jo) atsisaky gis, turiu pasakyti, kad p. užgimęs butų, kad tik ke kiti atsilikę slinkome. Nu
bėgo, nubarškėjo pro ka
kas net pakeitė savo kelio
čiau?
turi metai?
O.
Kubilienės
patarimas
iš
Egipto
telegrama,
kad
Atsimenu,
kaip
vakars
šiltas
nių planą ir išsinešdino iš
8. Ar ji (jis) yra pasi viengungiam vesti yra vi —Ne, už keturių metų pus. Sutemo. Jau vaka
svarbus
“
council
meeting*
’
Po vasaros kaitrios dienos
Šveicarijos, gerai jos nepa
ruošusi tam tikrame laips sai teisingas ir nuo savęs; užgims. Yra knygoj aiš- ras. Prie šventoriaus lau
reikalauja
karalių
grįžti
Ir oras. ramumu išpiltas.
matęs.
Mat, jam beiškyny prisitaikyti prie manęs tokį patarimą duodu. Ve- kiai parašyta, ar neskaitei? kiame, ant kalniuko susto
namo.
Tai
buvo
pnes pat Nenoroms traukia pris dainos.
ję. Po geros valandos atlaujant prie vieno gražaus
temperamentu, gyvenimo
krizę
su
Anglija
TelegraKai
,
unkM
ga
,.
b
,
j
d
j
aai3?
dęs
vyras
pajunta,
kad
gy—
Kas
tokias
knygas
pamirga, atšviečia, atgieda
Šveicarijos ežeriuko, ji nu
ma pakeitė karaliaus pladžia
r
venimas
yra
gražus
ir
turi
rašė,
kame
skaitei?
—
pavyrai — storai,
traukė koks tai fotografas.!
9. Ar musų abiejų gyve prasmę, o viengungiai to į klausė knygininkas, juok- pakaitais:
s
j
nūs,
ir
karališkoji
svita
pair
j;
s
girdė
t
toli.
toli
.
.
.
moterys—tęvai. O parėdFarukas iš jo filmą atėmė
nimo budai, pažiūros, išsi- negali pasakyti apie savo įdamasis.
aęi
_!«ijlldino
namo.
IŠ
istorinio
gėriai
jau
paukščiai
medžiuos
nių—Dieve mano! Ko te
Tuomet fotografas p “ medaus mėnesio pasipelnė'
lavinimas ir norai yra pa
snaudžia.
gyvenimą.
į
—
Pats
Ponas
Jėzus
panai nebuvo! Gražių-g’raskundė uolienai, ir oastaronašus?
lteliai, brangakmenių pir- Eet pats užmigti negali
A. R. iš Waukegan, III. rašė,—atšovė boba.
žiausių
! Karūnos visokios,
10. Ar aš jos (jo) šeimą
ji liepė sugrąžmti filmą sa- k|iai įr ,ošimo safe> o0 eu
_
eu-.
—
Ponas
Jėzus
nei
kokios
kryžius auksuotas, altorė
kaimynus ir ,
vinmkui. Tas jo karališką rop;ečiai turėj0 labai retą Kalp up” vandens, mintys te- pakankamai mėgstu, kad j Pakalbinkime
Aš
ne
♦
i
_»•
.
knyaros
neparase
liai balti, degančiomis žva
ka.
galėčiau ją toleruoti ir su draugus užsisakyti Keleir
didenybę taip izeirte,
įžeidė, kad
proga pasižiūrėti narūnu
karališko Idėjos reiškias5 galvoj;
kaa progą
žinau
kėmis apkaišyti. Mergaitės
a sugyventi?
jis tuojau pasuko sienos parado. Mat, europiski ka- Gamta su tavim, rodos, šneka: Jeigu į vi us klausimus vį”- Kaina metams $3.
—Kad ne Ponas Jėzus, neša, baltos, vainikuotos,
-.
“Gražu. gražu mus Lietuvoj.“
tai Motina Švenčiausia, o rodos, šventieji į dangų ky
MAŽA LIGONĖ
atsakoma teigiamai, tai rei
ANGLIJOS KARALIUS ŠKOTU KOSTIUME
buti yra, pats knygomis ap la. Žmonės džiaugiasi, ste
O tėviške, koks mielas kraštas. kia manyti, kad vedybos
sikrovęs, o nežinai!
bisi :
Kurio netekau taip urnai.—
bus laimingos.
To neišreikš nė vienas raštas.:
Truputį toliau kažin koks —O tai šie meteliai!
Tą pasakys vieni jausmai . . . '
neišpasakytos!
senis, žmonių stumdomas, Gražybės
ŠE1M1XIHKĖM
Stebuklai
neregėti!
Stebuk
PRANAS VAIČAITIS.
barės:
—Kunigas barasi: “Nau lai neapsakyti!
Makaronai su Dešrelėm
ja Gadynė” negera. . . . Bet —Panelė švenčiausia sa
10 KLAVS1MŲ
kaip tu senąją beužturėsi? vo gražumą parodė!
PRIEŠ VEDYBAS Reikia paimti:
Senoji praėjo, turi nauja —Šventa Panele, vesk
I svarą makarr nų
stoti, nieko nepadarysi.— mus į dangų!
pamidorų (tomeičių)
Kiekvienas vyras ir mo 11 keną
Taip radome, taip paliksi —O Motina Dievo, melskeną pamido-ų padažo (totelis, prieš vesdami, galvo mato sauce)
me.—Ar senoje gadynėje kis už mus!
ja, kad pasirinko sau tinka- Pus'e”šaukšt7', ruskos
buvo toks stumdymas, toks —Suvedė parapiją i baž
imą partneri ir tikisi, kad jų‘žiupsnelį pipiru
vadžiojimas svieto? Juk tai nyčią, nutilo varpai, o po
vedybinis gyvenimas bus 6 dešreles
—nauja gadynė. . . . Patys žmones neliaunasi Įvairios
laimingas. Tikrovėje tiek pusę puodelio tarkuoto sūrio
kalbos:
prasimano, patys barasi.
vyrai, tiek moterys dažnai 6 riekutes bekono
I Aplinkui žmonės ėmė —Plaukia ir plaukia
nusivylia vedybine laime. Išvirti makaronus su druJuoktis.
Senis, bambėda žmonės. . . O kiek dar at
Nusivylimo priežasčių esa ska ir nusunkti. Kol maka
eis, nei šidlavoj nebesumas, nusistūmė toliau.
ma Įvairių. Neretai vedy ronai verda, paspirginti be
tilps.
binis gyvenimas sugriuva koną. Į nusunktus maka
—Iš Liolių ateis kunigas,
Atgieda parapija be ko
ir dėl to, kad abu partne ronus sudėti tomeites, to
atves vienus vaikus, nuo
riai neužtenkamai viens ki meičių padažą, supiausty- Vienuolikos mėnesių mergy kios iškilmės, mažai parėd- keturiolikos iki dešimties
Elvira Difuntorium, lėk nės—kryžius, pora karūnų,
tą myli ir dėl to nenori rinti, kol dešrelės pasida tė,
metų.
tuvu atgabenta iš Manilos.
viens prie kito prisitaikyti. rys minkštos. Duodant sta- Filipinuose, j San Francisco kunigas, giedotojai, ir žmo —O, Pana Šventoji! Tai
a®
Psichologijos profesorius lan, uždėti paspirgintą be operacijai. Mergaitė prarijo nių pakeleivių ne perdaug. bus gražumas!
Pupelės!
iš University of California, koną ant viršaus.
Anglijos karalius George VI atostogavo Škotijoj, kur ir
—Jie menkai teatėjo,— Kaip višteliai rietės. . . .
devynias špilkutes ir reika
nufotografuotas su šeima škotu nacionaliniame kostiu
;Dr. Knight Dunlap, pataria Jeigu turima džiovintų linga skubi operacija špilku- j žmonės šneka ir nelaksto Kodėl tik vaikus?
me (dešinėj). Paveikslas nutrauktas prieš karaliaus operaciją. “jai ir jam” prieš vedybas grybų, galima ir juos pri- tėms išimti.
1
(Bus daugiau)
i paskui.

Faruko Medaus Mėnuo

švaros,

liet,

Kubiliene

pastebi,

kad

,

turėjo

; vai ?—rokavo
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Puslapis Septintas

KELEIVIS, SO. BOSTON

UŽ ŠVIESESNĘ ONTARIO
JUOKAI
kapinės gerai tvarkomos. ;
Chicaga vadinama Ame
(Atkelta iš 5 pusi.)
rikos lietuvių sostine. Tas Farmeriai ir Bankierius
pavadinimas lietu v i š k a i Farmerys Jonas nuėjo į Šiais metais, šalia pilieiČhicagai visiškai tinka, nes banką pasiskolinti pinigų, čių, yra įtraukti į rinkimų
Tibetas Ratifikuoja
Pagalba Anglijai
niekur kitur neužtinkame Bankierius paklausinėjo Jo-!sąrašus beveik visi nauji attokio lietuvių susibūrimo, ną, kam jam pinigai reika- eiviai, taigi ir lietuviai. BeTolimame Tibete sušau- Anglijos naujoji vyriaukaip šitame didmiestyje, lingi ir pagaliau sutiko pa-!veik visi Įtraukti į sąrašus
kiamas lyg ir salies seimas sybė kreipiasi i Ameriką
Ta proga noriu tarti ačiu skolinti jam 1,000 dolerių, lietuviai rengiasi balsuoti,
patvirtinti su komunistine prašydama 300 milionų doponiai Liutkus, kuri mums Bet pridėjo:
J todėl labai svarbu, kad jų
Kinija pasirašytą sutartį, jerių ekonominės pagalbos
cadėjo susipažinti su Chi- —Žinai, Jonai, tokios as- balsai kristų socialistų naupagal kurią kinai perima' pavidale paskolos ar dovacagos didmiesčiu, jos lydi- meninės paskolos išduoda-!dai.
—J. C.
į savo rankas Tibeto gyni-i nos. W. Churchill tikisi, jog
mi
aplankėme
keletą
mumos
tiktai
su
indorsavimu.
1
-------------------------mą ir užsienių politiką, bet j Amerika padės Anglijai nu
zėių ir kitų įdomesnių vie- Ot, jeigu tu gausi iš savojTibeto viduje to krašto ku- galėti sunkią finansinę kritų.
kaimyno Jurgio indorsavi-į VIRĖJA IEŠKO DARBO
nigams žada palikti tam ti-'zę kilusią dėl ginklavimosi,
Dabartiniu laiku Chica- mą, tai tau tuoj išmokėsi-! Galiu buti virėja arba šeimininkė.
krą autonomiją.
goj
darbai eina gerai. Už- me pinigus.
Irane Neramu
Amerikos Bazės
darbiai neblogi, geresni ne- Farmerys Jonas pamanė,!susituokti.......
(48>
Irano premjeras Dr. Mos
gu
Naujojoj
Anglijoj.
Ten
kad
bankierius
kalba
visai
62
Court
st.,
iirotkton,
Mase.
Pirmieji Amerikos bom- sadegh vis dar Washingto
Or. Ričardo Raibin
Or. Revnaido Postor
beriai išskrenda į Prancū ne, tariasi dėl aliejaus ka Argentina lapkričio 11 d. rinko prezidentą. Lai matosi statant ar plečiant protingai. Iš tikrųjų, kodėl
ziją, kur netoli Bordeaux syklų tvarkymo, o tuo tar mėjo” Juan Peron, kuris kraštą valdo policijos smur dirbtuves, ko pas mus nėra. negauti Jurgio parašo? Nu- IŠ DŪMINES LŪŠNELES
Pragyvenimas ir Chicagoj eina pas Jurgį ir sako jam:
Gražios eilės, dainos ir
miesto Įkuriama pirm oji pu visame Irane vyksta ne to priemonėmis. Socialistų kandidatas pasitraukė iš
brangus,
kaip
Bostone.
Ten
—
Pasirašyk
ant
to
podeklamacijos
Amerikos oro bazė prancu ramumai, kuriuos kursto rinkimų kovos dėl karo stovio; bolševiku kandida
iaučiamas
didelis
butų
trupieriuko,
o
aš
gausiu
iš
Apie
Lietuvos
gyvenimą ir lie
zų teritorijoj. Amerika jau bolševikiška “Tudeh” par tas guli ligoninėj peršautas, o čia matome dvejų kan
tuvių
nuotykius
Amerikoje.
kūmas,
daug
didesnis
negu'banko
1.000
dolerių.
Jurturi bazes prancuzų koloni tija. Irano šachas, pagal kai didatų paveikslai, liberalų ir demokratų partijų, ku
Kaina
$1.00.
Naujosios Anglijos didmie- gis pagalvojo ir sako:
rie savo kandidatūrų neatsiėmė ir ėjo į rinkimus.
jose ir visuose kraštuose, iš kuriuos pranešimus, gali pa
Ųžsisakykit pas autorių:
sčiuose.
—Žinai, Jonai, mums
kurių galima pasiekti skau skirti kitą vyriausybės gal
Į Po malonių vaišių, susi- farmeriams nėra reikalo
K. B. Kraučiunas
džiąsias Rusijos vietas.
vą, jei Mossadegh nieko ne
pažinę su musų sostine, gri- j kreiptis į bankierius pini- Daynard Drive, Canton, Conn.
laimės Washingtone.
(Nr. 12, 1952)
žome namo geriausiais gu, mes galime tą reikalą
Žydai ir Reparacijos
ir
tarp
musų
atlikti.
Ot,
tu
įspūdžiais vežini.
Egipto Prekyba
Izraelio vyriausybė pa
nueik pas tą bankierių, te “TĖVŲ PASAKOS”
Kelionę iš Lowell, Mass., tauskas),
L.
Dragūnais j
L. Paulauskas.
reikalavo iš Vokietijos su
gu
jis padės parašą ant to Ir kitos Vokietijoj išleistos
į Chicagą pradėjome rug- realestatininku William J.
__________________
mokėti 1,500,000,000 dole Egipto vyriausybė veda sėjo 29 d. Važiavome Nr. Adams ir k.
(paskolos kvito, o tą tūks
su Masva dėl pre
lietuvių knygos
rių už nacių nužudytųjų žy derybas
tantį
dolerių
...
. . aš tau pats iš- “Lietuvių Pasakas" surinko ir
kybos sutarties. Sako, kad 2 keliu per Mohawk Trail Detroite, pasai vietiniu Amerikos Ginklai
dų turtą, kuri vokiečiai pa
Indijos
' °J P
skaityti paruošė A. Giedrius, ilius
sutarta—Egiptas ga kalnus iki New Yorko vai-žmonių pasakojimą, yra
sisavino. Izraelis sako, kad jau
travo dailininkas J.
Kaminskas.
stijos
sostinės,
Albany.
Is
nemažai
bedarbiu.
Maž______
bens į Rusiją medvilnę, o
Knyga kietais viršeliais, 150 pusla
ta suma yra tik maža dalis rusai statys Egiptui javus ten ėmėm kelią Nr 20, ku- daug 25% darbininkų lai- Pe,.eit0 kar0 metu kai
pių, gera dovana Kalėdoms, kai
na ................................................... ši.yo
nuostolių, kuriuos naciai ir kitokį maistą. Egiptas ris eina per didžiuosius kinai yra be darbo ne« i J i r- • d °-n!'U’
Be to dar galima gauti:
“Lietuvių Kalbos Vadovų”... .4.50
padarė žydams. Naciai Eu grasina ieškoti Maskvoje Nevv
Yorko val<diin« kai
i
.
,
kiti
keliai
į Rusiją buvo uzu lorKo valstijos kai- dirbtuves persitvarko karo hinvnr,ti Amerika
“Normuotos
šypsenos,” feljeto
ropoje nužudė šešius milio “užtarimo” prieš Angliją nu s. O jau tie kalnai, kai- gamvbai ir laikinai darbi blokuot1’ -*™ellRa u«n„e
nai ................................................. .25
; vJu;
a
gamybai n paikinai (laibi-rusams pagalbą
Princas ir Elgeta’’ ................... 1.20
pagalbą pei
per. Indiją
nus žydų.
nai, kaip toj lietuviškoj A. ninkai vra "atleisti.”” Bet’vė“Žemės Pakopos,” J. Baltrušaičio
ir Ameriką.
eilės ..................................................... 75
Baranausko dainoj:
naiankti nrip>
“Rūtele,” skaitymų knyga.—2.00
Komunistai Indijoj
iji;auu, V;Q. ; DU pakaukti
prie Dabar Amerikos kores
“Tėvelių Pasakos”........................ 25
Kalnai
ant
kalnų,
o
ant
tų
kaidarbo
ir
numatoma
didelis
Prancuzų Mokytojai
“Vilkas
Meškeriotojas,”
e ii ė pondentai
praneša
iš
New
Indijos vyriausybė įvedė
mis ................................................. .25
•
•
.......
darbininkų
trukumas.
Delhi, kad Indijos laukuo“Tolumos,” Kiršos eilės............ 75
visą eilę suvaržymų komu Prancūzijos viešųjų mo Kalnai ir maži kalneliai.
“Daili Saulutė,” spalvuoti pieši
Paviešėję
porą
dienų
Dese
liko
daugybė
Amerikos
niai vaikam .......................................50
nistų partijos nariams, ku kyklų mokytojai paskelbė Tik čia reiktų sakyti, kad
“Po Rūsčiuoju Dangum,” nove
ginklų
ir
kitokios
karo
me
streiką
prieš
parlamento
ta

'ant
tų
kalnų
“
kalnai
ir
di--troite
ritomės
link
Chicarie nori statyti savo kandi
lės .........................................................25
“Vyturėliai
laukuose,”
eilėraš
datūras ateinančiuose rin rimą duoti iš valdžios iždo deli kalnai.” Sunku įsivaiz-1 gos, kurią pasiekėme spalių džiagos. Vienoj apleistoj
čiai .......................................................65
Geografijos, istorijos, gamtos ir
kimuose. Vyriausybė sako, pagalbą katalikų privati duoti, kaip* žmonės žiemos 5 d. pavakarėj. Viešėjome skraidykloj esą palikti 87
skaičiavimo vadovėliai, ir Lietuviu
lėktuvai,
žinomi
kaip
”
C46
kad komunistai nėra ištiki nėms mokykloms. Streikas paiku per tuos kainus va-‘savaitę pas švogerį J. ir A.
Kalbos Gramatika, visos po 50 cen'tų. Adresas toks:
(43)
Sekmadienį, rug- Kairius Roselande. Lankė- Curtis Commandos,” ku
mi šalies konstitucijai, o to paskelbtas tiktai vienai die žinėja.
Litauisches Zentralkomitee,
riuos
dabar
stengiasi
įsigy
Verlag (20a) Hannover,
dėl negali naudotis visomis nai, kaipo protestas. Mo sėjo 30 d. tuose kalnuose me gimines, pažįstamus ir
Hegelstr. 7, Germany.
Stebuklingos
gyduolės
kurion
pa

taip
buvo
šalta,
kad
veik
lietuviškas
Chicagos
įstai-p
šmugelio
keliu
Kinijos
kytojai
reikalauja,
kad
ba

pilietinėmis teisėmis išsta
naikina žilumą. plaukų slinkimą ir
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų
tant kandidatus į parla žnyčios atskyrimas nuo val visą dieną reikėjo leisti ši- gas. Daugumas mano gi komunistai.
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
CH1CAGO, ILL.
Amerikos
atstovybės
New
stybės butų išlaikytas.
limą į mašiną.
minių Chicagoj, pusbroliai
ka, arba pleiskanuoja plaukai. Jos
menta.
žilus plaukus kokie buvo, bet
Svarbios Paskaitos iš
Po metu pasiekėme Bul-'ir pusseseres, yra cia sime Delhi mieste narys, kapito- atitaiso
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge- i
ARGENTINOS KANDIDATAI

Iš Plataus Pasaulio

Chicagą Aplankius

NEBŪK ŽILAS

KAS MUMS RAŠOMA

- .10. »»•
x didelis,
j-j
1-1kuriais
. . pir- na- rtooeiv
Pnbm-f Tk. iTlllrvctnn
nera aazai
jas ge
li!
Miestą^
tun ir augę, su kai
nio&ion,, resnio
iki - šjol««■»
išrasnlta.eKO Kreipkitės

Šventojo Rašto

Būna kiekvieną nedėldienj nuo 10
liudija, ka'Lš>°">i? «e"°vai. ryto, 5324 So. Halsted St. Yra
mis gavęs $50,000 kyšio pa jum« pinigai bus sugražinti.
aiškinama tikroji Tiesa iš Šv. Rašto.
PASTABA: Su orderiu siųskite ir Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri
siūlymą, ieigu jis pasiru- ninnrus.
kitaip vaistų nesiunėiam.
ką lik išėjusi iš spnudos, aiškinanti
pasaulinį perversmų laiką, ir kas
(47)
pins tuos 87 lėktuvus šutai-;
įvyks trumpoje ateityje?
Knygelė
FLORAI. HEKB CO.
svti ir parduoti už 81,000,- , B :x 305. liept. 5, (linton, Ind. 145 pus. ŠTAI JŪSŲ KARALIUS,
kurią galima gauti ir per paštą už
000.
40 centų, rašant: V. Klovas. 3444
So. Lituanica Avė., Chicago 8, III.
DYKAI IŠBANDYMAS
Apie šitą šmugelį Ame
Į paskaitas kviečiame atsilankyti
n no
rikos karininkas raportavo Į
visus.
įžanga nemokama, kolektų
Reumatiškų Skausmų
nėra.—Š. R. T.
(52)
savo vyriausybei, todėl tų

575.000 gyventojų, kurių mą kartą teko pasimatyti,
(tarpe labai daug lenkų. Visi jie puikiai kalba lietu
Kas Išlaisvins Lietuvą? siuntė Apaštališkajai Debgaci- Yra ir lietuvių, bet, palygi- viškai net su žemaitišku,
atsivežtu
akcentu,
jai Amerikoje, ši savo ruožtu nūs, nedaug. Iš ten pasu- tėvų
Atnaujindamas
“Keleivio” pažadėjo jį persiųsti šventa kome į Kanadą. Pervažia- Lankėmės pas Norvaišus,
prenumeratą $2 skiriu senam jam Sostui Vatikane.” (“Nau ’vę sieną leidomės per Ka- Raubas, Mauiagius, StulTėvui dėl sutvėrimo švento ro jienos” Nr. 262, lapkričio 6 d., nadą į Dunville ir 8 mylios ginskus ir k.
Iš
laigų
žančiaus draugijos.
1951.)
“Naujienas,”
nuo miestuko apsistojome aplankėme
“Keleivio” 43 nr. skaičiau
Kad p. žadeikis memorandu pas gerb. F. ir A. Lackus. Sandarą.” Lietuvių AudiArthritis
laišką prelatui Balkunui. kuris mą pasiuntė Amerikos val
lėktuvų Kinijos komunistai
tvirtina per radio, jog šv. ro džiai—tas tvarkoje; bet kodėl Jie musų jau laukė. Mrs. tori ją, šv. Kryžiaus ligoniJei dar niekad nevartojot ROSSE
NAUJA GYDUOLE
žančius yra galingesnis ir už i to memorandumo kopija pasių Lackienė, kadaise buvusi nę, Dariaus-Girėno pamin- tur būt negaus. Bet dau-į TABS nuo Raumeninių skausmų,
Alexander's
Nauja
susijusių su Reumatizmu,
klą, šv. Kazimiero kapines, gj’bė kitos karo medžiagos tankiai
Janušienė,
seniau
gyveno
Maistinga Gyduolė
atominę bombą.
Arthritis
ir
Neuritis,
tai
kodėl
sta “šventajam Sostui”—visai
yra mišinys riešutų,
jąu dingę ir manoma, nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
Kara: išnyks, tik kalbėk šv. , neaišku. Juk Lietuvą okupavo Sidney Minės, Nova Scotia. kur palaidotas mano dėdė
uogų, šaknų ir lapų;
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
ji yra vartojama nuo
rožančių. O kadangi lietuvių ne popiežiaus miniaturinė gvar o jos vyras F. Lackus yra Pranas Rauba su žmona ir kad JQ dabar jau vartoja tančių virš 25 metų.
visokių nervų ligų ir
naujakuris,
prieš
3
metus
senasis
Stulginskas
su
žmoKinijos
komunistai
prieš:
vyskupai pavedė Lietuvos iš dija. bet Stalino didžioji rau
nerviškų galvos skau
DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO
dėjimų, nuo šalčių ir
LAIKRAŠČIO
laisvinimą Panelei švenčiausiai, donoji armija. Tad ne Romos, atvykęs į Kanadą iš Vokie- na.
Kapinės didelės ir amerikiečius Korėjoj,
lytiško silpnumo, grei
Mes kviečiame jus pabandyti juos
tai tik sėdėkime ir laukime, o o Kremliaus popiežiui reikėjo tijos.
to pavargimo. gera
Jie susituokė 1950 J gražiai įrengtos. Lankėme Šitomis reveliacijomis tu-, be
mokesčio. Daleiskite atsiųsti
nuo inkstų (kidneys)
Lietuva bus išlaisvinta.
memorandumo nuorašą pasiųs m. gegužės mėnesį ir iš To-į Tautiškas kapines, kur pa-'lėtų susirūpinti Amerikos! jums siutinį 24 TABLETS DY ' ir dėl visokių vidurių nesveikumų—
KAI. Jei ne pilnai busite paten i ištvermingas maistas ir stimuliuo
šv. Rožančiaus D-jos Narys. ti, kad Stalinas, kaip šnekama, ronto
atsikėlė Į nupirktą laidota mano teta Felicija piliečiai.
Juk jų sunkiai! kintas gaunama pagalba, grąžin jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga
paskutini dar kartą sėsdamas j 57 akelių farmą.
likusią dalį ir už tai jus ne sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
Farmą Norvaišienė. Tautiškas ka- uždirbtais pinigais tie or- kite
busite mums skolingas. Bandy stiprinimu. Vartojama arbatos for
prie “rundino” stalo” su kitais pirko
su pastatais. Nors pines kiekvienas apsilankęs Iaiviai ir kiti karo pabūk- mas nekainuos jums nei vieno moje. Svaras $8.000, pusė svaro
Ar Neapsiriko?
“didžiaisiais,” neužmirštų iš praėjo
NESIŲSKITE PINIGŲ. $4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun
trumpas laikas, bet Chicagoje turėtų pamatyti, lai buvo pagaminti. Tokios, cento.
Tik atsiųskite savo vardą ir ad čiam į namus.
[in. P. žadeikis spalių mėn (Lietuvos pasitraukimo klausi
(46)
darbštus šeimininkai jau Ten palaidota daug musų medžiagos esą ne tiktai įn resą greitai į:
I. Įteikė Valstybės Depar- mą teigiamai išspręsti.
ALEXANDER’S CO
yra gražiai įsikūrę savo įžymių tautiečių, jiems pa- dijoj, bet Pacifiko salose, Rosse Products Co., Dept. x-9
ntui memorandumą Lietu414 West IIroadawy
2708 Karveli Are., Chicago 45, III.
A. DOMAS.
farmoje, turi visas žemės statyta gražių paminklų, Australijoj ir kitur,
South Boston 27, Mass.
reikalais ir jo nuorašą pa
ukio mašinas ir nemažai
I'
TIKRINA LĖKTUVŲ DALIS
gyvulių. Gero pasisekimo
SUSIVIENIJIIHAS LIETUVIŲ
darbštiems tautiečiams.
Pasisvečiavę pas simpa
AMERIKOJE
— arba —
tingus šeimininkus leido
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
mės toliau per Kanados ly
Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė
Organizacija Pasaulyje
gumas link Detroito. Ke
Rusijos Diktatorium
lias geras, tiesus. Per ke-'
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
ilias valandas pasiekėme
Savo nariams ligoie pašaipu ir pomirtinių apdraudų
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
Windsor, Ont., o per De
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
vysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas
troito
aukštai
iškeltą
tiltą,
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
kuris
jungia
Kanadą
ir
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
JAV,
atsidūrėme
vėl
sava

Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
me krašte.
$5.000.00.
ių nurodymais.
Detroite sustojome pas
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Paskutiniais laikais ginta gandai, kad Staliną pra
Mrs.
A.
Ramaneckienės
Datttr vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomia buvo pasklidusi žinia,
pusbrolį
J.
Dragūną,
jo
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzaminakad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
gražioj rezidencijoj Dearnmą apmoka Susivienijimas.
ims jo vietą, kai giltinė jj nuginei?
borne. Viešėjome ten porą
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
Brošiūra didelio formatp, gražiais viršeliais, 32 pus
riu#. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
dienų, mano žmona aplan
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
suodamas:
kė daug savo jaunų dienų
leivio” knygyne:
draugų, o aš padariau daug
Lėktuvą dalią dirbtuvė. Mansfield, Ohio, tikrina greitųjų
LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA
KELEIVIS
naujų pažinčių. Teko su
lėktuvą padirb ąs dalis prieš siunčiant jas į lėktuvą fab
30? W. SOtb Su
N«w York 1, N. Y.
riką. Paveik.-le matome lėktuvą “papilvę,” vadinamą
Smrtb Boston 27, Mass.
sipažinti su pp. Janušais,

JUOZAS STALINAS

F. Cogswell RusseI (Ras-

“pylon.”

Puslapis Aštuntas

KASDIENINIS AKCIDENTAS

CAMBRIDGE MIRĖ
BOSTONO MIESTO
ONA PILVELAITIENĖ
RINKIMŲ DAVINIAI
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KELEIVIS, SO. BOSTON

TRAUKINIŲ NELAIMĖJ
UŽMUŠĖ 21 ŽMOGŲ

Skautų Gerasis Darbelis

PARDAVIMUI
Vienas kitchen gray kombination

Bostono skautų vietinin- ^
ius su °“ bumeriu-335. _Viena,
geras gazinis pečius—$6.
Du kobūrelio
P
er
*nia* boileriai, tank pressure, po
“lapinų”
Lapkričio 12 d. prie kijos
$7. Vienas koperinis boileris, city
Evanston, Wyo., įvyko dve skautų iniciatyva yra ren- pressure, beveik naujas—440. Kreip
(47)
jų keleivinių traukinių susi karnos aukos Diepholzo tis j—
D. E. Olsen,
Mass.
dūrimas. Vienas greitasis (Vokietijoj) vienintelės lie 127 CapenTel.St.,BLDorchester,
8-2281.
traukinys įvažiavo į kitą tuviškos gimnazijos skaubėgiuose stovintį traukinį.!tams. Norima nors kiek
• Nelaimėje žuvo ne mažiau, praskaidrinti beartėjančias APSIDRAUSK NUO
LIGOS IR NELAIMĖS
kaip 21 žmogus, o gal ir šventes savo broliams skau
Už $12 per metus gausi ligoje
—Ld.
i 27. Nelaimė įvyko dėl pū tams.
$25 pašalpos savaitei
gos, kuri siautė Wyoming
valstijoj.
Visais insurance reikalais

Praeitą antradienį Bosto- Lapkričio 4 d. mirė sena
no miesto pareigūnų rinki- Cambridge gyventoja ir
muose išrinkti šie asmenys: “Keleivio” skaitytoja Ona
Miesto majoru perrink- Pilvelaitienė, po tėvais Lė
LIETUVIŲ MELODIJOS
kreipkitės į:
(n35)
tas keturiems metams da- vickiutė, sulaukusi 63 metų
VALANDA
Nauja
Anglų
Valdžia
BRONIS KONTRIM
bartinis majoras John B. amžiaus.
Velionė paliko
Populiariškos
Radio
Denacionalizuos
Plieną
598
East Broadvvay
B. Hynes, kuris ' surinko dideliame nubudime vyrą
Programos
South
Boston, Mass.
153,970 balsų, prieš James Joną, dukrelę Birutę, sūnų
Anglijos parlamentas priSekmadienio rytais nuo 11 TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483
M. Curley 76,581 balsą.
Vytautą, dvi sesutes, Sofiją
tarė W. Churchill vyriausy-! iki 12 vai. iš stoties WTA0,
Į 9 asmenų miesto tarybą Detroite ir Marijoną CamDėl
nesenai
siaut
usios
audros
keliuose
įvyko
daug
nelai

bės programai, kuri numa- 740 klc.
išrinkti William J. Foley, bridge. Lietuvoje liko bromių.
Vaizdelyje
matosi
sužeista
jauna
keleivė,
18
metų
to
plieno pramonės grąžini- Biznio reikalais kreipkitės: į Lietuviška Aptieka
Jr.—115,158 balsais, Jo- liai ir seserys, apie kurių liRosemary Ivis iš W. Roxbury. sužeista Mašinų- nelaimėj.
mą privatiniams kapitalis- 409 W Broadwav So Boston I Savininkas H. CABIT
seph V. White—98,496 kimą nieko nežinoma. Iš
tams. Kada denacionali-j Arba telefonuokit: SO 8-0520
balsais, Gabriel Francis Lietuvos velionė paėjo iš
100 Dorchester štreet
zacija” bus įvykdyta, dar
Piemonte—97,198 balsais, Papilės, Šiaulių apsk. Ame- STUDENTAS NUŠOKO
NOMINACIJOS LIET
SOUTH BOSTON
John E. Kerrigan-—95,924 rikoje išgyveno 46 metus, 18 AUKŠTŲ IŠ HOTELIO(
PILIEČIŲ DRAUGIJOJ,nėla žinoma
PARSIDUODA
TeL SO 8-4149
I
b., Michael J. Ward—95,- visą laiką Cambridge ir čia
So. Boston. 3 šeimų namas, 4-4-5
Turim visokių vaistų. Siunčiam
‘kambariai, baltos sinkos ir pečiai,
net Europon. Kalbam lietuviS821 b., Francis X. Aheam turėjo daug draugų ir pa- Bostono studentas, iš Šį ketvirtadienį So. Bos- Žiurėjo Į oMergaitę,
.
ki--*
[laisvas butas pirkėjui, kaina $3,600.kai. Patarnavimas mandagus;
Gavo 2 Metus Kalėjimo So Boston, Ž šeimų namas, 7-4
—92,017 b., William F. žįstamų, kurie gausiai susi- YVorcesterio kilęs Alexan-tono Lietuvių Piliečių Draukainos nebrangios. Gyvi
________
,
j kambariai, centrinis šildymas, vočia jau 20 metų.
Hurley—91,943 b., Fancis rinko atiduoti jai paskutinį der E. Brahms, 19 metų gijos narių visuotiname sunios, baltos sinkos ir pečiai, laisvas
1
anceyville,
N.
C.,
grand
butas
pirkėjui,
kaina
$5,000.
X. Joyce—89,733 b. ir Fre- patarnavimą ir sudėjo prie amžiaus, sekmadienį iš ry- sirinkime vyks kandidatų *
i
So. Boston, veikianti užkandinė
derick Hailer, Jr.—98,810 karsto daug gyvų gėlių vai- to nušoko iš Taft viešbučio nominacijos i draugijos JUI V SVaiStO ai apKaltintl 1 (lunchroom) su visais įrengimais,
44 metu
negrą
ūki...
---balsų.
nikų. Velionė palaidota lai- 18-jo aukšto Nevv Yorke ir valdybą ir direktorius. Ba- viena
.
* .
.
- .
. w. _ I City Point, 3 seimų namas, 5-5-0
DR. D. PILKA
kuns keistai Žiūrė-i kambariai, vonios, mėnesinės pajaKiti kandidatai surinko svai iš F. Waitkaus laido- užsimušė vietoje. Jaunas Į lotai su pasiūlytais kandi- ninką,
•
-t ~
,
i i. mos iš trijų butų $05, pajamos iš
.. Ofiso Valandos: ano I U •
mažiau balsų. Iš išrinktų- tuvių koplyčios lapkričio 8 studentas, prieš saužudys- datais bu? išdalinti baisa jęs> į vieną Ii metų baltą dviejų butų dengia visas namo išIr ano T IU B
Vienas teismas > laikymo
išlaidas, kaina $6,400.____
jų devynių asmenų penki d. i šv. Mykolo kapines.
tę, pasižymėjo savo knygu- vimo vietoje, Balsavimas mergaitę.
°
r .
City Point. 3 seimų namas. o-5-5
546 BROADWAY
visi modernus įrengimai,
buvo indorsuoti Nevv Bos- Velionė priklausė prie tėję viešbučio planą ir pats eis nuo 7 vai. vakaro iki tą negrą jau buvo nuteisęs ; kambariai,
mėnesinės pajamos $125, laisvas bu
•O. BOSTON. MASS.
kalėti du metu, buk tai už tas pirkėjui, kolonialinis stylius,
ton
Committee,
būtent, Lietuvos sūnų ir dukterų Įrašė nurodymus, kaip at- 9:30.
TaMonao: SOUth Boston USB
kaina
pajūrio,
prašomoji
norą mergaitę išprievartauAhearn, Hailer, Joyce, Pie-j draugijos, prie A. L. P. likti tą saužudystę. A. E.
-------------------------(47)
ti, nors mergaitė sako, kad v isais reikalais kreiptis:
monte ir White. Visi iš- Klubo, prie Moterų Klubo Brahms buvo matematikos GREENFIELD SLA
B. Mikonis,
” XTį* | 545 E. Broadwav,
rinktieji yra demokratai.
ir kitų organizacijų.
studentas, jis
studijavoKUOPOS NOMINACIJOS negras tiktai “foniškai
XT
So. Boston, Mass.
A. J. NAMAKSY
ją “žiūrėjęs.” Negras Al.
Phone:‘SO 8-0605.
Į mokyklų komitetą iš-Liūdesio valandoje reišClark Universitete, o pas-------Ingram
sakosi
tikrai
žiūrėKKAL KSTATE * INSUKANCK
rinkti penki asmenys, iš ku- kiu velionės šeimai širdin- kui persikėlė Į Boston Uni-] SLA 297 kuopos, Greenjęs
į
Miss
W.
J.
Bosvvell,
SVARBUS
PRANEŠIMAS
field, Mass., nominacijos į
409 W. Broadway
, versity.
rių keturi indorsuoti Nevv gos užuojautos.
bet
kas
iš
to?
SOUTH
BOSTON. MASS
'SLA Pildomosios Tarybos
Boston Committee: Will-i
ųy y. Anesta.
Padėkos
Dienos
proga
š.
m.
Office Tel. SOboston 8-0948
iam Carr—108,397 balsais,1
_________________
urėdus įvyko lapkričio 11
NEGRAI KLUBE
lapkričio (Nevember) 23 d. Į
tos. S7 ORIOLE
Isadore H. Y. Muchnik—
d. Nominuoti: i preziden- KAIP TAPTI AMERIKOS So. Bostoną atvyksta iš Phila
Woot Roxbnry,_____
TeL PArkw»y 7-0402-M.
100,667 b., Mrs. Alke Ly- Raudono»io* Plunksnos
PILIEČIU
Klubf*
du negdelphijos žymus liet. pamoksli
— nasirodė
i
e = - vietąttrF. J.v- Bagočius
i_ .i...:,; 20
ons—100,353 b., Patrick J.,
Vaju* Jau I«»»ubavo rai svečiai.
Ar jie buvo ne- balsų, vv. r. LauMUH
Aiškiai išdėstyti piliety ninkas, Ant. Talačka? kuris lai
Foley—93,400 b. ir Mary!
.
grai, ar tiktai tamsiai ap- nieko; P. Dalgis į vice-pie bės įstatymai, su reikalin- kys linksmu žinįų—Evangeli ; Tet AV 2-4026
K. Fitzgerald—91,108 bal-! ^Labdanngųj^^ organu- šviestoje
šviestoje salėje
atrodė ppajos susirinkimus:
salėje atrodė
a. t ridentus 16 balsų; Dr. M
klausimais ir atsakvsais. Iš mokyklų komiteto !C1^ .
našus į negrus, negalėčiau!J- V“ikas
2i?
mais anglų ir lietuvių kai penktadienį, 23 d. 7 vai. vak.,
Dr. John Repshis
isisiubavo
ir
iki
perei—
r
.
"
°
------ <rinbAini«* F Mi
tiktai P. J. Foley nebuvo jau
šeštadienį, 24 d. 7 vai. vak. ir
J
1
pasakyti. Bet tarpe svečių^;.12?0 globėjais; u. mi bomis.
LIETUVIS GYDYTOJAS
Maceina—19;
Nevv Boston Committee in- tos savaitės ^surinkta
sekmadienį. 25 d. 11 vai. ryto,
aukų
mieste
$4,328.0o4.1o
kll
°
spėliojimų,
ar
lietuviai
dktanj
kvotėju
Dr
§
Bie
Knygelės turinys toks: E. 4th ir Atlantic St. kampas,
Valandos: 2-4 ir 8-8
dorsuotas.
Nedėliomis ir Šventadieniais:
arba
virš
59%
užsibrėžtos
^
un
e&
lf
“
J°,^ar
negrai
sulie-.,.*
__
1.
Kas
gali
būti
JungtiBosione.
’
nuo 10 iki 12 ryto
. Nevv Boston Committee
V.V11.1111VUCC
Vaius tęsk iki Pa- tuvėjo? Reikalą išaiškino Z1S 20 bab4nių
Valstijų
piliečiu
ir
kas
pumą kartą pasirodė nnkt-i^- ^ju. tę i, >ki Pa
Jfc man(ja_
Nary*
495 COLUMBIA ROAB
Visi lietuviai yra maloniai Į
negali.
arti Upham’a Comor t
kviečiami
atsilankyti.
Privamuose ir jo remiami kan- ,
Lnenos; rer, va*iau
ąvpZiaTn, išaiškino kad!
2. Kada pirmutiniai po žiuoti galima visais City Point i
didatai laimėio miesto ta-iblJ Dieną vajaus darbinin- Š1*1 svečiams išaiškino, Kati
DORCHESTER, MASS.
amatai laimėjo miesto ta
nešventė bet uoliai lan- del ne^ pasirodymo klu- Bostono Kandidatai j
pieriai nereikalingi.
tramvajais. Išlipti ant Broad- j
įybos 11 mokyklų komiteto ,__ _____
___ he
nnnnplnas
nriklansoi
SLA Pildomąją Tarybą
be
nuopelnas
priklauso
j
3.
Kada
penkių
rųetų
iš

kė
namus
ir
darė
rinkliava?
way ir Dorchester St. kampo, i
daugumą.
Tas komitetas
‘Keleiviui,” kuris rėmęs ii
buvimas
Jungtinėse
ValstyAtėję nesigailėsit!
(47)
gatvėse.
Ar Žinok Kur Ką Gauti!
sako, kad jis pasiūlys mies
___________
pirmininkus ne jį, bet kitą Massachusetts apskričio I
nereįkalaujamas.
Rengėjai.
to tarybai ir...
majorui pla-:,
Me» pranešam, kad tarime
žmogų, o tas žmogus, būda-SLA kuopų suvažiavimas 4 Kain išsiimti pirmuo
ni

sq krautuvėj visokių mašinų
ną, kaip gennti miesto vai- Adv. J. J. Grigalių Floridoj mas Floridoj, ir padarė tą indorsavo i SLA Pildomąją sius popierius.
kaip Ui Floor San
LIETUVIS PERKA DžIONKĄ randavojimui,
ders. Wall Paper Removers, Boat
džią, bet nesiims diktuoti
triksą, kad klubo svetainė- Tarybą šiuos kandidatus: į 5. Kaip išsiimti antruo
, Sanders ir kitų. Taipgi tarimą vi
Juozas Sinkevičius
nei taiybai nei majorui, Advokatas John J. Gri- je pasirodė negrų,
sokių pentų, varnišių. sienomspoĮ pirmininko vietą adv, K. sius.
Praneškit jam ką turit. Jis nu pierių, plumbing, elektros reikmakaip jie turi miesto reikalus galus su žmona, dukrele Kadangi “Keleivis” nei Kalinauską, i ižd. vietą inž.
ir pasiims kada tik jums pa nų. Pristatymas veltai. Kreipkitea
6. Kokių klausimų apli- pirks
rankiau, popiet ar vakare. Telefo
vesti.
Janet ir uošve p. Kalbaus- negrų nei kitų svečių į klu- A. Čapliką ir į iždo globė kantas gali būti klausinėja nuokit: SO 8-8343.
(47)
Flood Sq. Hardwaro Co.
kiene praeitą savaitę išvy- bą nekviečia, tai laikraščiui jus J. Arlauską ir S. C. mas ir kaip į tuos klausi
A. J. ALEKNA, Prop.
Barbernė Pardavimui
RUOŠIASI PRIE
428 E. Broadaay,
Sa.
ko vienai savaitei į Floridą, skiriama garbė dėl negrų Budvitį.
mus atsakyti.
TeL SO 8-4148
VASARIO 16 MINĖJIMO kur Miami mieste adv. Gri- pasirodymo klube, yra viBarbemė randasi So. Bostone, ad
7. Kas reikia žinoti pa resu 34 W. Broaduay. Biznis gerai
išdirbtas. Parduodama dėl savinin
, galus atstovaus musų vals- siškai nepelnyta. “Negrų LIETUVIŠKA MUZIKA
davus aplikaciją.
nesveikatos. Kreiptis į F. R.,
ALT Bostono skyrius jau tįjos Metropolitan District klausimas” klube taip ir
PAS BLINSTRUBĄ 8. Kokie bus reikalingi ko
320 E St., So. Boston.
(36)
TeL SO 8-2895
ruošiasi prie ateinančių me-Į Commission me t i n i a m e lieka neišspręstas.
liudininkai.
DAKTARAS
Vasario Šešioliktosios Amerikos parkų tvarkymo
Reporteri*,
Šį antradienį ir kitais an 9. Ką reikia žinoti ei 4TH ST. JUNK SHOP
minėjimo. Minėjimas vyks, įnstituto suvažiavime.
Iš
-------------------------tradieniais pas Blinstrubą nant pas kvotėją paskutinių
J. L. Pasakomis
171 W. 4th SU So. Boston
vasario 17 d., sekmadienį, Floridos adv. Grisralus vyks
rs,,.,,™
So. Bostone bus galima gir popierių.
OPTOMETRISTAS
Pranešam, kad mokam po
So. Bostono High School. į New yorką dalyv;uti PALIAUBŲ DIENOS
dėt lietuvišką šokių rųuzi10.
Istoriniai
faktai,
ku

5c svarui skudurų. Duodam
Ofiso valandos:
DIDELIS PARADAS ką, kurią orkestrui parūpi
didžiojoj auditorijoj, ku- Amerikos Lietuvių Taiybos
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
riuos
reikia
žinoti.
gerą kainą už seną popierą,
rioje jau eilę metų Hiinėji-|SUva^javjme ALT-je adv.
no southbostoniškis muzi Knygelės kaina su pri kardbordą ir knygas, ir aukš
Seredomis:
Paliaubų dienos minėji kas C. Kinderis.
Nuo 9 ryto iki 12 dienų
mai yra daromi.
Grigalus eina vice-pirmi'
' '
siuntimu 25c.
Gaunama čiausios kainos mokamos už
metais
buvo
daroMeninei programai ap- njnko pareigas. ALT po- mas šiais
.
,. . ,,
447 Broadway
varį, žalvarį ir šviną, ir taip
“Keleivio” knygyne.
SO.
BOSTON, MASS.
tarti ALT skyriaus valdyba sėdžiauja Roosevelt vieš- mas PlrrnafbenL 1^,000 kauž geležį bei geležinius pečius.
Šeškas
Atėjo
i
Mūvės
turėjo pasitarimą su meni- hutvie lapkričio 16 ir 17 d. 10 veteranM
dieną žygiaz-, tIvaškiene,
—»i_?— l
f
_
vo Bostono gatvėmis, 200,Telefonuokit SO 8-9117 ir
ninkais, _p. O.
RADIO PROGRAMA
(47)
klauskit:
Myer.
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
000 stebėtojų šalygatviuose Iš Stratford, Conn., pra
muziku J. Kačinsku, akto
neša,
kad
t<
n
į
mūviu
teat

PADĖKA
juos sveikino.
rių H. Kačinsku ir Gabijos
Lietuvių Radio Korp. pr<y
Dr. J. C. Seymour
VAISTAS “AZIVA”
rą atėjo šeškas ir visą pro grama per buvusią stotį
Choro atstovu S. Kontautu.
(LANDŽIUS)
gramą sujaukė. Vienas sve WBMS, kuri dabar vadina 1— Vaistas nuo nudegimo ir
Numatoma duoti gerą, Ambergo sanatorijos lie- Bostono Miestas Ture*
nuo nušutimo vandeniu.
Lietaris Gydytojas Ir CMrargae
Modemišką Turgavietę čias atbėgo pas durų prie si stotis WHEE, 1090 kilomeno programą, o dėl vy-įtuviai ligoniai, neturintieji
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų
Vartoja vėliausios konatrokieijoa
vaizdą ir i.asakė, kad jis cycles, 9:30 iki 10:30 vai —mostis.
riausio kalbėtojo pavesta užsienyje giminių, gavo iš
X-RAY Apariu
Massachusetts Market glostęs “minkštą, šiltą gy ryte sekmadienį, bus se 3—Akių vaistas.
skyriaus nariams, kurie da- LRKSA 94 kuopos 220 doPritaiko Akinius
Authority skelbia, kad Bos- vuliuką,” manydamas, kad kanti :
lyvaus ALT posėdyje New lerių pašalpos.
4—Vaistas nuo kojų niežėji
VALANDOS: nuo 2-4 noo 7-8
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
Yorke, ten pasitarti ir gau- Visi gavusieji reiškia tone bus nepoilgo pastaty- tai yra katinas, bet pasiro-J 1— Falcons Orkestrą.
534 BROADWAY,
ti kurį nors žymesnį musų nuoširdžią padėką už šią ta moderniška turgavietė, dė, kad tai butą skunkės.
SO. BOSTON, MASS.
2— “Pas Motulę Augau papirštėms.
tambią auką gerb. p. Pra- kurioje bus vietos 309 did- Durų prievaizda pasakė te radio valandėlę veda Bos 5— Vaistas nuo galvos niežė
visuomenės veikėją.
jimo.
nui Razvadauskui ir 94 menų prekybos firmoms ir atro vedėjui Alfredui Ple tono skautės.
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FURNITURE CO.
kuopos valdybai bei vi- 126 vietos ūkininkų pro3— Magdutės Pasaka.
pagelbsti.
gramą, pai rašė svečius iš
įsiems
tos
kuopos
nariams,
duktams
pardavinėti.
NauAPDRAUSTI
Diskusijos Int’l Institute
Po programos prašome
Kiekviena auka sužadi- joji turgavietė vėliau pa- eiti laukan, pašaukė polici parašyti laiškelį ar atvirutę 7— Vaistas nuo inkstų skau PERKRAUS
TYTOJ AI
Ketvirtadienį, lapkričio na sergančiųjų viltis ir pa- keis perankštą Faneuil Hali ninką, kuris skunkę tikrai į stotį WHEE, Lithuanian dėjimo.
(Inaured
Reikalaukite šitų vaistų pa
15 d. Internacionaliniame didina norą kovoti su sun- turgavietę. Naujosios tur- atrado saldžiai bemiegan Program, 35 Court St., Bos žymėtais numeriais. Kaina už!
»)
Institute, 190 Beacon St.,|kia tb liga.
gavietės įrengimas kainuos čią po viena sėdyne. Poli ton, Mass., o biznio reika kiekvieną numerį $1.00. Pinf- Pėl-krai
v .V
1
prof. Stephen J. Petely da- Teatlygina
aukotojams virš 25 milionų dolerių. cininkas gyvuliuką pažadi lais rašykit ofiso adresu: gai, čekis ar money orderis iš čia pat Ir į torys pranešima apie “po- Aukščiausias!
Turgavietė
negreit
bus no ir labai mandagiai išsi-. 502 E. Broadway, So. Bos- kalno. Adresuokit:
(51-1)
Sangl priežiūra,
Joseph Machinskas
grindžio judėjimą Europo- Su tikra pagarba ir pa-baigta statyti, bet pirmieji į vedė lauk. Tada svečiai
^ja^'
820 BROADMAT,
295 Silver Street
je” ir paskui bus ta tema dėka.
pirkliai į ją susikraustys jau,vėl suėjo i teatrą ir loliau
SO. BOSTON, MASS.
Soath Boston 27, Mass.
diskusijos. Pradžia 8 v. v. J
F. Nedzinskas. Jpo šešių mėnesių.
Įžiūrėjo programą.
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