Plieno Darbininkai Pradėjo
Derybas Dėl Algų Pakėlimo
Unija Reikalauja Pritaikinti Uždarbius prie Pakilusių
Kainų; Pramonininkai Riša Uždarbių Pakėlimų su
Kainų Kėlimu; Vyriausybė Norėtų, kad Uždar
biai Butų Pakelti Nekeliant Plieno Kainų;
Sutartis Baigiasi su Naujais Metais

Praeitą savaitę Pittsbur-i Rusai Nuleido

P":Xtį Amerikos Lėktuvą
pramonininkais dėl peržiu
įėjimo darbo sutarties, kuri
yra pasirašyta iki šių metų
galo. Unija kelia reikaląvimą, kad plieno pramonės
darbininkų uždarbiai butų
“esminiai” pakelti ir pritaikinti prie pakilusių kainų.
Pramonininkai sako, kad
uždarbių pakėlimas prikiauso nuo vyriausybės, jei
ji leis kelti plieno kainas,
uždarbius galima pakelti,
jei ne—pramonininkai atsisako kelti uždarbius
Vyriausybės atstovai ma
no, kad uždarbius galima
pakelti nekeliant plieno

Lapkričio 19 d. virš Vendingęs Amerikos
transporto lėktuvas, pagal
Pranesim3 iš Maskvos, rusų
karo lėktuvų buvo priverstas nusileisti Vengrijoj. Ketun„ v7rai igul?s ^.a
b°lsevikU nelaisvėje,
Maskvos pranešimas sako’ ka^ rusų karo lėktuvai
Amerikos lėktuvą turėjo
P_riversti nusileisti, nes tas
lėktuvas gabenęs šnipus,
sabotažninkus ir kokius tai
kitokius nėgėms žmones.
Amerikos vyriausybė
skelb'a-, ka<>
P*t <Įa

GEN. EISENHOWER IR ANTHONY SDEN

Rusija Grasina ir
Įspėja Turkiją

_____
Maskva vėl pasiuntė Tur
kijai grasinančią notą ir
sako, kad Turkijos prisidė
jimas prie Atlanto Pakto
neabejojamai rimtai pa
kenks’ geriems santykiams
.arp Rusijos ir Turkijos.
Rusai jau ne pirmą kar
tą grasina Turkijai dėl jos
dėjimosi prie Atlanto Pak
to. Bet Turkija yra nusi
stačiusi Į rusų protestus ir
grasinimus nekreipti dėme
sio, nes turkai Į tą paktą
v edasi tiktai saugumo su
metimais, visai nesiruošda
mi ką nors pulti. Jei Ru
sija nepuls Turkijos, Atlan.0 Paktas nebus Rusijai
joks pavojus.

Korėjoj Dar Aiškinamas
Paliaubų Kontrolės Klausimas
Kautynės Sausumoje Aprimo, Oro Kautynės Eina Smar
kyn; Bolševikai Pirma Atmetė Visokią Kontrolę,
Vėliau Sutiko su Aprėžta Paliaubų Kontrole;
Aliantai Reikalauja Griežtos Kontrolės;
Dar Yra 4 Savaitės Laiko Susitarti

MacArthur Barasi
Su Laikraštininkais

Korejos fronte praeitą sa
vaitę, pasirašius pirmą su
sitarimą dėl “paliaubų lini
jos” ir dėl demarkacijos

Generolo MacArthur pa- .zonos, mūšiai sausumoje
dėjėjas gen. C.
a* • aPr^mo’ nors įsakymo sulailoughby, su gen. m
MacAr- hęyij Ugn| nebuvo duota.
thuro

pritarimu,

griMtai'^

ore yisą praeitą

užsipuolė šešius Amerikos savaitę ėjo smarkus susirė
žymius laikraštininkus už mimai. Bolševikai vis dau
netikslų visuomenės infor giau rusiškų lėktuvų meta
Romoje. Atlanto Pakto vadų pasitarimo proga, prie ben*
mavimą apie Korėjos karą į frontą ir Aliantų oro jė
drų vaišių stalo susitiko žymieji Europos ir Amerikos
karo ir politikos vadai. Paveiksle matytis generolas Ei*
ir ypač apie 1950 metais goms gresia pavojus netek
senhower ir Anglijos naujasis užsienių reikalų ministeris
Pabėgo Sovietų
rudenį pradėtą “Per Kalė ti viršenybės, jei jų oro pa
Anthonv Eden.
Atomų Bosas das Namo” ofensyvą. Gen. jėgos nebus sustiprintos.
Willoughby savo kaltini Vieną dieną praeitą savai
Rusai rytinėj Vokietijoj, mus paskelbė “Cosmopoli- tę bolševikai metė į frontą
Visame Krašte
Keturi Didieji
Čechoslovakijoj ir Lenkijoj tan” žurnale.
320 greitųjų kovos lėktuvų.
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Gaudomi
“Kukiai
Kalbasi Privačiai kasa urano rudas. Tą dar Apkaltintieji žurnalistai Kitą dieną amerikiečių la
bą vykdo rusų sukurta Bis- tuoj pat atsiliepė ir griežtai kūnai užpuolė būrį bolševi
Įsigalėjus naujam įstaty- Paryžiuje didieji minis- mut Kompanija, kurios atmeta visus kaltinimus. kiškų bomberių ir šešius jų
mui apie “gemblerių lais- teriai, Amerikos, Anglijos, priešakyje stovėjo pulkinin Vienas jų, Mr. Bigart, savo nuleido žemyn, o kelis ap
kainų. Bent iki 15 centų
kad,
į valandą uždarbių pakeli- kunal butX Palelstl- . Jl« !*- nius’ visi norintieji verstis Prancūzijos ir Rusijos at- kas r. Nikolajevie Astap= atsakyme rašo:
gadino.
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šį
pirmadienį
pra

čov, kuris praeitą savaitę
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“
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į
vakarinę
Berlyno
rėjoj eina dėl antro iš eilės
plieno kainų.
daugelis “bukių” neperka slaptai apie nusiginklavimo dalį ir prašė duoti jam prie niekada nepajėgė pakęsti klausimo: Kaip kontroliuo
pasuko
i
Rumuniją,
o
pas

Derybos dėl plieno dar
kritikos, ar tai butų iš karo
bininkų uždarbių paliečia kui Į Vengriją, kur juos už tokio pažymėjimo, nes bijo į klausimą. Viešai Vakarai glaudą. Jis tuoj pat lėktu korespondentų ar Ameri ti abi kariaujančias šalis,
pagrindinę pramonės šaką puolė rusų lėktuvai ir pri pakliūti i policijos rankas pasiūlė savo planą, rusai jį vu buvo išgabentas į vaka kos prezidento pusės.” Ne- kad jos nesistiprintų po pa
dėl nelegališko biznio, nes atmetė, bet įvairus tarpi rinę Vokietiją, bet į kurią
liaubų priedanga. Bolševi
ir apie 750,000 darbininkų. vertė nusileisti.
pakęsdami kritikos jie skai kai atmetė Aliantų siūlymą
gembleriavimas
veik
visose
ninkai
ragino,
kad
“
didie

zoną,
spauda
nepraneša.
Nuo plieno susitarimo par
valstijose yra draudžiamas. ji” bandytų nusiginklavimo Tokią žinią pirmiausiai pa to, kad kiekvienas kritikas, įvesti griežtą kontrolę ir
eis ir kitų pramonės šakų Slanskio Areštas
Dėl nepirkimo federali klausimą aptarti privačiai, skelbė vokiečių laikraštis jau vien dėlto kad jis drįsta pareikalavo sau teisės sta
darbininkų uždarbių kėli-i
generolą kritikuoti, yra tyti šiaurinėj Korėjoj aero
Stebina Pasaulį nės “stempos” lažybininkai be spaudos liudininkų ir be “Die Welt”
mas ar nekėlimas. Derybos
dabar
federalinės
policijos
propagandos.
Jei ta žinia pasitvirtins, klaidingas. . . . Panašiai at dromus laike paliaubų. Vė
turės didelės itakos visam _ .
~
,
ukiui ir arba paereitins inj?va,t« C1eKcho®1°; gaudomi ir traukiami atsa
liau bolševikai sutiko įvesti
tai Amerikos atominių gin siliepė ir kiti žurnalistai.
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paskelbė,
kad
aprėžtą “neutraliųjų” kon
klų gamintojai gaus tikrą
Prancūzija Gaus
niaciją, arna ją suieuns. ten suimtas Rudolf «io«c_
Slans- džiasi, kad jie pastatomi Į
apie rusų atominių Mokesčių Įstaigose trolę, bet kiek jie tos kon
$600 Mil. Pagalbos vaizdą
visai
negerą
padėtį:
jei
ima
ky,
buvęs
cechų
komparti

trolės nori, dar tebesiaiški
ginklų žaliavas ir net apie
metų galo, kada pasibaigia
Eina
‘
Apsivalymas
’
laisnį
—
pakliūva
į
vietinės
jos
generalinis
sekretorius
nama. '
rusų gaminamus atominius
kontraktas ir gali iškilti
Iki ateinančių metų bir ginklus. Kol kas apie Aspolicijos
rankas,
jei
neima
ir
arešto
metu
ėjęs
vice

Jei ir kontrolės klausimas
plieno pramonės streikas.
želio mėnesio galo Prancū tapčovo pabėgimą jokių ži
Prezidentas
Trumanas
—
federalinė
policija
juos
premjero
pareigas.
Suim

pasisektų
išspręsti, tai liks
Susitarimą apsunkina ne
zija gaus iš Amerikos 600
praeitą
savaitę
atleido
dar
areštuoja.
Vienas
net
krei

tasis
bolševikų
vadas
buvo
belaisviais pasikeitimas ir
tikęs ūkio kontrolės Įstaty
milionų dolerių pagalbos nių neskelbiama.
visą eilę mokesčių įstaigos svetimos kariuomenės iš
•
‘
Maskvos
auklėtinis
”
ir
pėsi
į
teismą,
kad
panaikin

mas, kuris nesulaiko kainų
jos ukiui palaikyti. Pagal
tarnautojų. Iš viso jau 50 traukimo klausimai. Susi
kilimo, bet Įsako vyriausy Maskvoje išėjęs visus bol tų tą “laisnių įstatymą,” ba bus duodama įvairiais Penktadali* Gyventojų
Bureau of Internal Reven- tarimas turi būti pasiektas
bei laikyti vietoje uždar ševizmo mokslus. Jis buvo nes, girdi, įstatymas jį ver pavidalais, ir pinigais, ir
Gauna
Pusę
Pajamų
ue tarnautojų yra atleista, per 30 dienų po sutarimo
skaitomas Maskvos patikė čia pačiam save inkrimi
bius.
tame skaičiuje 7 mokesčių kur eina “paliaubų linija,”
tiniu. Suimta ir daugiau nuoti. Teismas jo skundą prekėmis, ir užsakymais
prancūzų
pramonei.
20
/č
Amerikos
gyvento

inspektoriai paskirti paties taigi dar lieka apie 4 savai
anksčiau Maskvai visai išti betgi atmetė.
Prancūzijai pagalba bu jų gauna veik pusę (47%) prezidento ar jo pirmtaku- tės laiko.
kimų bolševikų.
EGIPTE UŽMUŠTA
vo pažadėta todėl, kad dėl visų tautos pajamų. Tokios no.
Dėl Slanskio arešto pa
VIRŠ 20 ŽMONIŲ
SIRIJĄ VALDO
ginklavimosi naštos jos yra pajamos daugiausiai Jau trečias mėnuo konsaulinėj spaudoj daug spė
DIKTATORIUS SIŠEKLI ekonominė padėtis labai pelnančių žmonių, o “apa greso viena komisija tyri TYRINĖJA ‘LAISVUS
Egipte prie Suezo miesto liojama, bet tikrų to arešto
pasunkėjo ir tik su Ameri čioje” yra paskutinis, ne nėja
įvairius
mokesčių RINKIMUS’ VOKIETIJOJ
ŠĮ pirmadienį Įvyko labai priežasčių niekas nežino.
Sirijos
generalinio
štabo
kos
pagalba
prancūzai
ga

turtingiausias penktadalis įstaigos skandalus. Dabar
rimtas susišaudymas tarp Slansky kaltinamas buvęs viršininkas šišekli lapkri
lės
tęsti
plačią
ginklavimo

gyventojų, kuris gauna tik kongreso tyrinėtojai ap Jungtinių Tautų seimas
“
Vakarų
šnipas
”
ir
dirbęs
anglų ir egiptiečių. Susi
čio
29
d.
padarė
karišką
si programą.
tai 3% visų šalies pajamų. klausinėja atleistą iš savo Paryžiuje svarsto Vakarų
Ce
šaudyme žuvo 9 anglų ka antivalstybinį darbą.
perversmą,
pašalino
vyriau

eooooooooooo
Tokius skaičius paduoda vietos vyliausią prokuroro valstybių pasiūlymą ištirti
reiviai ir apie 15 egiptie chai Slanskj buvo praminę
sybę,
o
pereitos
savaitės
BROOKLYNO KRIAUČIŲ cenzo biuras pagal pernai padėjėją, T. Lamar Caudle, galimybes pravesti visoj
čių. Sužeistųjų skaičius ne “maskviečiu” dėl jo paslau
gale
diktatorius
pašalino
iš
RINKIMAI GRUODŽIO 12 metais padarytą gyventojų kuris prisipažino turėjęs vi Vokietijoj laisvus rinkimus,
paduodamas. Susišaudymas gumo rusams.
vietos
prezidentą
Attassi,
surašinėjimą. Skaičiai pa sokių abejotinų santykių su kaipo įvadą į visos Vokie
prasidėjo kai anglai gabe
pale
’
ido
parlamentą
ir
“
da

Brooklyno 54 siuvėjų duodami mokesčių neat- biznieriais,
kurie turėjo tijos suvienijimą. Bet vil
no vieną gazolino stotį Į
vė suprasti,” kad bus daro lokalo rinkimai įvyksta skačiius.
KARO GAMYBA
“sunkumų” su mokesčių ties maža, kad rusų oku
naują vietą, o egiptiečiai
NĖRA ATSILIKUSI mi nauji rinkimai. Dikta gruodžio 12 d. Demokra
Daugiausiai
nelygybės Įstaiga. Laukiama ir dau puoto j Vokietijoj laisvi rin
civiliai pradėjo juos apšau
torius,
sako,
esąs
linkęs
dė
tiško nusistatymo siuvė pajamų paskirstyme yra giau atleidimų mokesčių kimai butų pravesti.
dyti. Vėliau prie civilių
Karo gamybos viršinin tis į Vakarų siūlomą “Vidu jai išstatė sekamu* kan pietinėse valstijose, kur įstaigoje.
egiptiečių prisidėjo Egipto
Rytų Gynimo Ko didatu* į įvairias urėdų gyvena didelė dauguma
policija ir susišaudymas tę kas, Charles E. Wilson, bu riniųjų
BEVANO ŠALININKAI
vo pakviestas pas preziden mandą.”
vietas: Jurgį Žerulį, Pet Amerikos negrų ir jų tarpe
sėsi ilgą laiką.
•
ANGLIJOJ VEIKIA
tą Trumaną į Key West,
rą Montvilą, Praną Vai yra daugiausiai neturtingų LĖKTUVAS NUKRITO
I
NAMUS,
8
ŽUVO
Fla., išduoti raportą apie VISAME KRAŠTE
tukaitį, Walter Damaus žmonių.
Anglijos Darbo Partijoj
Detroite 100,000 Bedarbių karo gamybą. Iš kongreso
TIKTAI 1,171 “BUKIS” ką, Juozą Kvitą ir Anta
po
rinkimų Bevano frakci
Vienas sunkusis bomberis
buvo pasklidusios žinios,
ną Ramanauską. Už tuo*
LANKOSI ANGLIJOJE B-29 šį pirmadienį nukrito ja tęsia savo veiklą ir rei
Detroito didmiestyje di- kad karo gamyba toli esan- Iki gruodžio 1 d. tiktai kandidatus reikia bal
žemyn Denver, Colo., ir kalauja, kad visa Darbo
dėja nedarbas. Jis didė ti atsilikusi nuo plano.
1,171 “lažybininkas” ar suoti.
Vokietijos ministerių pir krisdamas apardė 5 namus, Partija užimtų griežtesnę
ja dėlto, kad civilė gamy Šios savaitės pradžio C. profesionalinis
gembleris
šitie kandidatai žada
ba mažinama ir dirbtuvės E. Wilson paskelbė, kad išsiėmė federalinį pažymė sulaikyti unijos pinigų mininkas (kancleris) Dr. dų namai užsidegė. Nelai- poziciją Anglijos ginklavidar nevisai įsitraukė į ka- karo gamyba nėra atsiliku- jimą ir sumokėjo po 50 do eikvojimą ir žada pasa Konrad Adenauer atvyko į mėje žuvo 8 žmonės. Lėk- mosi klausimu, Bevan gru
ro gamybą, o metams bai-'si ir eina, kaip numatyta, lerių už leidimą gemble- linti “džiovininkų,” bol- Angliją, kur jis išbus pen tuvas buvo ore sugedęs ir pė pabrėžia Anglijos užsieLankymosi pilotas norėjo jį nuleisti nių politikos priklausomygiantis didėja ir dėl naujų Dabartiniu laiku karo ga- riauti. Kai kur registruo t evikų-tautininkų netvar- kias dienas.
automobiliu modelio įvedi-'myba esanti tris kartus di- tus lažybininkus policija! ką, ivaistymąsi pinigai* tikslas yra “išsiaiškinti An saugioj vietoj, bet negalėjo bę nuo Amerikos ir siūlo
mo, dėl ko dirbtuvės turi desnė, negu prieš metus lai- jau gaudo “už laužymą vie-' ir nebojimą unijo* reika- glijos ir Vokietijos bend- ir lėktuvas nukrito į gyve- Anglijai atsipalaidoti nuo
b-uosius tikslus Europoje.” namus namus.
daryti kai kurių pakeitimų.. ko, ir nuolat didėja.
tinių įstatymų.”
i lų.
tos įtakos.
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sukmejasi kos tai pavojin
'Slaniv (Salzman, oadėtas
Gen‘ WlUoughby Paskel^amky (balzman) padėtas
“Cosmopolitan” žurnagas, “slapivarde prisiden mus.
gęs asmuo” ir rengiąs koki
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Toks grasinimas neivar- “taikaus ginčijamų klausi• ‘vi
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dintam asmeniui yra pap- mų" išlyginimo. Užpuoli!di “Maskvos akis" Prahoje *£>• »c,r%r.^a« (N-„Y:
rastas šantažas
(black- mas buvo gerai paruoštas
Bedrich Geminder, sėdi- QHefdl , iTr,bu"L> „ Hal
mail), įspėjimas nedaryti ir savo pasekmėmis labai
Maskvos
patikėtinis Bruno
•
"
nieko, kas gali pakenkti skaudus. Be Pearl Harbor I
iKoehier, sėdi Josef Frank, • ew Pearson (kolumnispranciškonų bizniui. To- užpuolimo iš pasalų japoChristopher Rand
Paveikslas rodo. kaip užpakalyje surištom s rankomis amerikiečiai kariai buvo bolše
sėdi “išdavikai” Otto Siing,
kius metodus vartoja taip'nai nebūtų galėję karo tęsti
viku išžudyti Korėjos užfrontėje bolSeviką pusėje. Paveikslą nutraukė vienas musu
Maria Svermova ir daug ki (“Herald Tribūne”).
vadinama revolverinė spau- veik keturius metus,
kareivis po nuvarymo bolševikų.
lų vadų iš bolševikiškų Pats gen. MacArthur pa
da, kuri pristačiusi grasini- Gruodžio 7, “diena, ku
rašė Įvadą prie to straips
----- :----—------- .—
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..------- ~— ■ aukštybių.
rną prie žmogaus garbės ri liks istorijoj nešlovės die- bor. Japonija iš priešo pa- pokarinių
metų ir pasiry- ringos tolerancijos. Tačiau jeį reikėjo pakarti Lasz- nio ir padailina gen. \Vilreikalauja arba ką nors da- na“, prieš 10 metų, ...
japonų
.
jau sąjungininku, žūsi bandyti jėgas. Ir da-ar pakankamai mes visi i0 Rajk, jei kariamas W. Ioughby užsipuolimus.
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laivai
ir
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lyti (kaltais mokėti), arba
lėkimai
pear, Harbor įspėjimas bar, kaip prieš 10 metų, ei- esam Įsisąmoninę tuos už-ĮO^yį^ taį gaĮ įr če- Žurnalistai, žinoma, ne
ko nors nedaryti (šiame at-'užklupo Amerikos karo lai- ieb^^,a gyvas. Tebėra to- na pasitarimai dėl “taikaus davinius, kuriuos mums sta- cp.ams nieko nekenkia ap nutylėjo ii- taip sūriai atsa
sitikime neleisti laikraš- vyną ir Havajų salose lai- dėl/ka(f nauja3 priešas gali! ginčijamą klausinių” išlvgi- to ir Įpareigoja bendri tau-;sivalvti Bet ši ka„a per kė gen. MacArthurui ir jo
cio). Kodėl pranciškonai komus karo lėktuvus nepa- ka,toti Pearl Harb
;k ni
parvžiuje kalbama tos reikalai ir bendri šios' kūnas lyg tyčia trenkė Į padėjėjui, kad vargu gene
metėsi 1 toki keistoką siruosusius karo veiksmams daug žiauresnį, kruvinesnį apie nusiginklavimą, o visa organizacijos numatyti ir
rolai benorės eiti i polemi
pačius Maskvai ištikimiau- ką su spaudos atstovais.
grasinimų bizni, jie ir pa- “iš pasalų”. Per pirmą pus ir sprendžiamesni. Tas nau eilė žmonių ir dabar abejo- siekiami tikslai?
Ar pa- <ius bolševikų vadus. Patys pasako.
vaiandi atakos, saulei te- jas priešas yra Sovietų Ru joja, ar pavojus yra tikras. Rankamai mes pasirtiosę sau]įs stebisi ar Gottwal- Gen. MacArthurui ypač
Pasirodo, kad Bostone kant Havvajų salose, japo- sija. apsiginklavusi iki dan- ar nėra perdėjimų, “isteri- plačiam, kultūringam bentenka už jo pernykštę “Per
mano
eiti
Tito
keliais,
das
rengiamasi leisti vietini pa- nai užpuolė 94 karo laivus į tų, pasiruošusi per keletą jos,” baidymo. . . .
dram darbui ir ar pajėgsim r gal Maskvos patikėtiniai Kalėdas Namo” ofensyvą,
rapijos laikrašti. Kadangi, Perlų Uoste sustatytus po 2
suprasti ir Įvertinti visas pasirodė pirmeiviai “išdavi- o jo padėjėjui už nesiorienpranciškonų manymu, toks šalia vienas antro. Ten butavimą, kokios kiniečių bol
esamas pajėgas, kurios kad Į^aį
laikraštis atimtų iš jų biz- vo Pacifiko laivyno 8 karo
ir ne tą plauką nešioja, bet; Slanskį areštuojant jis ševikų jėgos laukė amerienį, tai jie ir “Įspėja” visus didlaiviai, 29 naikintuvai, ■
atsidavę dirba tautos gero-ibuvo
vice-premjeras,
o kiečių pernai žiemą puo
tų
5
submarinai.
Netoliese
kagerus žmones saugotis
vės reikalams?
Tai vis; prieš dvi savaites išėjo jo lant bolševikus link Yalu
asmenų, kurie stovi už to.ro aerodrome japonai ūžtiklausimai, kurie, kaip pa- knvga apie cechu kompar- upės.
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laikraščio leidimo reikalo.
'tyrimas rodo, duoda abejo-jtjjos istoriją ir ‘bolševikų Pasiskaičius ginčų tarp
Bet jie nepasako kaltiniu tytus spaiT.as pne sparno,
jimams pagrindo.
grindo.
. spauda knygą gyrė ir reko- generolų
.
.. “
ko nei vardo, net slapyvar laip tupinčios antvs.
Šiuo
atv
eju negali būti men(javo visiems geriems
Pasa > 1 tik
1 tiek:
Lapkričio 18 d. Nevv pirm. kan. Končius, Laisvopaudos
dės, nei kuo jis yra nusikal
*»“* laispavyzdžiu nei ALT, nei derikams skaityti ir stuPo
pusvalandžio
bom

Yorke,
Stattler
viešbutyje
sios
Europos
lietuvių
grutęs Lietuvoje ir tremtyje.
BALF, nes pastarosios or- dijuoti.
Studijuok, žmo- bė. Kur spauda laisva, ten
generolams sunku vaidinti
Tai paliekama ateičiai, jei bardavimo ir apšaudymo, Įvyko Amerikos Lietuvių pės pirm. Sidzikauskas ir ganizacijos yra amerikoniš- -rusj
iš
Amerikos
karo
laivyno
Bendruomenės
kūrimo
vysk.
Brizgys.
Prieš
perpopiežius,
tas asmuo nesiliaus kenkęs
Pacifike ir karo lėktuvų šventė. Publikos susirinko trauką prelatas Baikunas ko demokratiško susipra- ° į)abar cechija valdo tre
pranciškonų bizniui.
stipriausios bazės liko tik daugiau negu buvo laikino gavęs žodi paprašė susirin- tinio ir bendradarbiavimo Jukė iš Gottvvaldo, Zapo- Tito ir Kolchozai
Mes oficiališkai to “as isblaskyti likučiai: 4 didie-organizacinio komiteto irjkusių bendruomenės orga- išdava, ko nėra ir ilgai dar;toeki
O ir Siroky, bet visi
įIockio
mens” vardo ir slapyvar ji karo laivai nuskandinti, parengimo komisijos tikė- nizavimo reikalui aukų.
bus pasigendama besiku-: k]ausja keno eilė eiti už Jugoslavijos diktatorius
džio irgi nežinome. Bet kiti sudaužyti ir padegti, £asi. Numatytų
riančioje
bendruomenėje, 'orotu?
Tito drąsiai skelbia, kad
pertraukos metu
visų da kurioje vyraujantis balsas "
j (650),
•
icitiaunvo
niutu VISŲ
><
Bostone visi žino, kad čia visas karo laivyno nugar- pritruko ir rė i kėvietų
žemės ūkis jo valdomame
nailonam
*
yra Įsikurusi Žiburio Ben Raulis sulaužytas. Visa eilė Der 100 kėdžių jo , 4. .T- - lyvių buvo pasirašytas Ben- bus iš naujai atvykusių. Rinkimų Kaina
krašte bus kolektivizuotas,
drovės spaustuvė, kuri turi kitų karo laivų buvo suga- tai visu
v
v
oruomenes
paskelbimo ak- Net ir šventė? proga musų
kitaip negalima,
buvo su- .
.
, _
..
.
, ... ,
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Viena senato pakomisija
jau du linotipu, presą ir ki dinta, nuskandinta ar pa-'talpinti. negalima
tas ir seke rezoliucijų pn- aukšti dvasiškiai, savo sveiNebuvo
kiek
pinigų
išleies?
krastas
negal!s butl 1>u'
tyrinėja,
tokių
spaustuvės
pabūklų.
degta.
metu
ėmimam?
ir
trumpa
meninė
kinimo
kalbose,
nepajėgė
siau
socialistiškas
(pramo
188 karo lėktuvai dėlto, kad tuo pačiu
v
cto šen. Robert A. Taft
akt.
Stasys
Pil-toliau
savo
parapijos
ribų
nė) ir pusiau kapitalistiš
.era paslaptis, kad tą buvo sudaužyti per pirmąjį buvo dvejos lietuviu sporti- Progra™a:
1950 metų rinkimuose Ohio
ęTV)1l.QtllVP
knw> žmonės tn.
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Hobiui
spaustuvę 1įkūrė
tu- p'uolim;'"pSValandį.
“ AlFe- ZkV'^^TfutbolUk
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klama™.
B' !Šeitį. , Taj .at™L? ™ažmc-|valstiioi
kas (žemės ūkis). Taip
Prezidentas Tm“imtieji parapijos
- . palaimini- jau5 sa odeliai, pastatai, krepšinio.
-c
. Vadinasi, jau Brazdžionio eilerascių, ope- zis, bet jei ir tokiomis pro-|_
skelbia diktatorius.
manas minėjo tuos rinkimą n gal net piniginę pa- priešlėktuvinės batarejos ir ruomenė su savo karštais ros solistė Vincė Jonuškaitėigomis panašus mažmožiai
Tuo tarpu Jugoslavijos
tai
nraktišmus
’
kai
P°
nulemtus
pinigų
padainavo
tris
liaudies
dainepamirštami,
•aTi\ ^an<?skon.a*
Įvairus brangus Įrengimai pritarėjais,
valstiečiai turi savo pažiū
nas, akompanavo A. Mro- kame darbe jie pasirodys (gausumu.
ir kleboniją, kad ji butų at- supleškėjo. 2,403 musų vy
Komisijoj buvo ivairių rą į tą reikalą. Maždaug
sargi su tuo bizniu.
rų žuvo pirmajame puoli- Susirinkimą atidarė pa- zinskas. Užbaigė Bendruo- labai dideli,
■ liudijimų. Kai kurie liudi- 25'valstiečių, kuriuos Ti
Pasiklausius ir pasiskai1,178 vyrai buvo sužeikomisijos pirm menės Įkūrimo šventę tauto buvo suvaręs Į kolcho
tos himnu labai pakilia , . Gi eita ateitis parodys j ninkai sakė, kad Taft’o iš- zus, nori pasitraukti iš jų.
čius pranciškonų ginčo su sti.
kun. Dabušis, kuris
esam pribrendę'rinkimas atsiėjo iki 100
kunigais nevienuoliais, ne
Likusieji valstiečiai nenori
ctiennoromis lenda Į galvą min antį
.
,ne
žpirkti nė girdėti aPie dėjimąsi į
tis, kad dėl biznio žmonės kuri
■aa aaa kolchozus.
Savo pažiūrą
gatavi yra vienąs kitą dras je nuo 1939 metų rugsėjo .
smulkmenų,
reikia
skaityti
valstiečiai
remia
Įdomiu
..
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keliam! dolerių! Kai kurie fabri-- ...
..
. ,
kyti. Juk jeigu i tą visą 1 d. Prasidėjo nelauktai, bej™į amz‘™> pirmininKo ir šventę pavykusia. Pradžiai nepasitikėjimas
streiku:
klausimai
nepasitvirtins,’kantai dėdavo darbiniu-I ?tr
^lku.:. J1.® "es.eJa,.
įeikalą nebūtų įveltas dole kalbant apie neutralumų,
P' Chase (is aukų surinkta per 8780 ir, kad gera valia ir bendri į kams Į užmokesnių voke_ arba sęJa
Uek, krnk jie
ris, tai pranciškonai to besiginčijant su "America ^atehuno) pavaduotoju., jei šis reikalas butų tinka,  reikalai bus tinkamai su- liūs taftinę literatūrą, kiti mano
bus būtina praneva kalto asmens vi- First” izoliacininkais, be-1. L®'1“13 buvo labai aPrez- miau atliktas, tai visu
re.c‘;prasti ir Įvertinti.
leisdavo darbininkams dar- sin}a.’P?’
. T
, .
sau „.,„4. .: F„
t?____
_,._4.
____ tas,
sai neliestų, tegu jis a«*u
ronniP
wk?tfln.
,iastai
’ LiUnumatyta
nuiIlitbyuprograma
* programa daliu aukos butų didesnės.
bo laiku ir mokant atlygi-1.
k,t« ,met« JuS°slav.1;
—V. G.
įnima klausvti Taft prakai--"V?
tTl’
?
XoU-a’"“kką T- "
skerdynes ir tafefa-b Nebuvo numatyta ir nepaa," URZJ,alLUuojant “business as usu-ik,ek™n.an’1 We diįy''luI rinkta tinkamas momentas
buh tt. Viską sudėjus iš-ve,1'k: en.s.’kad Amerika jį
gelbėtų iš bėdos, kaip gelbė
aukoms rinkti. Aukos bu- NAUJI LIETUVIŲ eina daug pinigų.
LZJU°1
a'” nuotaikoj.
jtanamas ar įtartinas asJ
LOK o vardu kalbėjo Sau- vo renkamos pertraukos,
jo šiais metais, kada JugoTRANSPORTAI
muo užkabino pranciškonų Pearl Harbor Įėjo Į kas- laitis, kuris trumpai apibrė- metu, kuomet visi buvo pa
“Oficiališkai” R. A. Taft slavijoj dėl pernykščių saukišenės reikalą, tai tuoj at- dieninę kalbą, kaipo ne- žė Bendruomenės reikšmę kilę padėti parašų po pa
sakosi
išleidęs nuo 600 iki mų ti-uko duonos. Bet ar
Lapkričio 29 d. laivu “Gen
sirado Įspėjimai, grasini- lauktas puolimas iš pasalų, ir jos būtinumą. Po kalbos skelbimo aktu.
Daugelis
1
v
»
•
...
...
erai Stewart” i New Yorka at 700 tūkstančių dolerių, ta Amerika duosis iškaulija
mai, o už tų grasinimų lau- Bet tas išsireiškimas Įėjo seke
jungtims choras, kuris.nesuspėję ir neturėję pro-\yko §ie lietuviaime skaičiuje . 81,800 savų ma pagalbos, tai nėra toks
..
gQS pagau(i rinkžjagi ncįč •
_
■ Bernardas Plnl^ Jo pralaimėjęs opo jau tikras reikalas. Ir ko
kimas, kad laikraštis Bos- Amerikos istorijon ir kaipo
Bernardais, nentas J. T. Ferguson, irgi dėl ji turėtų padėti diktato
tone neišeis.
perspėjimas neatsidėti savo ja, Marija,” vadovaujant J. patys prie tribūnos savo Ju”ms
Žmonės dabar stebisi, ar potencialine jėga. Juk ir;Žilevičiui. Sekantis kalbe- auką, bet nemaža dabs gal ardas Gružas ,rena Noruįa9j i “oficiališkai,” sakosi išlei- riui Jugoslavijos valstiečius
klebonas Virmauskis ir tas 1941 metais Amerika buvo tojas buvo VLIK’o atstovas trečdalis pasiliko sa\o duo-,Stanislava Urbutis, Adelė Iva- dęs
tame skaičių- varyti i kolchozus, jei val
pranciškonų Įtartas asmuo galingiausia pasaulio vals- prof. J. Kaminskas, kurio klės neatidavę.
stiečiai to nenori?
nauskas.
Vytautas
Jonynas, je savų pinigų 82,270.
nusilenks pranciškonų gra- tybė, o betgi japonai išdrį- šia proga kalba buvo pa Amerikos Lietuvių Bend- Anelė Juodvalkis. Gustavas Kai kurie liudininkai pik
sinimams, ar ne. Iš tikrų- so ją pulti ir piimu netikė grindinė ir užtruko 25 min. ruomenes įnaguracme šven Jurksat. Pranas Karalius, Liu tinosi, kad Taft rinkiminė Perversmų Derlius
jų, bus Įdomu, katrie čia tu puolimu išdaužė stip- Po prof. Kaminsko kalbos tė pavyko visais atvejais. cija Kol’s, N. Lekelis, Ignas propaganda buvo federali
laimės.
,
liausią Amerikos bazę Pa- jungtnis choras, vadovauja Bet musų praeitis ir visuo Matusevičius, Bronius Nenor nės valdžios subsidijuoja Praeitą savaitę vieną tą
Bet kaip bus, jei čia pasi- cifike. O jei puolimas bu- mas P. Sako, sudainavo meninių santykių dabartis ta, Adolfas Petrulis, Joana ma. Mat, fabrikantai, dėdieną įvyko net du
Pumpolienė,
Zita
Rasmin,
Ed

rodys parapijinis laikraštė- tų Įvykintas atominėmis “Pabuskim iš miego.” Se daugeliui taurių lietuvių
darni skelbimus už Taftą, • Pervefsmai. Sirijoj nusiri
lis, o pranciškonai savo bombomis ir ne prieš vieną kė Akto skaitymas, kurį kelia abejonių dėl praktiš- mundas šiaudinaitis, Vaclovas tu skelbimų išlaidas nuraP1^ 24 valandas sudagrasinimų neišpildys ir jo- kurią bazę, bet prieš spren- perskaitė Amerikoje gimu- ko organizacinio darbo. Tiknius.
_
šė, kaipo “public Service”
nev?.ta’ Prosovietiška
kių paslapčių neiškeis vie- džiamuosius pramonės cen- si lietuvaitė, ir jungtinis Bendruomenės pagrindinis Lapkričio 30 d. laivu “Gen- išlaidas ir už tuos pinigus 'vyroapsyDė. Tą pat dieną,
šumon? Kur tada jie dės tras, stipriausioji pasaulio choras, vadovaujant P. Sa tikslas yra jungti bendram ;eral Eltinge” į New Yorką at- nemoka taksu!
lapkncio 29 nusirito ir Sia
mo (Tailando) vyriausybė
savo akis? O jeigu iškels valstybė butų paklupdyta ir kui, palydėjo: “Lietuviais tautos kultūriniam darbui vyko Vaclovas Pilkauskas :r
M
karininkų pastūmėta nuo
kokias noi*s paslaptis ir pa- turėtų sudėti ginklus prieš esame mes gimę.” Po cho-visus lietuvius be pažiūrų Ignas Zeveckas.
MacArthur ir Spauda
sosto.
statys vieną iš to laikraščio puoliką.
ro sekė sveikinimai: pa-skirtumo, tad iš vadovau- -------------------------------------Generolas MacArthur ir Perversmų šalininkai galeidėjų į nepatogią padėtį,
Praėjo 10 metų nuo “ne- siuntinys P. žadeikis, ALT. jančių asmenų reikalaujaBizniOTismu geriausia vie—J. D.
tai ką tokiame atsitikime šlovės dienos” Pearl Har- pirm. L. šimutis, BALF ma didelio Ūkto ir kultu-;ta pasiskelbti “Keleivyje.” jo buvęs padėjėjas, šnipi- li džiaugtis!
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NETEIKIA

Poslapis Trečiai

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
CIVILĖS APSAUGOS PRATIMAI NEW YORKE

KAS SKAITO RAiO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Palaidojome žuvusi did
vyri i Lietuvių Gedimino
Klubo kapines. Palydėjo
apie 40 mašinų ir didelis Kalakutinė
įvyko vaišės, į kurias buvo
Miesto Valdininkų
Laukimo periodas sutrum
kareivių
būrys
iš
Fort
Dekviesti biznieriai, profesio
Rinkimai
pinta nuo 3 iki vienos savens. Palaidotas šalia jo Per kalakutinę, t. y., per nalai, politikieriai ir kt.
.
vaitės.
Gavimo periodas
tėvo, plačiai žinomo musų Padėkos Dieną Chicagoj Jie buvo kviesti ir vaišinaLapkričio
i^- 20
• i d. iVy ° Prailginta nuo 13 iki 18,
kolonijos veikėjo, mirusio v eik visą dieną lijo. Bet mį ne
miesto valdininkų neminaum jkį 23 savaia
ypatingo tikslo,
prieš 4 metus.
c.jos, nnk.ma, .vyks gruo- k,.ie(io
?2 . kiekviei;
tai buvo maža bėda. Tą
buvo tikimasi stamNuo kapų palydovai bu dieną parengimų kaip _ ir besnių aukų bažnyčios de°
; nJ?-T?acI?ose kūdiki iki 18 metų amžiaus |
dalyvavo 30,41o balsuotojų Amerikoj rnažai toki Ta,J
vo pakviesti i Lietuvių Ge nebuvo. O jei kam reikėjo koravimo išlaidoms padimino Klubą, kur jie buvo į svečius nuvykti, tai kai dendengti. Na, o biznierių,
js 44378 u^treg^travustų tiju yra
kur darbininkai
pavaišinti. Susirinko apie kuriems is tokių prisiėjo profesionalų,
piliečių, arti 68-,, ui stam-,^ -tokias refoiTOas atsie.!
politikierių
200
žmonių.
bus nuosimtts.
kę, tai nuopelnas William
siek tiek sušlapti.
tarpe buvo sandariečių ir
Žuvęs jaunas lietuvis ka Keistučio Klubui Nepavyko jiems pritariančių. Tai kaip
Miesto gaspadoriaus (marininkas buvo labai malo
joro) vietos siekė 4 kandi3/ Case
dė bni
nus žmogus, geras lietuvis, Keistučio Pašaipos Klu- Pasirodė to bažnytinio kondatai du eis ant baloto: kurfuomi
Um ti^_
11
vaisių rengėjai,
;is mėgdavo sueiti su senai fcas yra viena iš didžiųjų
dabartines majoras James rl!s finaRsinius ryklius, tam
Chicagos
lietuvių
organizakai
.J
!
?
įaiė
tą Pat diea3»
siais lietuviais ir dalyvau
P Meehan, gavęs 12,6o2 tįklas finansieriį įst^
turėjo
davo lietuviškame gyveni cijų. Šiemet suėjo 40 me- kurioje Sandara
balsus, pr.es John J Buek- kurios skolina maŽM su*a„
.ų
nuo
jo
ikurimo.
Sekma®
avo
.
n
?
e
?
n
koncertą.
Ar
me, buvo L. G. Klubo na
ley gavusi 9,043 balsus. feet ,
nesvietiškai didervs. kalbėjo puikiai lietu dieni, lapkričio 25 d. minė- blz™;,?a1.’ .profesionalai ir
1:“ST'S
maZa‘ PTOg’ lius nuošimčius, nuo trijų!
r.epnvaletų
viškai. buvo “Keleivio” ;ai sukančiai paminėti tas Po^tĮkienai
ir daugiau per mėnesi uz
skaitytojas. Gaila visiems klubas rengė Sokolu salėj du®t1.. kunigams supiasti,
Public Safety komisio- paskolą.
Dabar nevalia
musų kolonijos lietuviams dideię programą. Progra- kad Jie ™ tokl° elSesl° ne'
nieriaus vietai buvo 5 kan daugiau imti, kaip antrą
netekus to malonaus žmo ma buvo gera, bet žmonių tolei uoja.
didatai, du eis ant baloto: nuošimti.
Tai nuopelnas
nesusirinko nei tiek, kad Kas Turėtų Gydytis
gaus.
dabartinis aldėrmanas Wii- William Casey.
Į
Žuvęs
karys
paliko
didepripildžius
bent pusę salės, Dr. J. Daugailis “Drau
liam J. Casey, gavęs 11,321
Scanlon irgi išbuvo 6 me
Praeitą savaitę New Yorko didmiestis darė pirmą labai
■iame nubudime savo žmo-j Kodėl taip atsitiko? Blo- ge” vėl atsiliepė į mano pa
balsą, prieš seniau buvusi tus valstijos seimelyje, bet
“realistišką” civilės apsaugos bandymą. Vaizedeiyje ma
•
ną
ir motiną. Laidotuvė-'£as oras, didelė konkuren- stabas apie lituanistinius
aldermaną Louis J. Scan- jis jokio rekordo nepadarė
tytis civilės apsaugos viršininkas Thomas A. Boyle nu
mis rūpinosi daugiausiai cŲa> 0 Sal dar ir kitkas, reikalus lietuvių parūpi, ilon, kuris gavo 11,447 bai- fir neturi ko parodyt*.
trauktas prieš Empire State pastatą.
motina Marcelė Matonienė. “Sandaros” Koncertas
sus. čia eina aštri kova, “ **'”•**“
r——j*-i
nėse mokyklose. Ir šiuo
Ji
taria
ačiū
visiems
pareiskatras laimės sunku spėt.
Scanlon irgi išbuvo 6 me
“Sandaros” metinis kon- sykiu> kaiP ,ir Pirmiau, jis
tus Public Safety komisio- tus, kiekvienas doras pilie- apie kariuomenės kūrimąsi kusiems jai užuojautą jos certas buvo antras tą sek- nebando kritikuoti to, ką as
iles remiam Casey.
nierium, bet jokio rekordo tis antradienį, gruodžio 11 L. Leknickas; skaitė labai liūdesyje, už gėles, karsto madienį įvykęs didelis pa- Parašiau, o šneka aP^ tai,
įvyko Chicagos k? aš nebuvau rašęs. Nuro>rijoj. Visais dinėja, kad, giidi, pastatyti
y ko geriau, mokyklų rumus, juos apku. idutiniškai. Kredi-renti, remontuoti, islaiKyti
Sandarai,” kad atlaikė mokytojas, tai didelė našta.
Augustine X. Cleary, gavu ketierių. Nepilnai du me
A. Jenkins.
tyte;
jie
savo
dainomis
žareiškiu
jai
širdingos
užuo,
.
Ar aš rašiau kad tokie da
si 5,969 balsus. Turrisi bus
at?a^ kaL^j.
bu"j
-------------v o irt mihlilra
Pn
“
{konkurenciją ir ,kad, nuga-Ar
as rašiau, KaatOK aa
vėjo publiką. Po koncer- jautos,
išrinktas.
‘vo lsnnfetas ’Villiam Casey,į
Įėjo blogą orą. “Sandara” lykai nesudaro naštos. LieF. Verbickas.
to buvo šokiai, Dirvelio or
tapo
žmonių sutraukė tiek, kad tuviai nedejuodami dėjo
School Committee vietai raketieriai
_ ,
.. . pažaboti.
. ,
.,| WORCESTER, MASS.
kestrai grojant. Prieš šo__
•
__
„
v.«i
______
j:
Dabar
tam
tikri
interesai!
apačioj visos sėdynės buvo gausia aukas, nes jiems
nominacijose
__
______________
ouvo v____
Kariui
,
..
, Lapkričio 4 d, klubo sve- kits kalbėjo trumpai BALF
HUDSON. MASS.
užimtos, bet galerijoj tai buvo sakoma, kad tai bus
datai, eis ant baloto 4: Ed- ^eiQZia dld.^ e^, Pln1^ ^'Itainėje ivvko Moterų KluJ. Valaitis. Aukų!
ward J. Callakan su 16,392 !??■, kad tdt Case-V
bo choro “minstrel k°?}” atstovas
buvo tuščių vietų. Progra- lietuvybės tvirtovės. Ai jos
surinkta $325.
Mirė
A.
Saslavičius
balsais, Harold E. Driscoll >sn,nk‘a.s-, To Jau Pakan,ka’ certas,
vadovaujant / .'
ma susidėjo iš nemažo liko tokiomis? Dr. J. D.
Publikos buvo pilna sve-3,629, Mrs. Marv Suili- kad kiekvienas sąžiniškas Meškienei. Publikos atsi: tame.
c • —Programos vedėtais'.
14 d- čia "^skaičiaus punktų. Galėjo Pats pripažįsta kad ne, nes
..
van—9,070 ir Leopold V.'Pd,^„.rem‘« ,r balsuot« lankė pilna svetainė, Nau• * J.
t Andrius Saslavičius, sulau-'buti punktu, kurie ne vi- raž°> kad, girdi, atvykus
buvo P. Paulikonis ir
;•:ęs bl metų
. amžiaus.
__ T»_
i •
1lygiai
• • patiko, bet ko- tromt
Tortorta-6,123.
uz W,lham Casey.
Pa-siems
tremtinių šeimoms parapijijakulių mažai buvo.
Vizbaras.
Kai minėjom, aštri kova ,Scardon JTaJs“mbu5.ver’l
liko nubudime moterį, vie- medijėlė pavadinimu “Ne- nės mokyklos ėmė plėsti li
eina už Public Safety ko‘"’cLi'j Lietuvių Piliečių Klubas!
ną dukterį ir du sunu. Ame-itikėtos Vestuvės,” vaizdelis tuamstikos dalykų oestyLapkričio
24
d.
Worcesrikoje velionis išgyveno 42 i iš čionykščių naujakurių
Ar jis nežino, kad ta»
misionieriaus vieta, kova vo. . . lu?e. .
■ suteikė naujakurių mokyk
tarp dabartinio William J. tokiais dalykais neužsiima, lai patalpas dykai, su vie- teryje lankėsi iš Nevv Yor metus.
'
Įgyvenimo, tai visiems pa- plėtimas buvo pradėtas tik
ko svečiai, Mažosios Lietu- Velionisbuvo patriotišCasey ir seniau toj vietoj Juo labiau pnes 131 pa
tiko.
P° ^abai sūnums kovo?* Ai
na sąlyga—kad butij pn- Vos veikėjai Vilius Piktkunikas
lietuvis,
malonus
žmoc
„
ne keista, kad lietuviškose
buvusio Louis J. Scanlon.
Pne Scanlon praeiviams ziunma tvarka. Musu ma
Bažnytinis
Koncertas
parapijinėse mokyklose tu__
„
.
gis
ir
Margeris
Jasaitis.
Jie
Mes remiam Casey. Kodėl? būdavo pavojinga pereit
gus. ortčVin
Paėjo iš
Lietuvos
iš
nyrr.u, įeiKejo ia pat pra-, tejvaVosi, ar negalima butu -k-simn
Cpoti
1. Casey iš mažens per skersai gatvę, prie Casey clzios taip daryli; mokykla W
t
ik ,ti Važo^io< KasPanskiy ,kaI™°- Ge^J_i Trečias didelisparengi- rėjo eiti sunki kova už lieTrakų
ap. mas sekmadienį, lapkričio tuviškos kalbos teises?
Uetu^ Bi^uHu SS
iSnX
visą gyvenimą pelnė kąsni skersgatviai dažais moder- jau butų įpusėjusi.
25 d. buvo tai bažnytinis Dar dėl priekaišto, kad
duonos savo prakaitu fabri- niškai nužymėti, praeiviai
Vtenas v.etos kuitunnmd^ pritariančių tan, dar-j.
koncertas šv. Kryžiaus lie- laisvamaniai nesteigę moke, sąžiniškai kovojo už visuomet turi pirmenybę, kas, pasisamdęs
Girdi: “Gėdytųsi
- - bui*
; seimai liūdesio
nuaesio valandoje tuvių parapijos bažnyčioj, kyklų.
darbininkų reikalus, tamp- pirmiau to nebuvo.
Keix akordionistą, svetimtaučių
Toje parapijoje klebonau- niekus pliaukšti, jei patys
__ rr_____ i• •*’
riai dalyvavo unijų Arrroni_
organi- imti
imti dnmpn
domėn dar ir
ir tai
tai, kad
kad ikarčiamose
šeštadieniais Kaip peniai L. P. Klubo i eiškiu širdingos užuoiau- ja kun. A. Linkus. Jo su- nesirūpina toje srityje dirbžavime ir dabar yra CIO seniau Lavvrence tebuvo rengia šokius. Tur būt no
—M. P.
priešrinkiminė
kampanija
manymu lietuviai artistai ti.”
unijos narys. Visi unijistai 10,000, gi dabar 18,000 au- ri bankrutuot lietuvius kai
.
,
,
us
,.
Kar
"ibuvo
triukšminga,
taip
šienesenai pabaigė tą bažny- Ne laisvamaniai, o visoATVEŽĖ SUTARTĮ
ir abelnai darbininkai pri- tomobilių. Visuomenė turi ctamr.mkus. Vietos lietu-met rami
čią dekoruoti. To darbo kie Daugailiai turėtų gėdyvalo remti savo draugą.
būt apsaugota nuo netikėtų viat juokiasi ir sako pakol j mininkas Viršininkai pirJ.
Chenis,
viceapvainikavimui
buvo minė- tis, jei jie gėdos dar kiek
2. Casey buvo išrinktas nelaimių.
nebus suheses, tai kudas pirm. Jonas Kasper, sekre
tas bažnytinis koncertas, turi. Visai mažai tokių laidarbininkų pastangomis į
Prie Casey, pagal miesto nudvės.
toriai
B.
Boris
ir
V.
VeraiKoncerto programą išpildė svamanių terasi, kurie nevalstijos seimelį, per 8 me- sąmatų išteklių, ugniagesių
nominacijose
neturi
Dainavos Ansamblis, ku- butų buvę parapijonais ir
tus ten dalyvavo ir turi la- aparatai ir kovos įrankiai Lapkričio 18 d. Sandaros tis
oponentų,
taip
pat
ir
klubo
riam vadovauja tos parapi- nebūtų prisidėję prie parabai gražų rekordą politinėj Įtaisyti moderniškiausi. To
kuopa L. P. Klubo salėgaspadorius
M.
Pajaujis
jos vargonininkas S. Sodei- pijų palaikymo. Yra laiš
veikloj darbininkų naudai, nebuvo prie Scanlon, jam je SUrengė vien tik savištik
vienas
kandidatas.
ką.
vamanių, kurie prie parapiJis suformulavo, įnešė, ko-j visuomet buvo “stoka” fi- įjų vakarėli, pagerbimui
J.
Krasinkas.
Tai
va
kokią
konkurencijų aukomis gausiau yra privojo ir pravedė labai svar- nansinių išteklių.
tik ką atvykusio iš Europos
ją sudarė vieni kitiems ren- sidėję, negu visokie Daubų bilių darbininkų naudai,! Mes remiam ir kalbam už liaudininkų veikėjo agro
gėjai koncertų sekmadienį, gailiai. Užsimerkėlis Daupagerino nedarbo apdrau- j Casey ne dėlto, kad gauti nomo Jono ir Onos BartaHAVERHILL, MASS.
lapkričio 25 d. “Sandara” gailis, žinoma, nemato, kad
dos įstatymą. Jis tą atsie- malonių,
gauti
politinį šių. Ponas Bartašius ran
ir Keistučio klubas gal ir yra ir dabar tokių laisvakė laipsniškai, sąmoningai, džiabą, visai ne. Mes kal- dasi šalia Worcesterio ligo Palaidojome Leit. Matonį
negalėjo išvengti konflikto, manių, kurie nesinaudoja
sistemačiai per 4 sykius se-jbam ir remiam dėlto, kad ninėje ir gydosi, bet tiki Lapkričio 17 d. palaido
Bet šv. Kryžiaus parapijos nei lietuvių bažnyčiomis,
karnai; bedarbiams pakelta jis yra tinkamesnis žmogus masi, kad neužilgo bus iš jome su kariškomis apeigo
vadai lengvai galėjo pasi- nei parapijinėmis mokyklomokestis nuo XI5 iki $18 tai vietai, kad jo rekordas leistas.
mis leitenantą Juozą Mato
rinkti
tokį sekmadienį, kad mis, bet prie progos vis priį savaitę, vėliau nuo $18 iki rodo ir kalba pats už save.
Buvo ir programėlė.
nį, velionies M. ir Marcelės
išver.gus konflikto. Tas
sideda aukomis.
$21, potam iki 25 dolerių.
Imant domėn tuos fakMatonių sūnų, 38 metų am
Laisvamanis.
Po bažnytinio koncerto
Lapkričio 22, Padėkos žiaus, kritusį Korėjos kare

Lawrence Padangėje

LENGVAS BUDAS . . .
IŠVOKTI ANGLIŠKAI
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir au
lengvaiw pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krautuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
KAINA 85 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvray

So. Boston 27, Mass.

Dieną L. P. Klubo salėje
Įvyko šaunios vestuvės J. ir
M. Dvareckų dukrelės slau
gės Ruth Dvareckaitės su
Edmundu Grigaičiu. Ves
tuvėse dalyvavo daug sve
čių, draugų ir giminių. Pa
mergėmis
buvo
pianistė
Babra Dvareckaitė ir S.
Grigaitytė, pabroliais—A.
Kandrotas ir J. Bonys.

1950 metais rugsėjo 3 d.
Jo kūnas buvo parvežtas
namo lapkričio 14 d. iš Ko
rėjos. Prie jo karsto visą
laiką stovėjo kariškos sar
gybos, o prie karsto buvo
sudėta daugybė gyvų gėlių
vainikų.
Liūdna buvo žiūrėti į žu
vusiojo Juozo paveikslą,
uždėtą virš karsto. Jaunas,
_ ••
gražus vyras, žuvo jaunys
Lapkričio 24 d. Lietuvių tėje, sudėdamas savo gal
Tremtinių
Bendruomenės vą už Ameriką ir Jungtines
skyrius suruošė kariuome Tautas kovoje prieš piktą
nės minėjimą L. P. Klubo priešą, kuris gresia visam
salėje.
Skaitė
paskaitą laisvajam pasauliui.

Kas Girdėt Chicagoje

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Woreester. Mass.

Japonijos ambasadorius Keichi Tatsake atgabeno į Ame
riką Japonijos parlamento
patvirtintą taikos sutartį.
Sutartis pristatyta į valstybes departamentą WashinR-

tone.

Jeigu reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaisti
ninką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos rei
kalais.
Be to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, skutimosi
reikmenų, knygų, laikraščių, filmą, saldainių, šaltkošės,
riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimą.
Sveikatos Patarimai ir Vaistai siunčiami į kitus mies
tus. Rašykit tiesiog į vaistinę.
(52)

Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Visiems Lietuviams
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NAUJAS INDIJOS AMBASADORIUS
.ti, ar užmiršta priminti,
kad kiekviena organizacija,
Į jei ji nori klestėti, privalo
(būti gyvenimiška, turėti sa
vo ideologiją, tikslus, na
riai turi buti sąmoningi ir
Konferencijos išvakarėse, gos apygardos periodines drausmingi. Tai kiekvienos
lapkričio 24 d., “Naujienų”, konferencijas, kuriose da- organizacijos vidaus reika
dienraščio redakcijos, ad- lyvautų kuopų atstovai, pa- las, o ypač politinės. O soministracijos ir spaustuvės skiri Sąjungos nariai ir pri- cialdemokartų organizacija
yra politinė, apimanti dar
kolektyvas sudarė pasima jaučiantieji.
tymą su atvykusiais į kon Čia minėtas pasisakymas bo žmogaus visus reikalus,
ferenciją prof. J. Kamins buvo vienbalsiai priimtas. ir todėl jos viduje esan
tiems šie privalumai buti
ku ir K. Bieliniu ir prie
Kitas pranešimas buvo
bendro stalo kelias valan Amerikos lietuvių bendruo ni. Juk jos nariai yra pir
das pasisvečiavo, pasikeitė meninio susiorganizavimo mųjų eilių kovotojai už dir
nuomonėmis ir susipažino klausimu, taipgi sukėlęs gy bančių luomo ateitį.
su žmonėmis, musų drau vų diskusijų. Tuo klausi Dabar pažiūrėkime į LSS
gais iš “Naujienų,” kurie mu nutarta palaukti Bend Amerikos sąlygose. Ji viorganizacijos
neleina Į ši.° kl,aį“ polj?
per ši spaudos organą for ruomenės
Jno7,'n,,c
cl
Jtmę
areną kaipo tokia. Ji
muoja, organizuoja ir ryš statuto ir susipažinus su
su savo
kina Amerikos lietuvių pa juom, pasisakyti minėtuoju neina į rinkimus
ir
kandidatais ir
klausimu trumpoje ateityje. s^labai>
žangųjį nusistatymą.
J. Valaitis tarė trim- n?da’yvauja k asto vaiTos pačios dienos vaka Dr.
dzioje nei istatymdavyste•>
ekonominio klaure Auditorijos patalpose R zodj jaunimo o.gar.zacijos
klausimu.
Nutarta,
J
...................
, SP1^.
įvyko draugiškas pasitari kad nranešėia* P Andrie- simo Jai irgl, netenka
krašte- ta dirba
mas, kuriame dalyvavo at Kaa pranešėjas, r. Antine . -.
jauskas
ir
V.
Saulius
suda-|
..
vykusieji į konferenciją
Valstybės sekretoriaus padėjėjas. George C. McGhee,
komisija, kuri, aptaru- uniJ°5
. skelbiasi
svečiai, LSS 4 kuopos na rytų
7 jaunimoJ' organizavimo
esančios nepolitines. Tada
sveikina
naująjį Indijos ambasadorių Washingtone. Bisi
riai ir mums prijaučiantie
lieka
tik
kultūrinė
dirba.
Ji
nay
Ranjan
Šen. kuris perima ambasadoriaus pareigas
ji. Šiam susirinkimui va reikalus, savo sumanymą pasireiškia vienu kitu pik
musų sostinėj.
t
dovavo 4-sios kuopos pir patiektų LSS 4 kuopos niku ar vakaru, nario mo
mininkas drg. J. Kondro- svarstymui.
sekamos kesčiu ir retkarčiais atsilan Prof. Kaminskas prime- saviškių galvas, bet tą sportas. Po Dr. P. Grigaičio Apsvarstytas
sušaukimo kymu į kuopos susirinkimą. na, kad reikia daugiau ide- tą jie praktikuoj Assam
įžanginio žodžio, po prof. konferencijos
Retkarčiais
iš užjūrio ėmus
.
J. Kaminsko ir K. Bielinio klausimas... . Komitetą tai .šauktis
senajai tėvvnei su-. alizmo, kaip senoji kurtu jc provincijos lygumose, kur
nama _mug. gnugt- - turėjo, jie į susirinkimus nu- gyvena darbštus, bet neka—Tegul bus pagarbintas, leisti. Valuk to ir atvažia- Panešimų kilo gyvas nuo- konferencijai saukti sudaro.
4-tos
kuopos
valdyba
ir
iš
.
. gera lietuvio
Pėsti net
keliolika ringi žemdirbiai. Šių metu
Maike!
vo vienas pranciškonas mus ( įmonėmis pasikeitimas, kuprigimties
_____ __šir-li e^avo
jos
narių
tarpo
kooptuotie.
~ . -—Laba diena, tėve’. Kaip pamokyt. Sako, turėkit ra- Į rĮame. dalyvavo visa eilė sudis, paaukojama ir nema-!yarst^ / - • T.ai buvo paša- pavasari - Nagas
sportmmji draugai.
Šis konferen žos 'urnos tėvynės reika- ■ - a
sirinkimo
dalyvių.
Pasita

tiesa.
Ypatinkai
nusileido
iš
savo
kalnų
einasi?
zumą, kam jums reikia sacijai šaukti kolektyvas
benrimas
baigėsi,
užbuvęs
iki
7At
Ra
į
ir
bu
.Įgai
šiandien
to
idealizmo
į
lygumas
ir
nuplovė
700
—šlėktai, vaike.
vo gazietos, kad mes galim
drabarbiau
įau?
su
Sąjun
e
v>.
ap
ibudinęs
kuopų
veik-5
1
?
1
sta
P
35
daugelį:
mate-'galvų.
Tas
galvas
sporti—Kodėl?
jums “Darbininką” atsiųs- vėlyvos nakties.
Centro Komi.etu.
_
Ia Bet atvyko nauja lietu-!nanzmas vlską išstumia iš ninkai parsinešė namo ir
‘ —Todėl, Maike, kad nė- ti. Dėl to ir pasidarė sumi- LSS Chicagos apygardos Konferencija
užsitęsė iki viu banga, kuriai tie patys z™*™5’.
konferencija
prasidėjo
lap

. .
i jomis didžiuojasi. Jei kuįa pakajaus ant svieto. Iki Šimas. Kaip aš girdėjau,
vėlyvo vakaro. Tur būt,
kričio
25
d.
iš
ryto.
Ją
ati
Graziai
pasiginčijus,
kur
ris Nagas tautelės vyras
nariai ištiesė savo ranką
šiol reikėjo tik su komunis- tai jis vos negavo ir mušti,
nieks
iš
jos
dalyvių
nepa

daug kas išaiškėjo, priėmus nori pasirodyti “tikru vytais faituotis, o dabar jau —Vadinasi, prasidėjo ko- darė LSS 4 kuopos pirmi gailėjo dalyvavęs šiame po net per Atlantą. . . .
ninkas
J.
Kondrotas.
Kon

vukatalikai pradėjo muštis va už vadovybę,
Šie, naujieji, ateiviai tu rez°l*ucij3 sukviesti arti- ru,” jis turi parodyti savo
būvyje,
nepasigailėjo
su

n t-MbtvhZ"'n T%DP įm°Je ateity .sekančią apy-‘ vyriškumą ne žodžiais, bet
tarp savęs. Ve, atvažiavo —Jes, Maike, prasidėjo, ferencija išsirinko sau pir gaišęs daūg laiko, neš šu- re
io sav
kaip
politinis 'veiksnys, aCfard?* konferenciją ifrin-, nuplautų galvų skaičiumi.
mininku
Dr.
J.
Valaitį
il

pas mus pranciškonas iš įr nežinia kuo ji pasibaigs.
retoriu drg. Žukauską. gaištasai laikas buvo sąmo- stovavo
. r F darbo
j u žmogų,
‘Lture- !kus
iš trijų
Bruklyno, atvažiavo su ge- -Darbininkas” rašo, kad ši sėk
.
. asmenų
.
- komite.
Indijos vyriausybei toks
Konferencijoj dalyvavo at- ningai gaištas ir gyventas,
6
*
’
..
'tą
jaunimui
organizuoti,
lą intencija, norėdamas pa- tą smalą verda vienas asio
eiti
i
rinkimus,
vesti
po-~C
f
.
°
’
Nagas tautelės sportas neGal kai kas mano, kad
mokyti paęapijonus ražu- muo, kuris yra prisidengęs vykusieji iš Chicagos apy- esame
išsprendę
visus
eina-P^mę
kov
3
vietų
Įstar
pasiryžime
baigų*
vlsai
Patlnka- J1 sako, kad
L. S. D. Jaunimo
mo, už ką reikėtų tik pade- svetimu vardu. Jis atvykęs linkės,
'
-------c_,_.
k
Į
aus
Į
mu£
^
t
yTridavystės
Įstaigoje
se;|ko
J
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,gi vadas ir tt. Tokie daly- seniau ir dabar atvykusiais
parašiutininkas pasikabino medyje
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kai yra galimi tiktai todėl, į šį kraštą,
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šė didesnių atmainų į pa
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Amerikos Lietuvių Taryba Lapkričio 18 d., šv. Ka
(Pabaiga)
Įdui, prie kurio buvo prisi- nymų kupini ir nuolatos
kėlė balsą už Lietuvos lais- zimiero parapijos vakarieKaip tik tuo pačiu laiku dėjęs su nemaža dalimi ir juos keisdami. Dembinskis
vę ir protestavo prieš di- nfe.
klebonas kun.
ir lenkų karo veiksmai pra- gabus generolas Dembins- su Gelgaudo kariuomenės
dziųjų valstybių nuolaidas į
Maskvai.
Bet kada laikai kaj už
popiežių!
dėjo blogon pusėn krypti. kis> eiti toliau Lietuvon ir dalimi savarankiškai atsi
Tuomet buvo ten sumany- ten plėsti ir remti sukilimą. traukė į Panevėžį, jau pla
pagerėjo, tai dabar kandi- Į
datų į vadovavimą atsiran-' P° Montrealio arkivysta, kad ir žymiai pavėlavus, Gelgaudas turėjo 12,000 nuodamas, kokiu budu ga
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da daug, jau norima skai- kupo raginimo kovoti . su
lėtų grįžti atgal į Lenkiją.
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džios imtis—palaikyti Lie
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tuvos sukilimą, nes jis, ati jonės, daug kas buvo gali Tytuvėnus, kur, šimanaustalikiškų organizacijų pa
traukdamas žymias nišų ma nuveikti. Tačiau patsai kio įkalbėtas, staiga nuta
Spaudos
Sekėjas.
rengimuose toks įvykis yra
karo jėgas ir sudarydamas Gelgaudas, seniau mažai rė atakuoti Šiaulius, nors jų
simboliškas.
pavojų Lenkuose veikian kare dalyvavęs ir neturėjęs paėmimas negalėjo duoti
Tu vargše žmogeli klau
čiai rusų kariuomenei iš už supratimo apie karo vedi jokių teigiamų rezultatų,
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ir pildyki kunigų nu
mą,
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juo labiau, kad čia pat už
nugario, galėjo visiškai parodymus, o jie į savo vy
raližuoti kariuomenės ak- vykdyti buvo mažiausia Šiaulių buvo Kuršiai, stip
KLT Posėdis
resnybės įsakymus . . . patingumą. Tikrų tačiau ži tinkamas žmogus. Vien as riai nišų kariuomenės ap
Gruodžio 9 d. šv. Kaži- kelia taurę!
nių apie Lietuvos sukilimo meninės ambicijos veda statyti ir visiškai sukilime
miero
parapijos salėje šau- Verta dėmesio,
eigą Varšuvoje neturėta. mas, jis žymiai nukrypo i nedalyvavę.
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kiamas Kanados Lietuvių
Manyta, kad tam sukilimui šalj ir birželio 7 d. perėjo Liepos mėnesio pradžio
Tarybos, Montrealio sky----------------sėkmingai plėstis kliudo tik Gelgaudiškyje, savo dvare, je Gelgaudas nesėkmingai
riaus susirinkimas. Šis suPantšintininkas serž. Wm. I. Roten nusileisdamas para
atakuoja
tinkamų karinių instrukto per Nemuną, sumanęs eiti ir neryžtingai
HAMILTON, ONT.
sirinkimas, pagal gaunašiutu Fort Morth. Tex.. užkliuvo už medžio šakų ir pasi
rių trukumas. Ir jam paša su visa kariuomene Palan- Šiaulius, ir nišų atremtas
kabino. Parašiutininkas kartu su 16 draugu turėjo šok
mas žinias, bus skyriui
linti pasiųsta Lietuvon vie gon, vėl tų nelemtųjų gink su visomis savo ir sumobi
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riuomenės vadų, generolas g^iąm Prje jo ,5'į?aPc>Y” atsitraukė į Kuršėnus. Čia
Chlapovskis, davus jam skiui pavyko įkalbėti mė po ilgų ginčų susitarta vi negu sukilimo pradžioje, plėtoti partizanų karų. BanHali, King William ir
vieną ulonų pulką, šimtą ginti pulti Vilnių. Chlapov- sas karo jėgas suskirstyti į Didoka rusų kariuomenė dymai, turint nedaug karo priklausomos Lietuvos VC*t ! Wentworth gatvių kampe
instruktorių, šimtą pėsti skio nuomone, Vilniaus pa tris dalis. Viena, Dembin- jau buvo apėmusi visą že- jėgų, kovoti tikru karu, damos linijos ir klausimas. I hamiltoniefiai socialdemoninkų ir dvi patrankas; iš ėmimas turėtų didelės, ne skio vedama, turėjo eiti į maitiją, o sukilėlių nuotai- baigėsi tik nepasisekimais.
viso apie 700 žmonių. Ru tik kalinės, bet ir politinės šiaurę, Kulšių link; kitąĮ ka galutinai nupuolė ma- Lenkų kariuomenės atėjisams to nelaukiant, gegu- ir moralinės reikšmės; Vil- Gelgaudas sumanė vesti į ’tant, kad daug didesnė ir mas ne tik padėties nepa priežastis esanti ta, kad “N.iSlam0^; Ancevičiaus pažės 21 d. Chlapovskis per-iniąus paėmimas galėtų vi- palangą; trečią Chlapov karo veiksmams tinkames- taisė, bet atvirkščiai—ji kTSSth “uikos ir
ėjo Lenkijos sieną. Pakekiton pusėn pakreipti skis—į Jurbarką. Atsisky nė už juos reguliarinė ka- net iš karto pablogėjo: lik- JUSI
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liui keliose vietose sumušęs viso karo likimą. Tačiau ręs Dembinskis, gavęs tas riuomenė nesugebėjo pada- viduota veiklus sukilėlių mo kratams
žinutes apie mokyklų, _
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staiga reguliarinės kariuo su tuo reikėjo skubėti, kol jėgas, su kuriomis buvo ryti nė mažos dalies to, ką būriai ir paversta jie regu- mas
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oi niacine,
menės užpultus rusus, jau dar Vilniun nesuspėjo iš vi Lietuvon atėjęs, greit pa jie buvo prieš jiems atei- iiariam karui netinkama, linės metrikacijos Ontario
^-axagegužės 30 d. jis užėmė sų pusių sueiti besiskubi suko į rytus, paskiau, ap nant atlikę; tad neturėjo neišmankštyta ir nediscipliKviečiame
visus lietuvius
Lydą, jungdamas atskirus nanti ten rusų kariuomenė. lenkdamas Vilnių, į pietus, vilties ką nors pasiekti, kai nuota kariuomenė. O len- provincijoje įvedimą pami dalyvauti ir jaukioje nuosenai jau išsklaidytų suki Gelgaudas nusileido tik iš ir pro rusų įgulas ir kariuo vokiečiams pasidavė jau kų reguliarinė kariuomenė, nėjimą.
KLT taikoje praleisti sekmadieKeistai atrodo.
lėlių burių likučius ir pake dalies—jis vis dėlto 2,000 menę, greitai ir energingai apie 7,000 reguliarinės ka- turėdama daug vadų, rados
nio popietę.
liui organizuodamas iš jų kareivių, Šimanauskio ve veikdamas, prasimušė atgal riuomenės su 27 patranko- be vado ir darė įspūdžio, jungia visų religijų ir sro
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Palangos
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naujas jau reguliarias (ne
Taigi pasilikusiųjų kad jai vienintelis tikslas—
sukilėlių) dalis. Nors ir bu link, pavesdamas Šimanau- 28-29 d., jis Baltvėžio gi Žemaitijoje sukilėlių dalis kaip galima greičiau pa- i organas, tai kodėl vienu ar
vo pagundos iš Lydos im skiui paimti ir visų žemai- rios srityje susijungė su ne išsislapstė miškuose, kiti jų sprukti i nepavojingą vietą kitu klausimu negalėtų pa BURGESVILLE, ONT.
ti Vilnių, tačiau tam buvo cių sukilėlių vadovavimą. dideliu, 800 žmonių, pulki slaptai grįžo namo, o kiti, —už vokiečių sienos. Pa sisakyti? Kodėl turi “N.
permaža jėgų, be to jau iš5 Įsakęs Chlapovskiui tuojau ninko Ružickio korpusu, kurtų nepagavo rusai, pėrė-Į galiau, nekreipimas dėmė E.” ir jos redaktorius šokti Mirė Marijona Pocuviene
parapijų klebonų mu
visų pusių skubėjo stam-!skubėti i Vilnių, pats Pasb kuris liepos 11 d. buvo be jo sieną ir emigravo. Pats šio Į valstiečių masių socia- pagal
ziką?
Kodėl nenorima pri- Lapkričio 16 d. Hamiltobesnės nišų karo jė<^os žadėJ0 vien3 dieną vėliau pradėjęs naują žygį į pietų Jacevičius tik apie rugsėjo linius siekimus iš karto at- pažinti teisės ir kitiems sa- no šv. Juozapo ligoninėj
paskui ir kartu atakuo- Lietuvą, kad kirsti rusų su mėnesio vidurį pabėgo į šaldė atsiradusį pradžioje
Chlapovskio buriui likvivo mintis išreikšti? Krikš- mirė Marijona Stepulaitytėduoti. Tuomet’jis’ pasuko ‘j Vilnių- dau birželio 13 sisiekimo kelius ir' eventu Prusus.
imasėse entuziazmą ir į su- čionys demokratai Kanado- Pocuviene, ilgai sirgusi
i vakarus, ant Varėnos, ir d: Chlapovskis pnejo Vi- aliai jungtis su tomis lenkų
Aiškaus plano ir gerų va- kilimo pabaigą pavertė jį
Rietaviškio, kur ir kelias !nlH >r, -įsitvirtinęs netoli kariuomenės
pajėgomis, dų bukumas neleido nuo ne viso krašto, bet vien ba- je turi savo organą “T. Z., ’ Juozo Pocaus žmona iš
tai kam dar norima redak-; Burgetsville, Ont. Velionė
buvo laisvesnis ir daug ™iest0- laake. Gel.?aud« at’ kurios anksčiau buvo pate
pat pradžios tinkamai iš- jorų sukilimu.
toriaus pakeitimų, užgniau-, mirė sulaukusi 58 metų amdaugiau sukilėlių surasta. einant. Tačiau sis nesku- kusios i Lietuvą. Tačiau
žti ir paskutinį, nepartinį žiaus, buvo gimusi 1893
Didesniems būriams prisi bėjo; įvairiais reikalais i Ružickis, po dviejų savai
laikrašti Kanadoje?
metais lapkričio 19 d., o
čių savarankiško veikimo,
dėjus, Chlapovskis per po-,,kiekviena
T x..proga
.
,.gaišino
,
čia jau ne las kita, kaip; dabar lapkričio 19 d. ją pa
rą savaičių savo vadovybė- ^aika' h
Pa ies
" susijungęs su Dembinskiu,
norus
sgrižti prie padėties, aldoJome- Gražus būrelis
je surinko apie 3,000 žmo- nuomenei griežtai pare.ka- taip pat grižo į Lenkiją, tik
kuri vra buvusi Lietuvoje betuvl^ susirinko ją palynių. kurių, tačiau, daugu- lavus: Pa«ahau ,bl™ 10 19 šiek tiek sukliudęs rusų ka
TORONTO, ONT.
jo pranešimą, kad dar nėra iki 1926 metų, kuomet nuo dėtl i Pakulinę poilsio viemas buvo pėstininkai: jie d*. prtsijunge pne
aPc’v* riniams transportams.
susitvarkę skyriai Winni...
.. , .
kliudė jo buriui greičiau ir fkl°; bet Pe.r <3 sugaišintą Kitos, Gelgaudo ir Chla Musų laikraščiuose užtin pege, St. Catherines ir Ha klebonijos malonės plikiausė
valsčiaus
tarnautojų
ir,
Vell
T
o
nė
P
ahko
uuhudusj
energingiau veikti. Chla-lla?M rusa!1tiek susPe\° JS1 povskio, dalys, vengdamos kame įdomių dalykų. “N. miltone pagal LOK (laiki
net mokytojų likimas.
7^ą J.u°zą, vieną sūnų ir
povskis pradėjo eiti labiau tvirtinti Vilniuje ir tiek pa susidūrimų
_--------------_
su rusais, vis
L.” 43 nr. skelbia, kad LAS no organizacinio komiteto)
Tai
ju
norai.
O
kitas
dukteų Eleną. Seimą reisi vakarus ir birželio 6 d. &albos sutl au.ktl’ kafJ Jiems labiau slinko prūsų sienos Toronto skyrius lapkričio nuostatus.
Vėliau skaitė klausimas, kaip į tarybą, kia ^ngą padėką, visiems
pasiekė Žąslius, kur gavo 8ana le.n^al PavYk° at‘ link. Jau tarp Varnių ir
. jos skyriaus valdvbą via Pai^lsku^iems uzuoja os ir
žinią apie Lietuvoje pasiro- must\ ?'?sas enkų ,.a^kas.’ Kražių,
Kra^il1 Gelgaudas savo už
"*« 10 d. nerengia jokio šokių me. kad St. Catherines skyvakaro,
o
“
T.
Ž.
”
44
nr.
de

rius susitvarkęs, bet apie I teRę žmonės, kul-ie KJ L. akavusiems paskutini paJ r
džiusiasr naujas lenkų
pajė juo labiau, kad dirbtinai davinio atsisakęs, vėl susi da skelbimą, kad toks šo Wmnipeg ir Hamilton ne- Tarybą ardė ir prisidėjo tarnavimą.
Koresp.
ton kariuomenėn .įtraukti jungė su Chlapovskiu, pa
ga.
kių vakaras įvyks.
teko to skaityti.
jęanados lietuvių sei
Mat, po lenkams nepasi Lietuvos sukilėliai nebuvo traukdamas paskui save ir Tak kaip čia buvo—Įvy
Hamiltone veikia nema mo išardymo?
APIE FARMAS
sekusių kautynių ties Ostro- įpratę prie grynai karinių tą rusų kariuomenę, kuri ko ar ne? Pasirodo, kad
j
veiksmų.
Dideli
atakuoJau
praeitam
susirinkime
žai
lietuviškų
organizacijų
vijosi
Gelgaudą.
Chlapov

lenka, gegužės 26 d. visa,.
.
LAS (Lietuvos Atgimimo ir yra gana veiklių. Bet ten pasirodymas kun. KubiGelgaudo vedama lenkų di- J“??8 kanu”menA„.Jnuo„^ skis, atsidūręs priešo aki
Įdomiausias dalykas apie
Sąjunga, voldemarinė or bendruomenė kuriasi pagal liaus, p. Toliušio ir kitų,Amerikos
farmas yra tas,
vizija buvo atskirta nuo 8t0'lal pnve e
g
ų vaizdoje, negalėjo jau įvyk ganizacija) yra suskilusi ir
“vadų principą.” Tie vadai;krikščionių demokratų šulų kad jose dabar yra 3,500,Lenkijos.
Lenkų karinė P°
nevykusių atakų dyti savo sumanymo perei
turi Toronto mieste du sky nenori su visuomene skai-i buvo įspėjimas nariams, qoo traktorių, arba SEPTYti Nemuną ir per Suvalkiją rių. Vienas nerengia, ki
vadovybė nematė kitos iš- trauktis,
tytis. Jei apielinkėje yra Į kur bandoma KLT Mont-lNHJS
KARTUS
DAUeities, kaip įsakyti Gelgau- Nepavykus tam vienintė- prasimušti Lenkijon. Pa tas rengia!
.virš
1,000
lietuvių,
o
į
ben

realio
skyrių
nuvesti.
GIAU
TRAKTORIŲ,
NEgaliau ir Gelgaudas, pana
druomenės susirinkimą at Tad gruodžio 9 d. akty- gu RUSIJOS KOLEKTIšių sumanymų neturėda
KLT VIZUOTOSE FARMOSE.
dalyvaukime
mas ir vengdamas by kokių “N. L.” 42 nr. deda pra silanko mažiau šimto, ren viai
susidūrimų su rusų kariuo nešimą, kad įvyks Hamil ka valdybą ir ta valdyba Montrealio skyriaus susi- šitie skaičiai kalba patys
MES ATLIEKAM ...
mene, galvojo jau ne apie tono Lietuvių Bendruome nenori pripažinti centro, tai rinkime ir tiems ponams už save. Jie pasako, kodėl
tiesiog pasakykime: Tary- mažesnis kraštas, Amerika,
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
karą, ir sukilimą, tik kaip nės skyriaus susirinkimas ir ką tas rodo?
Tas
rodo,
kad
pas
mus
bą sukūrėme kada Tėvynei pagamina veik TRIS KARsavo galvą išgelbėti. Ir pa busią švaistoma: naujos
dar
yra
nedemokratiškos
buvo užmesti retežiai, su- TUS DAUGIAU DUOgaliau
liepos
12-14
d.
visa
valdybos rinkimai ir išsiaiš
Jei tamstoms reikia—
likusi kariuomenė su žy kinimas dėl
Hamiltono dvasios, daug nesiskaitymo jungėme visų religijų ir XOS, NEGU RUSIJOS
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
miausia sukilėlių dalimi bendruomenės pripažinimo. su visuomene ir pas “va srovių žmones kovai už jos ŽEMĖS ŪKIS. Tiesa’, čia
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
nišų kariuomenės akivaiz Tuoj po pranešimo “N. dus” yra noras diktuoti. laisvę ir tą darbą dirbome fanuose nėra komisarų, bu♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
doje perėjo vokiečių sieną L.” redakcija daro pastabą, Juk buvo pasauly Mussoli- darniai iki jūsų atsiradimo chalterių pulkų, parazitų
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
ir čia sudėjo ginklus. „Tuo kad Hamiltono bendruome- r.is. Hitleris, yra Franko, čia. Jeigu norite prisidėti komunistų ir nenaudėlių
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
momentu žuvo ir Gelgau nės skyrius esąs pripažin-; Stalinas, buvo Plechavičius prie to musų darbo, kaip žvalgybininkų. Rusijoj pulbiurokratinių
das: vienas jo buvusiųjų tas. Pats skyrius svarstys I i»’ daugiau tokių vadų, ku- didelė dauguma jūsų liki- kaj * tokių
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
mo
brolių
prisidėjo
—
prašožiuikių
“
kelia
ūkį,” bet
karininkų, poručikas Skuls- apie pripažinimą, o “N. L.”iriems visuomenė nieko neir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kun nors
!reiškia. Ta ligele yra užsi- mekrašte duonos nėra.
kis, čia pat, jau Piusuose, jį jair pripažino!
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
.Jeigu
norite
ardyti,
kaip
-------------- - - ------------Kyla klausimas dėl de- krėtę ir kai kurie lietuviai,
kaip išdaviką, nušovė.
„
K
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Prieš pasiduodamas vo mokratiškumo lietuvių vi- VLIK as, pavyzdžiui, neno-’ ardėte Kanados lietuvių
“KELEIVIS”
kiečiams, Gelgaudas ragino suomenėj. Kiek rašalo iš- ri Įsileisti Mažosios Lietu- seimo metu. ardote ik, šiol VQS išlai8vinim0 siekia Ame636 Eaat Broadway, South Boaton 27, Maaa.
žemaičius vėl atnaujinti lieta ir kiek prikalbėta apie vos atstovo Į savo tarpą, o palikite mus ir toliau ,įkos Lietuvių Taryba ir jos
partizanu kara. Bet pade- Hamiltono Įvykius ir dar ponas Lozoraitis, pasirė- dirbti Tėvynės išlaisvinimui vykdomas Vajus. 'Paremki,
tis jau buvo visiškai kita, nesenai ta pati “N. L.” dė- męs “aktais,, nori buti ir su geros valios lietuviais, su tautieti, tad jos darbus!
VACLOVAS BIRŽIŠKA:
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l
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis šeštas
net

kvailoki, yra i

kaip gyvi paimti iš gyveni
mo, todėl jie tokie realus,
suprantami, Įtikinami. Bet
ir sunku valstiečių gyveni! mą aprašydama, Žemaitė
neįpuola i nusiminimą. Jos
raštuose jaučiamas geres
nio gyvenimo pasiilgimas ir
viltis, kad toks gyvenimas
yra galimas.
Žemaitė reikšminga mums
ne vien savo literatūrinu
palikimu, bet ir ideologini,
nusistatymu.
“aukštąja
(politiką” Žemaitė nesikišo
bet ji visa savo esybe yra
suaugusi su kaimo žmonė
mis b' yra pirmoji lietuvė
moteris rašytoja su aiškiu
i demokratišku, liaudišku ir
laisvu nusistatymu. Tiesa,
iaisvamanybės idėjų Že
maitė niekad neskleidė, bet
ji neturėjo nieko ‘"švento/ )
(kas butų už kritikos ribų. i
Viską, ką ji savo aštriomis)
ir pastabiomis akimis ma- į
tė, ji kėlė savo raštuose, ne-s
paisydama, ar jos plunksna
užkabins poną, ar kunigą, ar
inteligentą ar tą pati kai
mieti. Pirmoje eilėje ji da
bojo, kad butų ištikima gy
venimo tikrovei ir šiandien
jos vaizduojamas kaimas ir
jo gyvenimas mums yra gy
vas, artimas, nesuklastotas.;

PONU NAMAKSIŲ DUKTĖ

ŽEMAITĖ:

Kelionė į Sidlava

(Pabaiga)
,ves Į koplyčią?—teiravosi
—Sustyrai, kaip kalė, be- bobos,
sivalkiodama, — rėkė vai- —Neves greitai; laukia
kas,—neriogsojai ant vie- bene pradžius purvynai . . .
les.
gal po visam, o dabar jau
—G ūki, paršeli! Dar lie-suma užstojo bažnyčioje.
žuvį iaiuysi ant motinos,—
Nežiūrėdamos i pamal, subarė kita,—eikš pati gui- das bažnyčioje raseiniškės
kis ant šapų greta manęs, mergaitės, išsiplovusios vao vaikas tepasikloja liežu- karykščius purvus, atsinešė
vi . . .
,
visą glėbį šlapių komių,
—Pabaidysi čia mane,— džiausto ant tvoros piieš
barėsi vaikas,—manai aš pat bažnyčią. Kiek panepergulėsiu? Lysk i uo- džiaus, tiek vėjas numeta:
degą’
nespėja rinkti atgal, džiau—Kad aš jam duočiau už styti—kitos bobos joms paiiežuvĮ—kailis jam plėškė- deda.
:ų.
—Neprisileiskite nepažįs—Pone Dieve šventasis! tarnų,—persergsti iš šalies
Nubaudė mane tokiu vai-) boba,—bus jums, kaip sa
ku,—verkė boba,—duodu,' kitais drabužiais . . .
kaip šuniui per dantis:j Kita, pertraukusi maldą,
L.aip tiek, taip tiek, nebeži- vyniodama ant rankos ror.au, ką veikti . . .
žančių, klausia:
Čia barasi, lauke vėjas) —Kaip ten buvo su ki
užiu, lietus teška; netoli- tais drabužiais?
mais gieda, šaukia: “Esi) —Išsiplovė sukneles, skeduktė Serapino, kaipo butų petukus,—pasakojo pirmoP-lė Delores Ann Namaksytė, pp. Kotrynos ir Adolfo NaKerubino.” Užmigti nė iš ji,—pasidžiaustė čia pat po
maksiu duktė iš West Roxbury, šiomis dienomis ištekėjusi
langų: vienos daboja, kitos
už Juozo Alfredo Butkaus, šaunios jų vestuvės buvo jau tolo.
Fo
valandos
vėl
sugirgžprosavoja. Brakšt, iš po
""Keleivyje** aprašytos, čia dedame tik atvaizdą, kad šio
pat nosies ir nutraukė dvi
skyriaus skaitytojos matytų kaip gražiai atrodė jaunoji. dėjo durys, įėjęs žadina:
—
Vincai,
Vincai!
Kame
spadnyčias ir du skepetuDabar jaunavedžiai gyvena Bostono priemiesty, Jamaica
gulite? — šaukiamieji su- kus. . . . Bet kokius? ŠilPlain.
PAVYZDINGA LIETUVAITĖ
niurzgėjo.—Vincai, eik va- kinius, kur po tris įublius
ryk mergas gulti: įsikarkė, buvo mokėta!
kaip vištos, negali nei išva-J —O mano štai skepeta,
ryti.
Į—atsiliepė boba patvoryje,
—Vaiyk gulti, yra čia—ką tik pasiskleidžiau ant
Žemaitė* Sukakčiai
čių balsus išgirdo redakto vietos,—niurzgėjo žadina- tvoros padžiovint, čia pat
imąsis.
sėdžiu, atsisuku: nė balso
Paminėti
rius.
šių metų gruodžio 7-tą i kio skirtumo tarp lenkų ir
—Kad manęs neklauso, skepetos, per akis ir paga—Kas ten yra, Henrikai?
-k___
UICTI<į
sueina lygiai 30 m p- lietuvių. Lemiamą posūkį
Vieną gražią dieną į vie —pasigirdo jo balsas.
prisipainiojo kriaučius, ne- vo. . . .
tų, kaip mirė Julija Žyman- jos gyvenimui turėjo susiti
nų namų duris, prie kurių Ilgaplaukis pribėgo pne begali nė perskilti. . . Tu) Taip kur tik girdėti, vis
tienė-Žemaitė, viena iš žy kimas su Povilu Višinskiu,
buvo lietuviško laikraščio redaktoriaus ir pradėio—brolis, gali visus subarti, apvogti žmonės, o vagys
miausių lietuvių rašytojų. tuomet dar tik pirmos kla
iškabėlė, pasibeldė kaimie kuždėti:
o kitaip nusivilks į miestą! nei akių neparodo. Toliau
Julija žemaitė Amerikos sės gimnazistu. Atostogų
tė moterėlė, paprastai apsi —Grafomane, Mažarašnuo bažnyčios už to aptvalietuviam? yra geriau pažįs metu Višinskis, susidrauga
, Tegul.
Juos . ve™iai- ro, aplink kryžių, pardavorengusi, pasilipusi skepeta. tė. Mažamokslė. Kaimo _ —
Salta, miego nonų,—bam- jo žmogus knygeles. Kitas,
tama negu kitas kuris musų vęs su Žymantų vaikais, pa
Duris atidarė poetiškos išvainos i,jaunuo- “
, miesta! priėjęs, sklaido, lygsta, tik
rašytojas ne vien dėl te, pasakojo Julijai apie slap
kad ji lankėsi Amerikoje tai Prūsuose spausdinamas Štai jauna lietuvaitė, p-lė
kuris peržvelgė moterė- . ~*^mesk’ bet manda' —pašoko antrasis.—Aš kur bus buvęs policijantas
(pirmojo pasaulinio karo lietuviškas knygas. Višins M. Zamžickaitė, šiomis (lienu0 ?a^vo? iki kojų.
giai išprašyk,—patarė re- tuoj jam kajlj išmangury- pupt per galvą tam knygi
metu Žemaitė rinko Ame kio įtakoje Julija susipran nomis baigusi Madų Aka- —O ko tau, motin,
čia daktorius.—Paimk rankraš- feiu> kad tik užspėti ...
- ninkui—toks balsas, rodos,
rikoje aukas nuteriotai Lie ta esanti lietuvė, pamato, demiją Londone. Ji yra'reikia?—paklausė,
pagaliu drožė, o sako tik
ti ir išprašyk.
j
. .
tuvai), bet pažįstama iš sa kad lenkai ir lietuviai yra drg. A. Zamžicko, darbš- —Atėjau i redakciją,—
Girdi, dar nosine rėžęs, sušuko:
sugrįžo ir ta —Užspėsi.
vo raštų, kurie yra visiems dvi skirtingos tautos, pra taus “Keleivio” platintojo pasakė moterėlė,—atnešiau rė Ilgaplaukis
teberėkauja:
laukia,
kol už- —O ko tu su kepure? Vimoterėlei ■
suprantami ir ypač iš kai deda visur kalbėti lietuviš Anglijoj duktė.
si meldžiasi, o tu kepurės
—Gerai, motin. Duokš imip. ,Vincas.
mo išėjusiam lietuviui savi kai ir, jau sulaukusi 50 me Gyvendama tremtyje, p-lė apysakaitę.
Netrunenusiimi!
—Žmogus nusi—Apysakaitę! — ilga- savo kūrybą. Mes pažiurę- Išėjo pi o duns.
ir artimi.
tų. griebiasi
plunksnos. Zamžickaitė lankė Ham- plaukis pastatė akis.—Ir sim. O dabai—sudie!
kus nutilo giesmės, po va- gando truputį ir apsvaigo,
Julija Beniuševičiutė-Žy- Kartą pradėjusi rašyti, ji burgo
DP Universitetą. Bet kam tamsta tą apysakaitę Ir plačiu mostu atidarė landos vėl girgždina duris, Sako, obuolį įsirišęs į nosimantienė, gimusi 1845 me rašė iki pat gyvenimo galo. nežiūrint savo išsilavinimo, atnešei?
šnabždina šiaudus, kalbas, nę drožė per galvą. Aplinduris.
tais gegužės 31 d. Bukan
Žemaitė, susitikusi su Vi persikėlus 1947 metais An- —Atnešiau redaktoriui.
Gaidys nugiedojo. Lietus kui žmonės sukruto, tik
tiškės dvarely, buvo bajo- šinskiu ir kitais jaunais mumažėjo.
žvalgosi viens į kitą, žval;
c
r
r
9
a'
turėjo dirbti papras-Sakau, gai atspausdins,
riškos kilmės. Jos tėvas (sų inteligentais, susiorien- glijon
•
gosi- Mat, policija Šidlačiausi fizini darbą, nes ’ou.
Literatūros ek s p e r t a s i
tamavo ūkvedžiu minėtam tavo “kairiai.” Jos ilgo vo nusistatymo, kad joks .—Atspausdins! Na, mo-rankrašti neskaitęs numetė Rytoj—pagada: vėjas di-yoje ne vagius
. gaudo, bet
dvarely, o motina buvo šei-(amžiaus gyvenimo patyri- darbas žmogaus nepažemi- tin’ Ialkra£M ne taip h klepsi, kur jį rytą atrado džiausiąs, šaltas, pusiau kepures daboja: bile tik be
mininkė. Abu buvo bajo-(mas, sveikas žemaitiškas na. Du metu dirbo ligoni- len£va patekti. Pas mus|šlavėja. Ji išlygino sulam-'žmogų plėšo. Mano brolis, kepurės melsis, kryžiavosis,
rai. Julija iš pat mažens protas ir paprasta kaimo nej kaip tarnaitė, kad ^susi-statorn^aba’ d^ded re,"-<aia*jd^t?
nankraštį, Pradėjo i sušalęs, dantys tauška. Ve-j vogti gali kiek tik telpa,
susitikdavo su baudžiaunin- ‘aplinkuma neleido jai nu- taupius reikalingą 150 sva vimai.
skaityti *ir“ perskaitė nuo’duos į miestą ant arbatos, nesižvalgant į policiją.
—’’
kų vaikai ir išmoko žemai grimzti į koki nors mistiš rų sumą pasirinkton mo —Reikalavimai? — mo pradžios iki galo.
Netoli koplyčios jaunas ku- Po sumos taip pat lauke
tiškai, bet namuose buvo ką romantizmą. Visą am kyklon įstoti. Įstojo į ma terėlė nuste* o.—Tai ko iš —Šitokią gražią apysaką inigiukas, besirokuojąs su pamokslas.
Įlipo sakyti,
vartojama tik lenkų kalba. žių mačiusi kaimiečių skur dų mokyklą,
mano
apysakaitės
reikalau

radau
krepšyje!
—
ji
tarėJapyseniu
vyru.
Tas,
prisibet
vėjas,
triukšmas,
dulkių
vadinamą
Dar vaikas būdama, Julija dą ir dalimi pati ant savo “Paris Academy of Dress- site?
redaktoriui.—Tokią, pons> kišęs artyn, kažinką kuni- nešiojimas; kunigo ir balso
pateko pas turtingesnę “dė- pečių jį kėlusi, savo raštuo making and Millinery.” Ir —Ne iš apysakaitės, mo redaktoriau, turėtum at- giukui rokuoja, nuo širdies nesigirdi — Dievui garbė!
dvr.ą” ir porą metų pasimo se žemaitė vaizduoja kai šių metų rugsėjo 14 d. ga tin. Pas mus iš rašytojų spausdinti laikraštyje.
klosto. Tas vis dar klau Tiek visokių kunigų pa
kė su “dėdynos” vaikais. mo gyvenimą. Atsiskyrusi vo diplomą su gražiais ; reikalaujama turėti filoso- —O kas ją parašė?—pa sosi, tik atsisukęs, staiga mokslų prisiklausėme ŠidSistematingo mokslo Julija nuo dvaro, Žemaitė visai komplimentais ir mokvklos
O klausė redaktorius.
prabilo:
lavoj, tur būt ir tas* ne ką
naktr/o laipsni,
niekad neturėjo, bet žinių jsuliaudėja, ir ją drąsiai gatamsta, tur būt, esi maža
—Žemaitė.
—Kad tamsta taip gerai įvairaus pasakys.
spragą vėliau užpildė jos Įima vadinti liaudies rašy Baigusi mokyklą, ji tuojau mokslė ir mažaraštė.
—Žemaitė?—nustebo re-'moki sakyti, pasilipk kur
Brolio arklys, sušalęs, neaštrus ir pastabus protas toja. Dvaras jai tolimas ir gavo Londono moteriškų
daktorius.—Tai ta kaime aukščiau ant tvoros ir sa- benustovi ant vietos.
bei domėjimasis gyvenimu. svetimas. - Ji jam nejaučia suknių salione darbą kaipo —O, taip. —atsiduso mo moterėlė!
įkyk, niekas neužgins.
O Atsiklonioję
Šidlavai,
terėlė,—rašydama padarau Jis pasišaukė
1863 metų sukilimas pa pagiežos, bet nemato ir jo “designer and eutter.”
savo
lite-,
kunigą
užmušk
—
jis
kitaip
persižegnoję, į ratukus su
klaidų, iiet mano raštus vie- raturos ekspertą.
darė Julijai didelės įtakos. kių lietuviui artimų verty
nesakys
.
.
.
kritę,
drožiame ant namų.
Be tiesioginio savo užsi- nas studentas pataiso . . .
—Žiūrėk, juk tai nauja. —Tur būt dėl pamokslų Rodos, visus žmones pali
Iš viso tas sukilimas trum bių. Savo raštuose ji dva ėmimo, Milda Zamžickaitė _ Pataiso!
pam laikui suartino bajoras rą lietė tiek, kiek jis rišosi dirba ir organizacinį darbą. —Taip, gali tamstele pa- Žemaitės apysakaitė!—ta- tuodu barasi,—juokiamės kome Šidlavoje, privažiuo
rė.
1 eidami.—Išgirdęs musų jame
su “broliais mužikais.” Su su kaimiečių gyvenimu.
pušyną,
žiūrime:
Ji yra L. S. Demokratų Par- žiūrėti. . . .
sitikusi dėdynos dvare pa Žemaitė musų literatūro tijos Organizacinio Komi- —Nėra reikalo žiūrėti,— Literatūros ekspertas pa kalbą, o gal girdėjęs kuni žmonių būriai ir vežimų su
prastą kaimietį, sukilimo je atstovauja tikrą lietuviš teto pirmoji sekretorė ir uo- atsakė ilgaplaukis. — Mes silenkė prie redaktoriaus gą, nepažįstamas vyras pri stoję, kaip turgus. Vieni—
dalyvį Lauryną Žymantą, ką žemaitę, kuriai neturėjo liai seka musų visuomenės juaų rankraščio nematę ausies ir ėmė kuždėti:
dėjo:
atvažiuoja šidlavon, kiti—
Julija už jo išteka. Toms įtakos jokios svetimybės iš
—Beviltiškas plagiatas.
—Kaip ir maži vaikai išvažiuoja. Kiekvienas pės
galime pasakyti, kad jis ne- Gyvenimo plagiatas.
vedyboms abu tėvai buvo lytų ar vakarų. Visą gy gyvenimą.
nenusilenkia
viens kitam. čias ar važiuotas papušinėLinkime p-lei Zamžickai- turi jokios literatūrinės ver
priešingi, nes Julijos išrink venimą praleidusi kaime, tei šviesios ateities.
Žmonės visi
tės. Mes esame tikrosios Ir apysaka vėl nukeliavo Kunigai šmeižia, biaurioja je sustoja.
i redakcijos krepšį, iš kur cicilikus, o tie tuos pačius meldžiasi: vieni—ant že
tasis buvo paprastas “muži tarp paprastų žmonių, jiem
kas.” Po vedybų prasidėjo rašiusi ir apie juos rašiusi, ———————— kritikos tikrasis kritikas! ją šlavėja kitą dieną parsi jų žodžius surašo. . . Kad mės, kiti—ant vežimų klau
—Tai gal aš galėčiau pa- nešė namo, kad duotų ki vieni nepeiktų, antrieji ne piasi. Vyrai be kepurių,
Julijai vargo dienos, nes jai Žemaitė kvėpuoja lietuviš Tautieti, nepamiršk, kad
teko pakelti sunkią kaimo ku kaimu ir jo dvasia. Sa- Tavo tėvų kraštas — Lietu- matyti patį poną redakto- tiems pasiskaityti.
beturėtų ko rašyti, nusira visi prieš bažnyčią susilen
va
yra
svetimųjų
pavergtas
—
pasakė
išsigandusi
moters dalią.
Žymantai j vo raštuose ji mums paliko
mintų abeji,—nuėjo vyras, kę meldžiasi. Vieni, pasi
J. Jazminas.
nuomavo mažą ūkelį ir,labai daug gyvenimo scenų ir žiauriai naikinamas. Pri moterėlė. — Jis,
girdėjau,
juokdamos.
meldę, nukeliauja toliau,
sidėk savo darbu ir auka
šiaip taip vertėsi. Pateku-(ir visą eilę neužmirštamų prie jo išlaisvinimo. Aukas yra išD liaudies
Diena
šalta, vėjuota, kiti, atkeliavę iš vienos ar
, , . .
..
. .
si į kaimo gyvenimą, Julija kaimiečių tipų. Jos veikė- siųsti Amerikos Lietuviu —Rektorius nieko ne- Lsiku užsisakyti “Kelei- žmonės susirietę lenda į iš kitos pusės, tuoj puola
ir toliau vartojo lenkų kai- jai daugumoj paprasti kai- Tarybai, 1739 So. Halsted ieis*ia: as esu literatūros v»o kalendorių 1952 ne* bažnyčią, ar kur už vėjo ant kelių: taip vis svietas
bą, su vyru ir vaikais kai- mo žmonės, vargo slegiami, lt., Chicago, Hl., ar vietos ekspertas!
tam*. Daug informacijų ir glaudžiasi
maišosi, nes toje vietoje atJ Tuo tarpu besiginčijan- skaitymų. Kaina 50 centų.) —Kuomet
bėjo lenkiškai, nematė jo- kartais pikti, tarpais geri, ALT skyriui.
raseiniškius
(Nukelta į 7 pusi.)
Į

Nepageidaujami Svečiai

Julija Žemaitė

direktonato

sveikinimais.
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KELEIVIS, SO. BOSTON
RINKIMINIS MITINGAS MEKSIKOJE

ils Plataus Pasaulio
Vatikanas Pripažįsta

Tunisas Bruzda

Popiežius priėmė naują į Prancūzijos protektorate
Egipto pasiuntinį, kuris Tunise arabu nacionalistai
Įteikė savo liudijimus Egip- grasina greit pradėti prieto ir Sudano karaliaus Fa- šinimosi judėjimą, jei Pranruko vardu. Priėmimas to- cuzija nesuteiks Tunisui!
kio liudijimo reiškiąs, kad platesnę savivaldą. Arabai
popiežius pripažįsta Egipto nacionalistai siekia visiškos i
karaliaus pretenzijas vai- nepriklausomybės, bet šiuo]
dyti Sudaną, dėl kurio ei- tarpu sutiktų pasitenkinti
na ginčas tarp Egipto ir plačia savivalda.
Anglijos.

Puslapis Septintas
Elzbieta Valaitytė-Gerulienė. Laikas užsisakyti “Kelei- mane niekina ir nepriima mano žo
tas turi savo teisėją. Žodžiai,
iš Babrūliškio km., Kazlų Ru- VIO kalejĮdonų 1952 me- džių,
kuriuos aš kalbėjau, jie teis jj pas.
dos vals., Mariampolės apskr.
Da" informacijų ir
Elzbieta, Magdalena ir Ona skajtym„ Kaina 50 centu. netiki Viešpaties žodžiams, bus lai
Zorskiutės iš Babruliškės km..
y
komi “teismo dienai,” ir kad tuomet
teis Jėzaus žodžiai; kitaip saSasnavos ar Kazlų Rudos vals., Tinkamiausias K. and i datas , juos
kant, ir tuomet bus naudojamas
Mariampolės apskr.
Į SLA Centro Iždininkus— ^nvd°asžo<i:5’ kaipo ano teismo pa‘
Kazimieras Žukauskas ir Elz
Albinas S. 1 rečiokas
Iš tų žodžių galima suprasti, kad
: ir ateinančiame amžiuje žmonės tubieta Žukauskaitė iš Klevinės
< Apmokamas skelbimas)
rėš ateiti į Tiesos pažinimą per fcirkm., Sasnavos vals.. Mariampo- Kad sutaupius daug pinigų ir laiko deji-na arba skaitymą Dievo žodžio,
lės apskri.
i SLA narių naudai; kad Si.A reika-i?ak>™>4 ir nutarimų, ir kad su'’ • •
•• • kad i‘ljar J31*5
tures eljrtis. Dievo zoIeškomieji
arba
apie
juos
žiabutl» ••• • «erai• . ‘• f saitai;
...
. .
/ .
. SLA apuraudu ir pašalpa butų sstip- dis parodo, kad visajs pasaulis pa
nantieji maloniai prasomiatsi-i riausia; ir kad SLA narių visi rei skendo į nuodėmę ir mirti dėl to,
kalai butų pilnai apsaugoti—būtinai kad nepaklausė Viešpaties Dievo žo
liepti į
Ateinančioje
teismi
,t.
reikalinga balsuoti už A. S. Trečio- džio.
. .
,
, . .. .__dienoje
Consulate General of Lithuania ka ir išrinkti jį i SLA Centro Iždi- v,s:en^s bas duota proga išgirsti, na*
41 W(st S2nd ktrPPt
! r.inko vietą.
zmti ir suprasti be, klausyti Dieviš
ki nesi S^na Street
ALBINAS S. TREČIOKAS dirba :kjD! žcxi;. ,r kune klacsys, t,e galės
New York 24, N. Y.
|SLA narių naudai virš 25 metų. j ryvent, per amžius.
.
Lietuvos (^enerniinię

Australijos Geležis
Egipte Neramu

Praeitą savaitę Egipto
policija ir civiliai šauliai
Port Said mieste vėl susi
šaudė su angių kareiviais.
Vienas egiptietis buvo nu
šautas. . Susišaudymas įvy
ko 'po anglų kariuomenės
vado gen. Erskine susitari
mo su Egipto policija dėl
tvarkos palaikymo Suezo
kanalo zonos miestuose.

Australijos šiaurėje, prie »
Koolan įlankos ir Cockatoo:
saloje senai surastos turtin
gos geležies rudos atsargos
Meksikos mieste, Mexieali, balsuotojai klausosi vieno
šiomis dienomis jau pradė
Kandidato į prezidento vietą kalbą. Prezidento rinkimai
tos eksploatuoti. Praneši
Meksikoje bus ateinančių metų liepos mėnesį, bet rinkl
mai sako, kad ten esama
iame kova jau eina.
100,000,000 tonu geležies
rudų atsargos.

Konsn

Euvo SLA seimuose išrinktas į Ap-

Apie teismo dieną buvo klaidingai

Lietuvos Generalinis Konsu-, švietos ir Fjnrns,4 komisijas ir pa- ^anom? ir skelbiama buk ji reistik trumpą, gal tik dvidešimt
latas New Yorke paieško gi-• vyzdingai dirbo jose 10 metu- Taip kianti
pat be pertraukos yra SLA 245 keturiu valandų dieną, kurioje visa
minės Vaclovo Miliausko, gi ■kuopos ir 5-to apskričio valdyboje žmonija urmu ir skubuotai turės bu
musio 1897 metais Varėnoje, ! virš 25 metų. Be to, jis yra New t', pašaukta ir pastatyta teismo aka>•
omic n-i I Jersey ir New York valstijų lais- ivaizdon ir visa didžiuma pasmerkta.
kurio žmona Julia, sūnūs DaapdrYudos ‘žinovas?-’''
!? tik būrelis teisiuių turėt'į gauti atnielius ir duktė Marvtė jrvveno Į visi SLA nariai yra prašomi balsuo- Jy?inima. Apie tikroji teismo tiks*
e
.
u 11 už Albina S. Trečioką į SLA Cen- ils>~,ar;™3 ir kiekvieno bylos is-Antaus apskritv, Seirijų \als., t?0 iį<jjnjr.i(O vietą.
.nagrinėjimą—nebuvo ne kalbos. Jei

J. .
" ,
; taip butu. tai beveik visai žmonijai
SLA 24-» kuopos ir SLA o-to apskr. teismo diena butu tik “pasmerkimo
farmoje Kanadoje ir ten mirė. j
\aldybos Nariai
diena.” Raštas gi ir. sveikas protas
---------- priešingas
tokiai
nesubrendusiai
Giminės prašomi skubiai at- —— . .. _ . ———
'nuomonei.
Jame aiškiai pasakytai
siEepti.
IEŠKAI DARBO I' ARMOJ j kad teismo diena bus tūkstantmeti.
Noriu darbo ant farmos. Tariu nž 4^ arba gadynė, kurioje Žmc4
Liet. Ken. Konsul. Xcw Yorke.
gero' patyrimo prie namų 'statybos
išP*’?“*™ if tvarkingai kear pataisymo, geras darbininkas. ’«"» «s numirusių. sviecam, ir m©4
gerai daryti, tiriami ir ban,
adresu:
(50) kinami
je? Pagal atsakymą žinosime,
Iš Klubo Veiklos
domi, kad pasirodvtn kas vertas,
KELIONĖ I ŠIDLAVĄ Rašykit šiuo Mr.
J. K.,
nevertas amžinojo gyvenimo. •
kiek musų tarpe yra avansu iš
636 Broafhvay, So. Boston, Mass. kasKurie
Afganistano Ežeras
šiame Evangetijos Amžiuje
Gruodžio
15
d.
Įvyks
ganytų ir kiek pasmerktų tiršišgirsta Kristaus žodžius, priima ir
_
_
(Atkelta
iš
6
pusi.)
tikėtų, platina
įtiki ir apsiima sekti Jį, tie dabar
Afganistane dabar tven kir.tis po mirties už tuos “gaš traukimas
yra teisiami: bet ju tėra mažas bu,
klubo
gaspadoriaus..keliaujantį
Šidlavon
pirmų
liuosius
meilės
mėnesius.
”
reiis. Jie vadinami Dievo namais}
Protestonų Protestas
kiamas “didžiausias pasau
------------ir šituose namuose prasideda teisi
Pelnas eis surengimui Ka- m3.syki, iškeliaujant—par
Puotoj Nebuvęs.
ežeras,” kurio sutvenkti
Petronėlė Trurnpačikė,
kiek metų f?aSj
tokios progos neturėjo
iedu Eglaitės klubo nariųį^lni S7^I
„
Amerikos protestonų or lio
atgal gyvenusi Troy, N. Y., dabar
kur,e_ vyveno ,pirT?. Jris^ulJ>,r
vandenys bus naudojami
Apaštalo Darbuose
Vaikučiams.
Čia. išeinant, 1 eikia atsi- paieško pažįstamų ir šiaip draugu, 4-12
f.Vo0 atėjimo.
ganizacijos ir bažnyčios su laukų drėkinimui ir elek
mes skaitome, kad “per nieką
neš vienai našlei ilgu gyventi,
LEIS LIETUVIŠKAS
kitą nėra išganymo. Nes neduota
Kalėdų Eglaitė ruošiama klonioti, ateinant—pasini lonėkit rašvti šiuo adresu:
tarė bendrai veikti ir kovo tros gamybai. Pylimus sta
Išmonėms kito vario po daaguniij
KNYGAS DETROITE
Mrs.
P.
Kadro,
gruodžio 23 d., 2 vai. dieTodėl pakeleiviai,
ti prieš skyrimą ambasado to Morrison-Knudsen Co.
1 per kuri rnes turėtumėm būti išga3749 So. Parr.ell Avė.,
•nvti.” šitie žodžiai parodo, kad miChicago 9, 111.
Visi klubo nariai kviear i kitą pusę kėliauriaus prie Vatikano. Savo iš Idaho. Projektą finan Vokietijoje,
_ {liionai žmonių, kurie mirė pirmi
gyvenant ?? .
.....
darni, vis meldžiasi prieš
i Kristaus atėjimo, ir kurie po Jo atpareiškime protestonai sa suoja Amerikos Importo- .
.
ui
r
cianu
su
vaikučiai?,
’ėjimo mirė neturėdami progos iš
tremtiniams
stovyklose,
L.
bažnyčią.
ko, kad skyrimas ambasa Eksporto Bankas 21,000,girsti apie ji. butų amžinai žuvę, jei
Vismantas
buvo
ikuręs
T
.,
,
.
r.ebutų prisikėlimo iš numirusių ir
Klubas
rengiasi
prie
papaskutinį
syki
be

doriaus prie Vatikano butų 000 dolerių paskola.
j paskirtojo teismo.
---------knygų leidyklą VENTĄ,K|uha\/<‘nS,;^ >”*'
Rimtas vyras ieško rimtos, neru- Į Šitoje didžioje ateities teismo die“neprotingas, nereikalingas
kuri išleido visą eilę vert,’- sltlklm°
Metų. Bus matau šidlavos bokštus,— kančios,
blaivos moters, nesenesnčs noje visi mirties miegu užmigusieji.
ir neamerikoniškas” žygis.
išskyrus bažnyčią, kurios teismas da
gų knygų, kaip tai! Maino- «e!a o^tra. Įžanga SI. ne vienam ateina i galvą, kaip 35 metų. Prašo rašvti:
Perversmas Siame
bar įvyksta, bus pabudinti ir atatsikloniojant.
P. M.,
steigti, gyvenimam apšviesti ir apdo
636 Broadway, So. Boston, Mass.
nio “Pavasario Balsai,” dvi
Anglijos Unijos
vanoti proga tikėti, klausyti ir gy
Kad bent greičiau nu
Siamo generolai ir admi- laidos; “23 Svetimieji,” pa- Klubo valdybon lapkri— , ,
•
i-v
keliauti i vipffl __ skubinos;:) Esu lietuvis, nesenai atvykęs ir, venti. Povilas stato štai kokį klau*] I1 lnesivedęs,
a
V .v V v V* l 1.norėčiau
* V.v. * 4*
’susipažinti
Vi •’ A | Z4A /. i 1 l VI «»
i - ”O kaip
I Wjie tikės tam. apie
o iž j rašytojų CIO 4 d. DOmmUOtl be opo— _ x2 • i*. • vi
Anglijos darbo ministeri rolai lapkričio 29 d. nuveriv hnc išrinkti šip na poteriauti keleivis, pasiklo- į lietuvaite šeimyniško gyvenimo tik- jkurį nėra girdėję?” (Rom. 19:14.)
Z1C1JOS 11 DUS lSnnKU Šie na____
*
Į,lu Amžiaus gali
būti
iki
30
metų.
Kitoje
vietoje
Povilas sako. kad
ja praneša, kad Anglijos tė krašto vyriausybę, palei-! novc|ilJ ;^kin^. j AisčiJo/ vieline
gal
(49)
'Dievas
nori.
kad
visi žmonės ateitų
nai:
pirm.
J.
Urbonas,
vibodamas,
i
Rašyt
šiuo
adresu:
darbo unijose 1950 metųjdo seimą ir paskyrė 9 as “Pilnatis,’ eilėraščiai; L.
į tikrą tiesos pažinimų ir butų iš
A. Sankis,
I
ce-pirm. R. Mikolaitis, ižd.
,
beauos Dievas sugelbėti iš nuodėmės ir mirties. Ir
357 Norman St.,
gale buvo organizuota 9,- menų “laikinąją vyriausy Jovydėno,
mes
dėlto jo pasakyta, kad tinkamu me
Bridgeport 5, Conn.
A.
Tataroms,
fin.
sekr.
P.
^ukt
fatų
metų,
pamatyti
tu bus liudijama. O tinkamas lai
235.000 darbininkų ir tar bę, kurioje pnesa yjepei- pavasarjo ^ novelės ir apykas pasauliui priimti tą liudijimą
__
__
__
_
Ieškau
vedyboms
Petkus,
užrašų
sekr.
A.
gražybes,
kaip
šie
moters
nuo
37
versmininkai
pastate
buvut>
nautojų, arba 80,000 ma
. .
. P^tatė
g
Brazdžionio, Veėkvš, nitisls B."‘KibiN met? Gaila-ne viską dar
bus “teismo diena.”
Prašau
rašv’S,:””“”''
Jonas Apreikėtoias puikiai apra
(49)
žiau. negu 1948 metais ir sį ministerių P11 miniP ^“šiaurės Pašvaistė,” eilėra- djsšo apie busimą teismo dieną, saky
matėme, bet namai irgi i
- -D. Sonek.
J.
damas: “Mačiau mirusius, didelius
30,000 mažiau, kaip 1949 maršalą P. Songgiam. Peijr vj5ą eilę kitokių
65-27 Grand Avė. (store),
ir mažus, stovinčius ties sostu. Bu
Maspeth, N. Y.
Direktoriai bus renkami
metais. Iš viso pernykščių versmininkai žada “kovoti £nv/u
vo atidengtos knygos: buvo taip pat
^€1
keletą dienų šid
atverta kita knyga, kari yra gyve
metų gale Anglijoj buvo prieš bolševizmą ir korup- Atvykęs į JAV ir gyven vėliau, o gal ir tame mitin- lavoje,
ką ausys girdėjo, ką pasaulio teismo diena nimo knyga. Mirusieji buvo teisia
ciją.
mi žiūrint to. kas buvo parašyta
704 unijos.
damas Detroit, Mich., L.
akys regėjo, nieko nepridė-i
(Skelbimas)
knygoje sulig jų darbais. Jura atiA. Večkys.
Krikščionys abelnai tiki, kad kada davė joje buvusius mirusius, mirtis
Vismantas pasiruošė sun
jus, nieko nenutraukus, iš nors
ateityje ateis teismo diena, ku- ir pragaras davė savo mirusius, ku
kiam lietuviškų knygų leijuose buvo. ir kiekvienas buvo
pasakojau viską. ŠidlaVS r'°je Dievas teis pasaulį. Neabejo- rie
Himn darbui
Dar T jptiivn- LIETI \ OS GENRALINIO
*
itina. kad tokio įsitikinimo pagrindas nuteistas sulig jo darbais.”—Apr.
7.
KONSULATO NEW YORKE to1} pasiliko, o ausyse v ar- yra šventasis Raštas, kuris iš tik- 20:12, 13.
“Knygos” apie kurias kalbama ši
je išmokęs linotipininko
PAIEŠKOM1 ASMENYS Paj tebeskamba, triukšmasis'SašSu tame
tekste, nereiškia kokias tai li
Lietuvių Katalikų Federacijos amato, L. Vismantas dabar
Ar Nebuvote Dieviškoj
terines knygas, kuriose surašytos vitebeužia
;
akyse
ffi
žmonių
Povilo
žodžių,
kurie
parašyti
Apašvadų suvažiavimą New Yorke.
alu Darbuose 17:31:' “Nes Dievas Įsos teisiamųių asmenų praeities gy
Puotoj ?
Kadangi man neteko būti toje PaL renka raštus, po sun Jonas ir Vincas Adomavičius minios tebekruta, tebemir-, paskyrė dieną, kurioje
_ jis teis že venimo smulkmenos, šitame tekste
mės skritulį teisingai per Vyrą. kuri aiškiai pasakyta, kad žmonės bus
iš Vievio vals., Trakų apskr., ga.
Ar tamstos nebuvote “Die- puotoje, tai man. tur būt. ru- kaus darbo fabrike.
paskyrė.
Jį iis padarė patikimą teisiami “sulig ju darbais.” o tik
L. Vismantas žada išleis- Vievininkų km.
1906 m. rugsėjo 12 d.
visiems, prikeldamas ji iš nunriru- atlyginimai arba bausmės bus sulig
viškoj puotoj” New Yorke pėj0 “gašlieji meilės mėnesiai.”
tuo, kas parašyta knygoje. Teisin
1 S»Ų.”
Kazimieras Andruškevičius
Roosevelt puošniame viešbuty- nors aš nežinau nei kur ne; ka- ti keletą knygų įžymiųjų
(Galas)
Jei bus laikomas teismas, tai. sa- gai sakant šiuose tekstuose nėra jo
' nrantama, turės būti ir teisėjas. kio nesusipratimo. 0 kas vaizduo
Pirmoji iš čižikų km., Ūdrijos vals.,
je? Aš nebuvau, o jei ir tam- da. ’ Jei ir tamstos nebuvote, lietuvių rašytojų.
Nors šitame tekste apaštalas nemi jama atidarymu tam tikrų knygų?
stos nebuvote, tai štai kodėl: tai gal jus rūpinotės ne tais knyga žada pasirodyti tuo- Alytaus apskr.. ar jo šeima.
Dievas pats yra savo žodžio aiš
ŠTAI KUR TIKROS
ni vardą busimojo pasaulio Teisėjo,
Izaijo 29:11-1? Jis aiš
bet jo žodžiai aiškiai parodo, kad kintojas.
“Buvo laikas, kada pakvies- "gašliaisiais mėnesiais." bet jau po Naujų Metų.
Petras Barisas iš \ alakeiių
KALĖDŲ DOVANOS
tai yra Kristus; nes Jis yra tas Vy kiai na sako mums, ka reiškia minėtieji i Dieviškąja puotą atsisa- “fizinių, gamtos jėgų paverg!ž;nant sunkias knj?gų krn„ Bireų (buy. Pasvalio) ap.
buvo prikeltas iš nvmi- tos “knygos.” ir jų atidarymas. Čia
Romanas "širdies Rūmai.” ras kuris
ir kuris daugiau jau niekad kalbama apie knyga, kuri buvo užkė jon atvykti, nes jiems ar- mu” savo neaiškiems tikslams. jeį(Įjmo sąjygas> tenka sveie'a 1S1 lr? aite 1S ’ripi~‘ 4o0 puslapių, iliustruotas, kai- rasiu
re)>em;ršta. ’:sio kad iis pats yra antspaudžiuota, ir kuri buvo duoda
anie save pasakęs: “Aš buvau nu ma mokančiam skaityti, o paskui
čiau prie širdies buvo turtų įst- o gal juras^ arčiau buto turtų
naują leidėją ir lin- kių km., Stakliškių vals.
na
$4.00.
Jonas
Bočiulis
(Bačiulis)
ir
miręs. ir štai esu gyvas per amžių nemokančiam; bet nė vienas nė ki
gijimas. fizinių gamtos jėgų įsigijimas .
tas negalėjo “skaityti,” nė pasakyti,
amžius.
”
Rėti gero pasisekimo, o jo dvi seservs
«
Sterkonių
“
šlioptarniai.'
652
seserys -iš
kas joie narašvta. Nesugebėjimas
Ap»e
tai
visai
nebereikia
abejoti,
savo reikalams pavergimas, gašiaip ar taip. kurie nebuvo- vpač—ištvermės!
vienk.. Kupraiiškiu par.. Biržų pUS aP,a';, . ’l,Ustr“?ta’- lafcai nes kitoje vietoje dar Viešpats Jėzus suprasti šia “knyga” parodo kaip
šlieji ‘meilės mėnesiai,’ negu jų me Roosevelto viešbutyje, esa,
gražiai išleistas, kaina S3.00.
v-a pasakęs, kad “Tėvas nieko ne- dabar žmonėms trūksta išmanymo,
—A. V. P.
te;sia, bet visą teismą atidavė Su dėlto, kad visa didžiuma apakinta.
sielos reikalai.
me priskirti prie tos žmonių
: Mijos
Buknytės-Dargužie- . Abu romanai už SS.00 Per- nu:.” (Jono 5:22.) Jono Ev. 12:48->kad jiems nešviestu Kristaus Evanrūšies, kurie, kaip užsikrėtę
.
.
_ n
Rašv- 50 Jėzus šitain sako: “Kas girdi gobios šviesa.—2 Kor. 4:4.
• nes ir jos vyro Adomo
Dargu- siuntimas apmokėtas.
K
“šiandien paliekamos Dieviš akių liga bijo saulės spindulių
Norėdami srauti daugiau panašių
mano žodžius ir nesergi, aš jo ne‘eisin. nes aš neatėjau teisti pasau Šventąjį Rasta aiškinančiu raštų,
žio giminės prašomi atsiliepti. 1
kosios išminties ir meilės vers ir slapstosi pakampiais.
lio. i.<>t pasaulio išgelbėti.” Šitie jo rašykite: V. Klovas. 3444 So. LituDR. ALG. MARGERIS
Antanas ir Kazimieras Čes
mės taip pat dėl tų priežasčių.
žodžiai pilnai sutinka su tuo, kas anica Avė.. Chicago 8, III. Biblijos
3325 So. Halsted Street
aukščiau pasakvta Anaštalo. kad :T\ rinėtojai laiko paskaitas _kiekvi?nauskas ir jų trečias brolis ir
Taip yra de facto. nors oficia- 7^ vienas dalykas neaišku
dabar, tai yra Evangelijos amžiuje,; na Sekmadieni 10 vai. ryto. 5324 So.
Chicago 8. III.
LAWRENCE, MASS.
jų keturios seserys, jų tarpe
, Jėzaus pirmame atėjime. Jis nebu-' Halsted St.. Chicagoje. Įžanga neliai teisinamasi, buk tai daro- man jr ga| dar kai kam: Kiek
vo siustas teisti pasaulį, bet atnirk- mokama. Kolektu nedaroma,
Bronislava ir Emilija, iš Salan
ma pažangesnio gyvenimo var|U išrinktųjų ir pašauktųjų
ti. Pasaulio teismui buvo paskirta
(Straipsni narašė ir skelbia šitaCHICAGO, ILL.
Mirė Jonas Yerusevičius tų vals., Kretingos apskr.
tukstantmetinė Diena, kuri prasidės me laikraštyje Biblijos Tyrinėtojai,
dan.”
buvo toje “dieviškoj puotoj“
įsu antruoju Kristaus atsilankymu. Antroii šio straipsnio dalis pasiroSvarbios Paskaitos iš
apie'puošniame Roosevelt viešbuty-! Lapkrjčio 2 d. mirė Jo- Zidaras
,
p Drumstas iš Nacku„
Toliau Jėzus dar pasakė: “Kas dys kitos savaitės laidoje.)
Taip rašo “Draugas
Vleteliu k-m
V

iie
, J. ‘ P“

PAIEŠKOJIMAI

APSIVEDIMAI

KAS MUMS RAŠOMA

KorespondencijoS

X

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

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pos
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

i

KELEIVIS
Boston 27, Maso.

nu km.. Rumšiškių vals., Kau-

...

Šventojo Rašto

|nas Yerusevičius, mano te- „„ apskr
Būna kiekvieną nedėldienį r.uo 10
T . ..
.... - z-. ,. ..
vai. ryto, 5324 So. Halsted St. Yra
vas., Gyveno 33 Brook
St. Liucija
l-r,
r,
Gaideline-Guuauskai- aiškinama tikroji Tiesa iš Šv. Rašto,
raiaidotas 1S SV. Francis- tė iŠ UŽUŠilių km.. Biržų apskr. Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri
kaus bažnyčios kun. Albi- Petras Grobis iš Pupniu km..
“'"“iT.“
nui Janiūnui patarnaujant. Skapiškio vais.
Musų liūdesio valandoje ta- Rože Janaviciute-Povilaitie- kuri3 galima gauti ir per paštą už
riame širdingą padėką vi-, nė. jos sūnūs Petrasi Povylaitis
siems mus užjautusiems, ir dukterys Elziutė ir Onute.
į pa skaitąs kviesiiame atsilankyti
nemokama,
kolektų
prisiuntusiems gėlių ir kar- Jenči“’: į5, .TeHi? .v?,s """
(52)
sto nešėjams, kurie buvo: ™nu’
rnn,ne’ Sar'
Nikodemas

Jodka,

Julius

Stanevičius, A.eksas Vahnskas, Antanas Andriukaitis, Feliksas Krauch ir Jonas Taparauskas, visi šv.
Kazimiero pašalpinės draugijos nariai. Prie tos draugijos priklausė ir mano ve-

”

^wliuK H Nolupi„

|<m , Sasnavos vals.. Mariampoiės apskr.
Petras ir Pranas Laukys iš
Josvainių km.. Platelių par.
Kazimieras Lukaševičius.
Petras Mickys, kilęs iš Ro
kįšk.io apskr.. prašo atsiliepti

lioniS tėvas.

Rimines ir pažįstamus.
Bronislovas Rabašauskas iš
iaipgl Širdingai dėkojuo. ..
,
- - Siesikų km., T kmerges apskr.
klebonui
.
- Jurui, ir kun. Ja- , Juozas Radeckis iš Skriauniurnu uz malonų patentą. :džiy kni„ Mariampolės apskr.

Toirkrri člvAirtrro;

vintą. Nubudę sūnūs
Jonas Yerusevičius ir
Žmona Betle.

NAUJA GYDUOLĖ

Edmundas Rakėtelis.
Jovana Taunytė (Taunys) iš
Žeimių km., Šiaulių apskr.

t0|

Alezander’s
Nauja
Maistinga Gyduolė
yra mišinys riešuti), | Į
uogų, šaknų ir lapų;^|
ji yra vartojama nuo
visokių nervų ligų ir
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir
lytiško silpnumo, greito pavargimo.
gera

ištvermingas maistas ir stimuliuojantis tonikas. Nežiūrint kokia liga
sirgtumėt, šitame mišiny yra pastiprinimų. Vartojama arbatos /or
moję.
Svaras S8.000 pusė svaro

*200- Pn"'“"’

ALEXANDER’S CO
414 West Broadawy
Soath Boaton 27, Maaa.

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
Organizacija Pasaulyje
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.1)0.

Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5,0^0,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti
$5.000.00.

nuo $100.00 iki

Liroje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus {stojimo nereikia mokėti. Daktarui ui egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo Šeimos na
rius Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
507 W. 30tb SU
Nem York l, N. Y.

Puslapis Aštuntas

-KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 49, Gruodžio 5, 1951

DR. PAŠAKARNIS
IŠ SANDARIEČIŲ
Olandas Skaito Lietuviškai APSIDRAUSK NUO
Padėkos Šventė
SUVAŽIAVIMO
LIGOS IR NELAIMĖS
IŠVYKO ATOSTOGŲ Linksmų Žinių Surinkime
Gavome iš Amsterdamo, Už $12 per metus gausi figoje
Praeiltą sekmadienį So.
Šią savaitę išvyko Flori- Lapkričio 23, 24 ir 25 d. Olandijoj, laiškelį parašy$25 pašalpos savaitei

Bostone, Sandaros svetai don trijų savaičių atosto- So. Bostono lietuvių Links- gera lietuvių kalba. Rašo Visais insurance reikalais
nėje įvyko A. L. T. Sanda goms Dr. Pašakarnis, palik- mų žinių surinkimas turėjo šitaip: “Didžiai gerbiamas
kreipkitės į:
(n35)
ros pirmo apskričio suva damas savo ofise pavaduo- svečią pamokslininką A. pone! Aš esu olandas ir
BRONIS KONTRIM
žiavimas. Dalyvavo 35 dele- toję D-rę Rodd. Kalėdoms Talačką iš Philadelphijos. moku truputį lietuviškai.
59$ East Broadway
SIŪLO DIDINTI
DAKTARO GIBSON
South Boston, Mass.
TEISMAS PRASIDĖJO gatai, daugiausiai iš Brock- Dr. Pašakarnis ketina su Surinkimai įvyko 3 kartus Maža turiu medžiagos mo
BEDARBIŲ PAŠALPAS
TeL
SO 8-1761 ir SO 8-2483
! tono-Montellos, W orceste- grįžti.
su ypatingu pasisekimu. kytis. Prašau pasiųsti man
Linkime jam smagių ato Pamokslininkas kalbėjo vieną numerį ‘Keleivio.’ Iš
CIO unijos įnešė į seime- Danbury, Conn., šį ant- rio ir Bostono kuopų,
VAISTAS “AZIVA”
svarbiais ir Įdomiais klausi anksto širdingai dėkoju. 1—Vaistas nuo nudegimo ir
lį įstatymo sumanymą, pa-! radienį prasidėjo Dr. DonSuvažiavimas priėmė ei stogų.
mais iš Evangelijos, kaip Su pagarba, C. W. Biel- nuo nušutimo vandeniu.
gai kurį bedarbiams butų aid F. Gibson byla dėl “pa-lę tarimų, pasveikino Amežmogui nieko negelbsti pri ing.”
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų
mokama pašalpa nedarbo greitinimo” mirties vienos rikos
Lietuvių
Tarybą, Sandaros Vakarienėj
Laikraštis
p.
Bieling
’
ui
—
mostis.
klausyt
prie
religijų,
vyk

metu iki $35 į savaitę. Da- turtingos senos panos, kuri VLIK’ą, Mažosios Lietuvos
Buvo Daug Svečių
dyti religijos vadų įvestas pasiųstas.
Geros sėkmės 3— Akių vaistas.
bar mokama iki 25 dolerių, jam buvo užrašiusi visą sa- Tarvbą ir tarp kitko pasisa
Toks sumanymas įneštas vo turtą. Daktaras kaltina- kė mokyklų reikalu—už A. L. T. Sandaros 7 kuo- apeigas, papročius, bet rei- nugalėti lietuvių kalbos 4— Vaistas nuo kojų niežėji
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
1952 metų sesijai. Visi mas pernai metais pagrei- kūrimą lietuviškų mokyklų pa apskričio suvažiavimo kia širdingos meilės Die- sunkumus!
papirštėms.
proga praeitą sekmadienĮ vui ir artimui per tikėjimą
įstatymų sumanymai musų tinęs mirtį Miss Elizabeth ir jų palaikymą,
5— Vaistas nuo galvos niežė
Padėka
valstijoj sekamai sesijai tu- M. Ayers, 74 metų moteris- Suvažiavimas ir darbu turėjo puikią vakarienę L. ir Dievo Žodi.
jimo.
ri buti įnešti iš anksto ir da- kės. Jos paliktas turtas parėmė mokyklas skirda- P. Draugijos svetainėje. Padėkai išreikšti, ką Die6— Vaistas nuo kosulio. Greit
bar įvairios piliečių grupės, siekia nuo 60,000 iki 100,- mas apskričio vardu $150 Prisirinko daug svečių ne vas kiekvienam buvo iki A. J. Jokūbaičiui, pado pagelbsti.
kaip ir politinės partijos, 000 dolerių. Jei daktaras Diepholz'o Vytauto Didžio- tik iš Bostono, bet ir iš kitų šiol gelbėjęs, buvo malda. vanojusiam man Įvairių 7— Vaistas nuo inkstų skau
Surinkimų metu buvo drabužių geroką glėbį, dė dėjimo.
skelbia savo “platformas.” bus rastas kaltas, jis ir. tų jo vardo lietuvių gimnazi- miestų.
Republikonai jau paskelbė pinigų negaus.
jai. Pinigai buvo sudėti po Po vakarienės po keletą giedamos dvasiškos gies koju. Ivas agentūros lietu Reikalaukite šitų vaistų pa
savo įstatymų leidimo pro-------------------------$50 apskričio iždo, pirmi- žodžių pasakė: apskričio mės viso surinkimo ir So. viai biznieriai, 545 East žymėtais numeriais. Kaina už
gramą, kuri surašyta atsi- DĖL BROCKTONO
ninko P. Pivaruno ir brock- pirmininkas Juozas Arlaus Bostono moterų choro, o Broadvvay, So. Bostone, kiekvieną numerį $1.00. Pini
žvelgiant į 1952 metų ru- BAŽNYČIOS STATYMO toniškio P. Vaičiūno,
kas, organizacijos centro penktadienio vakare buvo tautosakos rinkimą parėmė gai, čekis ar money orderis iš
Adresuokit:
(51-1)
dens rinkimus.
----------------------------------pirmininkas P. Pivarunas, atvykę svečių iš Peabody, aukomis: A. Juknevičius kalno. Joseph
Machinskas
-------------------------Brocktono lietuvių paraadv. K. Kalinauskas, adv. iš kurių giedojo duetus, trio $10, P. Lembertas—$2 ir
295 Silver Street
UŽSAKĖ
ŠVENTĖMS
B. Mickevičius—$2. Ačiū
Mirė J. Račkauskas
pija naujos bažnyčios sta
A. Young-Jankauskas, S. ir choras.
South Boston 27, Mass.
DOVANŲ “KELEIVĮ’
J. Būga.
tymui jau yra surinkusi ne
Jakubauskas, adv. P. Visči- Visi surinkimai praėjo visiems.
Praeitą penktadieni So. 20,000 dolerių, kaip netik,
t x i - - -- nis, 16 kp. pirm. J. Pupka, pakilusioj dvasioj.
Jonas
Lutwinski
R
j Dta‘rec
Panašus Linksmų Žinių
Legionierių Banketas
Bostone mirė senas “Ke- sliai buvo minėta pereita, užraše
.
Lietuviška Aptieka
leivio” skaitytojas J. Rač- me “Keleivyje,” bet arti
eix 1 11 kalendonų sa- kas, J. Krasinskas, S. Būd surinkimai vyksta kiekvie
Savininkas H. CABIT
kauskas, sulaukęs 70 me- 200,000 dolerių. Prieš porV?tir!^1
vytis, J. J. Romanas, J. Le- ną sekmadienį 11 vai. ryto ŠĮ sekmadieni, gruodžio
100 Dorchester Street
tų amžiaus ir išgyvenęs rą mėnesių parapijos lape- 'V1}* j įs Harrisburg, III. kys, P. Vaičiūnas, Dr. A. E. Fourth St. pamaldų na 9 d., 5 vai. po pietų, South
SOUTH BOSTON
Amerikoje 50 metų. Velio- lis skelbė, kad aukų esą su- kąledy
prisiuntė tam Kapočius, L. Žiurlys, J. Tu- me.
Dalyvis.
Bostono Lietuvių Piliečių
TeL SO 8-4149
Draudijos auditorijoje, 368
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Metropolitan D i s t r i c t valstijų uostais. Ginčas bušime “Keleivį” ištisus 1952 metus.
Commission veda derybas vo laimėtas aukščiausiame
Tel. SO 8-2712 erta BI 4-9018
4TH ST. JUNK SHOP
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“Keleivis” Jungt. Valstijose kainuoja metams $3.00.
Dr. J. C. Seymour
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(LANDŽIUS)
didžiosios sporto rungty- timorė ir Philadelphija ga
svarui skudurų. Duodam j?eLietavia Gydytejae ir
nės. Kasmet Arena duoda Įėjo lengvai Bostoną konrą kainą už seną popiera, kardVartoje vėliausios konstrukidjoe
nuostolių, todėl savininkai kuruoti, nes javų nugabenibordą ir knygas. Ir aukščiau
“KELEIVIS”
X-RAY Aparatų
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