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Paryžiuje Svarstomas Planas
'Palaipsniui Nusiginkluoti’
Vakarų Pasiūlymas Priimtas Apsvarstymui; Nusigink
lavimo Derybose Bus Kviečiama Dalyvauti Komu
nistinė Kinija; Kalbos Paryžiuje Sušvelnėjo,
• Bet Labai Maža Vilties Susitarti dėl Nu
siginklavimo

Praeitos savaitės gale JaDOJUli Patvirtino
Šią savaitę Jungtinių
Pašalino Vyriausio
Jungtinių Tautų karo paTniknv
seimas priėmė svars
Prokuroro Padėjėją Tautų
jėgų delegatai Korėjoj pa,
dUUUTį
tymui Vakarų—Amerikos,
darė naują pasiūlymą bol-i
Anglijos ir Prancūzijos—
Prezidentas
Trumanas pasiūlytą
ševikams. Jie siūlė maž- Japonijos
parlamentas
nusiginklavimo
iraeitą
savaitę
pašalino
iš
daug mėnesį laiko laikytis 174 balsais prieš 45 nutarė
Prie Evanston, Wyo^ susidūrė du traukiniai. Aukų skaičius viršija 20 žmonių. Pa
planą. Valstybės sekreto
vietos vyriausiojo prokuro rius Dean Acheson paaiš
dabartinės fronto linijos, patvirtinti San Francisco
veiksle matyti, kaip gabenami sužeistieji ir žuvusieji Į ligonines ir lavoninę.
ro padėjėją, justicijos de- kinimuose prie to plano su
kaipo demarkacijos linijos, Prirašytą taikos sutarti ir
)artamento taksų skyriaus švelnino kiek Amerikos nu
jei per tą laiką bus susitar- draugystės sutarti su Jung
Višinskis
Paryžiuje
Kruvini
Incidentai
Susekė
Bolševikų
viršininką
T. Lamar Cau- sistatymą dėl “palaipsniui”
ta dėl pasikeitimo belais- tmėmis Amerikos Valstybėviais ir jeigu bus išspręstas mis. Tas japonų parlamen Biskį “Persijuokė’ Suezo Kanalo Zonoj
Sąmokslą Moroke dle. Jis pašalintas todėl, vykdomo ginklų invento
tad šalia savo tiesioginio riaus ir nusiginklavimo, bet
kontrolės klausimas.
Jei to balsavimas užbaigia ka
-------. . .
---------------ro
padėtį
su
Amerika
ir
Ja

darbo
ėmėsi privačios prak- priešingumai tarp Vakarų
per mėnesi laiko nebus su
Lapkričio 8 d. Andriej
Pereitą sekmadienį Egip- Prancūzijos
vyriausybė
sitarta dėl tų klausimų, ta ponija vėl grįžta į tarptau Višinskį, Rusijos užsienių te, Ismailia mieste, Suezo skelbia susekusi bolševikų ikos ir tas buvo paskaity ir Rusijos lieka labai dideli
da Aliantai pasilaiko sau tinę politiką, kaip didelė reikalų ministeris, Jungti- kanalo zonoje, įvyko krūvi- planą “įsiskverbti” į pran- ta nesuderinama su jo po ir ginčai eina per langą,
teisę tęsti kautynes ir jei politinė jėga. Kiek vėliau nių Tautų seime Paryžiuje nas susirėmimas tarp Egip- cuzų protektoratą Moroke, zicija vyriausybėje.
kad patraukus į savo pusę
atims iš bolševikų daugiau Japonija pasirodys tarptau sakė, kad jis visą naktį juo- to policijos ir anglų karei- kur amerikiečiai jau baigia Prokuroro padėjėjo pa Europos viešąją nuomonę.
teritorijos, tai paliaubų li tinėj politikoj ir kaipo mi kėši dėl prezidento Trumą-vių. Susišaudyme žuvo 9 statyti šešias oro bazes, dalinimas padarytas po vieJaponų no siūlymo nusiginkluoti, egiptiečiai ir 4 anglai, o su- i Bolševikų planas numato
Rusijos atstovas A. Vinija savaime nusikels į nau litarinė galybė.
nos
kongreso
komisijos
ty^TpratoT^aiSs
gikariuomenės organizavimas Tas Višinskio nakties juo- žeistųjų yra keliolika asme- kurti mahometonams priją vietą.
nnejimo, kur buvo įskelta
6
Tas pasiūlymas reiškia, jau yra pradėtas ir bus tę kas buvo bloga propagan-' nų, bet tikras skaičius nėra! imtinas “draugiškumo grū jo “pašalinė veikla,” bet le siūlė savo “pagerintą”
Amerika, pagal da, nes kai galingos šalies; žinomas.
kad mėnesį laiko fronte siamas.
peš,” kuriose butų vedama >ašalintasis pareigūnas sa nusiginklavimo planą, ku
nauja sutartį, turi teisę lai
bus sulaikyti mūšiai ir tik
miniote* is tik juokais atsa-į Susišaudymas įvyko prie; propaganda už draugišku- ko, kad jis niekuo nesąs ris reikalauja sumažinti vi
eis oro ir pajūrių kautynės. kyti Japonijoj savo karo jė ko į siūlymą nusiginkluoti, Egipto policijos barakų, bet mą Rusijai, bet neuzgau- Drasikaltęs ir visokie prieš sų didžiųjų valstybių gink
Bolševikai prašė 24 valan gas ir ten turėti karo bazes. tai reikalai ne kokie.
dėl ko jis prasidėjo aiškini-Į nant tikinčiųjų mahometo- jį įtarimai esą be pagrin luotas pajėgas visu trečda
liu, panaikinti atominius
dų laiko tam pasiūlymui
Maskvos “Pratvda” kada mai skiriasi. Egipto vidaus i nų jausmų. Planas įsiverž- do.
ginklus
ir siūlė įvesti kon
apsvarstyti ir šį antradienį Bolševikai Išskerdė dėjo Višinskio kalbą Pary reikalų ministerija aiškina ti į Morodo paruoštas E
trolę, bet kiekviena valsty
davė atsakymą.
žiuje, tą jo nakties juoką vienaip, o anglų kariška va- Fajon, prancūzų kompartibė kontroliuotų pati save.
Daug Belaisvių visai apleido. Spėjama, dovybė aiškina kitaip. Vi-!jos atstovo “Kominforme. KODĖL NEVARTOJA
Bolševikų atsakymas pa
A-BOMBŲ KORĖJOJ?
skelbtas per Pekino radio
kad Višinskis gavo ir barti soje Suezo kanalo zonoje: Planas tuo įdomus, kad
Pulkininkas
James
M.
ir siūlo tuoj pat daiyti karo
iš Maskvos už “išsišokimą.” dėl to įvykio padėtis pasi jis įsako bolševikams nusi
DAUG BELAISVIŲ
paliaubas, paliekant ginči Hanley, Pusano mieste Ko Kad atitaisius savo juoką darė dar labiau įtempta. dažyti net mahometoniško- Seržantas Alvin York,
PAKEITĖ PAŽIŪRAS
jamus klausimus vėlesniam rėjoj, praeitą trečiadienį Višinskis lapkričio 16 d.
mis spalvomis, kad tiktai pirmo pasaulinio karo did
laikui, bet darybos dėl pranešė, kad bolševikai Ko- vėl kalbėjo ir jau nebesi- SPORTO SUKČIUS
padėjus Rusijai dabar vyk vyris, parašė laišką prezi Labai daug kiniečių bol
Aliantų siūlymo vyksta.
rėjoj išžudė labai daug ka- juoke, bet bandė įpiršti SKAUDŽIAI NUBAUSTAS stančiose Rytų-Vakarų im dentui klausdamas, kodėl ševikų, kurie pateko į Ali
Korėjoj
nepavartojamos antų nelaisvę Korėjoj, “pa
nusiginklavimo
tynėse.
Pulk. Hanley pranešimas ro belaisvių, amerikiečių ir “geresnį”
atominės bombos. Į tą laiš keitė frontą” ir atvirai per
New Yorko teismas nu
apie nesvietiškus bolševikų pietinių korėjiečių. Vien planą.
amerikiečių
esą
nužudyta
ką jis gavęs atsakymą iš simetė į kinų nacionalistų
teisė Salvatore Tarto Sol- Senatorių* Lodge
žiaurumus su paimtais ne
laisvėn amerikiečiais ir pie 5,500, o pietinių korėjiečių Bolševikai Irgi Kaltina lazzo, 47 metų sporto suk
Draftuoja Eisenhower vieno prezidento sekreto pusę. Belaisvių stovyklose
riaus, kad tokias bombas patys belaisviai iškėlė kinų
net
7,000.
čių, kalėti nuo 8 iki 16 me
tiniais korėjiečiais, sukėlė
labai daug pasipiktinimų ir Vėliau tas pulkininkas, Kinų ir šiaurinės Korėjos: tų. Sollazzo buvo papirki Gen. Eisenhowerio šali ten negalima esą vartoti, nacionalistų, Jungtinių
kad nėjimų meisteris, jis “pa- ninkai republikonų partijo nes jos sudarytų pavojų Tautų ir net Amerikos vė
reikalavimų pavartoti Ko kuris yra aštuntosios anni bolševikai skelbia,
rėjoj atomines bombas, bet jos teisinio skyriaus vedė Jungtinių Tautų karo pajė fiksindavo” sporto lenkty pavedė senatoriui Henry musų pačių kareiviams. liavas ir nesislėpdami sako
kalnuotame
fronte si esą pikti bolševikų prie
į derybų eigą tas praneši jas, paaiškino spaudai, kad gos Korėjoj išskerdusios nes taip, kad jis ir jo gengė Cacot Lodge, Jr. vadovauti Esą
mas tik vėliau atsilieps, ka jo turimomis žiniomis gal 17,000 belaisvių, o vienas iš lažybų daugiausiai pasi generolo “draftavimo” bomba butų pavojinga ir šai.
priešui ir draugui.
da bus svarstomas klausi net daugiau, kaip 5,500 tūkstantis belaisvių buvęs pelnydavo.
kampanijai.
Tarpe šiaurinių korėjie
mas apie pasikeitimą belai amerikiečių karo belaisvių pasiųstas į atominių bom Sportininkai, kurie leis
yra
nužudyta.
Visai
gali

čių irgi daugybė “persime
bų bandymų vietą ir žuvę! davo save papirkinėti, irgi
sviais.
VALKATA
ŠNIPAS?
liejo Sufaiiatintas
mas
daiktas,
kad
nužudy

tė
” į nepriklausomos demo
nubausti, bet ne tokiomis
Tuo tarpu Korėjoj eina
Dienraštis “La Prensa”
tųjų
amerikiečių
belaisvių
kratinės Korėjos pusę. Iš
griežtomis bausmėmis. Dau
ATVYKS TARTIS
oro kautynės. Šį pirma
skaičius
siekia
6,270.
viso Aliantai turi savo ran
gumas nuteistųjų yra jau
dieni amerikiečių lėktu
Argentinoje
išėjo
dien

Pulk.
Hanley
paskelbtie

kose 165,000 belaisvių ir
nikliai, kuriuos kyšininkas
vai išdaužė 11 bolševikų
raštis
“
La
Prensa
”
po
10
ji
skaičiai
sukėlė
didelio
kai ateis laikas belaisviais
sumaniai įviliojo į savo
lėktuvų šiaurinės Korėjos
mėnesių
pertraukos.
Laik

pasikeisti, kils klausimas,
sukčiavimus.
aerodromuose ir kelis nu pasipiktinimo visoj Ameriraščio išvaizda yra ta pati, ką daryti su tais, kurie ne
rikoj.
Gen.
Ridgvvay
ne
mušė ore. Viso tą dieną
kaip seniau, bet jo turinys norės grįžti pas bolševikus.
bolševikai neteko 18 lėktu abejoja dėl tų skaičių tik
jau
fašistinis, pilnas Perono Prievarta grąžinimo nebus
Naujas
Atombombos
rumo, bet sako, kad paskel
vų.
ir jo žmonos garbinimų ir
Bandymas Nevadoj
bimas žinių apie bolševikų
fašistinės “tiesos.” Vagys, daroma, bet kils klausimas,
žiaurumus buvo padarytas
NAILONO KOJINĖS
kurie dienraštį pavogė ir kaip jų laisvą apsisprendi
Šį pirmadienį Nevadoj
TARNAUJA BANDITAMS nesusitarus su vyriausiuoju
dabar leidžia, giriasi, kad mą patikrinti, kad niekas
buvo daromas naujas ato
Korėjos fronto vadu ir ne
nebūtų varžomas.
jis skelbs tiktai tiesą.
minės bombos sprogdini
Nailonines kojines perka susitarus su Washingtonu,
mas. Pranešimai sako, kad
ne tiktai moterys, kad savo todėl kai kam atrodė, lyg
išsprogdinta bomba žemės
NEW YORKE KILS
George F. Kennan
kojas pagražintų, bet jas koks manevras Korėjos pa
paviršiuje, ar net įkasta į
liaubų
derybose.
BUŠŲ STREIKAS
Ambasadorių Maskvoj
perka ir plėšikai, kurie ko
žemę, kad išbandžius tokio
jines užsitraukia ant galvos
sprogimo veikimą. Sako,
Prezidentas
Trumanas Nevv Yorko miesto auto
ir per kojines jų veidai at ATOMINĖ ENERGIJA,
rezultatai buvę patenkina
skelbia, kad jis nori paskir busų tarnautojai skelbia,
JAU ŠILDO NAMUS
rodo visai kitaip. Užsidė
mi.
ti ambasadorių į Maskvą kad jie gruodžio pradžioje
ję tokias nailonines maskas
San Francisco policija suė- George F. Kennan, buvusį išeisią į streiką. Laikas pa
banditai yra nepažįstami ir Anglijoj atominė energi
jų veido bruožus negalima ja jau naudojama namams
JT seimui Paryžiuje įteik-į mė
vvrs»- 0140 F- bar aukštą valstybės departa sirinktas tada, kada dau
tas raportas apie “pabėgę- nar4, t2 metę, už valkatavi- mento pareigūną, kuris pla giausiai žmonių važiuoja į
Pirmieji atomais
atsiminti, nes jie per koji šildyti.
lių klausimą,” kuris atrodo
**t kartu jam keliama navo “bolševizmo sulaiky miestą pirkinių daryti. Bu
nes atrodo iškraipyti.
O šildomi namai yra atomi
banditai per kojines gali nės energijos tyrinėjimo Į
visai neišsprendžiamas, neSi bv,a ’r už šnipinėjimą, nes mo politiką.” G. F. Ken sų kompanijos sako, kad
iš bolševikų pavergtų kraš- Pas & j° luinoje, rasta įvai- nan parašė nesenai knygą unija laužo pasirašytą su
gerai matyti ir jiems nerei centras Harwell. PanaudoAnglijos
premjeras
VVinston
tų tūkstančiai žmonių bėga ri” informacijų apie atomi- apie Amerikos užsienių po tartį, kurioje yra numatyta
kia nešioti nei popierinių jimas naujos energijos šil1
• *7 . • saugumo
__ ?į Vakarus!
r _ i __ ' niita
i am 4ooio «*•£.
Sutartis panius nrinlf1aiw
Rinklus. Qaa
Suimtasis
aiš- litiką ir siūlo ją vesti “rea nestreikuoti.
maišiukų nei kitokių išmis- dymui sutaupysiąs pinigų, Churchill greit atvyks Ame- ieškoti
lų. Policija sako, kad ir o tas rodo, kad ir kiti na-i rikon tartis su prezidentu ir tais žmonėmis reikia ru-i kinasi« kad jis esąs fotogra- listiškesnę,” mažiau vai- sirašyta iki 1952 metų gabanditai moka naudotis mai galės būti ekonomiškai' Trumanu dėl politikos derini- pintis.
Raportą paruošė: fas mylėtojas, “interesuotas kantis aukštų principų ir lo, bet unija sako, kad ji
progresu.
.
šildomi atomais.
1 n*0 «r dėl pagalbos Anglijai.
JT skirtas pareigūnas.
civiline apsauga”.
daugiau žiūrint interesų.
turi gauti algų pakėlimą. «

Fbelapis Antras

JIS KALTINA BOLŠEVIKUS DtL ŽIAURUMŲ

NEPATOGUS KLAUSIMAI tautai ir kuriems nėra jokia
TĖVYNĖS GELBĖTOJUI paslaptis kokie T. ‘gabumai
savo pasiimtam versle.”

Nesenai p. P. Plechavi. . įsgelbejęs
S .... TLietu. . ,, Mes.
cius gyrėsi
vą nuo bolševizmo 1926
metais, kada bolšeuzmas
iai LltZcfl
npPTPsė
\’un
D St
Lili ĮJ»
Juodvalkis klausia -‘Naujienose,” kaip ten buvo su

“(1) Visų pirma, dėl tos mažos algos tamstai ‘vos’ dvylika
šimtu litų i mėnesi, ar nebudavo priedų, kaip karieta su
dviem baltais arkliais, automobilis susisiekimui, pasiuntinys
apmokamas tautos pinigais ir

, _
turėtume
,

nio pakilimo sąlygų, nesu-

siejo jų su LKP(b) VI su
važiavimo iškeltais uždavi
niais, perdėtai gyrė atskirų
rašytojų kurinius, pav., be
pagrindo išaukštino I. Si
monaitytės kurinius, taip Belaisvių Likimas
“Socializmui Kaput”
pat nepelnytai giria J. Mar-į korėjos paliaubų derybo- Antanas Bimba, bolševięmkev.ciaus ydingą, toji
klau. kiįka$ pralotas> alškina
Audrone Normantaite, ku"Lįmo_apsikeįtimo
belais- ‘'Laisvės” skaitytojams, kad
ris savo alku buvo spaudo. R
y
; Anglijos sociaiizmuį atėjo
je jo paneš kritikuotas.
klibėti sprogo “kaput.” Jis sako:

į

, ., , .
.kitokiu
,

k!auJlm1 tan'..P«nui, kurs
S1"331 ^mmdzioKs . riebų
pU1Vą
• *1 savo
• T • kannink
a.
iiską
?"«“!*» lr Uetuvos kons UC1^‘_____________

tuo “tėvynės gelbėjimu” ir
prašo poną Plechavičių at

sakyti j tokius klausimus:
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.

' .

**1

Įteisinto

Aštuntos armijo>
skyriaus

"Anglijos
konservatoriai
viršinin- jau pradeda laidoti darbiečių

jaunųjų rašytojų A Jony^..įįįe-į, puikinin- -socializmų- . . . Visa bėda.
nas, V Macevičius V Gryžinoma. tame. kad tas dar
bas. Paminėti tokie, kaip kad
metug iaiko> n,J0 bie4ių !0l.ja|izmas nėra joks
J. Kalvaitis, V. Rudokas ir kinų Įsikišimo i Korėjos ka- sov-alizmas tikrąją to žodžio
kt., kurie sukurė po kelis rą, bolševikai išskerdė daug i)rabmeeilėraščius ir, kaip kai ku karo belaisvių: apie 7,000 Išeina taip, kad konseirie senesnieji, nieko nerašo pietiniu korėjiečiu, 5,500jvatoriai likviduoja tą, ko iš
arba nieko
rr . gera
, neparašė
.
- amerikiečiu, 40 turkų, 10 viso nebuvo. O jeigu taip,
is viso. Taigi, autorius uztai gudrusis A. Bimba kal
ėme neteisingą nepnncipi-j
£
tautybė ba nesąmones “tikrąja to
nę poziciją vertinant tarynuJatvta ‘
žodžio prasme.”
binius lietuvių literatūros neia nustatyta.
1
laimėjimus . . . ’ nepasimo- yai naujos Katynio sker- Beje, tas “likvidavimas”
kė iš ‘Pravdos’ redakcinio dvnės! Katvnio girioj pa- konsei v atoiiams v isai nestraipsnio ‘Prieš ideologi- gai žmogžudžio Stalino bus toks lengvas, kaip sunius iškraipymus literatu- įsakymą, 1940 metais buvo kempėjusių
bolševikiškų
roję’ (Nr. 183).”
išžudyta virš 10,000 lenkų smegenų Maskvos davatka

Biuletinio

Gauname ELTOS biuleti?ius- J.uo! skaitome ir, dėJa’ _ dažnai turime dėti i
gurbą. Biuletinių kalba tokia velta, sutrumpinta, paduodamieji faktai tokie
skurdus, o tie oatys taip
apipinti kritika ir polemika, kartais ta kritika tokiai

“(2) Kai kas labai abejoja naivi> kad jokiu informaci_|
Pulkininkas James M. Hanley, aštuntosios armijos teisinio
dėl didelių generolo nuopelnų
g biuletinio negali SUJ
skyriaus karininkas Pusan mieste Korėjoj, iškėlė kaltinimą
tautai ir, suprantama, norėtų, ' ...
prieš kinu ir š. korėjiečiu bolševikus dėl nužudymo virš 6,000
kad tą didelį pagyrimų lapą '
k- i „• •
I
kas kitas, tik jau ne jus pats
ELTOS biuletinio galėtų amerikiečių karo belaisvių ir virš 7,000 kitu J. T. belaisvių.
Hanley kaltinimas sukėlė audrą visoj Amerikoj. Reikalas da
sau
‘bešališkai’ išrašytumėt. patarnauti musų spaudai,
bar aiškinamas ir Jungt. Tauaų organizacijoj ir čia.
Man gi, iš tikrųjų, neaišku, JeĮ duotų informacijų, o ne _________
_____________________________________
kodėl jus taip anksti, berods kritiką, arba jei informaci- ----------------------------------------------------------------------1930 m„ išėjote į atsargą, tai ją atskirtų nuo kritikos ir
A
1 •
j
yra. vos po kelių metų. ar (a) polemikos. Žinių iš Lietunusibodo tarnauti tautai ar (b) Vos visi vra pasiilgę, bet dė---------------jusų bosai rado T. nepakanka- ja ELTA tame reikale muRusinimo Darba,
kų. Tokio likimo neišvenmai geru tada? Ar tiesa, ka
, .
žmonės sako. kad T. darei pro- *» spaudal nepasitarnauja.
„ .. .
. „ , gia nė lietuviu “Įžymybės.”
jektus užkelti ginklų pagalba į
Norėdami atsverti \ aka- Už
mažesnes ar didėsltų kultūrą ir ją “išrauti su ,ies nuokrv„as jau gav0 at.
sostą kitą barzdotą brolį tau- PADĖKOS DIENA
tietį (dabar Vokietijoje) į vie“
isaknimts
rusai ir komu- il ti Korsakas, Venclova,
tą to, kurį jau buvai gruodžio
Kitur pasaulyje švenčia-; nistai lietuviai kiekviena »et sovietinia
raš
17 naktį įsodinęs, šis suuodė ma “derliaus šventė,” o proga nepaprastai aukština^
politrdKas j. Šimkus,
ir laiku išspyrė jus per užpaka- Amerikoje kasmet ketvirtą visa, kas tik yra rusiška. i-^Ear
VaH net ir
lines duris.
lapkričio ketvirtadienį Tokiems, kaip Tilvytis ir k-.^ą j --X
“(3) Is kur ‘biednas genero- švenčiama Padėkos Diena, jau ne Vilnius, bet “Mask-Jf .La, nartiio« linilas nuo tokios mažos algos
.
, .

Sovietinė Kronika

karo belaisvių.

Dabar toks mano.

cll pat kiaurus kriminalas pa- Anglijos darbiečių praPaleckis, iškilmingai n su;ka,lotas pnes Jungtinių
t
reforma liks
Tei
Iv O
džiaugsmu paskelbė, kad Tautų karius belaisvius Ko-kt-- - v \ ’k
iz?Xv^iLrEo^rejoj;
k,..
jo terminu‘tariant, “sava5 ^‘^^rikoje^^
atsirems » .A"g!’j<<S
‘„oriškai” isijungė i kolek- u ^ilt^nLiktiSSo
zmon.ų pasipnesimtvvus Sniečkaus užtikrini- į . z‘ i
Papiktinimo.
o ka, darb,eeiai gtųs į
į,u kolchozinė santvarka ^.lsevlkiskiem'
ėmogzu- valdžią, jie reformas tęs to
“^ntj .‘amžia^ Uetuvoje ?ZlamS taS Pras'kaltl.masr3Į bau. Taip atrodo Bimbos
;vesta ” Gedvilą Mickis
.nepi'ae‘s d?kaL Del pranašystės nedavatkiškai
Katynio skerdynių galingo- žiurint.
okupacijos pradžioj “amži:
gedmg3‘
•
- J • ,7 Aj - 1 - Itvlejo, bet del Korėjoj pa-. ... c. ,
Sne “Sn Pi'd>t«/kerdynių tylėti ne- ’"<*-<>* S"*»“
ninkam\. z!mę
amzinon|bus galima.
Jungtinių Tautų seime
va-musų
tėvynės
sostinė,".sį
8
;,.
d
?
e
į
tv
4.
Xe»
mosėin
meni
Belaisvi,
skerdynės
pa-jParyžiuje
eina “bendrosios
staiga » iš karto pasidarė fab- kun yra .itden^ geryb.ų
Šiemet _j Vilnių rugsėjo men.
-erozinės litera
•’ 1S•- gastrolių
♦ r
lOUO
del nusiginklarikantu ir stambiu žemvaldžiu
e*
. es _ 330 metų, “Stalino-Lenino kalt) a— -vaktvbinė
\aist\oine giozines
ilteia- gnz0
fllhaimo- kartotinai
. ,
i , , senai zmo- diskusijos
vimn ir nenašiu dnlvkn Tn1621
metais,
pirmieji
ang.
pranašiausia
už
visas.
leidvVln išleido dar T
i i i*
n?.a fakta, kad bolse\ikams Mnio ii panašių aaųkų. m(čia turiu galvoje ne iš dan
turos
įsieiao
j. nijos kolektvvas, per pus-L , _ . ,
atstovas R N Ran taT. ,
, ,
.
t>
n -•leiay.Aia
♦ ir aai
gaus nukritusį didelį valcų ma- *9 kolonistai šiandieninėj;
Raltušio
netikrinta
reda\
?
„ žmogaus gvvvbe nieko ne- oijos atstovas n. m. K«U taBaltusio patikimu ir reda- antr« menes,o nasmstns
Likvidavimas” me seime siūlė, kad keturi

Is Pavergtos Lietu vos
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Lietuvoje

dabar

jau

ne-

Baltušio

patikrintą

pasiar ‘kitos aplinkybės’?
“(4) Pulk. K. Škirpa, tamstos bosas, net dabar po 25 metų tebėra tik pulkininkas. *
tamsta 1926 m. daug žemesnis
už jį. staiga privijai jį ir per
4 metus pralenkei su kaupu. Ar
tai ne užgavimas jam. kaip ir
kitiems gabiems karininkams?
“(5) Jų» buvote tik majoras
(kelių šimtų žmonių vadas),
vienas iš tų daugelio nežinomųjų iki pat gruodžio 17, 1926 m.
Iv
vvov V<4,ic
ir vrzvo
vos per
kelis vna+uo
metus ‘‘ncvrrtnJA
negirdėtu greičiu’ iškilote į generolas,
ar nepadėjo tam ‘tik vienos
nakties’ egzaminas brolių (namų) kare, pakeliant ginklą
ne prieš užsienio priešą
prieš beginklę savo tautą. nes.

pirmuosius riebesnius me-p^ka’-i £i„arbintoju.
“„ritinti ” t.j'Nr 177 atsrausta ios kriti S “'E
AbC!i3Z0inevas konvencijos ir pana- b kad jie' pareikštų, jog jie
f
SKCiU
U
2L
P
"?
aZ
^..
kad
ASS
?
.
m,est,j
‘
,
Koncertu
?‘lšųs popieriai bolševikį „e-nesimes į karą.
naujojoj zemej

t-yr?
lus

mėtj pamaidomi

kitokia yaj visas Indijos “neuta^?‘y Pa~ ralus” pasiūlymas. Tegu
a.e įsny s suejna Stalinas su Trumariausieji, galingiausieji, gu- naujos, komunistinės mora- ,-jgavo B. Dvarionas ir K.-un
lu
'ai( • 0 S1S-, nu ir Churchilliu ir tegu
nės, kurių vaišėse dalyvavo driausieji, rusai viską išra-iės skelbėja.” Tačiau Šim- Kaveckas.
tema.
ikalbasi Bet apie ką ir pa
90 Žmonių.
kaus
apybraižoj
jis
randa
—
Mokslų
Akademijos'
gal koki teisingos taikos
do ir atrado.
N.U0
Pį™.«'Į vaišių ir
Irano
Paskola
^eilę stambių trukumų.’ darbuotojai Brundza, Šimplaną? 0 iš žodinių paLietuviai bolševikai ^'Esą,
paeina tradicija svęsti Pa“negalima tik regis- kunaitė ir Seibutis atliko Irano vadas Dr. Mossa- reiškimų dėl “taikingumo”
.
. ...
f{ėkos Dieną. 1668 metais net nebolševikai, kurie no-LJA’t;
Plymouthe Padėkos Diena ri išlikti gyvi ir nepatekti; *- • '"y • 1 ,, P k •'
tyrinėjimo darbus Ši- degh praeitą savaitę išvyko naudos tik tiek tegali būti,
7SH HlIVA
Čvenėiomo
!f
\
P lutės,
enčiama lro<5_
kas- ! 1i Sibiro VDrrril
vergų af/vv-vlrlos
stovyklas,
iUies- Pagėgių
Pagėgių ir Priekulės namo. Prieš išvykdamas iš kiek iš p. Rau siūlymų.
jau
buvo sv
. ,
.............
.
+o
iLt-i
cova
“
Ton.
!
kad
.
^
ai0
Smaku?,
nes
ta-rajonuose.
Rugsėjo menesi Amerikos jis prašė duoti jo
met, o vėliau ta šventė pa- turi savo ištikimybę “Tary
kraštui
125,000,000
dolerių
•_
To
?.
ia
.
l
s
^ciais
žodžiais
įybinė" .\ . . literatūra, vado- taip pat sudarytas Nemuplito po visą Naująją Ang- bų tėvynei” Įrodyti savo y*'y/
Paryžiuje dabar barstosi įs.
bol- no žemupio pievų žemėla- paskolos
ijją, 0 paskui ir po visą kra- nuolankavimu rusams
T‘ ‘ "šlovingosios
1 §
Paskol'os klausimas bus kalbingį diplomatai, kurie
ševikų partijos nurodymais, pjs>
lankstosi. Ir giria.
vystėsi, a.;go ir stiprėjo bei —Lietuvos žmonės ver- svarstomas, bet amerikie-tlk ne^P daryti garsias
p.^1
Pasaulis stebisi, kaip ru- i pasiekė žymių laimėjimų čiami minėti kruvinąjį če- čiai stebisi, kodėl Iranas deklaracijas. Nuostolių is
—x čia ---1__------ _• ,ler.g— luitna ouvo švenčiama ne . ... , _
,
T.
y..
nesulyginamai
kalbli šal meltam nėra,
įsai viską išrado. Jie išrado kovoje prieš beidėjiškumą kos kūrėja Dzeržinskį, bol-1 negali susitarti su Anglija
viau parodyti ‘didelio narsu- kirtai nustatytu laiku, bet; j . . -. j§ra<40 radio iie ir apolitEkumą, prieš bur- ševikų vadinamą “Geleži-1ir gauti per metus 200,000,- bet ir naudos iš jų tik tiek,
mo’’
prezidento
proklamacija.
Jie įsiaao raelio, pe
nacionalizmą ir nju Feliksu.” Ryšium su jo 000 doleriųpajamų iš alie- kiek 1S Pel^
"ie, K«.a T. nepanorėjai antroj lapkričio mėnesio
XX žuazinį
**
lietuvių tautą gelbėti nuo bo!- pusėje.
Nuo 1941 metų ,?! . . .'
.
, kosmopolitizmą, prieš visus mirties sukaktuvėmis buvo jaus pramonės?Jei Iranas J
ir
visokius
.
.
.
liaudžiai
paaiškinta,
kad
“
jo
vardas
gali
pats
aliejų
kasti
ir
ji
Kandidatų
Daugėja
ševikų pavojaus 1940 m., jeigu Padėkos Diena švenčiama;. zjy°jasl ir P^aciai naudosvetimos buržuazinės ideo- yra tampriai susijęs su pardavinėti, tegu tą daro n Praeitą savaitę pasiskelT. matei ir radai galimu tai pa- ketvirtą ketvirtadieni lap- ^aS?*. ,
.
naujas kandidatas į predaryt-: 1926 m. ir buvai įsigijęs kričio mėnesi
Lietuvoje tokie rusų pa- logijos pasireiškimus, apra- Raunu. Mat, Kaune 1897 pelną ima. Jei to negali
‘daug praktikos’ (jei paskutinis
* ’’
sigyrimai skelbiami, kaip sydamas pokario laikotar- m jjs vedė revoliucinį dar- padaiyti, tai kodėl nesuki- konų partijos—Kalifomijr buvo caro valdžios tana su Anglija.
nebuvo išpustas, šiaudinis viPadėkos Dieną švenčia- į švenčiausieji faktai ir lietu- pį, autorius to visko neatridento vietą nuo republidaus pučas)?
me ir mes lietuviai kartu su t viškoje bolševikų spaudoje skleidė, rašytojų kūrybinę areštuotas.” I karo muzė- Dr. Mossadegh gąsdino!jos gubernatorius Earl War“(7) Aš anaiptol nepritariu visais Amerikos gyvento- vienaip vien kalbama apie veiklą silpnai suriso su jaus sodelį ta proga buvo
ren.
pusbernių laisvei keliuose mies- jaįs.
Ir mes dalyvaujame rusų tautos neišpasakytus šventa literatūros darbuo- suvaryta daugybė žmonių, Ameriką ir Vakarus tuo, Naujas kandidatas yra
tehuose 1926 m. vasarą, bet ar “rudens gerybių” skirstyme laimėjimus mokslo, meno ir tojų pareiga—nenuilstamai Mitingą atidarė Kauno sri- kad jei jam nebus duota
propaguoti kilniąsias tary- tįes kompartijos sekretorius J?1,?1^’..taiTbolseviįma.s ga' labai populiarus žmogus
J; P®*tetejau kad tar. įvyko del j,. gaiįme pasidžiaugti savo visose kitose sritvse
vakarinėse valstijose.
Jis
v?.?.
*a«
i _x_ _
.. *
h įcirro tati h’4n0 I n Ui
d,del,o nipęrtingumo senom darbu uždirbtomis gerybėbinio patriotizmo, proleta- Ozarskis,
pažymėdamas, Ii įsigalėti Irane. Toki gąs stovi liberališkame republiLietuvoje tai daroma ru rinio internacionalizmo idė- kad Dzeržinskis savo veik- dinimą amerikiečiai vadina
dzinlaičio. neskubėjusio perduo- m1’ ,r pne skaniai paruosto
sinimo tikslais. Kaip Mu jas, apdainuoti savo kuri- ją pradėjo Vilniuje ir buvo šantažu (blackmail). Jei konų partijos sparne ir
ti savo pareigas, kaip jo rango s^a‘° pasilinksminti ir savo
ravjovo Koriko laikais, taip niuose didvyriškus darbus vienas iš pirmųjų, kuris Irano vadas Mossadegh bu- daug k«o skiriasi nuo konbiurokratų klikos, norėjusių artimuosius priimti.
daba rngifįkaciia vra
šalininpuikiosios Tėvynės, statan- skleidė marksizmo-leniniz- ,tų tikras reformų
...
. . servatyvių vado R. A. Taft.
pademonstruoti
pabaigtuves:
Bet Padėkos Diena mums
,.
.
,
p
•Va. tik žiūrėkit, kokie me, ge. galėtų turėti ir kitokios fvarbla“s>y okupantų tiks- čios komunizmą, nesutaiko- mo idėjas Lietuvoje. Tarp kap’ J1S per kelis menesius
Tuo tarpu ir trečiasis
— ir
........................................
butų
pravedęs
nors
vieną
las.
Tik
dabar
rusifikacija
mai kovoti prieš visus ir vi- Kauno darbininkų vedęs
kandidatas, dar nepasiskel
ri buvom, ir štai kas butų be reikšmės. Mes šventės prokitą
savo
reformų
reikalin

vedama
daug
žiauresnėmis
sokius
nacionalizmo
pasirevoliucinį
darbą,
organimusų.’
Komunistai net 1940 ga
turėtume
prisiminti
bęs, gen. Eisenhower, vis
m. raudonoms įguloms esant, tuos musų tautiečius, kurie priemonėmis.
reiškimus.”
zavęs streikus, leidęs revo- game kraštfe. Bet visos jo daugiau minimas. Gen. Ei“reformos” buvo nacionali senhowerio šalininkų dau
vos kelis šimtus tebuvo išsipe- “rudens gerybių” skirstytaigi, Rodą atvirai pri- bucinę literatūra,
Edą Vienas Kitų '
pažįsta, kad bolševikams _<<T R „ Nr 13 ^riasi zacija ir sustabdymas alie giausiai yra rytinėse valsti
Ya ber®;kia aĮsk,ntl’
me nedalyvauia ir kenčia
So j, iė^'dar Silpni te-ialk’ nesvetingose padangė- Bolševikišku terminu ta menininkams ir rašytojams . , ivairiuoge žemėJ ukio jaus pramonės, dėl ko Ira jose.
riant, tai ne ėdimas, bet tik
tilc vipna “šventa Kaa l'a*nuo&e žeme. ūkio nas atsidūrė piniginėj sky
buvo, bet jūsų vėjo malūną, dėTik taip minėdami Pa “savikritika.” “Atgailoja” tolipka
Taip iš palengva rinkimų
Dareica”- visais bubnais ir kursuos€ Jau es^ apmokyti lėj ir kraštui gresia susmu
pareiga . visais bubnais ir
kolchozininkų.
ja. gerai išpūtė, ir padėjo susi- dėkos^ Dieną duotume jai ir
kampanija
darosi karštes
kimas.
ir prisipažįsta kalti, prašy- cimbolais trimituoti tai, ką
’
krauti iš tautos gerą kapitalą, lietuvišką prasmę.
Dr. Mossadegh lankyma nė. Tik demokratų šone
damiesi atleidžiami už sa nurodys partija.
Km Gauna Medalius
“Ar sulauksite dar karta to.
sis Washingtone, rodos, “viskas ramu.” Ar prezi
kios progos, aš nežinau. Tik i Progų pasikviesti prie ge- vo “nusikaltimus partijai ir
Toliau Šimkus taip bara-; Lietuvoje prie Stalino nieko nedavė ir Irano vadai dentas Trumanas bus kan
jau nepatarčiau vėl bandyti, r.vkių skirstymo nuskriau- valstybei,” kad nebūtų ap
nes galite nagus nusvilti, jei ne stuosius ir kenčiančius mu- kaltinti “nuolatinėmis nuo- mas ir mokomas: “Litera- medalių duodama daugiau turės rimčiau pagalvoti ne didatas, ar ne—lieka neaiš
nuo beginklės tautos. Ui nuo sų tautiečius duoda mums krypomis nuo generalinės turinė kritika autoriaus ap- negu prie Smetonos. Stali- tik apie “imperialistų” ne ku ir gal liks iki ateinančių
padoresnių savo verslo draugų.. BALF’o šalpos vajus, kuris linijos,” visa eilė žymių so žvelgta silpnai . . . jis neiš- nas blėkų nesigaili, by tik dorybes, bet ir apie savo metų vasaros.
—J. D.
pačių trumparegiškumą.
(Nukelta į 5 pusi.)
norinčių geriau patarnauti savo dabar vykdomas.
vietų rašytojų ir meninin- kėlė svarbiausių literaturi-1
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Nr. 47, Lapkričio 21, 1951
KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Poslapis Trečiai

KELEIVIS, SOBOSTON

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS SKAITO, KASO
TAS DUONOS NEPRAŠO

kas, sakydamas, kad cho
ras negali dainuot opozici
jai.
įdomu, ką choro pirmi
susirinkimas. Kažkodėl ne
“Naujienų” Koncertan
Pats Save Giria
ty of Christian Doctrine.
ninkas skaito opozicija?
daug narių dalyvavo.
Žmonės Netilpo
, Organizacijos tikslas yra
Ar tas organizacijas, kurios Šiuo metu eina nomina Išklausius pranešimo iš
skleisti krikščioniško moks
nepriklauso parapijai? Bet cijos į SLA Pildomosios buvusio banketo, atrodo,
šaltas
•Ankstyvasis
1
V oras •.ir lo pažinimą xxir jo
ĮV praktikaUittOtAIVU’’
tcse organizacijose yra Tarybos narius. Tautinin kad liko virš šimto dolerių.
sfuegas, daugmaž savaitę vimą taipgi
; t?
maždaug pusė tų pačių pa kai į SLA pirmininkus no Musų iždininkas drg. F.
paviešėję, išnyko. Sekma- darbą ko didesnį pasaulierapijonų, tik plačiau galvo minuoja S. Gegužį, kuris Spudys nepasitenkinęs, jis
dienj, lapkričio 11 d jau a skaifių.
jančių, kaip choro pirmi prileido komunistams su- sako, kad musų LDD 7
mažai sniego tebuvo likę ir skaitininkai aiškin0
ninkas. Jose sutelpa visų skaldyti SLA. Į iždininkus kUOpa duosni, ji visur ir viemperatura sieke arti oO kiško mokslo tie5as Buv0:
religinių bei politinių įsiti nommuoja Juozą Ginkų. šiems
laipsnių.
Todėl tądieną užsilninta ir ie Sv. Eašt |
sįerns visuomeniniams
visuomeniniams rei
rei
kinimų
žmonės,
o
jų
nariai
Ginkus Brooklyne turi ra kalams paaukoja, o todėl
įvykęs rudenims • Naujie- Buv0
kad Ž!non&5'
aktyviai dalyvauja Lietu dio valandą. Jis pasistato turi but turtingesnė.
nų koncertas is tikrųjų is-privalo
tai j^į I
vos laisvinimo darbe.
kokį “spoksmeną” ir tas gi Musų moterys pasiūlė
rodė rudenims, o ne žiemį- Sv Raštas reikalauja ži.
Be to parapijos klebonas ria Ginkaus nuopelnus “lie ruošti atvelykio proga mar
nis. Nesaltas ir saulėtas „
nebuvo sak
kad
pridėjo savo lemiamą žodį, tuvių tautai ir visuomenei.” gučių vakarėlį. Taip ir nu
oras žymiai pnsidejo pne
njmas
, gv Rašt
kad bet koks choro kvieti Po tokio išgyrimo pats Gin tarta.
gero jo pasisekimo
Žmo- jvalo
asidėti nu0 kuniRengimo komisija
mas galimas tik per jo as kus, kaip pradeda ačiuoti toji pati: P. Kriaučiukas,
mų buvo tiek, kad Sokolų gų
Nebuvo 5akyta> kad
menybę. Apie tai sužino ir ašaroti, kad jis nei pats B. Spudienė, Uršulė Ballas
etdvion salen netilpo. Pro- vyskupai ir kunigai tun atjęs,
koncerto rengimo ko nežinojęs, kad toks didelis ir J. Rimavičius. Draugės
giama buvo tokia ir taip siža<Jėti krauti turt
jmti
misijos narys, puikiai pro asmuo esąs. Tikras cirkas. T. Gervickienė, J. Rama
gerai atlikta kad viskas bu-pinigus ,JŽ ,,jižia5_ š)iubuS)
gai
pasitaikius, per parapi- Daugelis
\o. be pilekaisto. Galima kldkgtus> Buvo aiškinama
brooklyniečių nauskienė, A. Buivydienė,
os pikniką, kreipėsi į kle mano, kad J. Ginkus per Uršulė Krausse ir M. Akepriminti, kad tų dienų neie pasau!iečiu talli4 ku.
boną. Gal jis leis chorą, savo radio valandą nieko lienė pakviestos į talką
pasitaikė žymesnio lietuvių:
Eet r;eatsižveigta'
kuri
daugumoj sudaro
nauparengimo. Tik ateitmin-i.-Į tai, kad kunigai už savoj’
......
x
. vertinga neduoda. Ar ne- margučių vakarėliui rengti.
jaKunai,
dalyvaut
rengiabutu avart kad p. Gin. LSS Centro Komiteto
kai ir neo-Iituanai turėjo; apaštalavimą turi gerą gyman koncerte. Gautas dar kus, vietoj jupintis apie sekretorius J.
savybės parengimus.
Buivydas
venimą, o pasauliečiai tureaiškesnis atsakymas, kad SLA iždą, paaiškintų visuo-1 kvietė kuopą, kad ji gauSekantis žymus parengitaikininkaati dv.
mas, kuns galės turėti ge- kai
Ka)bėta socialiais ir Prezidentas Truman ilsisi West Key, Fla. Jaunas berniukas, choras neturi teisės niekur menei, kaip jis tvarko iždą'šiai dalyvautų LSS, LDD,
dalyvauti be vyskupo leidi surinktą kun. Remeikos į “Keleivio,” “Naujienų” ir
John D. Lawer, nutarė jj susitikti, o todėl atsikėlė ir išėjo
ras pasesas, yra tai San-'ekonominiais
klausimais,
mo.m
ant kelio, kuriuo prezidentas eina pasivaikščioti anksti rytą.
daros koncertas. Įvyksian- Be, resak ,
kad vis
ir.
... x
vargonininko užmušimo iš-.“Darbo” skaitytojų konfePaveiksle
matome,
kaip
ankstybieji
žmonės
susitinka
ir
p»
.
LT?.
n3s,kre,
P*?
’
nes
tyrimui, žmonės tada au-1 rencijoje, kuri bus gruotis sekmadieni lapkričio 2o ma ta. klausimas tinkamai
sisveikina.
Berniukas
atrodo
visai
patenkintas
pažintimi.
e. 1 e is '.argas eiti nuo koj'o norėdamj tų dalykų iš-‘džio (December) 9 d., 1:30
* ? Chl?aSos Lietuvių Au- urj but jšrištas
iju
Ainošiaus pas Kaipošįų. aiškinti ir jie norėtų žino-J vai. po pietų, 180 Ne\v
ditonjoj. To parengimo di- adminfefracijoj.
Gal dar butų reikėję kreip-7 ti, kaip tie pinigai išleisti,'York Avė., Neuark, N. J.
deli, meniški, tautiško sti
GARDNER, MASS.
spalių
25
d.
\ald\ba
pi
atįs j kardinolą, o gal net į!
—i •
liaus skelbimai Bridgepcrte Dangiška Šviesa
Toje konferencijoje pada
nešė
kad
šiais incirtife
metais u<iug
daucpatl*■pOpiezll
• i ... Ar nebu, ar neišleisti,
ncac,
Anų
ir kitose kolonijose jau nuo Radio Bangomis
ki irtis Mus Retina
!<aS..ęa?e_nnta.lr Į*rtvarky-tų malonu, kad iš Romos Tautininkai Susiuosto su lys svarbų pranešimą drg.
senai puošia bizniškų įstai
J. Kaminskas, ką tik atvyChicagos lietuvių tarpe
gautas leidimas PaterMusu miestel
ries ant ta vasarnamy- Bet gaila,
Komunistais
gų langus.
i kęs iš Europos VLIK’o nane retenybė išgirsti, kad’
pasaulini kara^uriskaitv-S-a^ meta.is. ~1au Perv^" šono lietuviškos parapijos
Kaip
pas
kriaučius
Biook1 rys. Antruoju pranešėju
Veik Lietuviu Tarpe
gulu eina po "Margučio” j davome lie*tuvių apie 700! u
Pa?erinimais PasĮ‘chorui dalyvauti rengiamalyne, taip ir SL.A dvi kraš- bus drg. Kipras Bielinis,
šiais paskuti-1
Turesime V15ais me koncerte?
Demokratų ir republiko- programos. O ta programa žmonių
tutinęs
srovės susiuosto.! Konferencija svarbi ir reibaigiasi 10 vai. Bet sesta-j
metais musų senieji!^
pagerinimais
pasičia žinoma kaltas renginų vadai sutarė kitais me
Kai kur SLA kuopose ko- kalinga.
Joje dalyvaus:
}
komisijos įgaliotas na munistinės davatkos pare- ‘ Newafko, Patersono, Lmtais savo konvencijas laiky- diemų vakarais tuoj pO’ateiviai pradėj0 sparčiai lorui sušilus.
ati. r,,
.
a
i? * . i ku- “kMargučio” programos se- nykti vienas po kito. Daug
rys. Tas kvietėjas yra “kal
Chicagos
Amfiteatre,
Susirinkime buvo renka tas ’ tuo, kad jis nepasitei- mia Gegužio ir Ginkaus • deno, Elizabetho, Kearny,
virt pne
II ov.Į,
,.
. . ... senų organizacijų darbuoto- ma valdyba 1952 metams.
ris yra
prie ^o-viuo
43-cios ir
So.'
kandidatūrą.
Komunistai ,Cliffsidės, Jersey City ir kiravo pas Patersono demo
Halstecl gatvių.
Reiškia,lįVd^ , Šv;
nebeturime musų tarpe,
Į valdybą įeina šie asme kratų partijos vadovybę, iš šiuo metu jau nestato savo'tų vietų atstovai,
stockyardų distrikte, netoli J?1 ?.<ld a
Jj..?
®|Vien šiais metais mirė:
sleito į SLA viršininkus; Į LDD 7 kuopa vienbalsiai
didžiųjų Chicagos lietuvių|Suncia.
Edvardas Miškinis, 65 nys: pirmininkas Jonas ^ur jį gavo leidimą, kai jiems geri šimtaprocenti- (nutarė konferencijoj dalyV, aitiekus, vice - pirminin- choras dalyvavo priešrinkikolonijų. Kitais metais to Tos programos yra du sy-!metų amžjaus> mirė ^0 kas Ahonsas Belskis, finan- mįnėj miesto majoro kam niai tautininkai.
vaunti.
siu
ilgesnės,
negu
jėzuitų
E
d
Paėjo
iš
Vilniaus
kraPaėjo
kios konvencijos būdavo programos
Reikia pnpa
šų raštininkas Jonas Beina- unijoj, ten išpildydamas Jeigu kas mano, kad
laikomos Chicagos Stadiu- žinti, kad jos yra taipgi što.
WINDSOR, ONT.
dišius, užrašų raštininkas programą? Gal tuomet už tarp diktatūrų išpažintojų
Veronika
(Misunaitė)
me, kurs yra toli nuo lietu bent du sykiu krikščioniš^a(j choro pirmininką yra dideli skirtumai, tas la
_
..
.Yurkus, 65 metų amžiaus, kanda Šerksnienė, izdininvių kolonijų.
Amfiteatre ,
kė Veronika Remkutė; di- saliune paprašė? Šiame rei bai apsirinka. Skirtumas “Dr. Vincas Kudirka” Čia
kesnės,
negu
jėzuitų
P
ro_
m
į
r
ė
vasario
22
d.
Rodos,
nutarta laikvti konvencijas 1
. į
rektoriai—Jurgis Pranskus, ięaie Vra “nekalti ’ chore tik spalvose.
Brooklyno Kanados Lietuvių Ben•paėjo iš ^binonijuo.
Žemaitijos
cel
kad
bus
įvesti
®
J
cei
to,
Kact
jame
GUS
Įvesti
~
Tn- j i
•
• ,
vėdinimo įrenginiai. O tas W
PbT . Ona (P-nskytė) Majau- Mariinnn
Edv^kriaučiuose tabai gražiai druomenės Windsoro apykaišto. Svarbiausioji bib- skfenė
amžiaus> kubas i amkunas, Edyar- jįe sudaro tame chore dau- susiuostė komunistai su Ty-j lenkė, minėdama Lietuvos
atsieis
Redas Tambūras, Ignas Kar- gumą, beveik visas choras sliava ir Ginkum. SLA no- kariuomenės šventę, rengia
, ... apie
. $300,000.
,
•• listu klaida vra tai perdidepublikonai savo konvencijų lis Minimasis Liuteriu. Ypač mirė kovo 14 .
tonas ir Boleslovas Cheka-Įgusįde(ja įg
gaįia> jįe
minacijose susiuosto ir vėl. viešą vakarą kroatų na
pradės liepos 7 d., o demo vieną vakarą nesmagu bu Pranas Jonaitis, 63 metų tauskas.
Parko
gaspadone
vadovybėj
ir
jiems
yra
kratai pradės liepos 21 d. vo klausyti, kai paskaiti amžiaus, mirė balandžio 2 riaus šiame susirinkime ne- užčiauptos burnos. Patar- Ar nevertėtų Amerikos muose, 2520 Seminole St.
Yra prarr.atoma, kad re ninkas aiškino Liuterio mo d. Paėjo nuo Seredžiaus, rinko, vėliau manoma sam- .įna naujakuriams šiuo rei- Lietuvių Tarybai iškelti tų Programoje K. Inčiurcs
“Dr. Vincas Kudirka.”
publikonų konvencijoj ne kymą apie išganymą per ti Kauno apskr.
šarlatanų
veiksmus,
kurie
dyti
už
algą.
Taipgi
neisja
j
u
SU
sirupinti,
kad
lietuRežisuoja E. Dauguviepaskutinę rolę vaidins adv. kėjimą, be gerų darbų. Tie Andriejus Adomonis rinktas liko ir parko tvar- vįgjęj kultūriniai reikalai vadina save patriotais ir
tytė-Kubilienė. Vaidina Ha
Antanas Olis, Chicagos Sa- sa, tai nėra Liuterio išmis (Adams), 69 metų am kytojas arba policistas.
broliaujasi
su
didžiausiais
nenukentėtų
dėl
jų
pačių
miltono Lietuvių Dramos
nitary District prezidentas. tas, o apaštalo Povilo. Bet žiaus, mirė gegužės 14 d.
lietuvių
tautos
priešais
ko

A.
Juška.
apsileidimo.
Kolektyvas “Aukuras”.
Paėjo nuo Alytaus.
munistais? Lietuvos nepri Vaidinimo pradžia 7 vai.
krikščionims autoritetu turi Elzbieta (Krikštaitė)
Švikas.
Romos Katalikų
klausomybės gynirrce, ro vak. Po vaidinimo šokiai
but ne Povilas, ne Liuteris, Struzienė, 63 metų am
PATERSON, N. J.
Suvažiavimas
HARTFORD,
CONN.
dos, sudarytas bendras ke ir kiti smagumai. Apatinėj
ne popiežius, o Kristus. O
Kai Chicagoj buvo atū jis neskelbė išganymo vien žiaus, mirė gegužės 16 d. Choras ir “Vyskupo
turių srovių frontas. Jeigu salėje veiks bufetas su visų
Lietuvos Kariuomenės
Faėjo nuo Biržų.
Leidimas”
žęs ankstyvas šaltas oras ir per tikėjimą.
taip, tai kaip ketvirtos sro rusių kanadiškais gėrimais.
Pranas Judaitis, 73 metų Amerikoje, beveik kiek- Šventės Minėjimas
gausus sniegas, tai tuo pat
vės atsakingi žmonės įvai Nepraleiskite progos pama
laiku čion suvažiavo iš visų Po minėtos paskaitos amžiaus, mirė gegužės 16 viena lietuviška parapija Lapkričio 25 d. Hartfor- riose organizacijose susi- tyti šį įdomų ir reta_parenJungtinių Valstybių kardi apie išganymą per tikėjimą d. Faėjo nuo Mariampo- turi savo didesnius ar ma- de bus minima Lietuvos ka- gieda su mirtinais musų tė gimą
P. J.
•
nolai, arkivyskupai ir kito- be gerų darbų teko girdėti lės.
žesnius chorus. Bet kad jie riuomenės atkūrimo 32-ji vynės Lietuvos prieša:s ko
,kios
.
,
m_ x__ l:  xtokį
„i„- juokavimą: “Dangiš
Antanas Nalivaika, 73 negali savystoviai, be aukš- sukaktis. Minėjimas prasigalybės.
Tie ibažnyti
munistais?
Musų tėvų klasto Lietu
niai kunigaikščiai apsistojo kai šviesai paremti ketinau metų amžiaus, mirė birželio tesnių instancijų leidimo, dės 10 vai. pamaldomis šv.
27
d.
Paėjo
iš
Suvalkijos.
LDD 7 Kp. Susirinkimas vos išlaisvinimo siekia Ame
ne vienuolynuose, o kapi pasiųsti dešimkę, bet susi
viešai pasirodyti su lietuvis- Trejybės bažnyčioje,
Lietuviu Utaryba ir ioj’
Elzbieta
Dagienė,
75
me

talistiniame viešbutyje, kur laikiau. kai išgirdau, kad
ka daina, parodo šis fakPa^ dieną Lietuvių Lapkričio 11 d. buvo rikos
vykdomas
Vaiu«. Parimki.
tų
amžiaus,
mirė
liepos
2
ir posėdžiai buvo laikomi.! išganymui užtenka tikėjitas. Gal kur nors kitur tas Mokyklos salėje, 339 Capi- LDD 7 kuopos mėnesinis tautieti, tad jos darbus!
d. Paėjo nuo Biržų.
Tą suvažiavimą sušaukė mo.”
netinka, bet Patersone taip tai Avė., įvyks antroji daO n a (Grigaliauskaitė) yra.
taip vadinamą ConfraterniLaisvamani*.
lis. Programoje: šiai suSabulienė, 51 metų am Lapkričio 3 d. rengiant kakčiai pritaikytos kalbos,
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
J
žiaus, mirė liepos 28 d.
koncertą Lietuvių Piliečių dainos, deklamacijos, tautiKazimieras Balsevičius, Klubui, kartu su J. Stuko i niai šokiai ir kiti įvairumai,
Keleivio” Kalendorių 1952 Metams J
65
metų
amžiaus,
mirė
rug

vadovaujama radio valan-' Po programos bus šokiai
LENGVAS BUDAS . . .
Jau 40 metų “Keleivis” kasmet leidžia didelį,
piučio 6 d. Paėjo iš Suval da, buvo kviečiamas vieti- grojant geram orkestrui,
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
100 puslapių kalendorių. 1952 metų kalendorius •
kijos.
nės parapijos choras atlikti Veiks bufetas su įvairiais
Stanislovas Baranauskas, dalį programos.
jau
ruošiamas spaudai. Jį jau galima užsisakyti. {
užkandžiais ir atsigaiviniANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
68 metų amžiaus, mirė rug įgaliotas koncerto rengi- niu. Visi Hartfordo ir ap“Keleivio” 1952 metų kalendoriuje bus daug »
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
sėjo 17 d. Paėjo iš Rygos. mo komisijos narys kreipė- linkinių vietovių lietuviai,
skaitymų, gerų straipsnių, informacijų, eilių, pa- •
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su
Kazimieras Kazunas, 70 si į choro vadovą dėl jo jaunimas ir senimas nuoširlengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krautarimų, plati kalendorinė da’»s, saulės tekėjimai 1
metų amžiaus, mirė spalių choro dalyvavimo rengia-įdžiai kviečiami dalyvauti,
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
ir nusileidimai per apvalius metus ir daug visokių ♦
2 d. Paėjo nuo Pasvalio. mam koncerte. Vadovas at- įžangos nebus. Šį minėjižinių.
‘
•
KAINA 36 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti paito
sakė,
kad
jis
tuo
reikalu
mą
rengia
A. L. L. Hartfor“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. •
Vasarnamio Bendrovė
ženkleliais.
nieko negali daryt nepasi- do postas ir moterys rėmėUžsakymus ir pinigus prašome siųsti:
KELEIVIS
*Ii
Lithuanian Outing Asso- taręs su choristais. Choro jos.
“KELEIVIS”
Z. Strazdas,
636 East Broadvray
So. Boston 27, Mass.
ciation, Ine., Lietuvių Va-;susirinkime šis klausimas
ABU ANKSTI ATSIKĖLĖ, SUSITIKO

Kas Girdėt Chicagoje

_

Kas Naujo Brooklyne

i

sarnamio Bendrovė, turėjo buvo iškeltas, bet jam papriešmetinį susi rinkimą sipriešino choro pirminin-

Minėjimo Rengimo
Komisijos Pirmininkas.

636 E. Broadvray, So.Bosto n 27, Mass.

į
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LEIVIS, SO. BOSTON

gruodžio 17 dienos perver
smu (pradėjo šį “garbin
gą“ žygį lyg pelės naktį,
todėl jį reiktų vadinti nak
tiniu perversmu), išėjo gin
ti savo caristinių privilegi
jų,
sulaužydami priesaiką
Lapkričio 23 Dienos Proga biama nepriklausoma valsnuvertė
teisėtą
valdžią
Buvo kiek jau rašyta apie
. Lietuviai karininkai
uzurpuodami ją sau, pa
Lietuvos karininkiją, bet p.
bajorų nužygiavo \ arsuskelbė vieną iš karininkų
K. Žuko straipsnis, atspaus- vos S11^: Lietuva jiems bu
avantiūristų
diktatorium,
tas “Naujienų’’ š. m. 80-85 vo. -Lau sv®Vma*
ta}; į
sumindė konstituciją ir tuo
nr., verčia dar apie tai pa- syklės be išimties, keletas? iš
galutinai suteršė atstatant
kalbėti.
j bajorijos grižo Lietuvon ir
nepriklausomybę įsigytą
Caro laikais karininkija Pridėjo prie valstiečių žy-1
garbingą karininko vardą.
daugiausiai buvo iš bajotokių maža. Man
: Tiesa, dėl krašto aprami
rijos luomo.
Karininkai, keista, kad is bajorijos p.
nimo pastato porą iškamšų
Žukas randa tik du brokurių ištikimybe rėmėsi
iš civilių tarpo, tautininkų
sostas, laikė save dar la- lus Koscialkovskius ir Putvadų, paklusnių karininki
Korėjos fronte marinų generolas G. C. Thomas (kairėj)
biau privilegijuotu luomu. vinskį. Atrodo, kad bro
jos klapčiukų, bet tai buvo
tariasi pafrontėj su vyriausiuoju Amerikos karo laivyno
Lietuvos bajoraičių irgi bu liai Plechavičiai tai per
tik tuščias akių dūmimas:
Pacifike viršininkų, admirolu A. W. Radford. Dešinėj
vo nemaža nuėję šiuo ke skaitę turėjo užsigauti. . . .
viską diktavo karininkija,
stovi adm. R. E. Ofstie.
liu. Bet apie valstiečių sū O juk Povilas drįso pasi
o “prezidentas” buvo jų
nūs to pasakyti negalima: skelbti net Lietuvos dikta
įrankis. Liaudis buvo atjiems sunkiau buvo patekti torium. Toki jo parašą su jų. kaip ir kiti valstybės jus—amžina vergija sveti • stumta valstybėje nuo po
diktatoriaus titulu aš pats
Į kadetų korpusų.
tarnautojai. Tos visos pri- mam atėjūnui!
litinio gyvenimo: karininTodėl pirmam pasauli- mačiau po Įsakymu 1926 vilegijos musų karininkijo- Vos kiek prasiblaivius kija su “tautos vadu” priešniui karui prasidėjus caro metais gruodžio 18 d.
je buvo parsineštos monar- Lietuvos padangei, karinin- akv valdė kraštą, kaip nuoarmijoje lietuvių valstiečių
Tiems, kuriems buvo ne- chijos liekanos, jos ir suda- kijoje ima pasireikšti ne- savą ūkį, nieko neatsiklaussūnų labai maža buvo kari pakeliui su bolševizmu, nei rė tą prarają tarp kareivio, normalumai demokratišku- dama. Visos valstybės apaninkijos kadruose. To ne su lenkais, vienintelis jy karininko ir civilio, nors jie mo supratime: nori diktuo- rate atsakomingos vietos
galima pasakyti apie bajo laisvei uostas buvo Lietuva. visi vienoje ganykloje buvo ti politikos vairuotojams, buvo užimamos karininkiraičius: caras gynė jų pri Jie grįžo tėvynėn gelbėda tarves ganę. . .
primesti šabo valią. Ma- jos. Pelningi bizneliai irgi
vilegijas—jie carą.
mi savo gyvybę: jų pradėta
Prieiname prie lapkričio nau> atsimena p. Žukas, jė- buvo jų atstovaujami.
Hindenburgui
sumušus karjera bu' o baigta, reikė 23 d. Ji yra istorinė, taip. 8a išlaisvinimą vieno pulko,
Prūsijoje geriausiai paruoš jo vėl pradėti gyventi iš Betgi visa istorija sudaryta va^° IS Kauno kalėjimo,* Ponas K. Žukas sako,
tas caro armijas, kurioms naujo. Pai bėgusioji kari iš eilės panašių įvykių g|nc3 dėl balsavimo i stei- kad neteisinga už tai smer—0 ką, vaike, ar aš tau socializmas negali prigyti, vadovavo Renenkamfas ir ninkijos dalis atsidūrė ga grandinės:_ įvairios
< . konfe- giamąjį
seimą su
prezidenkti ‘ visų
Gal būt,
Š^RodMilr
akneriTa
bu-be
aš- karininkų.
tįk
paklausiau,
*•
.
..
v
x
tik
tau
Lr
nesakiau, kad iš to jūsų so- ba jis priešingas krikščio- Samsonovas. buvo sunai na sunkioje būklėje: teko rencijos, davusios impulsą tula- Kočiosi, ir araienja du
karininku nakėlė balcializmo mokslo niekas ne- nybei.
kinti geriausi rusų kariuo- iš tėvų. giminių, pažįstamų nenriklau^omvbės naskelhi vo pajudinta iš vietos argu-.kieK kanninKų paKeie Dai
P.
. • . . pa? , 1 rnpntiii naremti kol buvo s4 viešai prieš Šiuos smurtiišeis?
’
,
—Bet aš žinau geresnių menės kadrai. Kad užki- malonės gyventi.
mui.
mimas
ministerių ka- mentul paiemti, koi ou\o ?
~ , • ••
—Sakyk, tėve. sakei, bet krikščionybės žinovų, negu šus spragą, buvo imta ant
steigiaišspaustas
iš
prezidentūros
ninkus.
Tjlejo,
o tai reisDabar panagrinėkime iš Į bineto sudarymas,
tas pasakymas nieko ne- tėvas esi, o jie socializmui greitųjų kepti frontui kari-i esmės, kas tai yra demokra- i masis seimas ir tt. Juk
---- —tai nusileidimas.
.
. . Aš . nekalbu kia pritarė.
(Bus daugiau)
reiškia.
pritaria.
ninkai tam reikalui įsteig- tinėje valstybėje karininki- vis esminiai įvykiai. Bet aPie pavienių karininkų įs—Kaipgi tai nereiškia? —Nagi pasakyk, kur to- tose mokyklose.
Dabar, ja? Tai valstybės tamau- pro šiuos istorinius įvykius į s^°kimus, o ir tokių buvo.
P. Kerpė.
Juk visos gazietos rašo, kad kie žinovai yra.
'karo sukury. į karininkų tojai, šiam darbui paruošti > praeinama kai kada veik ^anau, atsimena p. K. ŽuAnglijoj socializmas su.
~ ♦ i (kadrus pateko—iš buvusių valstybės lėšomis, apmoka- neprisimenant. Gi lapkričio i kas istorijėlę Kaune, kur
griuvo. O pagal jūsų bib- .. * 1 te\as pazjsti
valstybės tarnautojų, moks23 d. siūloma su didžiausia buvo rastas ryte^ nušauto,
Nauji Leidiniai
liją, Anglija yra geriausia
9^’
11 jleivių—daugiau valstiečių mi iš valstybės iždo, kaip
švęsti.
Bukime,
at-j
v
y
ro
lavonas
ant
šaligatvio,.
policininkai.• pompa
dina socializmui.
neimą raucną:
Ivaikų. Jie visi buvo auk- mokytojai,
’ins. paKaioeKime
nflkfllhėkime be
w ju- maždaug toje vietoje, kur LAISVAS ŽODIS. Kanados
paštininkai ir tt. Jie yra ! -'irus.
—Tėvas klysti. Anglijoj —Negirdėjau apie tokį.J lėjami, kad yra privilegi- specialistai apmokyti kraš kio romantizmo apie aną vėliau SSSR pasiuntinybė lietuvių socialdemokratų lai
socializmo dar nebuvo, to- O ką jis sako?
jjvoto luomo nariai, kad to jaunimą, reikalui užėjus, dieną. Dalis asmenų (ne' buvo isikurusi. Rodosi, kad l kinojo centro komiteto ne
dėl jis negalėjo tenai nei —Jis, tėve, profesoriauja <*iem tą privilegiją sutei- ginti gimtąją šalį, kaip mo- vien karininkai, bet ir ei- P- K. Žuko straipsny apra- periodinis leidinys. 1951 m.
sugriūti. Ten buvo praves Teologijos Seminarijoj prie kia caras ir jie turi už jį I kytojai
viliai) reikalavo sukurti somo karininko Mikuckioj spalių mėn., 24 pusi Adre
vaiką
išmokyti
sas: Lithuanian CCF-LKC,
tos kelios svarbios socialis Chicagos Universiteto. Ir net galvas padėti.
'skaityti, rašyti, matemati krašto gynimui jėgą. išeida- j pavardė į sį įvykį nelabai P. O. Box 365. Ooakville,
tinės reformos, jos ir pa jisai sako, kad tikroji krik- Pagaliau supuvęs caro kos, istorijos, literatūros. m i iš pačios valstybės inte garbingai buvo įvelta.
Ont., Canada.
liks.
sčionybė turi remtis demo- sostas griuva. paskui bol- Jie, karininkai, didžiuojasi, reso, bet didžioji dalis—iš Laikas darė savo. Krikš
—Neišsisukinėk, kaip či .tratinio socializmo princi-ševizmas pagriebia valdžią. kad savo krūtinėmis turi savo asmeninio reikalo: čionys
•z demokratai, nežinia Nesenai susiorganizavęs
su kuo rengdamiesi kariau-!lietuvių
socialdemokratų
gonas. Argi ne jūsų parti
*si Karininkija, kaip buvęs ginti kraštą, priešui jį už- buvo šio dalyko amatinin ti (gal tik iš neapsižiurėji-1 Kanadoje laikinasis centro
jos valdžia tenai buvo nu Pa—
Jeigu jis taip sako, privilegijuotas luomas, ku- puolus. Bet ši pareiga už- kai ir šioje srityje ieškojo!
versta?
mo), laikė gana didelius;komitetas išleido pirmą nu.'.laike, tai jis yra paklydęs riuo, šalia popijos, daugiau- dedama visiems piliečiams, darbo, kaip paštininkai, or .....
-‘merį savo žurnalo, kuris
—Darbo Partija, tėve, teologas.
Daugiau tokių šia rėmėsi caras, daugiau- Ar kaimietis, mokytojas, ganizuodami paštus, gelž- karininkijos kadrus ir ka-įr
pulkus, kurie su-'įdomiai suredaguotas ir
kurią Anglijos žmonės po nėra.
šia nukenčia nuo bolševi-į paštininkas,
gelžkelietis, keliečiai—susisiekimą ir tt. riuomenės pulkus, kurie su-*į
karo buvo išrinkę tą kraš —Yra. tėve, yra. Perei- kiško režimo. Kadangi iš nestoja j agal savo karinį Tuo palyginimu aš nežemi ėdė nemažą dalį valstybės Į veltas butų spausdinti ne
tą valdyti, nebuvo ‘nuvers- vaįs metais prof. Pauck pro lietuvių aukštų karininkų paruošimą į gynėjų eiles nu karininkijai garbės: esu biudžeto. Ši našta mokės-J rotatorių, bet spaustuvėje.
ta,” bet pakeista.
fesoriavo Vokietijoje ir tu- rangų nebuvo pasiekę, tai savo krutinę ginti tėvynės T1 c a listas ir sakau kaip bu čių mokėtojams buvo užde Žurnale idėta:
—O kas ją pakeitė?
ėjo daugpasitarimų su ki-Haįaj didelio pavojaus pa- Keistokai atrodytų, kad ka vo tikrumoje. Aš manau, dama bereikalingai. .- . .
—Tie patys balsuotojai, pais bažnyčių vadais Euro-|įjoje pradžioje nejuto: nai- rininkija butų atleista nuo kad kiekvienas sąžiningai 1926 metais valdžia per “Savu Keliu,” raginimas
lietuviams Kanadoje spies
l urie buvo ją išrinkę.
* poje. ir jis praneša, kad i kino tik aukštuosius ran- šios pareigos. Bet dar kei- atliekąs jam pavestą darbą duodama į blaiviau žiūrin tis
į socialistinę organizaci
—Vot, vot, ir pats prisi- ir Vokietijos, ir Olandijos, gus, kurie nėjo su jais iš sčiau atrodo, kad ii reika- pareigūnas yra vertas pa čių rankas.
Vyriausybė ją; “Vadovaujančio Centro
pažinai, kad žmonės jos ne- ir Anglijos įvairių bažny- vieno, bet vėliau pasidarė lauja už šios pareigos atli- garbos. Tiesa, dalinai su- mato, kad tokia didelė ka Klausimu,” apie apibendri
norėjo.
čių autoritetai stoja už de- visiems nesaugu.
kimą sau ypatingų privile- inkų su p. K. Žuko nuomo- riuomenė yra- bereikalinga nimą ir derinimą lietuvių
—Bet tai dar nereiškia, nokratinį socializmą. Tie-’ Pačiame bolševikų siau- gijų. Žiūrint iš demokratiš-ine, gal tas įvykis nulėmęs našta kraštui. Ruošiamasi socialistinių
organizacijų
tėve, kad socializmas jau a> yra atsilikusių bažnyčių, tėjimo įkaršty vokiečių oku- ko taško, karininkija nepri- Lietuvos valstybės likimą, ją sumažinti. Tuo budu ir veiklos Kanadoje; E. B.
žuvęs. Demokratinėse ša- <urics vis dar laikosi seno- puotoje Lietuvoje paskel- valo turėti jokių privilegi- į3et tenka ir suabejoti kiek.- žymi dalis karininkijos tu Jolliffe sveikinimo žodis
ir tas patsai įvykis yra rėjo būti paleista atsargon. lietuviams
lyse žmonės dažnai vai- dško nusistatymo prieš sosocialistams;
LONDON'O MAJORAS PERIMA PAREIGAS
svarbesnis, ar vėliau kovoję Panaikinus komendantūras “Infliacijos Audros Artėdžias keičia. Kai gyventi nalizmą, sako šitas teolosunku, jie mano, kad priedas; bet žmonės nuo tokių
smenys?
Aš manyčiau, ir įvedus konstitucijoje ga
arba gresiantis Pinigų
ad atskiri laimėti mūšiai rantuojamas piliečių lais vertės susmukimas “Musu
naujos valdžios bus geriau, bažnyčių jau atsimeta. JiPer pereitą karą Angliją sai tvirtina, kad Europoje iš
fkaitais, kad ir nelaimėti, ves, jau dalis karininkų bu ir Jų Tėvynės Meilė,” žodis
valdė Churchillo partija? kožno 100 žmonių 90 jau
et jei didvyriškai kautasi) vo likę “bedarbiais.” Šau pseudo-patriotams; “Rinki
ra reikšmingesni įvykiai, lių Sąjungoje buvę vadai mams Artėjant,” Ontario
Tas karas užtraukė didelį ‘ nepriklauso jokiai bažnyįei koksai ten pirmas pasi- iiko padaryti tik kaip kari rinkimų išvakarėse ir eilė
vargą žmonėms, todėl jie čiai.
ašytas įsakymas.
nio parengimo apmokami kitų straipsnių, korespon
pastatė prie valdžios Darbo —Užteks, Maike, ba tu
Partiją, manydami, kad'gali ir mane išvesti iš keMusų kariuomenė tada instruktoriai
ir neturėjo dencijų, eilių ir tt. Patar
letvrejo nei aukštų rangų balso sąjungos vidaus or tina leidinys įsigyti visiems
prie jos bus geriau. Bet iš- lio šitokiomis kalbomis,
al ininkų, nei tinkamų gin ganizaciniame tvarkymesi. pažangiesiems
eikvoto ir sugriauto krašto —Išvesti tėvą iš kelio as
lietuviams
Darbo Partija negalėjo į negaliu, nes tėvas ir dabar
klų, nei maisto, nei tinka Kaip jie ėmė sąjungoje ne tik Kanadoje.
mo rūbo, kartais net vyžo pinti intrigas per savo akkeletą metų atstatyti. To- eini be kelio. Bet jeigu
mis apsiavę, bet kovėsi ius pakalikus, tai. mačiau
dėl žmonės ir vėl sugrąžino teisybės klausytis nenori,
narsiai. Užtai turėjo dva- 1926 metais atstovų suva- ANGLŲ KALBOS VADOVAS.
į valdžią Churchillo parti- galim atsisveikinti,
ia ir žinojo už ką kovoja: žiavimą ruošiant ir pačia Kasdieninės, šnekamosios ir
ją. Bet ar tėvas manai, —Okei, Maik, gudbai!
lėtinėjo kur trauktis, rei- me suvažiavime Kaune. rašomosios, paruošė W. Paul.
kad dabar jiems bus ge
ėjo arba žūti, arba laimė- Taigi, karininkija pasijuto, Leidžiamas sąsiuviniais, kai
riau?
Nebus.
Churchillo EVANGELIJOS PAMALDOS
’ \as butų atsitikę su ka- kad prie šios valdžios jokių na vieno sąsiuvinio 60c. 5 są
valdžia jau sumažino mėGrand Rapids. Mich.. bažnyininkija. jei butų pralai- privilegijų neįsigys, kad siuviniai—$2.75; 10 sąsiuvi
sos porcijas ir ieško pasko- čioj. 1144 Quarry Avė., ahtras
rėtaT Kareivis grįžtų prie norima juos įstatyti į tas nių—$5, 15—$6.75 ir visi 20
los Amerikoj. Praeis kiek namas nuo Leonard St. j piesąsiuvinių — $8.
Adresas:
agiės. o karininkas? Ta- pačias pilietines pareigas, 6660 W. 147th St.. Tinley
laiko ir Anglijos gyventojai tus.
Vėl balsuos UŽ Darbo ParLaikas: ketvirtadieni, lapkria karininki joje buvo už- kaip ir visi kiti Lietuvos gy- Park, III., adresuoti “The
tiją. Taigi tėvas klysti ma22 d., 7:30 vai vakare:
įmii-šros visos privilegijos,
Guide to English for Lith.”
n.vdamas, kad Anglijoj “so- J’enktadienį. 23 d.. 7:30, šeštai įkaltos caristinio režimo
24 d.. 7:30, sekmadienį,
Į mokyklose, ir karininkas su blizgančias uniformas ir Gavome vieną pvayzdinį
cializmas sugriuvo.” Ir ne- dienį.
25 d.. 2:30 popiet.
į kareiviu buvo broliai, ko-’imtis žagrės. Taigi, to vi- sąsiuvinį naujojo anglų
užmiršk tėve, kad už Darbo Bus iš Chicagos žinomas ravoia už tėvu žemę’, saVo so akivaizdoje, raginami Į kalbos vadovo. Jis skiriaTartiją daugiau zmonių
programos pamokslininkas.
šeimų neliečiamybę, savo, tautininkų vadų ir remiami mas norintiems mokytis anbalsavo, kaip už Churchil- k0n. Jurėnas, kun. Frankas ir
kaip lietuvio, egzistenciją.: pralaimėjusių r i n k i m u s glų kalbos namuose, duoLondono. Anglijoje, naujas majoras, Sir l^slie Boyce. va
lą. kitt
žiuoja
puošnioj
karietoj
užimti
savo
naująsias
pareigas.
IxmŠia
prasme ir buvo supran- krikščionių demokratų, ka- damas žodžių ištarimas, ra—Jeigu dar negriuvo, tai Kiekvienas maloniai kviečiadono
majoro
“
karunavojimas
”
yra
labai
puošnus
reikalas.
tnmi laimėjimai. Pralaimė-!rininkija, žinomu 1926 m. šyba, gramatika ir tt.
turfs griūti.
les, Maike, mas atsilankyti.
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Pareigos
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Lietuvoje

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Penkto

Kodėl jis stato naują bažnyčią, kai pats ne kaitą
skelbėsi, tik laikinai atvy
kęs į šią šalį—kol Lietuva'
NEWARK, N. J.
Henrikas Savickas ir Adol
bus iš raudonojo maro iš-Į
fas Gaigalas, ir pianistė
.aduota?
Gal tremtinys:
Žinios-Žinelės
France Nasutavičiutė.
mano, kad senoje bažny-'
Įvioje jam gėda poną Dievą! Su darbais čia nėra jau Po programos Lietuvių
Piliečių Klube buvo suruoš
melsti tokio oidelio dalyko taip sunku galima (laiboj
vakarienė svečiams, kukaip laisvės savo tėvų ta- lengvai gaut., tik deja, uz- ljoje dal
riovhic
rvzjt kas
Loc yra
.
....
kams?
darbis nriiz/vLre
nekoks, bet
Teko girdėti, kad Scran- kokiu specialistu ar išmo
ton e, Pa., švento Juozapo kęs kokį darbą, tai moka Vakarienės metu kalbėjo
par
arapija pernai 16 Vasario j gerai.
Gerai butų, kad klebonas kun. Gaudinskas,
rega surinko Lietuvos lai- naujalietuvių
naiiHiiiatnvin i Ne\v
\io«r Jersey Apanavičius, klubo pirm.
proga
vės fondui 160 dolerių, ir atvažiuotų daugiau, tada ir V. Lūšis ir A. Gaigalas. Pa
vos pačius pasiuntė . . . per lietuviška veikia būt gyves linkėta Philadelphijos Lie
tuvių Meno Kolektyvui plė
vyskupą, kuris nežino Lie- nė.
.uvos laisvinimo institucijų Paskutiniu laiku Netvar stis, tvirtėti ir žadinti tėvy
adreso. Bet užtat ta pati ko kolonijoj drūčiai susipy nės meilę lietuvių tarpe.
švento Juozapo parapija ko pralotas Kelmelis su
engia bažnyčiai labai gia- tautininkais ir naujalietu- SLA Eastono kuopa lap
žius naujus langus, kurie viais, mat, tautininkai su kričio 4 d. klubo svetainėje
.raštuos arti 20.O00 dolerių. voldemarin inkais šio mė turėjo labai svarbų susirin
kimą. Buvo nutarta ruošti
Man rodos, vieną kartą nesio 4 d. surengė vakarą, ateinančiais metais Lietu
reik mums visiems sutarti, o Kelmelis turėjo bazarą. vos nepriklausomybės mi
ad mes statysime brangius Vakarą išpildė “Linksmieji nėjimą vasario 16 d., rinkti
flangus i dangų ... ir nieko Broliai” iš Brooklyn, N. Y., likusiems Vokietijoje lietu
daugiau.
vadovybėje Vitalio Žukau- viams tremtiniams rūbų,
Daugelis Amerikos miestų pabalo nuo sniego. Viršuj
to, Kauno artisto. Kel- maisto ir kitko. Išrinkti ko
vaizdas iš Buffalo miesto primena baltąsias Kalėdas, o
Vokeliai,
Vokeliai,
Vokeliai
Į
melis “Darbffiinke” parašė,
apačioje vaikai rogutėmis važinėjasi ir jaučiasi paten
mitetai tiems reikalams
Mes, jaunieji šioj šalyje, kad artistai kita kuria pro tvarkyti bei vadovauti.
kinti. kad žiema pasirodė.
tremtiniai, daug ko dar ne- ga Newarkan atvažiuotų,
turime, bet dauguma turi-į bet atkalbint nepasisekė, Susivienijimas čia yra
via. jis veikti negalėjo, nes laikui veistai demoraliza.
,žbį g „ vakaras įvyko iv visapusiai viena iš stipriausių organi
ŽIEMA ATKELIAVO

KorespondencijoS

(Tęsinys)
ga kiek kitaip nusidažė,
Tuo pačiu laiku, rytų nes jau žymią sukilėlių daaukštaičių sukilėlius rusams li sudarė dabar nebe valsdaug kur sumušus ir jiems Į tiečiai, bet bajorai. Deja,
pagaliau susijungus Pane-Įšio sukilimo smulkmenos
vėžio-Ukmergės rajonuose yra mums mažai težinoį didesnį Zaluskio būrį, ir mos; jis tik trumpai paties
žemaičių sukilėliai gavo pa- Jacevičiaus yra aprašytas,
siūlymą pasiduoti Zaluskio o jis, aišku, pats sukilimą
vadovybei. Jacevičius at- malšindamas, negalėjo jį
sisakė, gal ir pats save lai- objektingai įvertinti.
Žikydamas neblogesnių vadu, nome, kad ir kitose vietose,
bet oficialiai tik keldamas pavyzdžiui Šiaulių ekono
abejonių dėl Zaluskio kari mijoje, panašus sąjūdžiai
nių gabumų. Įvykių eiga irgi buvo prasidėję.
parodė, kad Jacevičius bu
Rusai to jiems patogaus
vo teisus. Zaluskis, iš at
momento nesugebėjo išnau
skirų išsklaidytų burių su
doti, ir kiek atsigavęs Jace
rinkęs apie 8,000 žmonių,
mėgino pulti Vilnių, bet vičius vėl pradėjo aktingai
ties Pristavėnais nišų su prieš juos veikti ir vėl už
ėmė savo senąją liniją. Bet
muštas buvo priverstas vėl
suskirstyti visą savo kariuo bendrame žemaičių fronte
menę mažais būreliais, ku padėtis žymiai pablogėjo.
rių padėtis tuo tik skyrėsi Rusų karo vadovybė, bend
rai negalėdama didelių jė
nuo žemaičių, kad dėl
gų Lietuvos sukilimui mal
stambaus pralaimėjimo jie
y kl*b
kunuos
pasisekė. Taipgi, visi nau- zacijų. Jame yra susispie
visiškai neteko nuotaikos ir šinti išsiųsti, nutarė visas JO kareiviai, panikos apira- vo sukilėlius kurie nors ir:
turimas
jėgas
koncentruoti
užuot aktingai veikę ten,
ti, bėgdavo tik išgirdę ru- blogai ginkluoti, dar b o- ildome žaliais doie,iais, jalieĮuviai užpyko ant Kei- tę visi patriotai iš senųjų
kur jų jėgos leido, jie la ir planingai veikti prieš su sus ateinant ir nuolatos de- giau vadovaujami, vis dėlto; Įuo visagaliu Dievu
mėlio, nes jis yra prasita- lietuvių tarpo, taip pat ne
zertiravo. Valstiečių nuo- ištisus dvejus mėnesius iš- XT .
A
..
. .
ręS
j0 reįkįa atsi mažas būrelis ir naujaku
biausia stengėsi vengti by kilėlius.
v*ena ri imtinių šeima klausti, kokion draugijon rių. Kuopai vadovauja Pet
Širmanui likvidavus Už taikos atslūgimas ir nepasi- silaikė prieš daug stipresni!
kokio susidūrimo su rusais.
per metus sumoka per tuos
Apie vidurį balandžio nemunės sukilėlius, buvo sekimai dėl neapgalvotų priešą.
vokelius ir visokius sąrašus ar partijon naujalietuviai ras Kaulius, kuris taikingai
(Bus daugiau)
mėnesio kombinuotas Bar- galima jį permesti per Ne- Palangos puolimų, kuriam’
’ po kelias dešimtis dolerių galėtų prisirašyti. Tai da sugyvena su visais lietu
tolomėjaus su Rennekapfu muną į Raseinių apskritį,
parapijoms. Bus vieša pa bar visi turi kutenančio viais ir kurio vadovaujama
veikimas išmušė Jacevi-jPalenas turėjo veikti is
kuopa sustiprėjo narių skai
slaptis, jei pasakysime, kad juoko.
Jiems padedant
čiaus burius iš linijos Garg siaures.
Susivienijimo
Lietuvių čiumi ir pagyvėjo lietuviš
lietuviškos parapijos per
Sulima turėjo
ždai, Kretinga, Darbėnai, generolas
Amerikoje
Nevvarko
kuopa ku veikimu.
vienerius metus vyskupi
Skuodas. Sukilėliai neišsi- likviduoti Žemaičių sukili
joms išmoka daugiau pusės turėjo nominacijas i vyk- Po susirinkimo buvo va
sklaidė, bet atsitraukė Į sa-imą. Visų pirma išvejama
LANGAS I DANGŲ
[negalės atsakyti, kas toji
valdybą. J pirmi' vo antrąją liniją ir net gal sukilėliai iš Šiaulių ir iš Ra
Šiomis dienomis Ūko v!en>'b<* PartlJa- y^^tai gerai, galim pagyti, ninkus daugiausiai balsų karienė, šokiai ir tt. Visi
smagiai praleido laiką. Va
Išsklaidyti būriai skaityti "Naujienose,” kad 1okupac'Jos1 mey kc'ata”
vojo, kaip atimti pralaimė seinių.
bet kiek mes suaukojame gavo F. J. Bagočius iš Bos karienę paruošė Mrs. ir
tą plotą, tik dėl kilusių pa traukėsi Į Telšių apskriti, Clevelando tremtinių vai-‘
įleido slaptą UiKias- ^ tėvams pasilikusiems tono. Gegužis mažiau: į iž Miss Krisčiukas iš Bethlečių sukilėlių tarpe neramu- kad veikti kartu su Jacevi- dyba sauvališkai paskyrė *?>!, Pa'aaiat?
ue.UyH stoVykĮosev Kiek mes duo- dininkus A. S= Trečiokas iš ’nem, Pa. Linkėtina kuo
mų, kuriam laikui turėjo'čium. Šis gi tuo tarpu gauNevvarko vienbalsiai, ir į
na griežtą Varšuvos reika 1,000 dolerių katalikų baž- rodos, pasirodė tos “vieny <iam® džiovininkams, mo- daktaras kvotėjus Biežis pai ir toliau dirbti ir vado
atsisakyti nuo aktyvumo.
nyčios larfgui įrengti. Ko
kvkloms,
kultūros reika•*
Žemaičiai valstiečiai no lavimą paimti Palangą, kur
bės” ir tuo visa Vienybės lams?
vienbalsiai: į iždo globėjus vauti lietuviškam darbe.
respondentas
pasipiktinęs,
Kur
musų
priesairiai ėję į sukilimą, greitai buvo laukiamas anglų lai kam, girdi, tokia suma sau-! P31!^0* 'e*kla butų ii bai- L-o Lii»*
Bo.
ka, kur musų vokeliai Lie E. Mikužiutė ir J. Y. Valiū
vas
su
ginklais.
Iš
tikrųjų,
apsivylė, pamatę, kad suki
sudarant
kas.
Tadas.
vališkai komiteto paskirta,... . ,
-v...
tuvos
laisvinimo fondui,
limo vadovybę paėmė bajo berods, joks laivas nebuvo kitų tremtinių valdybos ko-4, knkšaomų demo- ; kur musų vokeliai tai vaAtsisakęs seno
rai, kurie ir manyti nema išsiųstas.
Iš Pavergtos
miteto narių neatsiklausus.!, 1 at5 Paiy}Jai rei.J° bU'landai, kai Lietuva, musu
EASTON, PA.
nė nei baudžiavos naikinti plano—kovoti tikru partiza
..
..
,
i^st,,.’?rt’Jas> .kur!08 bup tėvynė, kelsis iš ašarų ir pcLietuvos
karu—Jacevičius sunei jos lengvinti. Atsiradus nų
Viums nežinoma, ką ma-, kitokiaisvardais bet vyk- ,en', Kiek mes jai
Ižsi.
Philadelphijos Meno
keliems
energingesniems traukė į vieną vietą apie no kiti Clevelando valdy-, dytų. krikščionių de,nekratu
duoti įr g kokiu fond ,
(Atkelta iš 2 pusi.)
Kolektyvas
vadovams, sukilo valstie porą tūkstančių žmonių ir bos narni, bet mes žino- partijos liniją. Taip ir bu- x
CTažiausius jan.
išspaudus
daugiau prakai
čiai, daugiausia Zubovo gegužės 10 ir 13 dienomis me kad daug didesnis kle-,vo atvestas Į VLIK ą Vie-:
Čia gyvenantieji nauja to. Bet ir medalius gauna
žiurint į dangų, betgi
dvarų, išvarė ar nužudė du kartu „nesėkmingai ata ..kalų sauvaliavimas deda- nybes
partijos atstovas. I,eis ta valand ateis die. kuriai, padedant vietiniams “savieji,” daugiausiai rusai
urėdus. Keliuose sukilėlių kavo Palangą. Tačiau tuo ** visame lietuviškos visto- Taip pat kėlės. .s num.rukaj reik&
kvtk kul. lietuviams, spalių 21 d. šv. atvežti iš Rusijos lietu
būriuose pastatė vieton se pačiu laiku atėjus žiniai, menines-politines veiklos šių Ūkininkų Sąjunga. uz;musu
vokeliai
kulturait Mykolo parapijos salėje su viams “šviesti” ir išnaudoti.
nųjų savo vadus, ir kelių kad ir žymi dalis Telšių ap bare.
,
lašinių skutinėjimą iri knygoms, mokykloms, nes rengė koncertą.
Apdovanotųjų tarpe užtin
tūkstančių žmonių minia skrities yra rusų užimta, Ja
Ir kas liūdniausia, ne vi- “draugiškus” vekselius pa- dešimties metų kultūrinę
Programą išpildė Phila kame tokias pavardes:
pradėjo traukti į Telšius, cevičiaus kariuomenė pra sada tenka kalfinti klerą, ti save senai nusimarinusi. !veikų bus išpiovęs bolševi. delphijos Lietuvių Meno
‘1 <
kad nuversti laikinąją ba- dėjo panikiškai trauktis ir bet tenka kaltinti tuos, ku
Krolov,
Boviš,
Kobzar,
Kolektyvas,
vadovaujamas
jorų valdžią ir jos vietoje' atsipeikėjo tiktai už Taura- rie leidžia, sutinka, paken Dabar VLIK’e randa vie-!kiškas piautuvas.
Puikiai Kovyršin, Kapustin, Klus,
tą vienybininkų atstovas, Ar manoma, kad per Leono ' Kaulinio.
t . .. savo. Jacevičius
-r___ j_________________
ges. Čia dar gegužės 18 čia toki sauvaliavimą.
pastatyti
pasirodė
vyrų,
moterų
ir Filipov, Liukianov, Isaikin,
Ūkininkų Sąjungos ir kitų 1 gražius langus žiurint į tėd.
ant
Šunios
upės
nevyku-1
sutraukė ištikimus jam bu
panašių klero pagamintų vynės nelaimių jurą, viskas bendras choras, vadovauja- Zinkin, Jurkievič, KaraseDaina Be Galo
rius ir vietoje rusų išvedė siai mėginama rusams atsi-'
partijų atstovai, bet Mažo-'gražiai atrodys, ar naujas mas L. Kaulinio: tautinių vič, Žinikov, Makota, Kudspirti,
ir
vėl
traukiamasi
ar

juos prieš tuos sukilėlius,
Mes palikime valandėlei sios Lietuvos atstovui nėra bažnyčias sudėsime į lai- šokių šokėjai, vadovaujami riavcev, Mazuch ir kiti rukuriuos nugalėti pasirodė čiau prie Nemuno, kad, su- Clevelando tremtinius, už
J. Karalienės: “Linksmieji sai, daugumoje įmonių vebuvo daug lengviau negu sidėjus su likučiais sumuš- sigeidusius įrengti brangų vietos. Musų tėvynės bran-Įvus ir iškelsime ant pele- Broliai” Antanas Gedvilą, dėjai.
rusus. Sukilėlių valstiečių; to Stanevičiaus būrio, lauk- langą į dangų, o patys už giausiai daliai, kur švietė nais nukloto Mažosios Lievadai buvo sušaudyti, suki-Įti tolimesnio įvykių plėtoji- sukime į partijų rietenų ir musų šviesos žiburiai, “Au-Į tuvos kranto—musų pajuVANDENS DVIRATIS VANDENYJ NEVEIKIA
šra,
”
“
Varpas,
”
kur
per'rio?
limas numalšintas, bet toks mosi ir pagal reikalą n* ga nepabaigiamų ginčų dėl
Mulai ir Varovai
sukilėlių numalšinimas su limumą ar grįžti į Telšių vadovybės lizdą—VLIK’ą. septynius šimtus metri nešę
kaizerių ir imperatorių nu..
kėlė didelį dezertiravimą iš apskritį, ar pereiti į Užne Ten, kaip daugelis skaity
lietuvinimo
jungą
lietuviai
^
n,,ma sena ^PanU Pa_
Gegužės mėnesio tojų girdėjo, įsiviešpatavo
sukilėlių burių ir dideles munę.
išlaikė lietuviškumą, kur!131
Jei _-13 n?u
^ai va"
sunkenybes naujus sukilę- pabaigoje Jacevičiui pavy krikdemų
viena partija yra Klaipėdos uostas—mu- !0' Ų visada atsiras.
liūs renkant į burius. Nuo ko Rietave surinkti apie penkiese asabose. Tos penlangas į pasaulį—tos že- Ar visada kalti tie, kuto laiko ir pati sukilimo ei- 900 žmonių, vienok akty- kios klero partijos, su pir sų
mes sunui, musų tikram i l ie.ms s?kasi. savo užmačias
skaičius

ir

senųjų

lietuvių.

Polemika ir Kritika

Angliškai - Lietuviškas Žodynas
Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z,
parankaus 4” x 5 Vt formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broaduray,
So. Boston 27, Mas*.

mininku prelatu Krupavi broliui, nėra vietos VLIK’e, Pnmest,1 kitiems ar kaltas
čium valdo VLIK’ą ir jau-Tikutis vadinasi .. . tautos at-|'r ta?' kuns^pasiduoda uz
maciomsr Būtina pastebė
kia bet koki žmoniškesnį stovybe.
veikimą. Bet su tuo mes ir Bet mes statome brangų ti, kad daugumos apsileidi
musų partijų atstovai, sė langą į dangų, tai ką gi mas mažumą paskatina ap
dintieji VLIK’e. pamažu mums reiškia langas į - pa sileidimą išnaudoti.
Kodėl tremtiniai ir senie
apsiprato. Kitaip sakant, saulį—Mažoji Lietuva!
ji Amerikos lietuviai pasinusileido klero viešpatavi
40,000 Dangui, 400 Laisvei lavė gražių langų statymui,!
mui.
Apetitai atsiranda beval- Iš Clevelando galime už-Į apleido savo šventas parei-l
igant
Klero
viešpačiai sukti į Los Angeles, kurlgas, pasižadėjimus? Atro-'
, ____ ____
VLIK’e neįsileidžia
Mažo- lietuvių bendruomenė praė-'do, ir toliau bus rengiami
sios Lietuvos atstovo, kai jusiais metais suaukojo JOOjbrangųs langai į dangų ir
tuo tarpu VLIK’e randa Į dolerių Lietuvos išlaisvini- tikima, kad tik naujoje;
sau labai garbingą vietą'mo reikalams, o 40,000 do-bažnyčioje galima prašyti
“vienybės partijos” atsto- leriu naujos bažnyčios pa- poną Dievą teisybės, lais-i
vas. Kas toji vienybės par-'statymui. Šitoj vietoj labai vės.
tija, su tikru teisėtumu ga- prašytum mielą skaitytoją
Kada lietuvis pradės ke
li paklausti gerb. skaiyto- valandėlę pamąstyti. . . . liauti kaip laisvas, garbin-j
jas? Ot, čia ir bus visa ne- Kas lietuviui brangiau, gas, sau žmogus?
laimė, kad joks išminčius laisvė ar nauja bažnyčia?
A. V. Petravičius.

Robert Kising išgalvojo dviratį, kuris, pagal jo sakymą, tu
rėtų ir sausu keliu bėgti ir vandeniu plaukti. Jau penktą kar
tą išradėjas Ivando tuo dviračiu perplaukti Hudson upę. bet
vis nesėkmingai, čia matyti, kaip išradėjas savo mašiną vel
ka pats iš vandens, o publika žiuri ir stebisi jo atkaklumu.
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Grožis ir Kalorijos
Daugelis moterų kenčia kalorijų, negu kiauliena, tonuo aptukimo. Nežiūrint, dėl jos visai nevalgyti. Dekokio amžiaus moteris be- sertui vietoje pudingų, pybutų, kiekviena nori turėti ragų ir visokių “pastries’
dailią ir grakščią figūrą, naudoti vaisius, kaip orenAptukimas ne tik kenkia čius, slyvas, braškes ir pan.
grožiui, bet jis padaro ju- Kavą gerti arba visai juo(lėsius sunkius, dirbant dą, arba su pienu, bet ne su
gi eitai sukelia nuovargi ir, grietinėle. Nevartoti cukbe to, aptukimas neigiamai raus ir galimai mažiau varveikia i širdį. Jeigu žmo- tėti druskos. Tiek cukrus
gus nori būti sveikas, jis tu- tiek druska palaiko kūne į
ri daboti, kad nebūtų nei vandeni, kurio aptukę žmoper liesas nei per storas. nės ir taip turi perdaug.
Norėdamos prarasti svo- Valgyti daug daržovių,
rį, kai kurios moterys pra- Daržovėse yra daug visokių
deda badauti.
Savaitėm vitaminų, kurie yra butini
nevalgo pietų ar pusryčių, žmogaus organizmui. Vitabet po kiek laiko tiek įpyk- minai veikia i plaukus, Į
sta, kad sėdusios prie stalo dantis, kaulų augimą, neriš karto sudoroja riebius vų sistemą, odą ir t. t. Jeipietus. Tokia “dieta” jo- gu žmogus stokuoja vitamikių geni vaisių neduoda, nų. tai pasireiškia visokie
tik suerzina ir sutrikdo vir- negalavimai, todėl laikantis
škinimą. Norint numesti dietos būtinai daboti, kad
svorį, reikia tai daryti sis- kiekvieni pietus turėtų užtematingai,
pakankamai tenkamai daržovių,
valgant ir duodant kunui Protingai laikantis dietos
visų reikalingų medžiagų, galima per savaitę prarasti
Sveika dieta yra ne neda- porą svarų, nebadaujant ir
valgymas, bet protingas nekenkiant sveikatai.
maisto parinkimas.
-----nin "tu---Koks maistas žmogui reir ADEK. A.
kalingas?
Žmogaus organizmas yra Didžiojo New Yorko lie-

1kaip
-

masina.

Kad jis ga- tuviai
..
?jau . antri
... metai , spaa.

lėtu dirbti, jam reikalingas l?«. "enesj skina Vokieti“kuras,” kurs duotų šili- Į?* pasilikusiems tauticmos, energijos ir atstatytų clams. suselPtL Ta*J. kalp
kūno nusidėvėjusias me-P_erna‘. mus« Jungtinėmis
džiagas.
“Kurą” žmogus J?g°m>? surinktos aurtos paMusų sie^e Juos Pries Pat Kalegauna

maiste yra visokių medžią- das, taip n- šiemet pnes ta.
gu, kurios virškinant yra metines šventes netvyorkiepakeičiamos i reikalingą.«« materialine parama
praskaidrins jų nuotaikas,
žmogui

kurą.

bvaibiau-

r

,

.

•.

x

.,

sios žmogui medžiagos yra . Aa.Jau» komitetas vidaus
karbohydr.fi, riebalai ir nnkhava, koncertu, pro-

proteinas.

„„;
Karbohydratai vk „unul
duoda šilimą ir energiją.
Jų daugiausiai yra krakmole, cukruje ir alkoholyje.
Jeigu žmogus gauna karbo-

gramos leidiniu ir aukojusiais koncerto salėie surinko S9,407.12.

Tik sutartinai dirbant,
Pav7,ko a,ą. 53urną surinkti,
ajaus Komitetas
.
ajaus

hydratu daugiau, negu or- Jau,c.la Pa-?‘«3 Palelkstl
•
• reikalinga, m
ganizrnui
tai; jų padėka
1 . ** visiems talkininka-

atsargos sukraunamos jaknose'(liver) ir raumenyse.
v

Riebalai taip pat duoda
šilimos ir energijos. Kai
organizmui trūksta karbohydratų, jis ima juos iš atsarginių riebalų.
Labai svarbus yra proteinas. Jis kūną “augina,”
nes atnaujina nusidėvėju
sias medžiagas, jis gamina
virškinamąsias sultis ir ga
mina medžiagas, kurios pa
deda organizmui kovoje su
užkrečiamom ligom ir viso
kiom bakterijom.
Norint suliesėti, reikia
daboti, kad kūnas gautų
užtenkamai karbohydratų,
riebalų ir proteino, bet rei
kia imti toki maistą, kurs
duoda mažai šilimos. Ka
dangi šilima matuojama
kalorijomis, tai sakoma,
kad reikia imti maistą, kurs
duoda mažai kalorijų. No
rintiems suliesėti pirmoje
eilėje reikia vartoti maistą,
kurs turi daug proteino, bū
tent: kiaušiniai, mėsa, pie
no produktai, žuvys ir

,Jį!! ' ' '•
,
®ls BALB<> ,va)«s 8lau;

dziau

nei

kitados,

sujungė

nų, krakmolinių (miltinių)
valgių, riebalų ir aliejaus.
Pradėkit pietus su vaisių
salotėm arba sriuba. Veng
ti bulvių ir duonos. Galima
kurį laiką visai bulvių ne
valgyti. Liesa mėsa, žuvis,
viščiukas turi daug mažiau

Hollywood aktorė Cara Williams nutraukta Monte Car
lo lošimo namuose. Ten loši
mo bosai sako, kad jie savo
širdyje “linki“ gražuolei “nu
traukti banką“ ir susidėti pi
nigus | kišenę.

Kcljone j šidlava
•
c

Jei aš bučiau redaktorius, ką1 aš dėčiau į1 laikraš
laikras-
tį? Nagi,
įgi, pasisakysiu, kad
visas svvietas žinotų ir, jei
redaktoriai
iriai dės, tai ir sužin°sPirmiausiai, jei aš bučiau
redaktorius, aš nelakstyčiau padangėmis, bet .-ašy- musų 1kasdienij•
ciau apie
nius reikalus ir reikaliukus.

(Tęsinys)
j dijos, ne malda,—pritarė
—Liolių parapijoje dide- vaikinas;—buvau sykį šiauHai mirė vaikai; kunigas šiuose: ponaitis nusivedė
pažadėjęs vesti įi šidlavą mane ant komedijos—iy
;vprie Panelės Švenčiausios, Įgiai taip pat kalbasi, svei
ir "Ti?.
• iŠ”38*’ ju?kjasi- veikia. • •
TT “V e.'U-7
’a paSl’ Cla at'?ė]al, P"1**™“- .
Ft° k™gehs, - dūsavo' -Juk dykai tenai neilei
bobos.
do?
». .... . .
.... —Žinoma, ne dykai, už
šiauliškiai
patruboeiai mokėjau du auksinu: ant
Paminėsiu vieną klausirengtis giedoti prie viškų užlipęs, viską aiškiai
mą, apie kurį aš rašyčiau ir Panelės Švenčiausios stovy- mačiau.
nepavargčiau.
Tai apie ' l°s priešais bažnyčią. Su- —Be užmokesnio negal:
pletkavojimą tarpe moterų birbino truba. Žmonės di- reikia artistams pasipelny
ir tarpe nemoterų. Žmonių {džiausiu vainiku apstojo į ti. Toksai tai skyrius: te
apkalbinėjimas ir aptarinė- iatą. Giedojo, giedojo maž nai stačiai liepia užmokėti,
jimas yra tikras kiekvienos ;ki pusnakčiui. Kojos nū o čia mandagiai vilioja, bet
Į Ameriką atvyko ukrainiečių Ranezay šeim::.kurios tėvas
dienos musų visų užsiėmi- i rirpo, ausys nulinko besi tikslas pelno vienas ir tas
skaitomas milioninis DP. Tiek jau žmonių IRO perkėlė iš
mas, bet apie tai laikras-’ klausant. Traukiau į mie- pats. . . .
Europos i užjurius. šeima nutraukta š. Patriko katedroj
čiuose nieko nerašoma. O stą, tenai vėl svieto kupi- —Bedievis, netikėlis taip *
New Yorke. kur ji išsikėlė iš laivo.
reikėtų rašyti.
nai. Žydai, atšaboję, jau bliuznyti,—atsiminiau bobą
maišosi; kviečia žmones, pušyne, kaip barė kitą to
e Jei svečias ar viešnia is- bruka savo pyragus. Įlin- kį bliuznierių.—T o k i a s
Pas Langą
eina per duris, tai nespėjo jęg j balaganą, prarijau brangias apeigas lygina
t
I
*
durys užsidaryti paskui porą stiklelių karštumo— prie komedijų!
Sėdžiu vienas prie lango. Sujukęs dangus,
svečio
ar viešnios, kaip Ii- ne arbatos, bet tik karštuRudens laikas paniuręs, nemielas . . .
kusieji . pradeda kalbėti
nes ^^1 raudonumo užAš matau—nuo beržų drasko vėjas lapus—
apie
išėjusįjį.
Kalba
ir
gepjj
a
alksnių žirginių: tyčia Po visam vėl varpas su
Ir tie lapai, kaip kankinių sielos.
judino visą svietą: tokiu
ra ir bloga, kalba teisybę ir ciupmejau išmestus iš ar-jp
at budu, kaip nuo ryto, L
Vėjas pažemiais blaško dūzgendamas juos
prasimanymus, kalba ką ži oatnmko—tiku alksnių zir- ieį(jonie kelmiškius ir kitus.
Ar.t takelio, kur aš vaikštinėjau.
no ir ko nežino, bet tik gir giniai; ištroškus, gali gerti,
čia dar gražiau, dar dides
Kurio pakraščiais, būdavo, rūtos žaliuos,
dėjo. Taip bekalbant kar ne nuodai.
nė iškilmė, dar didesnis
tais žmogaus garbė su mėsa
Ir mane į save taip širdingai vylios
Nedėlios rytą kelmiškiai verksnias. Atsikalbėję, at
nuplėšiama, bet retai kada taisėmės jau ant namų.
Ir kur sapne užburtas aš ėjau.
išgirsti protestą.
Ot, ro- Gaunu žinią, jog mano bro- sisveikinę, nulinkčioję, išei
Ir viskas tas dingo . . . Nuo rūtų žaliu
dos, taip malonu girdėti, }js atvažiuoja šiandien ma- dami pragydo, užrėžė kaTiktai kelmai belapiai paliko,
1 kada apie kitą asmenį kai- j
parsivežti. Prasidžiu- pelija taip graudžiai, net
O svajones žvainas saulėlydžių tylių
bama kas nors negera.
gau, skubiuos dar pavėpso- nenorinčiam verkti ašaros
nuriedėjo, visitėH žmonės
Ruduo šaltas niūriai pasitiko.
. Kai susitinka du pažįsta- A ’ vjsokias eraž-vbe,sJ..Nu- išsipylė į gatvę, nulydėjo
Sėdžiu vienas prie lango ir liūdnas mąstau.
imi, ypač pažįstamos mote-Pnesais didžiųjų keleivius per miestelį.
Lyg nustojęs ko bučiau šiądieną.
rys, tai daugiausiai kalbos bazn-vel.os dyti- ,D“^S. at' Susiėjau su broliu. Išlei
Dar trumpai čia pasauly gyventi gavau,
vra apie bendruosius pažįs-' da'os- zvakes ant aI.t,°"aus dę šiauliečius, nuėjome
O žinau jau ir tulžį ir plieną . . .
i tarnus. Čia ir vėl iškeliami zlba- m^trancija issUty- pietų. Pavalgius, reikia
ir perkratinėjami pažįsta-1ta, meiskis tik ir norėk!
užsimokėti; brolis čiupt,
Tik seniau, kada saulė iš žydro dangaus
Įmųjų tikri ar tariami “grie- Užgavo į varpą, žmonės čiupt po kišenius: nebėra
Spinduliais apipildavo gamtą,
kai, ’ kai kada su padaili- sujudo, karūnos lenda iš makiuko!
Aš laimingas buvau, kaip ne žėdna? žmogus—
nimais, kai kada su perdė-. bažnyčios, išleido parapiją, —0 kad šitms atimtų,—
O šiandieną kentėti man lemta.
jimais, o kai kada ir stačiai ne kelmiškę. Du kryžiai, spiaudosi,—niekur dar ne
Bet, nors inkais aptraukta klaiki ateitis,
su prasimanymais.
*
(pakeleivių ir šidlaviškis, buvau sprustėje—kame tu,
Ir nors kančios ten joje žvąlgena,
.aip pat kartinos dvejos, ai- pasiutkaili, ištraukei? Bet
Aš ieškosiu sapnų; juk ne amžiais naktis
O kiek kalbų ir kalbelių tol.(uPai dveji> jr
mažai tepelnė, nors grivinų
yra dėl merginų ir moterų du, keleivis ir namiškis, tebuvo. . . .
Širdyje dainininko gyvena.
elgesio. Tegu jauna mote- prie pat šventoriaus vartų —Šiandien mačiau ant
ZIGMAS GĖLĖ (GAIDAMAVIČIUS).
ris ar mergaite ir geriau- įnt
sustoj
iešais šventoriaus: vyras nutvėrė
šiai elgiasi, j, vrnren kam
saR
aJtsis'veikina. kišeniųje moteriškės ranką.
V/i šaukščiuko sviesto arba
nors pakliūva ant l>ejuve-,bet
triukšm
y g Kaip sušuko, supuolė žmo
ŠEIMININKĖMS j margarino (tirpdyto)
110
ir
jos
elegsys
yra
k
ede-:
Įolo
girdėti
Pabai
ku. nės, tuoj norėjo vagilką
Truputį druskos
namas
ir
šukuojamas,
ikr
nj
«
ka]b4ti
k
žjai
ki mušti.
Obuolinis Pyragas
Prišokęs kunigas
3 4 puoduko spanguolių sundas.kalbama . iki .visokių
!ankstosi’
neleido. “Nemuškite,” šauReikia paimti:
1 stačiai iš piršto išlaužtų prieš
kitą,
atsisveikina, kia, “j^ nemokate mušti—
Apie 12 rūgščių obuolių
i
jffiiri^i?rasimanymų\-?jei ^{žmTnėsr^biau^l^rdu
dar
*
---,1..
aš
jus
pamokinsiu!” Paė
2 puodeliai miltų
viena

1

gerai

nebalais

irt e p tą kas nors pamate tą mergai-

•

ž5

verkia

-

.

keptuve.
a». m
n t ori
verkia, maz vi męs tai mergai įgnybo ir
keptuvę. Aptepti bananus tę ar
moterį
su knirtu
kokiu nors
nors -auja,uzia,
sviestu ar margarinu, už vyru, tada tai yra “rimtas su balsu. Išleido, jau nu pasuko, kad ta net sukiyko
barstyti truputį druskos, pamatas” kalbėti visai drą ėjo, varpai nulydėjo, na piktu balsu. Dar kelis sy
miškiai sugrįžo į bažnyčią. kius sugnybo—net ji pamė
apipilti
spanguolių‘ sunka ir siai,
. . nes 4<“as
*• _
, *
šiai,
aš. pati
mačiau,
m
Bažnyčioje mišios; vargo lynavo iš skausmo. “Ot
kept; nedideliame karšty tai
,ai kodėl nekalbėti?
nai ūžia, varpai nutilo, taip,” sako, “geruoju, ne
(3/5 F) 15 arba 18 minu
mušti, ne sužeisti, ne sukru
čių. kol bananai suminkštės
Tokie įpročiai pas žmo žmonės nusiramino.
Nepasibaigė dar mišios, vinti: pačiupinėti ir paleis
ir pasidarys lengvai šakute nes yra tiek įsigyvenę, kad
ti—ta daugiau iš tolo bijo
persmeigiami.
kartais, rodos, kitokios kal vėl varpus skambina, vėl sis kišeniaus.”
bos ir nėra, kaip tiktai apie karūnos lenda laukan, vėl —Čiupinėk tu dabar, kad
cukrų, druską ir kepimo
■ bendruosius pažįstamus ir taip pat kelmiškiai su na
JAI NEŠALTA
miltelius. įtrinti margari- į
nežinai kas pavogė,—juo
jų visokias šeimos bėdas, jų miškiais kunigai, sustoję
ną (arba sviestą), įmušti
vaikų blogumą ir jų pačių prieš viens kitą, kalbas sa- kėsi mano brolis.
kiaušinį ir supilti pieną.
didesnius ar mažesnius rei-į^°’ žmones maišosi, nieko
Grįžtame atgal link baž
Viską gerai išmaišyti ir teš
Kalus.
| nesigirdi. Paskui vėl tų nyčios; pas klebonijos var
lą sudėti į keturkampę blėkryžių ir karūnų lanksty- tus jaunas kunigėlis bepartą, dabojant, kad tešla pa
Tokie pasnėkėsiai apie masi, žmonių verkimas, vis davojąs knygeles. Žmogus,
siklotų po blėtą vienodo
trečius asmenis lyg ir rodo, kas tas pats atsikartoja, tik
storumo sluogsniu. Nulup
kad kitokios kalbos neturi dar ilgiau lankstosi; net nusipirkęs, atsitraukė: ki
ti obuolius, supiaustyti į 4
me. Bet kodėl nerasti ki gražu žiūrėti iš tolo. Kry tas, priėjęs, klausia:
arba 8 dalis, išimti kauliu
tokios kalbos?
—Kokią čia nupirkai?
žiai, karūnos, rodos, gyvos:
kus ir sudėti ant tešlos. Po
Kiek
mokėjai?
linkt,
linkt
prieš
viens
kitą.
Kartais taip smagu butų
to apibarstyti cukrum su ci
Kalvarijos
išgirsti pažįstamų sueigoje Kažin koks žmogus, čia pat —Žemaičių
namonu ir riešutais ir kepti
knygelę,
užmokėjau
čvertkalbant apie kokį nors įdo už mano nugaros, tur būt
vidutiniame karšty, kol
mesnį dalyką skaitytą spau bajoras, lenkiškai su jaunu ką.
obuoliai pagrųs. Kad obuo
doje; apie kokią nors kny vaikinu šnekasi. Aš len —Na, brač, kad tave nu
liai butų minkšti, kai kurios
gą, apie įdomesnius mu- kiškai kalbant kiaurai su lupo,—tarė pirmasis,—prie
šeimininkės vakare obuo
vius, apie musų kolonijos prantu. Tasai žmogus sa knygininkų visur po grivi
lius supiausto ir palaiko
ną, tokios.
choro
pasirodymą, apie ko:
juos apibarstytus cukrumi
kultūringą parengimą, apie —Kaip čia pavadinti to Pirkusis atsidusęs, gailin
12 valandų.
valgių gaminimą, apie vai kį kunigų darbą—komedi gai į knygą žiūrėdamas, sa
kų auklėjimą, apie mokyk ja. perstatymu ar stabmel ko:
Kepti Bananai su
—Juk dabar nebeatimsi
diškumu? • Bažnyčioj šv.
Spanguolių Sunka
Kai kur šalta, sniegas, bet las vaikams ir apie kokius
sakramentas išstatytas, o permokėtojo auksino. Ne
šitai mergaitei, Bea Ste- tik norite kitus klausimus,
Prie kepto kumpio, vis- phens, gresia pavojus nosi- bet tik ne apie trečius as čia priešais komedijas per šiaip jau žmogus—kuni
žmones, .traukia
čiuko arba kalakuto labai svjIinti Phcen|Xt Ariz^
menis uz ju nugaros ir apie stato,
.....
. » . ne gas! Dievui garbė!
tinka kepti bananai su toje saulėje, todėl ji tepasi juos.
Ka manote mielos P™s altorių, b* pnes juos —Ir čia sumaningas pel
spanguolių sunka. Reikia aliejumi. Kam šalta, gali va skaitytojos?
meistis.. . . Kokia eta gar- nas,—juokėsi šalyje stovė
paimti:
žiuoti pas ją pasišildyti sau
damas vaikinas.
bė?
lėje.
4 kietus bananus
(Bus daugiau)
—Teisybė, lygiai komeB. Skaitytoja.

2 puodeliai cukraus
Didžioje New Yorko lietu- 4 šaukšteliar. kepimo miltelių
vių rankas savo tautiečiams (baiking powder)
padėti. Džiaugdamiesi šiuo Pusė šaukštuko druskos
faktu, pagalbos reikalingų- Pusantro šaukštuko cinamono
jų vardu reiškiame širdingą 2 šaukštai margarino
1 kiaušinis
dėkui,
Puodelis pieno
D. N. Y. Vajaus Komitetas Pusė puodelio sukapotų riešutų
Persijoti kartu miltus,
GRAŽI LOŠIKE

paukštiena.
Reikia vengti: Saldumy

žemaitė,
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KELEIVIS, SO. BOSTON

/minima “kariuomenės diena.’’
Mat. 1918 metais lapkričio 23
Lietuvoje buvo paskelbtas įsa
kymas organizuoti Lietuvos ka
riuomenę.
Bulgarijos Teismas
“Vaduos” Formozą
Įsakymas tikrai buvo pa
skelbtas, bet su tos dienos mi
Bulgarijos bolševikiškas Komunistinės Kinijos vy nėjimu mums taip sekasi, kaip
teismas nuteisė mirti 8 as- riausybe skelbia, kad ji tu- su Mindaugo krikštu. Taip yra
menis ir kitus 5 kalėti ilgus rinti sudaliusi specialmęi todėl, kad Lietuvos kariuomemetus už “šnipinėjimą.” karo jėgą Formozos salai nė buvo pradėta organizuoti ne
\ isi kaltinamieji prisipaži. “išvaduoti” iš kinų nacio-]paskelbus tą įsakymą, bet mažno prie jiems daromų kal nalistų rankų ii- iš tariamos idaug pusantro mėnesio vėliau,
tinimų ir padėjo kaltinto ameri kiečių okupacijos, kada Lietuvoje susidarė pirmojams suversti ant savęs vi Amerikos karo laivynui yra J* koalicinė vyriausybė, kuri iš
duotas isakvmas neleisti i -ei^° atsišaukimą į krašto jausokius prasikaltimus.
komunistų išsikelti į For- "im» stoti * kariuomenės eiles,
Lapkričio 23 d. įsakymas pa
mozos salą.
Prancūzijos Streikas
liko negyva raidė. Kariuome
nė pradėjo kurtis tiktai susi
Sabotažas Čechijoj
Praeitą savaitę šiaurinės
darius
populiariai vyriausybei,
Prancūzijos anglių kasyklo
kuri turėjo atramos krašte.
Čechoslovakijos
didžiau

se buvo išėję i streiką 80,cukraus fabrikas sude Lietuvos nelaimei pirmasis Lie000 angliakasių. Po dviejų sias
gė lapkričio 2 d. Tyrinę- tuvos kabinetas buvo sudarydienų streiko nekomunisti jimas parodęs, kad fabriką tas Js žmonių, kurie krašte ne
nių unijų angliakasiai grįžo padegė patys fabriko dar- tur^->° '®kJ° pritarimo, o jų visi

1 LIETI VOS GENERALINI
i KONSl’LATO NEW YORKE
PAIEŠKOMI ASMENYS

prezidentas ir karikatūristas

ils Plataus Pasaulio

i darbą, o komunistinės bininkai ‘ nepatenkinti bol- ^ak>'mai
tlk
unijos skelbia, kad jos tę
siančios streiką, kuris virsta sevikiskais tempais ir ne-| Kariuomenei organi2uoti reisvietisku išnaudojimu. Są- kėjo kareivių, 0 kareiviams
politiniu streiku.
ryšyje su gaisru esą suimta 'traukti į kariuomenę reikėjo
eilė darbininkų.
pasitikėjimo savo krašto atei
Bombos Italijoj

timi ir pasitikėjimo tais žmo.Italijoj stiprios bombos
nemis. kurie stojo \ ynausybes
buvo pavartotos prieš pat Anglija skelbia, kad Su_ Priešakyje. Pirmoji, Voldemavinusią Po upę, kurios išsi danui dar šiais metais bus r°t- sudar>’toji vyriausybė, ir
Sudano Laisvė

liejimas pridarė daug nuo
stolių pakraščių gyvento
jams ir kur nuo potvynio
žuvo 80 žmonių. Bombos
buvo metamos, kad nukrei
pus patvinusios upės van
denis nauja vaga.

suteikta visiška laisvė apsi- k^asoma
spręsti, ai eiti prie nepn- kraštuį pradėjo gresv. pavojus
klausomo tvarkymosi, ar:iš bolševikų, tos vyriausybės
jungtis su Egiptu.
Toks i vadai, Voldemaras ir Smetona,
patvarkymas busiąs išleis- išbėgo į vakarus, į Berlyną ir
,
, ’ siais
... metais
, . ir
. gin• t>
-• 44T- *
„
tas
dai
Paryžių “Lietuvos gelbėti.”
čas tarp Anglijos ir Egipto Kiekvienas susipažinęs su
bus baigtas pačiu Sudano Lietuvos nepriklausomybės at-

Antanas Ašipauskas iš Mockabudžio ar Garliavos km., Vil
kaviškio apskr.

Gustavas Fresdorfas iš Sin
tautų, šakių apskr.
Stanislava Jablonskienė-Prialgauskaitė.

Aleksandra
Keletkaitė
iš
Tirkšlių km., Raudondvario v.,

ŠTAI KUR TIKROS
KALĖDŲ DOVANOS
Romanas

“širdies

Rūmai.’*

450 puslapių, iliustruotas, kai
na $4.00.
Romanas “šliuptamiai,” 652
puslapiai, iliustruotas, labai
gražiai išleistas, kaina $3.00.
Abu romanai už $6.00. Per
siuntimas apmokėtas.
Rašy
kit:
(52)

OR. ALG. MARGERIS
3325 So. Halsted Street
Kauno apskr.
Chicago 8, III.
Jonas Lensbergas iš Šiaulių ___________________________

apskr.
Julius Matuzevičius iš Kup- VIRĖJA IEŠKO DARBO
riu km., ąyveoęs \ abalninke.
Galiu būti virėja arba šeimininkė.
Petras Aleškevičius iš Kido- Moku gaminti visokius valgius Jei, gu atsirastų geras vyras, galėtumo
liškių km.. Mariampolės apskr. susituokti.
(48)
Antenas Norvaiša iš Rudaig2 Couįuz|t.(Lfcįetncį; Mass.
Ičių km., Laukuvos vals., Rasei-_______________________ _—_
nių apskr.
1Š DŪMINĖS LŪŠNELĖS
Į Georgas Re'chertas iš Sintautų, šakių apskr.
į
Gražios eilės, dainos ir
Francas špederis iš Pavasijų'
deklamacijos
ikm., šakių apskr.
.Apie Lietuvos gyvenimą ir lietuvių nuotykius Amerikoje.
Ignacius Trakymas.
Kaina $1.00.
Vaičiulionytė, sesuo Pranciš
Užsisakvkit pas autorių:
kos Veloniškienės. gyvenusi

j

Prezidentas šypsosi žiūrėdamas į savo paties karikatūrą.
Karikatūristų (kartonistų) suvažiavimo atstovas. Alex
Raymond, įteikė prezidentui visą albumą Įvairių piešinių.

Naujienos is Kanados

K. B. Kraučiunas

gal iš Kalvarijos, Mriampolės Daynard Drive, Canton, Conn.
apskr.
j
(Nr. 12, 1952)
_____________
„ . ,,
,
....
, Juozas Valaitis iš Kidulių ___________________________
Socialdemokratai Minėjo .veiku, bet sužinoję, kad vals gaUu apskr. gyvenęs Sao1
§avo Veiklos Metines
i socialdemokratai tuo reika-įPauk) Brazilijoje
i“TEVŲ PASAKOS
'
- - - i
>

Lietuviu

Socialdemokratu1

Oroanizaciia

-r--.

‘

7. ..

. I "Lietuvio

surinko ir
Giedrius, iiius-

Pasakas"

Savo veikios'prat0’ ka.d valdinių (Staigų Ran uex maloniai prašomi atsi- skaityti paruo^

a.

a—
atžymėti socįaĮjPanaudoJimas ^u.5tiems
CoLulLt® General of Lithuania
katate" vigeliais, lSo'^usla,
, . • •
•• -•
;pa^ams
grasinimams gali
s
•
pių, gera dovana Kalėdoms, Uai„ pnjaumn-lokQ1.
natipm,
« W«t 82»d Street
. na^...
....
demokratai
ir
................. ,
, , ... . , labai blogai jiems patiems

.\ew York Z4. «. I.
j -Lietuvių Kalbos Vadovą”....4.50
5 atsiliepti. Tai yra faktas
“Normuotos
šypsenos,”
feljetoLnited
of paremtas liudininkų paro- IEsKAL DARBO IARMOJ ,r.ai ................................................. Jo
H1" -*> pi"”°jo
Ha“ .,'aulTe’ dvmais ir įrašytas 1 Hamil- Nor»u darbo ant farmos. Turiu! -žemės Pakopos,” J. Baltrušaičio
Nobelio Premijos
• , . c
____ gero patyrimo prie namų statybos .rt^s
75
______
riausiai žino, kad lapkričio 23 kur įvyko metinis apyskai- tOIlO TLietuvių
Socialdemo- ar pataisymo, geras darbininkas. “Rūtele,” skaitymų knyga.—2.00
Nobelio fizikos dovanos
Filipinų Rinkimai
d. įsakymas visiškai neturėjo tinis susirinkimas.
adresu:
(50)
.25
“Tėvelių Pasakos”........ .
kratų Organizacijos veiklos Rašvkit šiuo Mr.
-J. K..
šiems metams paskirtos ke
“Vilkas
Meškeriotojas,”
eilė
Ijokios įtakos Į krašto kariuoBaigdama savo darbą se- istoriją.
C3<i Broadway, So. Boston, Mass. mis ...................................................... 25
turiems mokslininkams. Jas Praeitos savaitės Filipi- menės organizavimą.
noji valdyba davė plačią
n . __ .
i “Tolumos,” Kiršos eilės.75
NAMAS PARDAVIMUI
j “Daili Saulutė,” spalvuoti piešigavo: du amerikiečiai, Ka nų balsavime, renkant de- Bet kokią nors dieną reikia apyskaitą ' kuri parodė, kad Raporte buvo plačiai ap
bendroje veikloje su South Bostone, 3 šeimų, 3-4-4 ”***_Pova*įRusėtuoju
am..
.........V
lifornijos Universiteto mok vynius senatorius, per karą “švęsti,” tai ir švenčiame tuš- jaunu£ė organizacija savo sistota (Ifonodnc
Dangum,
novei: iteu»rariai, baltos sinkos. maudynės, ..
CCF
(K.anaao:s
socialiau
geram
stovy
kaina
$500ft
Liuesas,
Ies
.
........................................................
25
slininkai E. M. McMillan ir buvęs japonų lėlė premje- čio įsakymo dieną kuri dabar jaunaįvi£;ku' veržlumu ūžėlaukuose,”
eilėraš
butas
pirkėjui.
Sužinot
telefonu:-..
Vyturėliai
piu'pI ii* in -špuciams, ksip
•
... ..lietuvių
. partija). Ir šioj darbo tal SO 8-0902.
čiai .......................................................65
G * T. Seaborg. vienas ang ras vi. -jose TLauiei
n JO|
H Inb&i svaroi me- stiprią
pozicija
j Geografijos, istorijos, gamtos ir
koj dėl CCF, socialdemo
las J. D. Cockcroft ir airis šalininkai laimėjo daugu- aaxa‘
_ = = - — skaičiavimo vadovėliai, ir Lietuvių
„
__ e_________ _
visuomenės gyvenime ir ak
Kareivis—Savanoris.
kratai atsiekė gražių rezul rJ F Si I Kv
11 A
Kalbos Gramatika, visos po 50 cenDr. E. T. Walton. Litera mą ir pravedė savuosius se
tyviai prisidėjo prie bend- tatų: turėjo savo delegatus 11 Lt JLx vJ AV X* A lu/» O tų. Adresas toks:
(48)
Litauisches Zentralkomitee,
tūros. premija paskirta šve natorius. Dr. Laurel *i rin- '
ru lietuviu siekimu emigra metinėje CCF konvencijoje
Verlag (20a) Hannover,
Maikio ir Tėvo Kraičiui
dų rašytojui Par Lager- kimus ėjo nacionalistine
Hegelstr. 7, Germany.
cijoje.
ir
pravedė
rezoliuciją,
gi

kvist.
programa.
Musų laikraščio skaitytojai.
LietUvių Bendruomenės nančią naujų ateivių reika
atsinaujindami prenumerata ir
•
•
•
CHICAGO, ILL.
lus ir pasmerkiančią bent
užsisakydami 1952 matu “Ke- “'F" “
Svarbios Paskaitos iš
leivto” kalendorių, prisiuntė s^*an^umai
tūlų asmenų, kokį jų išnaudojimą. So
Šventojo Rašto
dovanu į Sunaus ir Tėvo iždą. kurie savo “d^ingos ambi- cialdemokratai
būdami
Būna
kiekvieną
nedėldienį nuo 10
Dėl Rožančiaus Sukimo las ten molį minko ar ką daro. prisiuntė:
cijos” vedami, pradėjo lie nuolatiniame kontakte su
Į vai. ryto, 5324 So. Halsted St. Yra
| aiškinama tikroji Tiesa iš Šv. Rašto.
čia Visai nejuokai. Jau ke- Petras nusijuokė ir sako: “Ne. i go—Mrs A
ghiugzda iš siskaityti su Kanados Lie- CCF, kartu bendradarbiavo]
'Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri
lis kartus mačiau laikraščiuose
^°^ančių suka. .Jis man ir porchester, Mass.
tuvių Bendruomenės laiki- su unijomis (daugiausia su
Iką tik išėjusi iš spaudos, aiškinanti
Į pasaulinį perversmų laiką, ir kas
apie rožančiaus galybę ir skai- paaiškino, kad prieš dešimtį
Po $2—P. Bukis iš Philadel- nojo organizacinio komite- CIO) ir iš pastarųjų susi
j įvyks trumpoje ateityje? Knvgelė
visai
dar Jaunas
jaunas as.ias
asilas phia pa Mrg E Glass
čiau patarimus jį kalbėti. Mat. metų v
^a\ aar
tQ nur0CĮymajs persiorgani- laukė gražaus pritarimo ir
J45 pus. ŠTAI JŪSŲ KARALIUS,
pririštas prie
stulpo ir cine Wis ir K
kuria galima gauti ir per paštą už
atsirado naujas ginklas ir visai buvo
uuvo Paristas
pne to stuipo
Šiaudinis iš zuoti i apylinkės laikiną paramos.
40 centų, rašant: V. Klovas. 3444
ne slaptas. Kai kam rožan- varomas kasdien į ratą moli ęhicago, 111.
So. Lituaniea Ave., Chicago 8, III.
organizacini komitetą, ku- Metų laikotarpyje, buvo
{ paskaitas kviečiame atsilankyti
čiaus kalbėjimas yra paprati- minkyti. Taip tas asilas ėjo
Po $1 50_v Visockis iš She- •
nam-inda turi duoti vivisus.
Įžanga nemokama, kolektų
mas. o papratimas, yra sako- 1 raM apie stulpą per 10 metų. nanHoah> pa>> M Versauskas iš nam Pagnn^ tdn dujtl ' surengta paskaita “Lietuva
nėra.—Š. R. T.
(52)
ma. esąs antras prigimimas. Kai a?llas Pa?^° ir ouvo Simsbury. Conn., J. Buozis iš SU k°!cniįos ^anizacijų tarptautinių. Įvykių
plotmė Stebuklingas gyduolės kurios pa.
buvusio
Lietuvos de- na kiną žilumą, plaukų slinkimą ir
Toki antrą prigimimą gauna ne atleistas iš to darbo ant pensi- Walkerville, Mich.. J. Bakana- ^Stovai. Ta? žalingas Lie- Je>
______________
NAUJA GYDUOLĖ
tik žmonės, bet ir kiti gyvūnai, jos. jis išvien kasdien ateida- vičius
iš Verdun, Montreal. tuviM Bendruomenei reiški- mokratinio prezidento Dr.!
»i^1
Alexander’s
Nauja
_
_ . ir j.
_ Strodomski
_nys_ _privertė
Z_ *
■
...
—
vo prie to stulpo ir
ir suko roto
ratą. Canada
socialdemo K. Griniaus atminties pa“rba; .,pleiskanuoja plaukai. Jos j
Papasakosiu toki atsitikimą
______
Maistinga Gyduolė
.
1 . atnaiso žilas plaukus kokie buvo, bet į
yra mišinys riešutų,
kratus išeiti
Prieš per, desėtk, metu lan°nt“ Ca"ad!'. •i • atvirą
„ • kovą gerbimas ir prisidėta prie nėra dažai. Nėra nieko už jas geuogų. šaknų ir lapų;
ix*
____ resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės
ji yra vartojama nuo
kiausi Kanadoje Das savo gimi- .
- .
. ^5
ų
Po $1—A. Levonavičius :š SU uzurpatoriais, Kuri pa- Klaipėdos krašto atgavimo neatidėliodami ilgiau. Kaina $2.00.
visokių nervų ligų ir
Rp tn
nebusitebuspilnai
patenkintas,
nes ir drauge. Mano gminaiKM “"a **~
daug neproduk ruminpiimn
nerviškų galvos skau
paminėjimo, ne
i o, bliVO
guvu Jeisru pinigai
sugrwžinti
dėjimų, nuo šalčių ir
laiko
sunaudojimo
surengti keli gražiai pavy- PASTABA: Su orderiu siųskite ir
fe vežiojo mane po gražus
jprantame. „ ir darome.
fcntanakas iš Svd
lytiško silpnumo, grei
Quebec provincijos farmas ir
kartais jr niekag never_Į
A. Jantauskas is Syti- bei
paaštrino
santykius kę pasilinksminimai, iš ku-Į“.'unčian,.^
to pavargimo, gera
nuo inkstų (kidneys)
ney, Australia.
žaliuojančius laukus, Staiga’ ėia to daryti.
bendradarbiavime su kito rių gautas pelnas panaudo- p,x
im.
ir dėl visokių vidurių nesveikumų—
Po
50c
—
Chas.
Pauža
iš
Ki!ištvermingas maistas ir stimuliuo
pasisukus pro didelį ūkį pama
mis grupėmis.
Tačiau ta tas savo veiklos reikalams----------------------------------- jantis
Sienas Juozas.
tonikas. Nežiūrint kokia liga
lingby. Conn., J. Kantauskis iš
čiau tarp medžių aikštelę, jos Springfield, Mass.
Le-ision, Me'., Š. Yuėkevičia iš kova ?'ra
j.r kol®ni' ir labdaringiems tikslams, APSIVEDIMAI
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos forviduryje didelis stulpas, o apie
Bridgeport,
Conn.,
J.
SymanaiJOS
GemoKiatiskai
gaivokaip
džiovininkų
sanatori

i moję.
Svaras $8.000, pusė svaro
tą stulpą žygiavo į ratą asiliu
$4.00, kvoteris svaro $2.00. PrisiunVokietijoje! Ieškau vedyboms moters nuorašy37
kas. Jis žygiavo pats savo no- p-, “Kariuomenės Šventės tis čš Torrington, Conn., M. jančių žmonių remiama. joje esantiems
•
i-_*
iki 50 metu amžiaus. Prašau rašy- ^c:arn i namusAlišauskas
iš
Racine.
Wis..
ir
Anksčiau
ar
vėliau
ta
kova
I!" Vietoje-- vieno? lietukai” tj šiuo adresu:
ru. nes jo niekas nevarė ir ne
(49)
ALEXANDER’S CO
J. D. Sonek,
Lapkričio 23 d. kai kuriose J. A. Bartash iš Windsor. už demokratinės Lietuvių tės laidotuvėms. Socialdelaikė pririštą. Paklausiau ma
414 W«t Broadawy
05-27 Grand Ave. (“tore),
Bendruomenė? organizavi-|mokrataį graziai pasidarno giminaiti Petrą,' ar tas asi- lietuvių kolonijose Amerikoje Conn.
South Boston 27, Mass.
Maspeth, N. Y.
Visiems laikraščio rėmėjams mą bus laimėta ir visa at- Įbavo
tremtirinkliavos
dariame širdingą ačiū.
sakomybė už jos pasekmes niams metu ir pasiuntė
SUSIVIENIJIMAS LIETIj VIŲ
teks pasiimti tiems neatsa Tautos Fondui auką $60.75.1
kingiems asmenims ir jų Į naują valdyba sekan
AMERIKOJE
JUOKAI
talkininkams.
tiems metams išrinkti: Bro-į
— arba —
Be to, senosios valdybos nius Erelis—pirmininkas,
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė
Kaip Greit Garsas
raporte
buvo
tvirtai
užak

•Jurgis
černauskas
—
sekre

Organizacija Pasaulyje
I
Rusijos Diktatorium
Keliauja?
centuota (nors tas jau dau torius, Stasys šešelgis—iž
TURTAS SIEKIA VIRS $2,5M,000.00.
Tikimasi, kad
Mes esame girdėję, kad geliui kolonijoj žinomai, dininkas.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
garsas keliauja net po 700 kad pirmuosius žingsnius naujoji valdyba dar dau
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas
mylių per valandą. Bet ne žengiančią organizaciją ir giau pagyvins organizacinę
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
visi žmonės su tuo sutinka, jos veiklesniu? darbuotojus veiklą ir pritrauks naujų
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
žmonių
kilniam
socialisti

Farmerio
bernas
Steponas
puolė
šmeižti
parapijos
kleKiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
aiskina
kitaip.
Jis
sako:
bonas
su
savo
aktyvistais.
niam
darbui.
$5.000.00.
dų nurodymais.
—Garsas keliauja nely- Matydami, kati tuom nieko Susirinkimas perėjo prie
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
giai. Jei mane šaukia pie- negalės atsiekti, klerikalai kuklių metinių vaišių—ka
De.nar
vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
dėjo ėsti vėžys.’fliomia dienomis buvo pasklidusi žinia,
vutės
ir
“
gimtadienio
pyra

tų,
aš
garso
balsą
išgirstu
pradėjo
skleisti
gandus,
jus. (stojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
go.
”
Tą
netikėtinumą
pa
per
pusę
minutės,
bet
jeigu
kad
socialdemokratai
yra
vimą apmoka Susivienijimas.
ims jo vietą, kai giltinė ji ausinei?
mane iš ryto žadina, tai Kanados raitosios policijos ruošė senoji valdyba ir už
Tapk Susivienijimo nariu lr prirašyk savo šeimos na
Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais. 32 pus
garsas per 35 minutes neat- (mounted pol ice) sąrašuo- tai turime būti jai dėkingi.
rius Kre;pkia pas vietinę kuopą arba į Centrą adre

7?^°
Steelvoikeis

kVSi"q?°

ij

KAS MUMS RAŠOMA

c?iyVz\

JUOZAS STALINAS

lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:
KELEIVIS

27, Maaa.

J. Socialistas.
j keliauja iki manęs, nors aš se ir toji tik laukianti proguliu tik dveji laiptai nuo gos juos visus išdeportuoti.
boso, o kada jis ir atkėliau- Žodžiu, tie a-menys viską Pakalbinkime kaimynus ir
ja, tai visvien neturi jėgų darė savo liežuviais ir ma- draugus užsisakyti “Kelei
mane prikelti.
Jtyti “artimo meilės” pa- vį”. Kaina metams $3.

t

suodamas:

LITHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA
307 W. 90tb SU
N^v York 1, N. Y.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

ADV. F. J. BAGOČ1US
Kas Nori Vykti į Floridą?
VĖL SUNKIAI SUSIRGO

Mirė V. Kamantauskas

PARDUODAMA
So. Boston, 3 šeimų 4-5-5 kamb.

1 LIETUVIŲ MELODIJOS
VALANDA

butas pirkėjui. Pajamos $75
Mr.
Frank
Rožėnas, Lapkričio 1 d. Norwoode Tuščias
į mėnesį. Kaina $7,000.
Populiariško* Radio
Advokatas F. J. Bago- Lakeside parmos savinin mirė žinomas kalbų moko Sa. Boston 3 šeimų 3-4-4 kamb.
Programos
1 “shower.” Pajamos $50.20 j mėn.
čius praeitą sekmadienį vėl kas iš Raynham, Mass., iš vas Viktoras Kamantaus- $3.500.
Sekmadienio rytais nuo 11
sunkiai susirgo ir dabar gu vyksta į Floridą lapkričio kas. Jis atvyko į Ameriką City Point, 2 šeimų 5-6 kamb.,
li namuose daktarų priežiu- 25 d. ir jei kas norėtų pi 7 metu amžiaus. Čia baigė City Point. 3 šeimų 5-6-6 kamb. iki 12 vai. iš stoties WTA0,
740 klc.
,
-___ 'V„„ 13 atskiri šildymai aliejumi, 6 piazGRjŽO ADV. GRIGALUS toje. Ligonis nesenai buvo giai nuvykti į Floridą,
_ gali
_
aukštuosius mokslus. Y pa-. zai, prie juros kranto, labai graži
CENEDELLA-DERHAM
Biznio reikalais kreipkitės:
persirgęs labai sunkią ligą į jį kreiptis "bendrai kelio- tingai buvo gabus kalboms. vieta- Pr^‘uunokKįiSti
GINČAS VALST. TEISME
409 W. Broadway, So. Boston
545 E. Broadway, So. Boston.
1921 metais, kada Lietuvai
Sekmadienį grįžo iš Flo- ir jau buvo pradėjęs stiprė-nei.
Tel. SO 8-0605.
Arba
telefonuokit: SO 8-0520
Worcesterio prokuroras ridos ir iš New Yorko ALT ti, kaip liga ir vėl pasikar- Savo farmoje F. Rožėnas buvo ypatingai sunku besipadarė įvairių pagerinimų kuriant iš griuvėsių, V. Ka
Alfred E. Cenedella ii- tei- posėdžio So. Bostono Lietu- tojo.
Valgomojo Kambario
ir
pastatė naujų pastatų, iš- mantauskas paliko šią tur
PARDAVIMUI
sėjas John S. Derham aiš- vių Piliečių Draugijos pirBaldai
kinasi aukščiausiame vals- mininkas, adv. John J. Gri- Nori Kelti Telefonų Kainas kasė su agrikultūros depar- tingą laisvės šąli ir skubėjo
Vienas kitchen gray kombination
Pilnas setas, riešuto t vvalnut» pečius su oil burneriu—$35. Vienas
tamento ekspertų pagalba tėvynėn jai padėti atsikur- medžio,
tijos teisme dėl klausimo, galus. Teko su juo pasi
galima matyti bile kada geras gazinis pečius—$5.
Du ko(48) periniai boileriai, tank pressure, po
apie
ALT
doNew
England
Telephone
du
didelius
piudus
ir
visą
ti.
Kaipo
kalbų
mokovas
šiuo adresu:
kuris iš jų meluoja. Vienas kalbėti *VDač
*
*
*
,
i
• — • •
i a*•
•
*
•
ii*
i
•
•
••
j“
Nlrs. L.. Marcilionis,
$7. Vienas koperinis boileris, city
meluoja tikrai, bet kuris? sėdį, kuris vyko New Yorke C o. kreipėsi į valstijos vie- eilę ravų, nusausino kelis mokytojavo gimnazijose de- <> winsiow st., cambridge. Mass. pressure, beveik naujas—$40. Kreip
tis į—
(47)
A. E. Cenedella sako, lapkričio 16-17 dienomis, šųjų patarnavimų departa- šimtus akerių žemės. Pru- stydamas lietuvių ir anglų
D. E. Olsen,
dirbo ELTOJE ir; ’
DL KAMBARIAI
127 Capen St., Dorchester, Mass.
kad J. S. Derham jam kar- Posėdis buvo gausus ir ni^ntą prasydama leisti pa- dai bus naudojami žemei kalbas,
......
...
South Bostone išnuomojami ou
Tel. BL 8-2281.
tą rodęs didelį glėbį pini- nariais ir svečiais. Tarpe kelti telefonų kainas. Kom- drėkinti, kartu juose bus paskutiniu laiku pnes ko-1 dideli kambariai, gali tilpti po du
žmones.
Kreiptis
tarp 3 ir 6 valanmuni?tam? ii7nlll«tant
uzpiusiani Ti_ae ;dos
vakaro
šiuo a<Jresu;
gų ir sakęs, kad tais pini- svečių buvo VLIK’o atsto- panija nori pakelti mokės- auginamos žuvys, kurios, mnničkirtK
APSIDRAUSK NUO
gaiš jis pateps valstijos vy- vas, prof. J. Kaminskas, ni už telefonų patarnavi- gerai prižiūrimos, išauga tuvą buvo konsulu Latvijo- 912 E. 4th St., pirmas aukštas,
LIGOS IR NELAIMĖS
riausią prokurorą Francis kuris pareiškė Amerikos ma« kad jai padidėtų paja- per šešiu3 mėnesius iki je. Jis paraše 13 ongina- ----------------------------------E. Kelly, kad viena jo at- lietuviams širdingą padėką mos 8 nuošimčiais. Svar- “pan size” (kepamo) dy- iių veikalų ir išvertė iš įvai-j Tuščia*, Gatavas Gyvenimui Už $12 per metus gausi ligoje
Buvo išlygos
.ISIVK
Nepaprastas
bargenas
ir lengvos
$25 pašalpos savaitei
stovaujama atlyginimo by-už pastangas Lietuvai išlai- liausiąs pakėlimas butų už džio. Naujasis Fall River- riu- kalbu- 45 knvgas.
„S KreiUMl
paruavuiIu,.
•°
greitam pardavimui.
Namas
la butų palankiai išspręsta, svinti ir už materialinę ir vietinius
pasikalbėjimus Boston plentas (autostra- labaidarbštus
ir jautrus, mūrinis, yra krautuvėsu tūlais baiVisais insurance reikalais
Tą tikrą ar tariamą pa- moralinę pagalbą neteku- nu® nikelio iki dešimtuko, da) eina per F. Rožėno že- TragiškasTėvynės
likimas £^ri'rviršuj™bd2iinai"f^rXTūoUh
kreipkitės į:
(n35)
tremties
laikas
laviskas
už $6.500.. 197 centre st.,
sikalbėjimą A. Cenedella siems tėvynės musų tautie- kaip tai jau yra padarytamę ir kada bus baigtas, vi- 'ir sunkus
BRONIS KONTRIM
.
. .
.
prie Jackson Sq., Roxburv, Mass.
jo Telefonuokit prieš 10 vai. ryto ir po
iškėlė valstijos seimelyje čiams. Narių tarpe
pe iš Bos- kitose valstijose. Reikalas sa Rožėnų farma bus tik bai •1. neigiamai x paveikė „x
598 East Broadway
pusės valandos atstume nuo sveikatą. Pnes metus at 5 vai. vakare: HI 5-0135.
South Boston, Mass.
liudydamas visai kitu klau tono buvo adv. J. Grigalus, svarstomas.
vykęs Amerikon iki pat
Bostono.
TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483
simu. J. Derham ginasi Juozas Arlauskas ir Jonas
---------------PARSIDUODA
Dabar
F.
Rožėnas
vyksta
mirties
jau
dirbti
nieko
neniekada nerodęs jam pini Kasmauskas, o iš musų kai- NEW BOSTON
,
-r>
i
So. Boston. 3 šeimų namas, 4-4-5
COMMITTtE VEIKS į Floridą, kur turi savo na- begalėjo.
Paliko kruops- kambariai, baltos sinkos ir pečiai,
gų ir nieko nesakęs apie mynystės buvo Kastantas
Lietuviška Aptieka
-------mus.
čiai surinktą anglų-lietuvių
pĮrkSųl“Š,
kyšių davimą.
Jurgeliunas iš Brocktono.
žodynui medžiagą ir ne- kambariai, centrinis Šildymas, voTaip atrodo tas ginčas, ALT posėdį sveikino dar Naujasis Bostono KomiSavininkas H. CABIT
' ’ ,. .
t'
i
nios, baltos sinkos ir pečiai, laisvas
Iš BALF’o Mitingo
SpaUSdmtų rastų.
Lapkl'l- butas pirkėjui, kaina 85,000.
kurį dabar aukščiausias tei- vysk. Brizgys, Laisvosios tetas, sudalytas iš Įvairių
100 Dorchester Street
Čin
5 f)
iptllVėli vijomis
So. Boston,
veikiantiįrer užkandinė
už
smas turi išspręsti, kuris iš Europos lietuvių grupės pilietinių organizacijų, pra-------CIO O
u.čic
SIS TLietuvai
tisouusdunchrooml
su visais
Įrengimais,
SOUTH BOSTON
atsidavęs darbuo- kaina $1.000.
____
dvejų įtakingų ir atsako- pirmininkas V. Sidzikaus- n®ša, kad jis veiks ir po šį pirmadienį vietinis jėgomis
.
vii
1 i City Point. 3 seimų namas, o-o-o
TeL SO 8-4149
mingų pareigūnų sako ne-;kas. BALF’o pirmininkas rinkimų. Komiteto pirmi- BALF’o skyrius buvo su- tOjaS, nebesulaukęs laisvos kambariai, vonios, mėnesinės pajaTurim visokių vaistų. Siunčiam
“08 jų butų
trijų dengia
butų $95
’ Panamo
Jamos išiš
tiesą.
kun. Končius, generalinis ninkas Daniel J. Ahem, Jr., į kvietęs į L. P. Draugijos tėvvnė-s
te\\nes, npdidolio
neaiaeilO lietuviu'
lietuvių dvie
visas
net Europon. Kalbam lietuviš
buvo palydėtas i laikymo išlaidas, kaina 86.400.
kai. Patarnavimas mandagus;
A. Cenedella teisme aiš- konsulas J. Budrys ir kt. sako, kad tas komitetas pa- svetainę viešą susirinkimą, burelio
v.
-i •
• x
t 1 City Point. 3 šeimų namas, o-o-5
kainos nebrangiom. Gyvenama
kinasi, kad jis neturėjęs ALT posėdvje priimta ei- ūksiąs nuolatine oiganiza- Kalbėjo atvykę? p. J. \a- amžino poilsio Vietą. JO kambariai, visi modernus įrengimai,
čia jau 20 metų.
Čia mėnesinės pajamos $125, laisvas bulaidotuvėmis
rūpinosi
įrodymų, jog jo draugas J. Jg visokiu nutarimų, kurie cija» rūpinsi? miesto \al- laitis apie BALF o veiklą,
tas pirkėjui, kolonialinis styliur
pajūrio,
prašomoji
kaina
gyvenąs jo brolis Vaclovas prie
$15.000.
(47)
Kamantauskas.
: Visais reikalais kreiptis:
DR. D. PILKA

—K. Š.

B. Mikonis,
■545 E. Broadway. So. Boston, Mass.
Phone: SO 8-0605.

.. Ofiao Valandos: ana S M 4
jam buvę grasinama iš “big iams išklau«vta valdvbos davimusnutarta pravesti Bostone
Ir na T iki S
šnotš,” jei jfe drįstų tokius narių pranešimai. ‘LVud= J N‘ B- Komitet3 ieina drabužių ir pinigų vajų ir
546 BROADWAY
kaltinimus iškelti.
ringieji’ klausimai kaip aPie
asmenų, pavie- tam reikalui išrinku komi- NAUJI LIETUVIU cviDD,,<; PRANEŠIMAS
SO. BOSTON. MASS.
Dvejų aukštų pareigūnų, bendruomenė? ir VLIK’o nilLir nuo daugelio organi-i sija, kuriai vadovaus p. F. TRANSPORTAI
Telefonas:
SOUtfa Boston 1$»
--------Padėkos Dienos proga š. m.
prokuroro ir teisėjo, ap-I persitvarkymas buvo kilę, zac^4Razvadauskas.
•
Lapkričio 12 d. laivu “Gen- lapkričio (Nevember) 23 d. į
klausinėjimas sukėlė dide- bet jie jokios audros nesu.
~ ‘
erai
Muir” i New Yorką atvyko So. Bostoną atvyksta iš PhilaSveikinimai iš Floridos
lio susidomėjimo visoj vai-j kėlė. Dėl Mažosios Lietu-^aine
šie lietuviai:
delphijos žymus liet. pamoksliA. J. NAMAKSY
stijoj ir net už valstijos ri- vos lietuvių veiklos .ALT
Medžioja Medžiotojus
Pranas
Aleknavičius.
Anna
ninkas.
Ant.
Talačka.
kuris
laiAdv. Jonas J. Grigalus,
bu. Ar iš tikrųjų kyšinin- pareiškė jiems užuojautą, ,, .
" ~~
~
Augustat. Vytautas Ananje- Į kys linksmų žinių—Evangeli- REAL ESTATE A IN8UEANC1
kai sėdi aukštose vietose? bet ar VLIK’a* turėtų įsi- Maine valstlJ°J jau 13 ALT narys ir So. Bostono vas. Mykolas Lipšys. Walter jos susirinkimus:
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Tautosakininkas Juozas leivyje” minėtą, kokių tai ręngia "hist party šeštadieA. J. ALEKNA, Prop.
Ona Steponaitytė, jčiausios kainos mokamos už
Kuga šios savaitės gale iš-svečių pasirodymą klube ir nL g’vodžio 1 d., Sandaros Bostono Snautai Iškilauja Rameika.
628
E.
Broadvay,
Se.
Anna Stanek ir Klara Stankie-j varl- žalvarį ir šviną. :r taip
Tel.
SO
8-4148
vyksta tautosakos rinkti į sakė, kad būdamas Flori-sYetainėje'_ Nurinkta ir suyjg.
už geležį bei geležinius pečius.
Broekton, ir ten pabus apie doj jis jokių svečių i klu- P.llkta gražių dovanų, ruo- Bostono skautų yietin.nTelefonuokit SO 8-9117 ir
savaitę laiko, o paskui vvks bą negalėjo kviesti ir nie- “la"'os gardžios vatsės ir kijos stabas su Lapinų
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klauskit:
Myer.
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kada nekviečia. Todėl jo laukiama daug svečių. Pra- būreliu si savaitgali (nuo
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lapkričio
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iki
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iškilaus
džia
8
vai.
vakare.
DAKTARAS
vardo 'rišimas su tokiais ar
Lietuvių Radio Korp. pro-;
VAISTAS “AZIVA”
Tewksbury,
Mass.,
apielinkitokiais svečiais neturi joJ. L. Pasakomis
kėje. Pastogei skautai ga grama - per buvusią stotį j 1-Vaistas nuo nudegimo ir
Svarbus Tremtinių
Dainų Rinkimas
/kio pagrindo.
WBMS,
kuri
dabar
vadinanu0
nušutinto
vandeniu,
OPTOMETRISTAS
vo teisę naudotis Mrs. M.
Susirinkimas Šeštadienį 1
Adv. J. Grigalus grįžo su
si
stotis
WHEE,
1090
kilo2—-Vaistas nuo atdarų žaizdų
Zofija Kirmelevičienė iš Knapkus vilą (Woolcot St.,
Ofiso valandos:
tik uošve
uošvė rpasiliko
. ,
.
...
seimą, tiK
___
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
šeštadienio cycles, 9:30 iki 10:30 vai. —mostis.
Šeštadienį, lapkričio 24 \ew yOrke tūlam laikui, Gudakiemio kaimo, Merki- Tewksbury).
ryte sekmadienį, bus se-1 3—Akių vaistas.
Seredomis:
nės, padainavo 26 retai už- visą dieną bus svečių die- kanti:
d., i :30 vai., pobažnytinėj
Reporteris.
Nuo 9 ryto iki 12 disnų
4—Vaistas nuo kojų niežėjitinkamas advento ir gavė- na, skautai parodys sve- 1— Falcons orkestrą.
salėj įvyks tremtinių susi-1
__________________
mo- pirštams, tarpupirštėms ir
447 Broadway
nios dainas. Ji gyvena 243 čiams kur daugiausiai gry- 2— Bostono Skautu Vieti- papirštoms.
rinkimas.
kuriame
bus
SO. BOSTON, MASS.
Webster Ave., Chelsea, bų auga, o grįžus iš miško ninkijos “Lapinų” būrelio .. 6-Vaistas nuo galvos niežesvarstoma Pasaulio Lietu-JUOZO BŪGOS
INCIDENTAS
BAIGTAS
Mass.
ąvečius pavaišins karštu vi- ^lo.utni
vių Bendruomenės Bostono
jimo.
6—Vaistas nuo kosuKo. Greit
Gra s i 1 i j a Lankutienė, ralu (pagamintu be puodų, o i u - o 1
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3
—
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ti.
1
kariuomenės šventės pami- Teko girdėti, kad spalių Stankūnų kaimo, Pandėlys, bet ant ugnies). Iškilos už
Po pi ogramos pi ašome
—Vaistas nuo iniratų skauDr. J. C. Seymour
nėjimas, likusių Vokietijoje o d. kilęs incidentas klube, gyvenanti 377 W. 2nd St, baigtuvių ceremonijos-pra
parašyti
laiškelį
ar
atvirutę
įėjimo.
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šelpimas, tolimesnis musų kuriame nukentėjo tautosa- So. Bostone, ir Kazimiera sidės šeštadienį, lapkričio
į
stotį
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Lithuanian:
Reikalaukite šitų vaistų paLietavis Gydytojas ir
veikimas ir kt.
kininkas Juozas Būga, šios Juodienė, iš Joniškio, Šiau- 24, 2 vai. popiet.
Program, 35 Court St., Bos žymėtais numeriais. Kaina už
Vietininkas.
vėliausia konstnkicijor
Atskirų pakvietimų ne savaitės pradžioje buvo lik- lių apskr., gyvenanti 260
ton, Mass., o biznio reika kiekvieną numerį $1.00. Pini Vartoja X-RAY
Aparatą
viduotas,
reikalas
užbaigBolton
St.,
So.
Bostone,
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