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Korėjoj Žiemą Nuo Bado Ir 
Ligų Išmirs Milionai

Derybos Sutarta Atnaujinti, Bet Dar Neatnaujintos;
Fronte JT Jėgos Paėmė Kusong Miestą 30 Mylių 

nuo Paralelės; Milionai Civilių Žmonių Badau
ja; Gresia Mirtis nuo Ligų ir Badavimo

Korėjoj paliaubų dery-' Egipte
bos ketama atnaujinti. Bent į T
jt ir bolševikų delegacijos Labai derami
sutarė dėl techniškų derybų _ . ~
atnaujinimo sąlygų, bet pa- . ^rae1^ savaitę prasidė- 
čios derybos dar neatnau- (JUS^OS kruvinos riaušės ir 
jintos, nes bolševikai susi- susikirtimai su anglų ka- 
tarimo dar nepatvirtino, jriuomene Egipte, Suezo ka-

Fronte JT jėgos šios sa
vaitės pradžioje užėmė 
svarbų susisiekimo mazgą 
centraliniamė fronte, Ku
song miestą, dėl kurio ėjo 
kmvinos kautynės*. Bolše
vikai iš miesto išvyti. Pats 
miestas yra 30 mylių į šiau
rę nuo 38-sios paralelės.

JT jėgų vadai tikisi, kad 
bolševikai sutiks atnaujin
ti derybas, bet ar jas atnau
jinus galima bus susitarti,

nalo zonoje, dabar aprimo, 
bet padėtis lieka Įtempta. 
Anglija gabena Į Egiptą 
daugiau kariuomenės ir 
skelbia, kad anglai neleis 
savęs išmesti iš Suezo ka
nalo zonos ir “neparduos” 
Sudano gyventojų laisvės 
Egiptui derybose.

Amerika pakartojo savo 
nusistatymą dėl Suezo ka
nalo gynimo ir siūlo Egip
tui persvarstyti pasiūlymą, 
kad Egiptas, Turkija, Pran-

MARINAI TRAUKIA I MlšIO LAUKĄ KORĖJOJ

jį' -

Marinu bataliono dalis, apie tūkstantis vyry, eina priešo ieškoti ką tik išlipę iš heli
kopterių, kurie musų karius nugabeno už priešo linijų širdgėlos Kalnuose, kur ėjo 
kruviniausi Korėjos mūšiai.

Kongresas Baigė Pirmą Sesiją 
Susirinks Sausio 8

Uždėjo Naujų Taksų $5,691,000,000; Skyrė Užsieniams
Remti $7,328,000,000; 57 Bilionai Krašto Gynimui;

5 Bilionai Slaptoms Bazėms Statyti Apie Ru
siją; Ii Viso Kongresas Skyrė 90,000,000,- 

000 Dolerių; Daug Neatliktų Darbų

Generolas Astovaus 82-sis kongresas praeitą

cuzija, Anglija ir Amerika
Svarbus argumentas už ka- bendrai gintų Suezo kanalą 
ro paliaubas Korėjoj yra Ųr. tam tjkslui sūdai \ tų pla- 
nelaiminga civilių žmonių C13 g?nimOj>1 sUJung3-

niekas nebenori

padėtis. Milionai žmonių, 
pagal Jungtinių Tautų pra-

Egipto politiniai vadai 
skelbia, kad jie “darys su-

nešimą, ateinančią žiemą Į tarti su Rusija,” pasirašy- 
gali išmirti nuo bado ir vi-;šią “draugystės ir nepuo- 
sokių ligų, nes žmonės jau j limo” sutartį su ja. Bet ką 
dabar gyvena pusbadžiu ir tokia sutartis su Rusija 
yra nusilpnėję, o atėjus šal-'Egiptui galėtų padėti, nėra 
čiams padėtis pasidarys1 aišku.

Amerika Vatikane .ujbaiFė, Pirm«r sesiją ir įssiskirste dviem su
1 puse mėnesiams pertrau- 

Prezidentas Trumanas kos Susirinks Į antrą sesi- 
praeitą šeštadieni paskyrė pO Naujų Metų, sausio 
generolą Mark W. Clark g d
pirmuoju Amerikos ^amba- Kongresas priėmė di- 
sadoriu prie popiežiaus džiausią Amerikos istorijoj 
Vatikano). Nuo 1868 metų taikos meto biudžetą ir 
Amerika neturėjo prie Va- skyrė apie 85,000,000,000 
tikano nuolatinio ambasa- dolerių įvairiems reika- 
doriaus ir tik karo metu ianiS. Kai kurie tų pinigų 
prezidentas Rooseveltas §iajs fiskaliniais metais ne-

c i* et z n* & n — • • n * *• cn .buvo paskyręs prie popie- bUs išleisti. Virš to kon-
*5palių 2o Dieną Egipto Pareigūnai Bažnyčios Stogas žiaųs savo asmeninį atsto- gresas skyre 6 bilionus do-

Anglai Balsuoja Išvyti iš Sudano Griuvo, Žuvo 9 |v^’ ^ur^uo buvo Myron c. ierįų pereitų fiskalinių me-
---------  --------- --------- Taylor, pasitraukęs iš savo tų nedamokėjimams pa-

Šį ketvirtadienį. Anglijos Egiptas paskelbė, kad Praėjusį sekmadienį Bu- ?are^ 1950 metų pradžio- dengti, 
balsuotojai renka naują bendras Anglijos-Egipto enos Aires mieste, Argenti-He* Kongresas išleido 518
parlamentą. Kova : eina Į valdymas Sudane pasibai-noje, šv. Jono katalikų baž- Paskyrimas ambasado- ivairiy įstatymų; patvirtino 
svarbiausiai tarp darbiečių gė. Dėl to paskelbimo an- nyčios stogas įgriuvo, už- Į riaus prie Vatikano aiški-aP^e 25,000 valdžios parei- 
ir konservatorių. Sako, ko-glai ir sudaniečiai praeitą mušė 9 žmones ir virš SDfnama Rnmossvarbumu an- pradėjo 134 įvairius
va eina dėl liberalų parti
jos “kūno,” nes liberalai su 
dviem milionais balsuotojų 
gali pasvirti į vieną ar kitą 
pusę ir nulemti parlamen
to sąstatą. Politiniai pra
našautojai visą laiką sakė, 
kad “konservatoriai lai
mės,” bet paskutinėmis die-

glai ir sucianieciai praeitą mucc z.muncs n vn» j^rnarna nonrvs ____ ____
šeštadienį išprašė lauk žmonių sužeidė. - Užmuštų- [ tihnlžpvikičknj kovoj, bet tyrinėjimus, kurių tik dalis 
Egipto skirtą Siidano švie- jų ir sužeistųjų skaičiuje Į k Artu prdteštonų tarpe•. tas J1?' .užbaigti, Paskutinė- 
timo viršininką A. Abdul yra vaikų ir paauglių. Baž- Į žygis siikėlėĮdaug kritikos., m’s dienomis prieš išsiskir- 
Hadi, kuris grįžo iš Kairo nyčios stogas įgriuvo kuni- Generolo' patvirtinimas tu- stym3 kongresas pakėlė 
po paskelbimo to vienašliš- gui A. Tavani baigiant sa- rės Dereiti Der senata kitais valdžios tarnautojų algas

daug blogesnė. Padėtis 
šiaurinėj Korėjoj, kurią 
bolševikai yra okupavę, 
yra dar blogesnė, ten jau 
vyksta badaujančiųjų žmo
nių neramumai.

Amerikos ambasadorius 
adm. A. G. Kirk, prieš ap
leisdamas Maskvą, kalbėjo
si su Rusijos užsienių reika
lų ministerių Višinskiu ii 
priminė, kad Rusija galėtų 
paveikti bolševikus Korė
joj taikintis, kaip ji ir buvo 
pasižadėjusi daryti. Vie
toj paramos Višinskis ilga
me pareiškime vėl iškėlė 
nepagrįstus ka 11 i n i m u s 
prieš Ameriką ir tik savo 
pareiškimo gale sako, kad 
Rusija neatsisako derėtis 
dėl visų ginčijamų klausi
mų. Paramos taikos dery
boms Korėjoj iš Rusijos 
nėra. Grįžęs į Ameriką 
ambasadorius Kirk sako, 
kad kalbantis su rusais rei
kai turėti jėgą, ne potencia- 
lę jėgą, bet paruoštą, tada 
susikalbėti gal ir galima 
bus.

DOKŲ “LAUKINIS”
STREIKAS PLEČIASI

Dėl kruvinų susikirtimų 
su anglais Egiptas skelbia 
vienokias žinias, o anglai ki
tokias. Aukų susirėmimuo
se praeita savaitę buvo ke
liolika užmuštų ir kelios 
dešimtys sužeistų egiptie
čių ir keli anglai.

Kazakstane Ėjo
Valstiečių Maištas
Valstybės departamentas 

skelbia, kad Sovietų Rusi
joj, Kazakstano srityje 
rugpiučio mėnesio viduryje 
ėjo kruvini valstiečių suki
limai ir' susirėmimai su po
litine policija. Maišto prie
žastis buvo komunistų nu
sistatymas suvaryti kolcho- 
zininkus į didžiulius kolcho
zus ir nutarimas atimti iš 
valstiečių jų “sodybinius 
sklypus,” kuriuose valstie
čiai užsiaugna daržovių sa
vo šeimoms maitinti.

Apie tą maištą žinios at
ėjo iš vieno pabėgusio Ka
zakstano žmogaus, kuris 
maišto metu buvo Kazak
stane.

MAISTAS VENEZUELOJ

nomis jų pranašystės pasi- sti į Egiptą, 
atsargesnės. Rezulta-i 

us žinomi šios savaitės! _udano
gale.

ko Egipto sprendimo. Po- kyti pamokslą. | metais,
licija to pareigūno orlaivį! šv. Jono bažnyčia Bue- 
pasitiko Khartoumo aero-inos Aires mieste yra 81 me-. 
drome ir liepė jam vėl skri-tų senumo. Ji stovi arti ke- \Fašistų Teroras

lio į uostą, tuo keliu va- Ispanijoj Nemažėja 
ziuoja labai daug sunkvezi-1 *

Jau antra savaitė trijų 
diktatorių valdomoj Vene
zueloj eina neramumai ir

New Yorko uoste praeitą 
savaitę kilo laukinis laivų 
krovėjiį streikas. Uostas 
yra pusiau paraližuotas. 'atviras maištas. 9 žmonės 
Tas streikas persimetė ir į kautynėse jau žuvo, daug 
Bostono uostą. Jei streikas 'yra sužeistų ir dar daugiau 
ilgiau užsitęs, gelžkelių ju-'areštuotų. Valdančioji tre- 
dėjimas į tuos uostus bus jukė skelbia, kad maištą 
sumažintas. Jau vietomis kelia “raudonijei” ir “de- 
kroviniai į tuos uostus ne- mokratinės akcijos” parti- 
bepriimami gelžkeliuose. ja.

Naujas Atominių
Ginklų Bandymas

Spalių 22 d. iš ryto, 9 va
landą rytiniu laiku, Neva- 
doj buvo daromas naujau
sias atomįnių ginklų ban
dymas. Bandymas buvo 
daromas saulei tekant ir 
stebėtojai Las Vegas mies
te, 75 miylos atstu nuo 
jombos sprogimo vietos, 
nieko nematė ir negirdėjo. 
Kai paskutinį karią buvo 
sprogdinamos atominės 
bombos, Las Vegas mieste 
buvo jaučiamas stiprus su
krėtimas. Šį kartą ir žur
nalistai, kurie buvo 40 my
lių atstu nuo sprogimo vie
tos, sakosi ne ką tematę. Iš 
to daromos išvados, kad 
buvo bandoma maža ato
minė bomba, gal atominė 
artilerija ir todėl sprogimo 
garsas netoli tesiekė.

Atominės energijos ko
misija prieš porą dienų 
pranešė, kad sprogimas ne
pavyko padaryti dėl ma
žos netvarkos elektros lai
duose. Šį pirmadienį ko
misija pranešė, kad “vienas 
iš atominių sprogdinimų, 
paskelbtas rugpiučio 28 d., 
buvo padarytas šį rytą Ne- 
vados bandomajame lau

visuomenėj vie
na politinė grupė pritaria 
Egipto sprendimui ir tik 
reikalauja daugiau autono
mijos iš Egipto, o kita vi
suomenės dalis yra griežtai 
priešinga Egipto tarimui ir 
reikalauja Sudanui visiškos 
nepriklausomybės. Į Suda
ną neįleidžiamas nė kitas 
Egipto pareigūnas, karo 
pajėgų viršininkas gen. Ab
dul Fattah Bishari. Tik 
žemės ūkio ir Nilo regulia
vimo pareigūnai egiptiečiai 
palikti savo vietose.

Pataikė į Skaudžią 
Stalino Vietą

Rusijos okupacinė ka
riuomenė praeitą savaitę 
konfiskavo Vienoj, Austri
jos sostinėj, 500,000 žemė
lapių, kuriuose buvo pažy
mėtos Rusijos vergų sto
vyklos Sibire ir kitose Ru
sijos vietose. Tie žemėla
piai buvo išleisti Amerikos 
Darbo Federacijos ir buvo 
skiriami platinimui Austri
joj. Žemėlapiai buvo nu
gabenti į rusų zoną į rišyk
lą. Rusai žemėlapius kon
fiskavo ir rišyklos savinin
kus areštavo.

Dėl to nelegališko žygio 
Amerikos atstovas Vienoje 
protestavo, Rusija protestą 
atmetė ir grubiai išsikolio

mių ir spėjama kad sunk- Is nijoj šiu0 Ur u pa. 
yez.mių žemes drabnumas , va|džios pranešimus, 
.svalnmo bažnyčios pama- 250,000 žmoni „ , 
tus, o todėl bažnyčia ir pra-lginėj lasvįj» arba p0 poli. 
riejo griūti. I cijos priežiūra. Jie gali

bet kuriuo metu pagal poli- 
Pakistane Politika Icininkų nuožiūrą būti su- 

Busianti Ta Pati^ i,i.Jn?estiJ kalėjim^a u '***'igz pokĮjpj veikimą po pi-
_ „ , . _ . . .lietinio karo esą kalinami
Į nužudytojo Pakistano 4 900 žmonių> 0 dėl nese- 

munsterių pirmininko Lia- nai ė jusiu streikų daug 
quat Ali Kahn vietą laiki-Lmonjų yra }aikorni kalėji- 
na! buvo paskirtas Kwaja me be teismo ir be jokio 
Nazimuddm, kuns skelbia, kaKgS įrodymo. Kiek žmo- 
\ad Pakistano politika dėl Lj kaltinami, valdžia
nužudymo patyrusio vado neskelbiaj tik iš vieno 
ir taikos šalininko nebu- Vittoria miestelio šiaurėje 
sianti pakeista. Jis sako, p^^ žmonės yra laikomi 
kad Pakistanas ieškos tai- kajėjime penki mėnesiai. O
kos ir sieks visus streikai ėjo po visą šalį.
mus klausimus su Indija iš- __________________
spręsti talkomis priemonė
mis. Svarbiausias klausi- RUSIJOJ SPROGO 
mas Pakistano užsienių po- TRECIOJI A-BOMBA
iitikoje yra Kašmiro pro- --------
vinci jos likimas. Dėl tos Spalių 22 d. prezidentas 
rovincijos Indija ir Pakis- Trumanas pranešė Ameri- 

tanas susikirto ir negali kos visuomenei, kad Rusi- 
prieiti prie taikaus sprendi- joj įvyko tretysis atominis 
mo. Pakistanas siūlo pie- sprogimas. Sako, Rusija
biscitą Kašmiro ginčui Į daro atominių ginklų ban-
baigti, bet nori, kad Indi- Į dymus 
jos kariuomenė laike pie 
biscito butų ištraukta iš
Kašmiro, su kuo Indija ne- TRUMANAS PRIĖMĖ 
nori sutikti. DR. M. MOSSADEGH

Formozoj Žemė Drebėjo

pusė miliono pašto tarnau
tojų gavo 250,000,000 algų 
pakėlimo metams, kitiems 
tarnautojams algų pakėli
mas siekia 421,000,000 do
lerių.

Iždo pajamas kongresas 
sutiko padidinti įvesdamas 
naujų mokesčių $5,691,- 
000,000 sumoje. Preziden
tas buvo prašęs 10 bilionų 
dolerių naujų taksų ir pas
kui žadėjo prašyti dar še
šių, bet iš viso gavo tiktai . 
nepilnus šesius bilionus. Tą 
naują mokesčių įstatymą 
prezidentas pasirašė ir 
skelbia, kad susirinkus kon
gresui į naują sesiją naujų 
taksą uždėjimas vėl turės 
būti persvarstytas ir turės 
būti padarytas teisingesnis 
mokesčių paskirstymas. Iš 
kitų pajamų kongresas su
tiko pakelti tiktai mokes
čius už pašto patarnavimus, 
kurie įsigalės po poros mė
nesių.

Užsienių politikoje ir gin
klavimosi reikale kongresas 
patenkino vyriausybės pra
šymą. Krašto gynimo išlai
doms kongresas skyrė 57 
bilionus, virš to paskyrė 
5 bilionus bazėms statyti 
visame pasaulyje, virš 7 bi- 

(lionų skyrė užsieniams rem
ti, tame skaičiuje, pagal 
prezidento nuožiūrą, skyrė 
$100,000,000 Ispanijai.

Šį antradienį prezidentas 
Trumanas priėmė Irano mi
nisterių pirmininką Dr. M. 
Mossadegh, kuris prašė 
Amerikos paramos Iranui.

Formozos saloje šios sa
vaitės pradžioje įvyko stip
rus žemės drebėjimas. Pir
mi pranešima isako, drėbė-. Ką prezidentas pažadėjo ir

Kongresas paliko neiš
spręstus sekamus klausi
mus, kurie bus svarstomi 
naujoj sesijoj: griežtesnės 
ūkio kontrolės įstatymas; 
Japonijos taikos sutarties 
patvirtinimas; galutinas 
pasisakymas dėl Šv. Laury
no kanalo kasimo; Alaskos

ke.” Sako, bomb^ buvusi;jo. Amerika rusų grubijo- 
išsprogdinta 100 pėdų iš- nišką notą atmetė ir sako,
kelta virš plieno stiebo, kad Maskva bijo teisybės. _ ..................
kaip tai buvę daroma ir su Zt nėlapiai bus vėl atspaus- jime žuvo 32 žmonės ir lOOĮkokį patarimą davė l.ano n H«*w<»jų valstijų pnpazi 
pirmesnėmis bombomis. dinti ir dalijami. jsužeista __ įvadui, d.u neskelbiama l nimas ir k
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CHURCHILL PASIILGO 
STALINO VODKOS

Egipto ir Sudano ir gins, 
ten savo sutartyse surašytas 

Anglijos rinkiminė kam- !ei8? ginklais.' Tas, beje, 
panija eina prie galo. Da- “ daroma- . Anglijos baH 
bar ji yra pačiame įkaršty- sulojai turės progos pasi- 
je. Ginčas tarp darbiečių ??>?'” įe.,to8 da‘‘bl«-'»J P°- 
ir konservatorių daugiau- ltlao'r.letU1??*. . .. 
šiai liečia vidaus politikų, Anglijos rinkimai sų sa- 
bet ir užsienių politikos yaitę ka. skaitytojai gaus 
skaudieji klausimai vis laikras b rinkimų rezultatai:
dažniau iškeliami prieš bu8 ?al Jau lr zlr>,onu- ,T°- 
balsuotojus. Tų skaudžių deI bu8. ProS°5 PaVgiM., ar 
klausimų Anglija turi aps- m ? rlJ °,n U P!an.a8av™al 
čiai—Korėjos* karas, Ira- aP,e An«hl°8 r,*’"us b“; 
nas, Sudaiias, Suezas, Pa- vo telįln/1- . Draugas 
kistanas, Indija ir tt. ppalių H d. rasot

Į “Sekant Didžiosios Britani- 
Konservatorių vadas W. jos gyvenimą ir dabartinį 

Churchill, iškalbingumo ge- priešrinkiminį įkarštį stebint, 
nijus, puikių frazių meiste- atrodo, kad konservatorių par- 
ris, anglų užsienių politiko- tija laimės rinkimus ir kad jos 
je nesiūlo nieko naujo, net vadas \V inston Churchill :r vėl
naujų frazių tai politikai atsistos vyriausybės pnešakv-

_ i i- tv_: - oa  - ie. Bent dabar tokiomis vilti-us nenukale. Pnes 20 me- J „ . . " .. mis gvvena Britanijos dešines- 
nėšių jis buvo tskelęs pasiu-.niejj žmonės Kadangi rinki. 
lynų (irgi rinkiminėj, kam- maį jau savaitės, nemano- 
panijoj), kad trys didieji ma ųacj padėtis pasikeistų.”
vėl susieitų ir kalbėtųsi į ______________ ,___
apie skirtumų išlyginimą, !pENKTOJ1 KOLONA 
kaip jie tą darė Jaltos mė- EUROPOJE 
sinėjimo konferencijoj. Da
bar W. Churchill tą savo’ Kova Prieš Maskvos “me-. 
siūlymą vėl “pašildė.” Jis ^janišką” imperializmą ir, 
kalbėdamas Glasgowe spa- propagandą kai kuriose 
lių 17 d. sakė, kad yra gė-

FOTOGRAFUOJA PIRMĄ KARTĄ ŠIRDJ

žmogaus širdies veikimas fotografuojama- New Vorko 
Montefiore ligoninėj. Čia tik parodyta pora fotografijų, 
o visas filmas padarytas moksliškiems tyrinėjimams. 
Fotografuojama buvo dirbtina, širdis, kuri pumpavo į 
žmogaus kūną kraują, kol gyvoji širdis buvo specialistų 
tyrinėjama.

įvyko didelė? istorinės reik
šmės mušis su mahometo
nais, kuris išvarė turkus iš 
Europos širdies ir nuo to 
laiko turkų galybė pradėjo 
silpnėti. Vienos muši prieš
turkus laimėjo Lietuvos di- “Slaptas Planas” 
dysis kunigaikštis ir Lenki- ^nį 
jos karalius Jonas Sobies
kis (karaliumi buvo 1674-, .-„i on nežiūrint gen1696 metais). Jis su 20,-'

viai “pagelbėjo,” pavyz-
kareiviai nemiršta, lrane’ kur Pažalinus

sakė gen. Mae Arthur. Jie, ^'“g“8, vyriausybes na-

OOO lenkų kavalerijos prie 
Vienos priemiesčio \Viedtn 
sulamdė daug skaitlir.gesnę 
turkų kariuomenę, janičarų 
pulkai buvo išaaužyti ir 
turkai nuvyti i Balkanus. 

,Po
kis
laikui krikščioniškojo pa

posakio, visai 
Jie kalba.

da, kad iki šiolei jo pasiu-
vietose eina ginklais (Ko-
rėja, Indokinija, Malajų į kelius metus buvo komu- jungia 52,500,000

rius j valdžią įkopė nacio- 
vadas Dr. Mossa-MacArthuro, .. 4

neišnyksta.
Jie sako politi- .1 Pakistano šūvių pasek-

~ . ___ mes dar matysime. Bet jau
1 t ne*1 yv* FlL *r dabar vra aišku, kad tie savaitę kalbėjo Mtamt Fla uvįai neprisidės prie tai.

antai nuvyti i numanus. ,lek10nl^lul t-nvaziavi.. i k išlaikymo tarp Indijos 
o to mūšio Jonas Sobies- ?en atidengė, kad kas ui PakisJn0 jr ^pale^g. 
is buvo pasidaręs kuriam' pai-io-ęs r ap ų p • vins naujai Pakistano vals-
tikui krikščioniškojo pa- a“du0“ klnM ,bo1’??*- vvEni ė Jo.! „.„aram keli,, 

šaulio didvyris, bet Lenkija kams Formozos salų. Ka
is to mažai pelnė, o Lietu- da .ge"; MacArthur vieša.
va savo kunigaikščiui visai Pa51=a^e 
net nepadėjo kariauti. Lie- atldanrną, tada to plano jungtįnįų Tautų saugu- 

!tuvos kariuomenė, vedama autorial nebegalejo Fonno- mo taryba svarstė angių 
Sapiegos, prie Vienos pri- z?s atiduoti bolševikams n skunda nrieš Traną dėl ali^-
buvo jau tada, kai didysis ivlsas las blznl- 
mušis buvo laimėtas. Vie-,

;nos mušiu pasinaudojo vo
kiečiai, o lenkų karaliui te- buv0 PaiUO^s; vaistyoes niam laikui> kada saugumo 
ko tik garbė. j departamentas ar karo pa- taryba susirinks Paryžiuje

Karai tarp krikščionių įr jėgų viršininkai? To gen. ir kada tarptautinis tribu 
mahometonų ėjo per šimt- MacArthur nesako. Tu0 nolas bus galutinai p 
mečius. Visi taip vadina- tarPu valst>bes departa- kęs dėI aiįejaus ginčo.

karai” dėl mentas tvirtina, kad nieką- Jungtinių Tautų organi- 
zemes išvada vi-i įa nebuv° ganyta zacija dar kartą Įrodė, kad

mo iš netikėlių, buvo tiky- Formozą bolševikams. jį svarbiausiuose klausi- 
biniai karai prieš mahome- Kas nors kur nors klysta muose nepajėgia ką nors 
tonus, bet kartu tai buvo ar sako netiesą. Bet kas? nutarti. Vienintelis JT ta- 
plėšimų, naikinimų ir prie- Apie tą “kas” dar daug rimas, kuris padarė žymę 
valiavimų karai. Senais lai- girdėsime, iki 1952 metų musų dienų istorijoj, yra 

nutarimas ginti Korėją.

nes prakalbas.

tybei žengti progreso keliu.

Formozos JT ir Iranas

skundą prieš Iraną dėl alie- 
u“ jaus kasyklų užgrobimo ir 

trukdytas. „ • • nieko negalėjo nutarti.
Kas toki “slaptą planą Svarstymas atidėtas vėles- 

buvo paruošęs? Valstybė:
lamentas j 
viršininkai?

MacArthur nesako. Tuo nojas bus galutinai pasisa- 
valstybės J *“

buvęs

mi “kryžiaus 
šventosios

variavimų___________
darbi- kais užkariautojas nugalė- rinkimai ginčą užbaigs

lymas nebuvo bandoma 'alstybės), o kitur įtikini- nistų kontrolėje, dabar yra ninku įvairiuose kraštuose tam primesdavo ne tik sa- 
igyvendinti. :mu. ar propaganda. Kova virš dvejų milionų organi- ir sėkminga; veda kovą vo valią, bet ir savo Dievą

M
įgyvendinti. . - — . - . „ _

Ką “išspręstų” Churchill dėl žmonių galvosenos, dėl zuotų darbininkų Į socialis- prieš maskvini imperializ- Arabai apkrikštijo Šiaurės
teisybės ir dėl tesingų žinių tų vedamas “Force Ouv- mą darbo masėse. Didelis
suteikimo yra nemažiau riere” unijas. Italijoj iš nuopelnas laisvųjų unijų

rių vado paslaptis. Jei jis‘svarbi, kaip ir ginklų kova. bolševikų vedamų unijų sujungime priklauso Ame-
laimės rinkimus, jis neabe-!je^ kur tokia turi iškilti. pasitraukė apie pustrečio rikos organizuotiems dar-
jojamai turės progos pažiu- “C* S. Monitor” šiomis!miliono darbininkų ir dalis bininkam?

su Stalinu prie vodkos stik
liuko tai lieka konservato

Bet ir tas tarimas buvo pa
darytas dėka Maskvos boi
kotui ir Amerikai nusista- 

bolševikų agresijoms
Pirmas Kandidatas

Afrikos krikščionis, o kada Senatorius Robert . ~ .
prie Poitiers mūšio prancu- Taft, iš Ohio, pasiskelbė padaryti galą, o JT davė 
zai paėmė daug arabų i ne- esąs kandidatas piezidento tiktai priedangą, 
laisvę, jie belaisviams’ pa- linkimuose ateinančiais Irano ginče JT organiza- 

Istatė ultimatumą: ar krikš- metais. Jis pradeda vesti cįja stačiai pabėgo nuo rei-

A* ČIUS

prieš pusantrų metų, dabar ševizmo propaganda. Netolerancija yra di . , , AUU LiUPU auejaus> A
džiausiąs visu tikvhu nnžv reikalavimais: 1—pnes SO- .. u? P ancjaua džiausiąs visų tikybų pozy klos Irane uždarytos

Tuo tarpu aliejaus kasy- 
ir

tiki, tai balsuotojai padarys bolševizmu žmonių galvo- 
k laidą jam patikėję impe->- štai eilė pavyzdžių: 
rijos šipulių saugojimą. Austrijoj, kurios dalis yra

J W. Churchill siūlymą rusų armijų okupuota, bolševi- 
SUsitikti SU Stalinu atsiliepė kai rinkimuose surinko tiktai 
darbiečių užsienių reikalų 5'; balsų ir pravedė į parla- 
ministeris Herbert Morri- menta 5 atstovus iš 165.

mis Krik=čionvbė išsinla-cialistinę politikos krypti *r

Kada Islamas Gręsė Vakarams -
viso- prieš nemoralvbę politiko 
ava je; 3—už pašalinima “lem-

?on. Atsiliepė labai gerai' bolševikų atstovų'nas, Pakistanas, Egiptas ir ir tik po ilgų kovų tais pa- pagandos ir kardo, bandė klaK‘U užsienių Spalių 19 d. Nevadoj tu-
ir daiitr realistiškiau necm skaičius parlamente sumažėjo kiti gyvena neramius, revo-čiais metais, kada Kolum-, atvesti i tikrą kelią. Vėliau .P°į!, ... iėjo_ sprogti bandomoji ato-
tariamai kietas realistas w ,nuo 23 iki 7' bucinius laikus. Ten mato- bas atplaukė į Ameriką, is-;Mahometo pasekėjai kardu Riksmas apie socianz- minė bomba. Mokslininkai

Danijoj bolševikai paskuti-: me kraustutinį nacionaliz- panai išvarė paskutiniuo- platino savo tikr^j^ tikybą Amerikoje skamba dirbo per dvi dienas, viską
7 ma. neanvkanta užsieniams, sius arabus iš Grenados ir dėka misionierių žodžiui ke*st

----------------- tė pagonių ir juos
Mahometonų kraštai, Ira- bai šeimininkavo Ispanijoj pįomis priemonėmis,

Menkniekis ir Bomba

H, Morrison sa-Churchill, 
ko:

“Jus negalite pakeisti Ru
sijos politikos išgerdami su 
Stalinu stikliuką. Stalinas 
nėra to« rūšies kvailys. . . .
Churchill turėjo kelius pasi
kalbėjimus su Stalinu per 
karą ir po tų pasikal'uėjimų 
Staiin&s prisikrovė pilnas ki
šenes grobio: — tūkstančius 
mylių teritorijos Europoje ir 
dar daugiau Azijoje ir milio-
nu° nelaimingų žmonių, ku- Du buvę atstovai 
rie buvo Rusijos pavergti.’’ nebebuvo išrinkti.

mais rinkimais pravedė tik 7 mą neapykantą užsieniams, sius arabus iš Grenados į įr dėka misionierių žodžiui keistoltai, bet kai kas ant paruošė, bombą sudėstė,
atstoe-us. vietoje turėtu 9. didel; skurd salia fantaį. 

I Olanduo, paekutuuuojĮe ly tiškos prabangos. Tuose

pravedė tiktai 31 atstovu, ii kraštuose vyksta rūgimas, 
n perversmai, po- 
žmogžudystės,

590.

ir kariauninku kardui eian-itOS meškerės pasikabins, pravedė elektros vielas, su- 
dien pasaulyje yra 300,000,- Moralybė politikoj su tokiu lindo Į požeminę slėptuvę 

pat širdingumu bus Įrašyta ir paspaudė guziką. Vietoj 
ir demokratų platformoj, sprogimo bomba atsakė vi- 
Lieka užsienių politika, ku- siška tyla. Kas atsitiko? 
rioje šen. Taft vis dar tebe- Išlindę iš slėptuvės mok- 
klaidžįoja, nes jis nenori slininkai padėjo ieškoti 
matyti gresiančio pavojaus priežasties. Ieškojo ir su-

(1492 metais).

Pirmoji arabų mahome
tonų vilnis atslūgo. Nau
jai užkai iautose žemėse

j. kraštuose
Jie neteko 27 vietų pro- pajociniai 

seimeliuose. litinės ku- arabai buvo sukurę savo 
Norvegijoj paskutinieji rin- riasi Įvairios slaptos orga-'aukštą civilizaciją. Visos

vincijų

kimai iššlavė visus 11 bolševi- nizacijos, “brolijos,” ku
ku atstovus iš parlamento. rios i politiką išeina politi- 

Anglijoj 1950 m. rinkimuo- niais atentatais ir siekia 
se bolševikų balsų skaičius su- griežtų politinių reformų, 
mažėjo nuo 102.780 iki 91,815.

parlamente1 Rūgimas Islamo šalyse 
yra tų kraštų vidaus reika-

H. Morrison siūlo Angli- prancuzijoj komunistų auto-1 las ir Vakarų pasauliui iš - 
jai ginkluotis, kol demo-'Ty. skaičiuos Parlamente suma- neramumų mahometonų >dl’
kratiniai kraštai pasijus z!;jo.nuo 183 lk\103/..;JV i tarpe negresia joks dides-
saugųs, o tada galima bus sumazeJO t,kta‘ ^’-'ms pavojus. Tokie susikir-
ir kalbėtis su Stalinu. Jis Itanjoj paskutiniuose savi-!11.1?31’ kaiP 
sako: i valdybių rinkimuose bolševikų S1J?b . >Ta menkaS dal>’k.aS

balsu skaičius padidėjo nuo 34 Pa -??inu> SU tuo pavoju, 
iki 37 nuošimčių. Tik dėka ki-^koks p*esė “kriščioniškam 
tų grupių susiblokavimui bol-1 pasauliui” iš mahometonų 
ševikai buvo iššluoti iš dauge-! praeityje.
lio didmiesčių valdžios. Per du kartu karingas Is-

Vakarinėj Vokietijoj bolše-' lamas bandė užkariauti

“Greitu laiku demokratijos 
turėtų buti užtenkamai stip
rios, kad galėtų jaustis sau
gios ir tada ateis mums lai
kas turėti ištvermės, lygsva
ros ir kantrybės. Musų po
litika negali buti nei užgeri- ,v'kų įtaka yra menka ir iš len- Vakarų kraštus ir atversti

gva mažėja.

Taip atrodo bolševikų 
penktoji kolona Europoje. 
Ji silpnėja, bet kai kuriose 

Ar pasiseks taiką išsau-šalyse, kaip Italijoj ir Pran- 
goti, to niekas nežino. Bet euzijoj, Vis dar yra jėga. 
H. Morrison pažiūra, kad Ta jėga, pasunkėjus ukiš- 
pirmoji sąlyga bet kokioms kai būklei ar pablogėjus 
deryboms yra jėgos turėji- “tarptautinei situacijai,” 
mas, yra savaime supranta- gali buti didelis pavojus 
ma, o W. Churchill’io siu- laisvajam pasauliui, 
lymas derėtis su Stalinu Džiuginantis reiškinys 
yra tik jaltiškų laikų prisi- yra tas, kad Rusijos penk- 
minimas, bet nieko nepasi- toji kolona buvo žymiai su-

nimas (appeasement) nei is
terija, bet ramus apsispren
dimas panaudoti musų jėgą 
taikai išsaugoti.”

juos į tikrąją tikybą. Vie
ną kartą tai buvo aštunta-

arabų užkariautos tautos 
buvo ne tik apkrikštytos, 
bet ir suarabintos, bent 
miesčionija ir turtingesnie
ji sluoksniai pasisavino 
arabų kalbą, kultūrą, pap
ročius ir dedasi esą tikriau- 

Bet prasti 
žmonės, pa yzdžiui, šiauri
nėj Afrikoj dar ir dabar 
daug kur t bevartoja savo 
vietines Raibas. Kadaise 
visa Šiaurės Afrika buvo 
krikščionių apgyventa, bet 
mahometonai, pristatę krei
vą kardą pi ie gerklės, tuos 
krikščionis atvedė prie 
“vieno Dievo ir jo pranašo 
Mahometo” tikybos.

Keli šimtai metų vėliau 
po Poitiers mūšio krikš-

000 Mahometo tikybos šali
ninkų.

Šiandien bolševizmas ser
ga fanatiško mesianizmo 
idėja ir kur tik Įsigali pla
tina savąją “tikybą” viso
mis priemonėmis, 
rancija yra didelė jėga ir 
dabartiniu laiku Mahometo 
ir krikščioniškųjų misionie
rių netoleranciją paveldėjo 
bolševikai savai tikybai 
platinti, jungdami tą plati
nimą su plėšimais, užkaria
vimais ir prievartavimais.

—I. 2.

ATLANTO PAKTAS
JAU PAKEISTAS

Netole- iš ir administracijos rado. Pasirodo, kad prie-
1 praeities klaidomis nori pa- žastis buvo nutrukęs elek- 
teisinti pasisukimą i izolia- tros kontaktas vieloje. “Tai 
vimąsi ir traukimąsi. buvo paprastas dalykėlis,

Daugeliui republikonų se- visai menkutis reikalas,” 
natoriaus Tafto užsienių sako Dr. A. C. Graves. Bet 
politika atrodo “lemtingai tas menkniekis bombos iš- 
klaidinga.” Tie tikisi pa- sprogdinimą atidėjo dviem 
lenkti gen. Eisenhowerį bu- dienom ir pridarė moksli- 
ti republikonų kandidatu, ninkams daug rūpesčio.

x Pasirodo, kad ir atominia-
Jau Visas Tuzinas me amžiuje lietuviškas

c ,. , ,.A. . i priežodis apie mažą kups-Spalių 16 d. politinis kurs dide]į vežj & 

žmogžudys, buk Ui maho-verči dar nėra nustoj 
metonas iš Afganistano,

mokius iš Jaltos švindelio 
H. Morrison dar priminė,

silpninta darbininkų judė
jime. Prancūzijoj, kur vi-

kad Anglija nesitrauks iš sas unijinis judėjimas prieš

me amžiuje, kada mahome-1 čioniškam pasauliui vėl 
tonai iš Arabijos, po užka- grėsė pavojus iš mahome- 
riavimo visos šiaurinės Af-įtonų, šį kai 14 iš turkų, ku- 
rikos ir Ispanijos, buvo įsi-(rie po užkariavimo Mažo- 
veržę į Prancūziją ir grėsė sios Azijos ir Konstantino-

1 • x • • 1 • '•'I 1 ’ / /t x \

Atlanto Pakto šalių vy
riausybės jau pasirašė pak
to pakeitimo dokumentą, 1 niame mitinge nušovė Pa- •
pagal kurį į tą paktą įtrau-' kistano ministerių pirmi- r US,J°J 
kiama Trukija ir Graikija, ninką Liaquat Ali Kahn’ą. Spalių 22 d. Nevadoj bu- 
Atlanto gynimosi sąjunga Bėgyje paskutinių dvejų vo išsprogdinta naujos ru-
nukeliama prie Turkijos- metų tai jau yra dvyliktas sies atominė bomba, “bei-
Rusijos sienų. vyriausybės vadas, kuris bės” didumo. Tą pat die-

--------------------------  krinta nuo politinių žmog- ną prezidentas pranešė,
žudžių rankų mahometonų kad ir Rusijoj buvo pada-

Rawalpindi mieste politi- savo prasmes.

Prezidentas Trumanas be
užlieti visą krikščioniškąjį polio (1453 metais) prade- kongreso pritarimo pasky- i kraštuose. Politiniai šūviai rytas trečias atominis prog- 

i? ««« __ , « •_ r- djpiomatą Philip Jessupjkrėtė Egiptą, Iraną, Jorda- dinimas. Rusija irgi daro
Amerikos delegacijos nariu niją, Siriją, o dabar ir Pa- bandymus su “įvairaus ka- 

_______ „ į JT organizaciją. Jis pa-^kistaną. libro” bombomis.
nės reikšmės mūšyje prie 'sė turkų užplūdimas. Krik-skirtas laikinai, nes nuola-! Mahometonų p a s a u 1 i s Ta proga grėsmingai 
Poitiers miesto su prancu- ščioniški kraštai buvo šau-'tiniam paskyrimui reikalin- verda. Kraštutinieji nacio- skamba žinia, kad dar du

pasaulį. 732 metais arabų jo veržtis Į Europą ir 1683 
armija pietinėj Prancuzi- metais buvo apgulę Vieną 
joj susirėmė didelės istori- Krikščioniškai Europai gre-

zų armija ir pralaimėjo, kiami eiti į šventą karą 
Arabiškas potvynis buvo prieš netikėlių užpludimą. 
sulaikytas. Bet per ištisus Kai kurie ėjo, kiti nėjo.
700 metų po to mūšio ara-' 1683 metais prie Vienos

gas yra senato pritarimas. 
Prezidentas sako, kad P. 
Jessup kritikai nieko neįro
dė prieš tą diplomatą.

nalistai ir religiniai fanati
kai griebiasi revolverio, 
kad savoms idėjoms pras- 
kynus kelią. Kai kur šu-

anglų atominiai mokslinin
kai “kur tai dingo” už gele
žinės uždangos.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITĄ RAflO 

; TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Rudens Oras ir Kertinio 
Akmens Pašventinimas

ba. O kad apaštalai gavo 
kalbų dovaną, tai ar ne

Jau pradėjome antrąją tu vjsoms 
spalių menesio pusę, o oras kalba ir ^mtaja ka|fja Dį.
f-iy uoiV fnlrc V n Iro , .va garbinti?čia tebėra veik toks, koks 
buvo šių metų vidurvasary —Bet lietuvių katalikiš-je. Sekmadieni!, spalių 14 kosc mokvkIose ir bažnv. 
d., oras buvo Šiltas, gjed-L^ ,ie,avi kalba n4į 
ras saulėtas tikrai pikm-' paneigta.
kiskas. Tą dieną, vienok,
nebuvo jokio pikniko ir ne- —Taip, naujakurių dėka 
buvo jokio žymesnio paren- tas klausimas pagerėjo. Bet 
gimo salėj. Užtad tą die- kiek dėl to trupučio prisiė- 
ną Įvyko naujosios šv. Ka- jo pasidarbuoti? Be to, ar 
zimiero aukštesnėsės moky- atsirado seselių, kurios ga- 
klos kertinio akmens pa- lėtų dėstyti lituanistinius 
šventinimas. dalykus?

Naujosios mokyklos šie- Kitame būrelyje štai kas 
nos jau veik baigtos. Lieka teko išgirsti: 
tik vidus ištaisyti. Ar kitų T. A .x. .. ,.
metų rudeni galės naujame Kun. Petraitis šiandien
pastate prasidėti mokslas, Pe* pamokslą ai®^in2 .^°?i 
dar nežinia del katalikai turi kistis į}

Nau jasai ' pastatas drie- P* kai, katalikai ne-j 
kiasi per visą bloką nuo 67 s*kisa i politiką, tai lais.a-j 
gatvės iki 68-tos, palei Cal- Ir,aniai lr socialistai su ma-1 
ifornia Avė., priešais Mar- ;?"als ,sIeldz,a P™^1'-
r.uette Parką. lkltl;us.

. . . „ nė apie musų statomąją šią
Į Keilmio akmens pasven-mokykją jr nuro(jė, kad čia

tinimo iškilmes plačioji vi- netikusios tvarkos kata- 
suomenė buvo kviečiama bkaį skriaudžiami, nes turi į 
per katalikiškąją spaudą, mokesčiais dėtis prie vie-j 
per radio, per laisKus ir pa- mokyklų ir statyti ir 
įapijonai buvo raginami užlaikyti savas katalikiškas 
per pamokslus. Tų ragini- mokyklas. Ar tai teisinga? 
mų ir kvietimų pasėka bu-

MAŠINŲ GAISRAS LENKTYNĖSE
1

16,000 žiūrovų automobilių lenkt;-_-.ėse Philadaiphijoj ste
bėjo nepaprastą gaisrą: dvi lenktyniuojanėios mašinos 
susidūrė ir užsidegė, vienas vairuotojas buvo sunkiai su
žeistas.

' kričio 23-čią nepamirškime 
ir jų!

Garbė ir šlovė pirmųjų 
kovų už nepriklausomybę 
savanoriams kūrėjams!

1 J. Povilaitis,
Omahos Liet. Tremt. Bend. 

Pirmininkas.
E. Petraška,
Sekretorius.

MIAMI, FLA.

Naujienos is Kanados
MONTREAL, CANADA

tuvos konsulo nėra, mat,! 
biznierius pažadėjęs paau-! 
koti $5,000. i

Laisvamanis.

OMAHA, NEBR.

Kaip Suprasti?
Tokia antrašte spalių 14 

d. Montreale Aušros Vartų 
klebono kun. Kubiliaus la
pelis “Ecclesia” stato klau
simą: “Ar tam mes Įsilei
džiame jį (“Nepriklausomą' 
Lietuvą”) Į savo namus, 

SLA 44 kp. mėnesinis kad jis pas mus atėjęs Įžei- 
sus-rinkimas įvyko spalių idinėtų?”

< d. pas. gerb. Petrauskius. I Kun. Kubilius jau ne vie- 
liaportas išduotas iš praei- ną kartą, tiek pamoksluose, 
to susirinkimo. Komitetas,tiek per savo “Ecclesia” 
is p-lės A. Navickaitės, S Jyra puolęs “Nepriklausomą 
J. Svvelkin’o ir C. K. Braze' Lietuvą” ir jos redaktorių J.
, ranešė apie laikymą lietu-' Kardelį, bet šiuo kartu ku- 

' viškų knygų miesto knygy- nigas persūdė ir mes, Mon- 
r.e. p-lė Navickaitė buvo nu trealio lietuviai, turime Į šį 
vykusi pas miesto knygyno'jo klausimą reaguoti ir pa
vežėją pasiteirauti, ar bu- J statyti taip pat klausimą—

■ tų duota vieta lietuvių kny-pAr mes dar Įsileisime į sa
goms miesto bibliotekoj. Į vo namus kun. Kubilių, 
Atsakymas buvo prielan-' kad po to jis musų jausmus 
kus, geroms lietuvių litera-'įžeidinėtų?”
turos knygoms vieta mielu; Bet kokios priežastys pri
deru bus parūpinta. Bolše- vedė kun. Kubilių prie des-
vikiškas šlamštas nėra pa- 

: geidau jamas.
peracijos? “N. L.” Nr. 39 
Naujas Ateivis rašo apie 
“auklėjimą ir konfesines 
mokyklas. ’ Straipsnis ga
na objektyvus ir kulturin-

LSS 4 Kp. Vakarienė
Lietuvių S

Pagerbkime Žuvusius, Pri
siminkime Gyvuosius Raportas vienbalsiai pri

imtas. Nutarta kreiptis per
Lapkričio 23 d. minėsi- spaudą Į visuomenę, kas tu- gįg. '' Jis "kun. Kubiliui ir 

me Lietuvos kariuomenes ri gęrų knygų ir galėtų pra-k^vihivn. Tr visai he reika-

sybę, svarbiausias faktorius 
yra ekonominis. Dar klau
simas, ar geriau gyventi ci
vilinėje metrikacijoje, ar 
visai be jokios metrikaci
jos, kaip gyvena to kunigo 
proteguojamos partijos kai 
kurie veikėjai?

Atsiradus čia kun. Kubi
liui Montrealio lietuvių vie
nybė suiro. Ant vietinių 
veikėjų galvų pasipylė pa- 
plovų kibirai. Senas lietu
vių parapijos klebonas Bo- 
binas buvo šmeižiamas. Pa
sekmės tos, kad abi lietu
viškos bažnyčios yra pus
tuštės.

Pagiris.

Klebonas Pagelbėjo
Montrealio lietuviai ren

gia J. Kardeliui pagerbti 
vakarienę. Kun. Kubilius 
“dirbo,” kad lietuviai neitų 
Į tą vakarienę, jis ir žodžiu 
ir telefonu ragino boiko
tuoti parengimą. Tas pa
dėjo. Jau 300 žmonių už
sirašė dalyvauti pagerbimo 
bankete. Jei kun. Kubilius 
dar pasidarbuos, tai paren
gime ir vietų pritruks.

—Pr.

vo ta, kad žmonių susirin-į Dėlto girdėjau tokią pa-! kratų Sąjungos 4-oji kuoj 
ko daugmaž tiek, kiek Į di-stabą: ‘rengia savo metini banke
dėlės
Rn

vakariene . .. . , , . _ *• -—.-e-z - &------•? r— iuzkuuvo. ii visai ue reuta-
Jr»sikunmo sukaktį. Ta pro-!džiai mug jomis paremti, lo> Quebec’o provincijoje,

> o c ialdemo- ga rengsime minėjimus. paaukoti mums Įkurtuvėms. kurioje randasi Montrealis, 
‘ kUOBelEet tai dar ne viskas. mes jas.pirksime.-—i- ---------- ----------

siminkime, jog dalis' sava-'JeiJkat?a‘*‘« tok5 pra,džiąs parapijos pikniką.! —Amerikos patvarkymai tą lapkričio 17 d. Vakaielslm?nkime:.J<^ sava‘!p 
to susirinkusiųjų tarpe.mokyklų ir bažnyčių reika-!Lietuvių Auditorijoj. įnorių kūrėjų grižo is kovų;į

buvo ir svetimtaučių. Iš lie- e
tuvių buvo ir tokių, kurie 
jau senai yra nutraukę ry
čius su bažnyčia. Žmonės 
rinkosi ne Į vidų, o priešais 
mokyklą palei parką. Ir 
rinktis pradėjo gerokai

Juose yra 
Kas čia

gen ir teisingi.
taikoma katali-i Ta vakarienė rengiama įnvalidai.

iau.Ko netesę šVeiikatOS

LAWRENCE, MASS.

Atitaisymą* Klaidos

Praeitą savaitę per re
dakcijos neapsižiūrėjimą 
buvo paskelbta, kad spalių 
4 d. suėjo lygai metai nuo 
Onos Stapulonienės mir
ties, o turėjo buti lygiai 10 
metų. Už neapsižiūrėjimą 
ir padarytą nemalonumą 
širdingai atsiprašome.

viešųjų mokyklų—kur ne 
šeimininkautų kunigai—

adaryti, tai prašome knv- yra įabaį maža, o Verdune 
gas siųsti šiuo adresu: Miss ng vienos. Tai viena, o an

tra, kur galima pareikšti sa
vo mintį jeigu ne nepartinės 
“N. L.” skiltyse? Kun. Ku
bilius turėtų suprasti, kad 

Netikėtai užpuolė m u s ne visį lietuviai nori matyti 
mažas uraganas. Nedaug kunigą savo namų, savo są- 
ir žalos padarė. Kai kur žįnės ir savo vaikučiu šei-

T! A.- n. Navickaite, 1777 Men- Laisvoie tevvne- ,. . ,dian Avė. Miami Beach,kams, svkiu taikoma ir žy-’"e Pasipinigavimo tikslu, je jįe turėjo valstybinę glo- H™ A 
dams ir visokiems protes-'bet ka!P° tradicinis paren- bą ir jų butis būVO užtik-Į*ionda- 
fantams ir kitokioms tikv-gin7as’ ,kac cįayus progos rinta. Tėvynei netekus lai
boms. Jei sakyti, kad ka- i pažangiosios minties drau-'SVės, jie neteko visko ir be 
taiikai skriaudžiami, tai'^ams sueiti Į saviškių pobu-:£veikaĮOS atsidūrė svetima-

pricš ceremonijas. Šukio-kartu reikia sakyti, kad jv?’ arciau susipažinti sėmę-me krašte. Jais pasirūpinti
* J ... .... - . « . I »2i£.mc on lonm o įci o c nooi ' i i • i • • 1
jantis minioje, galėjai iš
girsti Įvairių pastabų, Įvai
rių pasikalbėjimų ir buvo 
progų sa.o nuomonę pa
reikšti. Va, pavyzdžiui, 
las teko išgirsti:

—Tai viena atvykai. Kur 
vyras?

—Sakė, kad nenorįs nei 
pasirodymu paremti tokios 
Įstaigos, kur lietuviai nu
tautinami. Jis sako, kad 
kai carai stengėsi lietuvius 
nutautinti, tai Lietuvoje 
cerkves statė ir popus už
laikė savo pinigais. O kai 
čia lietuviai nutautinami, 
tai tam darbui įkinkomi pa
tys lietuviai.

—Bet katalikiškose mo
kyklose vaikai auklėjami 
tik$Tboje ir doroje.

—Ko verta ta tikyba, 
kuri paneigia tautybę?

—Tai tu naują tikybą 
skelbi?

—Visai ne. Mano tiky
ba siekia psalmių amžiaus. 
Ar nežinote, kad psalmi
ninkas žydas skelbė, kad 
visos tautos turi garbinti

skriaudžiami ir žydai, ir!siems su jaunaisias, pasi-;dabar musų v*sų lietuvių išv.ertė medelius, nukrėtė mininku> tvarkytoju. Ro
protestantai, ir masonai, ir 
laisvamaniai, ir socialistai, 
ir komunistai, nes viešose 
mokyklose nei viena pa
saulėžiūra nedėstoma. • Ir

žmoneti u pasitarti \iso— jįj* pareiga i1* ^arbė^ 
kiais m u s xi organizacijos' jas» 
reikalais.

V l U > i •• . • • • 1

reika* vaislus’ tai ir viskas.

Cmahos Lietuviu Trem-

dos jau laikas jam supras
ti, kad jis Montrealyje lie
tuvių tarpe neturi pasitikė- 

padaryta sunki akies ope-jjjm0 j0 parapija gyvuoja 
augiau metai, o parapijie

čių nėra nė šimto suregist
ruota, nors vyskupo patvar-

Mrs. Julė Braze-Orlando

Šeimininkės banketui jau ^M bendtuomenė rugsėjo racjja, padaryta sėkmingai, Įd 
pakviestos. Kiek patyriau,' 30 d. specialiai tam įeika-^ jjnaj turi buti po prie- 

ta tvarka ne masonų ir ne(tą nelengvą darbą pasie-;!™ sušauktame susmukime žiura daktaro iki lapkričio 
laisvamanių įvesta, o ji vei-mė Sofija Ladygienė, Mar-nutarė: 15 d jj apsįgyveno pas
kia nuo Amerikos istorijos cejg Jasinskienė, Ieva Ku-
pradžios, kada vyravo pro-įchinskienė, Monika Stonai- 
tesUntiški vadai. , uenč, Elzbieta Abęzoi ienė, į

Šitaip ir kitaip bešne-,11 Mnlenene. Del kirų pa-,vargan patekusių Lietuvos 
kant, iš vienuolyno atvyko Įvardžių nesu tikras. !karo invalidų naudai.
procesija. Eisenoje daly- Mieli 
vavo mokinės, seselės ir 
dvasiškiją.
Lietuvos Konsulo Nebuvo

Minint Lietuvos karino- dukterį ir žentą Antaną, 
menės šventę, savo tarpe Altoona, Fla.

C. K. Braze.

PAIEŠKOJIMAS

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAI

Mokinės ir seselės išsiri
kiavo prie centrinių durų. 
Dvasiškiją sulipo ant plat
formos, kur matėsi keletas 
pasauliečių ir vienas Mo
zės Įstatymo išpažintojas. 
Bet toje kompanijoje nesi
matė Lietuvos konsulo. Na, 
o jokie Chicagos lietuvių 
žymesnieji parengimai be 
Lietuvos konsulo neapsiei
na. Ką byloja Lietuvos 
konsulo ignoravimas šita- 

atsitikime? Izraelio

svečiai prašomi iš 
anksto Įsigyti Įžangos tikie- 
tus, kad rengėjai maždaug 
žinotų, kiek vaišių paruoš
ti. Tikietų galima gauti pas 
rengėjus ir “Naujienų” ofi
se.

Kadangi Omahos lietu
vių kolonija, minėdama š.

Viešpatį. Psalmininkas ne- me 
sako, kad visos tautos gar- sunui tarp vyskupų vietos 
bins Viešpati žydiška kai- yra, jam leista kalbėti, Lie-

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modemišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare Worce*ter, Mass.

Jei reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vais
tininką, savininką Vytautą Skrinską. Jčs išpildo me- 
dikališkus daktarų receptus ir patarnauja visokiais 
sveikatos reikalais.

Be to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, sku
timosi reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės, riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų. 

(46)

Alice Stephens 
Moterų Choras

Spalių 14 d. turėjome 
malonumo girdėti muzi
kės Alice Stephens vedamo 
moterų choro kancertą. 
Programa buvo Įvairi, iš
traukos iš operų “Martha”, 
“Merry Wives of Windsor” 
ir k.

Muz. A. Stephens jau se
nai yra pasižymėjusi, kaipo 
pirmos eilės choro vedėja 
ir Į kiekvieną naują kon
certą jos vedamas choras 
išeina gerai pasiruošęs ir 
Įdėjęs daug darbo. Todėl 
choras ir turi išsidirbęs ge
rą vardą ne tik tarpe lietu 
vių, bet ir platesnėj Chica
gos dainos mėgėjų visuo
menėje.

J. J. P.

Sąryšy su palikimo byla Lie- 
. . .. tuvos generalinis konsulatas

m. V asai io lbuąją, P^moJbpaieško sekamus asmenis: 
išpildė ALT nustatytą Lai
svės Mobilizacijos Vajaus 1- Stanislova Norvaišaitė-
kvotą net 120'^, todėl jau- Tuzinienė.
čiasi turinti moralinės tei- 2- . zi^mas Norvaišas, 1940
Sės kviesti visas lietuvių taravęs puskarnmk.u
, , .. . , ... „o • 8 pešt. pulke, 3 kp., Šiauliuose,kolonijas lapkričio 23-sios 3 Ju)ius Tuzina, (Zigmo
proga pravesti pas save
rinkliavas Lietuvos karo brolis), dabar turėtų buti 21

kymu, nuo senosios lietuvių 
parapijos, lietuvių prakaitu 
ir pinigais pastatytos, lietu
viai yra prievarta atskirti.

Dar paklauskime kun. 
Kubilių, ar iis skaito, kad 
yra tvarkoje, kuomet šešta
dieninėje mokykloje, nu
skriaudžiant lietuvių kal
ios ir istorijos pamokas, be 
;ėvų atsiklausimo, dėsto ti 
kybą? Ne, jis to neklausė.

“N. L.” Nr. 39 Toronto 
žinių skyriuje yra konsta
tuotas faktas, kad didėja 
civilinių santuokų skaičius. 
Tas faktas kun. K. įvedė

invalidu naudai ir surink- metų amžiaus.
tus pinigus siusti invali- 1921 metlJ rudeni Stanislova 
dams šelpti komiteto pir.i Norvaišaitė gyveno Orinei, 
mimnkui gen. Nagim-Na-.^
gev.lClUl. drvžio vienkiemy, Bazilioniu

Baigiant norėtųsi pridė- p-'t š5auIių apskr.
ti, jog ši musų materialinė 4 Juozas Norvaišas ir jo
parama invalidams bei pati Elena, Raseinių apskr.,
sveikatos nustojusiems sa- apie Kelmės meistelj.
vanoriams kūrėjams nebus Apoknaras Norvaišas, gyve 
nei išmalda nei auka, o tik nęs bene šlapgiriuose. 
parodymas širdies už taij Jie Patys arba ai>ie !uos ži'

Gaunam daug paklausim*’, 
kiek reikia mokėti už paieškoji
mus. Taigi pranešam, kad už 
giminių paieškojimus, jeigu j e 
neilgesni kaip 25 žodžiai, skai
tom po 75 centus. Jeigu paieš
kojimas ilgesnis kaip 25 žo
džiai, tai tada skaitom po 3 cen
tus nuo kiekvieno žodžio.

Norint kad paieškojimas tilp
tų daugiau kaip vieną sykį, už 
kiekvieną sekantį sykį reikia 
primokėti po 50 centų.

Tokia pat kaina ir smulkiems 
biznio skelbimams, kaip farmų 
ar namų pirkimas, visokie par
davimai ir tt.

Užmokestį geriausia prisiųsti 
kartu su skelbimu ar paieškoj.- 
mu. Saugiausia būdas pinigams 
siųsti yra pašto money orderiai

Jeigu kam paštas toli, tai pi
nigus galima siųsti ir popieri- 
nias doleriais.

Kas siunčia pašto ženkleliais, 
i prašome nesiųsti brangesniųĮ isteriją, jis šaukia: “Tai 

yra tik priedanga puolimui} £*nkldiį kaį 10* centų, ir pra- 
bažnyčios, krikščioniškos nejusti Air Mail štampų, 
moralės.” Į Kanados pašto ženkleliai

Bukime nuoširdus ir atvi- mums visai negalioja, 
ri, kunige, pasakykime tei- Administracija

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

ką jie musų kraštui, o nantieji prašomi kuo skubiau
siai atsiliepti:

“Keleivio? Kalendorių 1952 Metams :
i

Jau 40 metų “Keleivis” kasmet leidžia dideli, * 
100 puslapių kalendorių. 1952 metų kalendorius • 
jau ruošiamas spaudai. JĮ jau galima užsisakyti. {

“Keleivio” 1952 metų kalendoriuje bus daug J 
skaitymų, gerų straipsnių, informacijų, eilių, pa- • 
tarimų, plati kalendorinė dalis, saulės tekėjimai 5 
ir nusileidimai per apvalius metus ir daug visokių • 
žinių. '

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay, So.Bosto n 27, Mass.

drauge ir mums, yra davę.
Keliaudami per pasaulį, fonsulate General of Lithuania 
tur būt, pilnai Įsitikinome 41 West 82nd Street 
poeto žodžių teisingumu: New York 24, N. Y.

Ta pačia proga dar kartą 
primename visiems naujai at- 
vykusiems užsiregistruoti ge
neraliniam konsulate paduo
dant apie save žir.ias. Nesire-

Nerasi, oi niekur, 
Niekur nerasi,
Ką tau savanoriai 
Parnešė basi.Laikas užsisakyti ‘*Kel«i- gistravimas apsunkina musų j

kalendorių 1952 me- Tad už tą brangiąją do- darbą tiek palikimo bylų atve- * 
tams. Daug informacijų ir vaną, Laisvę, kurią jie juose, tiek 5r paieškojimuose, 
skaitymų. Kama 50 centų, mums buvo iškovoję, lap-1 Generalinis Konsulatas.

vioM



Ptalapjg Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

M. Kaičio Pelenai Palai
doti Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse Chicagoje Spa
lių 6 Dieną

Atsisveikinimas su P. M. Kaičių •sulaikydavo nuo lankymo 
susirinkimų, koncertų ar

_____  .vasaros metu piknikų. Jis
Apie velionio P. M. Kai- paremdavo gausiomis au-' 

čio gyvenimą gražias kai- komis labdaringus darbus, 
bas pasakė jo artimi drau- P- M. Kaitis buvo Chica- 
gai Dr. Pijus Grigaitis ii gos Lietuvių Draugijos ku- 
Martinas Gudelis, abudu rėjas ir pirmas tos draugi- 
“ Naujienų” redakcijos na- jos pirmininkas 1909 me-Š. m. liepos 7 dieną stai

giai širdies priepuoliu ei
nant vakarienės valgyti mi-! , - ___  . •rė Petras M Kaiti? (Mar- graziai Pagiedojo porą lai-.apleidęs, ie Penas M Kaitis (Mai- dotuvėms prįtaikintų dai- mirti < 
tinkaitis), sulaukęs 83 me- r

nai. Ponia Giedraitienė tais. Vėliau draugiją buvo
Kelis metus prieš 

Chicagos Lietuvių 
nų. Įvraugija P. M. Kaitį priė-

tų amžiaus. Gyveno pas Velionis P. M. Kaitis vi- mė kaip garbės narį į drau- 
posunj Antaną, kuq ve- savo gyvenimą buvo lai. giją įr tos draugijos nariai 
honis yadmo sunumi Anta- svamanis ir nesvyruojantis sudarė ir tą pelenų urnos!
nu * -f.................t • socialistas. Jis priklausė palaidoimo komitetą iš

r. M Kaitis paėjo įs Lie- prie jietuviu socialdemo- aukščiau minėtų ypatų, ku- 
tuvos yilkaviskio apslmci0,!j^tų 4 kuopos, prie Chica- rie tvarkė laidojimo reika-,
Craziskių parapijos, Kreg- Literatūros lūs.
zazių kaimo buvo pašilu- Draugijos> ie žiburėlio,! Šios šalies ir Chicagos 
įincio ūkininko sunusPra- Apšvietos, Laisvamanių Są- lietu rių visuomenė P. M. 
dinę mokyklą lanke Graži-jungog, Suvalkie-‘ Kaičio asmenyje neteko
ūkiuose, gimnaziją Manam-,- Draugijos ir Žemaičių vieno gero, nusipelniusio
pole,e. Nebaigęs gimnazi- Ku|,uros klubo. Buvo nuo- 
jos tėvams nežinant pašte- ,atinis «Kekivio-> ir «Nau- 
męs pinigų apie 300 rublių jienų„ skaitvtojas ir 
apleido Lietuvę, nes tėvai ra(]arBis. Parašydavones tėvai 
norėjo, kad P. M. Kaitis 
butų kunigas, o jis norėjo 
buti gydytoju, advokatu ar 
inžinierium. Atvykęs į šią 
šąli dirbo sunkiai dirbtuvė-

gra-
žių straipsnių. Velionis bu
vo rimto budo žmogus ir 
geras tautietis, rėmė darbu 

! ir aukomis Lietuvos išlais
vinimo kovą. Nors jis gy
veno šiaurinėj Chicagos da-

—Gut mornink, vaike! laidotuvių musų susaidė kėje. Vėliau Chicagoje 
—Sveikas, tėve! Kur nupirko keisą snapso ir vi- vėjo krautuvę ir laivakor- 

taip žergi? galo paaėkavok graboriui čių agentūrą ir leido laik-
—Einu tavęs ieškoda- si gražiai paliudėjom. Ant rasti (žurnalą).

mas. ir klebonui už gražų patar-
—Ar turi kokį reikalą? ravimą. Dac oi.
—Juk žinai, Maike, kad —Ar graborius ir klebo-

staršas generolas be reikalo nas patarnavo nemokamai? 
nevaikščioja. Ale pirma —Ne, Maike, graboriui 
tu man pasakyk, kur tu iš- užmokėjom $800, o klebo- 
simufinai, kad negaliu ta- nui $150.

—Jeigu taip, tai už ka 
jiems dėkoti?

—Už patarnavimą. Juk 
visi dėkoja už tokiunavimn- ‘ įsus Ūkiuose dirbti ūkio matavimus. L .Finomis. P. M. Kaitis ge

------9surasti.vęs
—Dabar, tėve, aš apsigy

venau netoli mokyklos.
—Ar vra tenai lietuvių? 
—Yra’.
—O parapija ar yra?
—Kam tėvui reikia dau-

se, ant laivų, tarnavo šios
salies kanuomenej, paskui , je_ toli nu0 ,ietuvil} dides_
vedė Penn^ihanijoj, bietų- nį kolonijų, kur draugijųIliaujant 
jų anglių kasyklų apielin- susirinkimai' vykdavo, bet j 

^u" velionio jokis tolumas ne-»

Nr. 43, Spalių 24, 1951

SL’IMTAS DĖL VAIKO SUBADYMO

Harold Wilcox, 9 metų berniukas iš Melrose, Mass.. buvo 
rastas pririštas prie medžio ir peiliu subadytas. Policija 
suėmė Melvin W. Wilson, kuris įtartas vaiką užpuolęs ir 
subadęs. čia matosi abejų paveikslai.

veikėjo, socializmo ir lais
vamany bės idėjų žmogaus, policija, o ne anglai. Jei Drabužių VajllS

Velioni palydėjome Į am-EgŪ)tas reikalauja anglus --------
žino poilsio vietą, Lietuvių nešdintis iš Suezo kanalo, Turime Skubėti Siųs-
Tautiškas Kapines, tą mi- tai ne dėlt®» kad .anglai ti Drabužius Tremti- 
rusiųjų didmiesti, ilsėtis ra-'Juos ‘spaudžia, ar jų lais-
miai šalia savo mylimųjų, atima, bet dėl prestižo, 
moters Onos, dukters Mil-|dėl nacionalinės garbės iri
dos, posūnio Jono ir toli- panasro dalykų, kurie yraigamzation (IRO) jau bai 
mesnių giminių ir idėjos v’lsgi nėra gy

‘draugų ir laukti musų atke } vybiniai.’
—H. P.

P. Martinkaitis.
(Senas Petras)

Suezo Kanalas
ŠIŲ DIENU POLITIKA

Pyko ruskis ant dipuko 
Kad iš rojaus tas paspruko 
Ir palikęs Kauną. Rygą 
Maskvos pusėn rodo špygą.

niams Europoje

International Refugee Or-

gia savo dienas Europoje. 
Visi tremtiniai, jų tarpe ir 
lietuviai, gaudavo ne tik 
pagrindinę globą, bet ir 
šiaip Įvairią tiesioginę ir 
netiesioginę materialinę pa- 

jramą. šalia to, IRO pri
imdavo ir išvežiodavo į sto
vyklas ir centras gautas 
Vokietijoje Įvairių šalpos 
organizacijų atsiųstas gery
bes savo sunkvežimiais ir 
teikdavo organizacijoms 
vi s o k i a s transportacijos 
priemones.

IRO susilikvidavus, at
pūk ir visa iki šiol teikia
ma tos organizacijos para
ma ir talka; vadinasi, visos 
šalpos organizacijos turės 
gerybes pačios uostuose 
priimti, sukrauti i sandėlius 
ir iš jų jas išvežioti Į sto
vyklas ir centras išdalinti 
tremtiniams. Tas sudarys 
daugiau darbo ir išlaidų. 
Darbo ir lėšų taupymo su
metimais. BALF’as stengia
si iki šių metų lapkričio 15 

*d. surinkti ir/išsiųsti i Vo
kietiją ko daugiausia dra
bužių ir avalynės. Todėl 
šiuo metu visoje Amerikoje 
skelbiamas intensyvus dra
bužių vajus. Į talką kvie
čiami visi lietuviai ir jų 
j lieteliai: visi BALF sky
riai, lietuvių parapijos, pi
liečių klubai, tremtinių or
ganizacijos. susivienijimai 

lir aplamai visos kitos lietu
vių draugijos, taip pat at
skiros šeimos ir pavieniai 
žmonės.

Aprūpinkime visus lietu
vius Europoje, o ypač Vo
kietijoje drabužiais ir ava
lyne ir pasistenkime suda
ryti geras atsargas ateičiai. 
BALF’o tikslas yra iki lap
kričio mėnesio vidurio su
rinkti ir išsiųsti bent 100,- 
000 svarų drabužių. Dra
bužiai pageidaujami švarus 
ir gerame stovyje.

Dėl laiko trumpumo ir 
reikalo skubotumo, visi 
prašomi drabužiu rinklia
vas pradėti neatidėliojant, 
kad lapkričio mėnesį jie 
pasiektų BALF sandėlį. Su
rinktus drabužius malonė
kite siųsti sunkvežimiais 
arba geležinkeliu (freight), 
nes taip siunčiant žymiai 
pigiau kainuoja persiunti
mas. Drabužiu siuntas ad- 
Iresuokit United Lithuanian 
Relief Fund of America, 
Ine., 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y.

BALF.

1914 metais dukteriai!
Mildai jaunystėje, vos 16 “ ” .
metu amžiaus mirus ir be- 1869 metais lapkričio 1< bus taikos ii kai o metu. Vos Amerikon pribuvo 
darbei užėjus. P. M. Kaitis d. buvo atidarytas Suezo Pagal sutartį kanalas yra Prisirinkęs daug drąsumo 
savo bizni prarado ir aplei- kanalas laivų susisiekimui visada ir visiems atdaras, ^keįb‘a tiesa apie rojų 
do Chicagą. 'tarp Viduržemių ir Raudo-bet karo metu prie kanalo Ir Slbiro neblJojo.

nosios jurų. Kanalas yra abejų galų galima pastatyti USA ir SSR— 
ūkio ; mylių ilgumo. Kanalo karo laivus ir “atdaras” ka- Tarpe jų draugystės nėra. 
kad kasimą suplanavo ir prave- nalas pasidaro aklai uždą- Vienas kitą kasdien bara 

dė prancūzu inžinierius ir ras. . Todėl kanalo apsau- Ir galvoja apie karą. 
diplomatas Ferdinand de ga rupi visiems, o ypač rupi Samas praregėjo
Lesseps. Prancūzai davė Anglu ai. kurios ‘ gyvybinis Kai dipukų apturėjo. 
uapitalą kanalui kasti, o kelias” i Indijos vandenyną Ir užtai net vajskan ima. 
Egipto tuometinis valdovas!ir Į rytinę Afriką eina per xes jie turi patyrimo.

P. M. Kaitis buvo gavęs 
darbo Harvester Co. 
mašinų išdirbystėje,

Datar- važiuoti Į Rusiją mokyti ru 
sus ūkiuose dirbti ūkio —

—Ne, tėve, jeigu už 
tarnavimą užmokėta,

pa
tai rai vaitojo rasų

giau parapijų? Gal turi ne- eutų juokinga už ji dėkoti.
tai kaipreikalingą penkinę, kurią —Na,

norėtum kunigui atiduot? buti?
—Ką aš turiu, tai ne ta- Klebonas, tėve, turėtų v

vo biznis. Maike. Ir aš tau Padėkoti jums, kad už tokj
pasakysiu. kad daugiau i . . uzmoke.otjam krūvą pinigų. iuvc^

—O kaip su giaborium?man tokių klausimų nesta
tytum, ba aš galiu supykti, 
taigi, lukaut!

—Nesikarščiuok, tėve,
nes galvą skaudės.

—O iš kur tu gali žinot, 
kad man 
Juk tu ne daktaras.

—Aš žinau tai iš knygų.
—Maike, aš jau ne syki 

sakiau, kad tos knygos š- 
ves tave iš kelio. Pirma tu

ir anglų 
i RusijąNuvykus 

caro valdžios, tuo-
kalbas.

turėtų dar Prie
jau kilo vasario revoliucija,

Tokiu

bolševikų pervers-
Prie bolševikų vai- 
Harvester Co. dirb- 
bolševikai nusavino, 
budu P. M. Kaičiui 

darbo nebuvo, nes

davė darbo jėgą. Užtat 
kanalo nuosavybė buvo pa
dalinta, didžioji kanalo

tą kanalą.
Pagal anglų susitarimą 

su Egiptu 1936 metais An-
Gi japonai Hirosimą 
Jau visai pamirš# ima. 
Šen Francisko prakalbose 
Gromikui parodė nosį.

—Graboriaus patamavi-?auPau. 
mas. tėve, vra kitoks. Jisai kaipo Amerikos pilie- 
nuperka 'grabą. samdo ;tls lr demokratinio nusista-
duobkasius, duoda automo-'^^0 socialistas nemanė, 

^t;|kad Lenino ir Trockio per
versmas išeitu ant naudotgalvą skaudės? bilį, kun? kaPines nuvež‘i 

ir kartais laiko savo patal
poj keletą dienų pašarvotą 
..uną. Taigi jis turi nemu
ša išlaidų. Bet mandagu
mas reikalauja, kad ir jis 

nes vistiek jambuvai geras vaikas, ale kai t-adčkotų,
iieka nemaža pelno. Kle-

nieko neprideda 
ir jo paimti pinigai yra 
grynas uždarbis. Taigi juo

duoti jam kokią do
vaną ir paskui uar per 
spaudą dėkoti.

—Žinai, Maike, aš rapor
tuosiu savo susaidės mitin- 

kad už tas pakasynas

pradėjai tas knygas skai
tyt, tai išvirtai į bedievius.
Negana to, dabar dar ir 
daktariškas knygas prade- 
jai skaityt. Pasivaktuok, 
vaike, kad tau nepradėtų 
galvą skaudėt nuo didelio 
mokslo.

—Ar tėvas nežinai, kad 
daug lietuvių dabar
ir miršta? .. , . . ... . ...

-Žinau, vaike, žinau.Igrabonui dėkoti, ale jie
Net baisu darosi, kai žmo-!turėtų • Pa:lėkotl mums uz 

' paimtus pinigus, ba įs tik-
Sceslyvos

Susaidės memberiai

bonas gi

i juiserga. , , ,
.ne mes turėtume klebonui

gus pamislini apie smerti. .. , _
Mano Sčeslyvos Smerties! 0 Jle s‘oral "'“P®- *»"»- 

j.sim, ką ant to mitingas 
asakys.irgi

krinta kaip lapai rudenį. Ir 
vakar pakavojom. . . O, jes, 
gerai kad atsiminiau. Su
saidės komitetas pavedė 
man parašyti apie tai į ga- 
; ietas, ale kai aš nelabai 
gramotnas, tai gal tu, Mai-

Mi’ionierius Lamont 
Negavo Amerikos Paso

Rusijos darbo žmonėms. 
Jis per Japoniją į San 
Francisco-vėl sugrįžo į šią 
šalį.

P. M. Kaičio mylima gy
venimo draugė Ona Kairie
nė mirė 1940 metais Wil- 
kes-Earre apielinkėje, Pa. 
valstijoj, o posūnis Jonas, 

ii mojo karo veteranas 
mirė Pearl Harbor, Hava
jų salose, 1941 metais kovo 
mėnesi. Abiejų kūnai buvo 
sudeginti ir 1941 metak- 
perkehi Į Chicagą į Lietu
vių Tautiškas Kapines pa
laidoti į P. M. Kaičių nuo 
savą sklypą (lotą).

P. M. Kaičio kūnas sude
gintas liepos 9 d. Accacia 
Park krematorijoje, o spa
lių 6 d. laidotuvių direkto
rius Paul Ridikas pelenų 
urną palaidojo į nuosavą 
sklypą Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse. Tą dieną oras

Corliss Lamont, Morgą-'buvo blogas, lijo iš ryto ir 
no banko dalininko sūnūs diena buvo šalta, retkar- 

ke, pabrėžtum ką nors ma- milionierius, ir “American-Įciais lynojo, bet į kapus 
no vardu. lSoviet Friendship” pirmi-skaitlingai susirinko yelio-

—Ką pabrėžti? įlinkas negavo iš valstybės ni° giminės ir artimieji
—Juk žinai ką: parašyk, departamento paso lanky- draugai suteikti velioniui 

kad mirė Sčeslyvos Smer- tis Europoj, nes jis yra įtar- paskutinį patarnavimą. Pe
ties Susaidės skarbo apie- tas kaipo subversyvis. C. lenų urnos laidojimo reika- 
kunas, Dzidorius Makorka, Lamont skundžiasi prezi- lūs sutvarkė laidotuvių ko- 
kad pakavotas su bažnyti- dentui, kad jam dėl politi- mitetas, kurin įėjo Paul 
nėm apeigom ir kad paka- nių priežasčių atsakytas Miller, Maitinas Gudelis ir 
synos buvo labai gražios, pasas ir teisė važiuoti Į sve- K. August, “Naujienų” re- 
Cali dar pridurt, kad po timus kraštus. dakcijos nariai.

kompanijos akcijų (šėrų)Įglija turi teisę kanalą sau 
ralis teko prancūzams, o‘goti ir laikyti prie jo 10, 
mažoji dalis teko Egipto'000 vyrų ir įvairių pagal-čorčilis rinkimų laukia 
valdovui. Vėliau, kada j binių karo pajėgų. Šutai- Ir cigarą savo traukia. 
Egipto valdovui prireikė į tis buvo padaryta 20 metų, 
pinigų, jis savo šėrus slap-į h et Egiptas dabar ją viena- 
tai pardavė Anglijai ir to-jšališkai nutraukė. Kada Net diktatorėms Franko 
kiu budu anglai įsipiršo i į 1936 metais anglų karei viai Demokratų gavo ranką, 
kanalo šeimininkus per už-ĮPasirodė Egipte pagal tą

Ant sovietiško kabliuko 
Sau lizdeli minkšta suka.

I
kareiviai Demokratų

Pasiėmęs la grtara.
pakalines duris. Pagal su
sitarimą kanalas iki 1963 
metų lieka tarptautinės Su- 
2zo kanalo kompanijos 
rankose, o paskui pereina

sutarti,
sveikino,
gotojus.

egiptiečiai juos Propagandą seną varo. 
kaip savo apsau- 0 uzai 
Mat, tada Musso- -

valdžias krato,
|Taip jiems einas šimtą metų, 

lini smarkavo Italijoj ir da- Eifelio bokštan paspiaudo, 
rė savo kruviną avantiūrą’ir žaliąsias toliau gaudo.

Į Egipto nuosavybę. Kom-:Abisinijoj. Egiptas žinojo,- . 
panijos buveinė vra Pary-'kad italai gali pasirodyti ir

Suezo kanalo, o todėl v ‘
anglus jau išvijo,

žiuje. Kompanijos paja-lpne Suezo kanalo o.todėl —į 
mos yra duoklės plaukiam I džiaugėsi, kad anglai pasi- Kiti ^5^ ir sudana. 
čių per kanalą laivų. Ka- ėmė saugoti tą kanalą nuo1
dangi laivų per tą kanalą štai, iš čechiško kolchozo 

'Susilaukėm paravozo, 
Teko Įgulai išgirsti.

i alų fašistų pasikėsinimų.
Antrame pasauliniame į 

yra aukštos, tai kompanija Ikare Egiptas buvo ginamas 
kasmet išmoka sennmkams anglų kariuomenes. Patys
riebius dividentus. 52'< 'egiptiečiai neprisidėjo nie- Taip ši kontrė už drąsumą

plaukia daug, o duoklės

seru yra prancūzų
44 yra 
nuosavybė

rankose,:kuo prie savo krašto gyni- Pučia jiems į akį durną, 
Anglijos iždo mo, o jei “ašies” armija se^ etiketą.
(Šerai nupirkti butų atėjusi į Egiptą, kara-!^3 miske saugią vietą.

iš Egipto valdovo) ir 4'/ liūs Farukas neabejojamai 
šėrų plaukioja po visą pa- butų žemai nusilenkęs Ro- 
saulį ir kartais yra perkami mėliui ir Mussoliniui. 
ir parduodami tarptautinė- Dabar Amerika ir Ang- Taikos 
se biržose. Iš viso yra 800,- lija siulo Egiptui, kad Sue- 
000 serų. zo kanalas butų ginamas

Pagal 1 >59 metais suda- anglų, amerikiečių, turkų, 
rytą sutartį Egiptas davė prancūzų ir egiptiečių ben- 
leidimą (koncesiją 99 me- drai. Egiptas tą siūlymą 
tams nuo kanalo atidary- atmetė. Bet apsigalvos, at- 
mo) ir diiibo jėgą. Beka- sipeikės ir priims, nes pats 
sant kanaią nuo įvairių Ii- Egiptas dar nėra pajėgus 
gų mirė 250,000 darbir.in- vienas pats tą svarbų van- 
kų. Tiek lavonų yra įdėta dens kelią saugoti ir apgin- 
į Suezo kanalo kasimą! ti.

Suezo kanalas yra vienas Anglų kariuomenė Sue
is svarbiausių vandens ke- zo kanalo zonoj nėra paši
lių. Jei laivai nenori mo- kėsinimas i Egipto nepri-
kėti duoklią už pasinaudo- klausomybę. Egiptas yra Musų tėvų krašto Lietu 
jimą kanalu, jie turi plauk- nepriklausomas ir anglai j vog išiaisvinim0 siekia Ame-1 
ti apie visą Afriką, o tai jo tvarkjmąsi visiškai nesl* nkos Lietuvių Taryba ir jo* 
reiškia gaišti laiką, eikvoti kiša. Ir Suezo kanalo zo- vykdomas Vajus. Paremki 
kurą. Tas kanalas yra svar- noje tvarką daro Egipto!tautieti, tad jos darbus!

Aliantai musų drąsus,
Po Koreją ilgai tąsos.
Gavę gerti prie Seoulo.

pypkę kinams siulo.

Kaip jau žinot, taiką vykdo, 
laukim jos ant švento Nigdo, 
Kol Koreją išvaduos.
Visiems laukti nusibos.

Anuo metu per blokadą 
Panos valgė šokoladą.
Pasėkoje šito viso 
Kareivėlių vėl priviso.

Vokietijoj naujas šokis. 
Nuteistieji naciai juokias, 
Aliantai su ukvata 
Siulo prūsui aulo batą.

DĖDĖ DAMIJONAS.

Biznieriams geriausia vie* 
ta pasiskelbti “Keleivyje.”
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STASYS GRIGARAVIČIUS:

Sukilimas Lietuvoj Prieš 
120 Metu

Bandymas Išvaryti Rusu* Nepasisekė; Karo Eigoje Lie
tuviai Parodė Didelį Karžygiškumą ir Pasiryžimą; 

Maskoliai Žiauriai Atkeršijo

(Tęsinys) ti, pagaliau Barboriškiuuse,
1831 metais gegužės vi- Trakų apskrity, užėjo Ma- 

duryje sukilimas Lietuvoje tusevičiaus vedamą dalinį, 
buvo išsiplėtęs po visą kra- Matusevičius juos priėmė 
štą, bet rusų kariuomenės “išskėstom rankom.” Vieš- 
daliniai vietomis sukilėlius naSė ^^i tris dienas, o 
jau buvo nuveikę. Susirė- tu_° UrPu priešas užėjo jų 
mimai ir mūšiai ėjo po vi- pėdsakus. Matusevičius pla- 
są kraštą. ningai apleido Barboriškes

Gegužės 21-22 dienomis ir Per Aukštadvarį išžygia- 
į Lietuvos teritoriją ties vo PietI* kryptimi. Pne 
Briansku įžengė iš Lenkijos Dusmenų rusai juos pasivi- 
generolas Chlopowski su 3'j? *r aPsuP°- Įvyko žiau- 
eskadronais ulonų, 100 pės- ^os kautynės. Viską, ką 
tininkų ir 2 patrankom. Jis‘tik drąsa be kariško patyri- 
netikėtai užklupo ties Hai- mo» P^e® žymiai skaitln- 

.•tgesnį priešą gali nuveikti, 
buvo padalyta. Tik sau
jelė, vedama Emeriko Sta-

KELEIVIS, SO. BOSTON

MILIONAS MALDININKŲ FATIMOJ

Kaldino las Tedeschini veda 
apie milioną žmonių eise
noj prie Fatimos (Portuga
lijoj) Panelės švenčiausios, 
kuri. sako, pasirodanti žmo
nėms ir daranti visokius 
stebuklus. Sako, kad ir po
piežius turėjęs kelias Fati
mos vizijas.

'Keleivio’ Knygos

DĖL LAISVOS LIETUVOS

DEMOKRATINIO Į VISUOTINAS TVANAS
SOCIALIZMO PRADAI I t_

Į Ar galėjo būti toks tvanu,
Labai populiari ir naudinga šių apsemtų visų žemes rutulį ? Iš k*

dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens’ Kur tas v*n- 
Kaina ................................................ 36c duo yra dabar’ Ir kaip Nojus ga

lėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskaito

LSDP Užsienių Organizacijos ras-, knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
ta! ir dokumentai, sudaryti dėl bol- nas?” Kaina .......................• •••

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius-? Sį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ................... lOe
SOCIALIZMO TEORIJA 

Sis veikalas trumpais ir aiškiais
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bo
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymų ęaro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
vtso reikalaujamos 28 ypatos. 26e

novščiznos kaimu žymiai 
stipresnį rusų būrį ir jį su
mušė.

Apie lenkų generolų pa
galbą sukilusiai Lietuvai 
verta prisiminti, nes ir 
Chlopowski, ir Galgaudas, 
ir Dembinskis rekrutavo į 
savo kariuomenę lietuvius, 
o sukilėliai mielai prie jų 
dėjosi.

Gegužės 26 d. gen. Chlo- 
powskio kariuomenė * už
puolė rusus ties Narevka 
(bažnytkaimis 14 kilomet
rų nuo Bialoviežos) ir visai 
išdaužė du pulkus pėstinin
kų ir vieną kavalerijos pul
ką ir penkias patrankas.

90,000,000 Kiaulių

Gegužės 27 d. lenkų ge
nerolai Dembinskis su 3,- 
000 kareivių ir 4 patranko
mis ir generolas Gelgaudas 
su 8,000 vyrų divizija ir. 20 
patrankų pakilo iš Lomžos 
į Lietuvą. Dembinskis ties 
Rajgrodu susikovė su rusų 
gen. Sacken vedama ka
riuomene iš 3,000 pėstinin
kų ir 2,300 kavalerijos, ru
sus sumušę ir vijo link Lie
tuvos.

Gegužės 28 d. Pušėtos ir 
Prozoro sukilėlių daliniai 
susijungę traukė kartu į 
Gardiną. Nakčia iš Pušėto 
būrio vienas karininkas, iš
davikas Movcevičius, išėjo 
ir atvedė 2,000 rusų, kurie 
sukilėlius bemiegant už
puolė. Po trumpos kovos 
sukilėliai išlakstė, tik su 
vargu juos vėliau bebuvo 
galima surankioti. Kovoj 
žuvo po 40 vyrų iš abiejų 
pusių.

Geg. 29 d. Terleckio ve
damas sukilėlių būrys vyk
damas iš Kupiškio į Pandė
lį buvo rusų užkluptas ir 
sumuštas. Terleckis pabė
go tik su keliais raiteliais.

Vilniaus jaunimo dalinio

neviciaus ir Rabakausko, 
prasimušė. Virš 200 jau
nuolių žuvo, daugiausia iš 
Gronostaiskio ir Klimašau
sko burių. Gronostaiskis 
su Matusevičium sugebėjo 
pabėgti, o sužeistas Klima
šauskas pateko į nelaisvę.

Gegužės 31 d. gen. Chlo- 
powski užėmė Lydą. Ge
gužės paskutinėmis dieno
mis susirėmimai su rusais 
įvyko Žirmuniuose, Liep
laukėje, Grodke.

Po pergalės ties Rajgro
du gen. Dembinskis, vyda
mas gen. Sacken’ą vieške
liu Augustavas-Suvalkai- 
Kalvarija, birželio 2 d. užė-
me Mariampolę.

ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..26c 
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 

, Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateįtis gali buti ? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistų knygų. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų. 

Atsiminimai ir Mintys,
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.26 
KOKIUS DIEVUS ŽMONAS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievu garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiay- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygų. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos, čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautų, apie šeimynų ir 
apie darbų. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir <mi> 
nų. Kaina ................................... $1.00
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokia 
sapnai visokiais atsitikimais. Virė 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkaa 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina. ................................... .......... 26c

KODĖL AŠ NETIKIU 
J DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jia 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesu muš joks jėzuitas...........20e
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 

- ... j , tinkamai išmokti savo tėvų kalbų,
bintu mn«ii calvanrr,< irtai’- J t žemaitė pastebėjo aaug dalykų, ku- o senimas irgi dažnai nori pagilint
bintų mu.ų Sąivgoms Mdu Clulluok perdaug SU Ieva nų kiti nepastebejo, ir gražiai juos y,,,, raštiškų lietuvių kalbos žinojš- 

In 1 ... aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa- Šita gramatika yra.tinkama vi-
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke - ------

duoda

čių demonstraciją. Visi vy 
rai be kepurių. Ta nauja parašė buvęs Lietuvos prizedentas
mada atrodo neblogas da-. jaį yra stora," 300 puslapių knyga,

kurioje" buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimų, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių 

ų. Tų kny 
perskaityti.

ina ........................................... $2.00

Keturkojės, kaliais vadi- metais ir per 17 metų ban- Semau vokiečių n
, * -i • , “ .. kitu tautu didžiūnai, susiti-

dymų Amerikoje buvo is- k p-arvėie ar kur kitur pasai7ja . uau& -vvstvta vietinėms salvėms gaueje ai kui kilui, nuotykių u savo patyrimų,vystyta vietinėms saugoms viens -- Ri tursuodavo • gu™* hetuv,a‘ turėtų
tauios B bandomosi^'far- ? ‘.a“įmnanSo'^buto>■DELK0 RElKIA imogui 

mos paplito tarp kiaulę GERT «
i ■ v v i 0 iš šalies žiūrint atrodė,Belteville kiaulių bando- ka(, fia _usitiko kokie ma. 

moji faima išvystė sesias home[onu mu,os. 
kiaulių veisles, kurios visai

namos “ilgaveidės” kiaulės 
yra svarbi žemės ūkio ga
mybos šaka. Iš kiekvienos 
dešimties farmerių šeši au
gina kiaules, parduoda mė
są ir neblogai pelnosi. Bet 
ūkininkas, augindamas gy
vulius, neturi nei laiko, nei 
priemonių, nei moksliško 
pasiruošimo daryli su gyvu

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta ? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas

Ampriknip nnvnliai i r tri mažiau? Delko žmogui reikia cuk- AmeilbOje povanai Ilgi raus drūskos ir kitų panašių daly
kų“ Kodėl jam reiki, riebalų? Si- 

. „ , . .... 'tuos klausimus suprasi tiktai iš šios. , . bet tie Ką dar nešioja Ke- į knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
,m. a1 pures čia susitikę nesilank-;ka,na ** ..........................  lfc

. - Sto vienas prieš kitą, tik KUNIGŲ CELIBATAS
, • j . n • prieS gražiąją lytį pakelia §į knygelė parodo, kodėl Romosatsiveda tarp 9 ir 10 parše- vėmime TzU ir /-i u hzrt-P popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 

lin Atitranlcn« narcoliną hePule” del “ . a oene išaiškinta v;'sa jų bepatystės istori
niu. nuudunus purtai Vyrai išeis šimtu pro-‘ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš-

1 1 kijos nupuolimas. Šių knygą turėtų
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ii mylimosios ne
papultų į tokių kunigu globų. Para-

. __ . , šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D.,
SEsUClUl nUOiat sulietuvino Ferdinand de Samogitia 

Kaina ............................................. Z&c

tinka Amerikos sąlvgoms ir j * - • 
vj Ii • •• * i CtHUgCici bCKCptll 1H1 V \ 1liais visokius bandymus, kūnų auginimas yra pel

gerinti jų veislę. Tuo tar- ningas, 
pu rinka kiaulienai mėsai 
keičiasi, miestų vartotojai 
reikalauja mažiau lašinių ir 
daugiau liesos mėsos. Kaip 
auginti kiaules, kad jų mė
sa nebūtų perdaug riebi?

Į tą klausimą atsakymą

nes mėsa
randa pirkėjų, 
tai viena

oando duoti {TVVJlHl’ bnn_

nuo motinosjie auga vidų- centu laimėtojais, ui su ke 
tunai po 1.3o svaro per die- ,iks tik moterys.
ną, kol paauga iki 22a sya- Da karu Į,. kitokiu priežas.

Birželio pirmomis dieno- domieji ūkiai, kur patyrę 
mis sėkmingos kautynės su specialistai daro visokius 
rusais įvyko Užuguostyje, bandymus ir gyvulių veis

lės gerinimui ir su gyvulių 
maistu. Viena tokia ban
domoji farma yra Belts- 
ville, Md., kur 2,300 žmo
nių, vyrų ir moterų, tame 
skaičiuje keli šimtai moks
lininkų veda didelę, 12,000 
akerių žemės farmą. Ta 
farma priklauso žemės ūkio 
departamentui.

Toje didelėj farmoj 270 
akerių žemės yra skirti 
kiaulių farmai, kurioje 
kasmet 300 kiaulių šeimy
nų išauginama. Ten ir da
romi bandymai su įvairiau
siomis kiaulių veislėmis ir 
jų maitinimu.

Pasikeitus rinkos sąly 
goms. sumažėjus lašininių

ties Gura Balstogės apie
linkėj, Linkuvoje, Pakruo- 
juje, Biržuose. Birželio 16 
d. gen. Dembinskio ir gen. 
Chlopowskio vedama ka
riuomenė prisiartino prie 
Vilniaus, o tuo pat metu 
Tytuvėnuose pulkininko Ši- 
manausko sukilėliai susi
jungę su Herubavičiaus ir 
Šemiotos vedamais dali
niais, iš viso 5,000 vyrų, 
patraukė į Šiaulius, kuriuos 
gynė 900 apsikasusių rusų 
kareivių ir 4 patrankos. 
Sukilėliai nuo Šiaulių buvo 
atmušti su dideliais, apie 
500 vyrų nuostoliais. Čia 
žuvo broliai Astrauskai. 
Herubavičius buvo sužeis
tas.

Vėlesnėse kautynėse su 
rusais sprendžiamos reikš
mės sukilimui turėjo mū
šiai prie Vilniaus, Šiaulių il
ties Kaunu. Tose vietose 
sukilėliai pralaimėjo ir su
kilimas Lietuvoje pradėjo

Kiaulių pareikalavimui 
bandomoji farma pradėjo 
daryti bandymus su impor
tuotomis iš Danijos kiaulė
mis ir iš tų importuotų gy

ru gyvo svorio. Užauginti ~ vvm•T 1iki, ■10#„HarU gyV°. SV0ri° mažėjant, gal greitai įeisi 
rpikm .sftfi atžaru įvairaus , • -.-ireikia 360 svarų madon moterims susitiko,
pašaro. Iki nnkos svorio nusiimtį kepures ir

su lenktis prieš juos.kiaulės paauga nuo 5 
puse iki 7 mėnesių laiko 

Tokie yra ryškesnieji tų

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
i žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi.

I gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
_ __ _____  (bet tūkstančiai ir milionai kitų moterų.

iš Danijos atgabentųjų ir kuriam'Adomui)” Jei nOl'i į Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
čia pagerintųjų ar piltai- oyventi roiuie tai nesibi-'kuri tūkstančiai žmonių gyvena, bet

lių veislių požymiai. Bet 
kiaulių veislių yra visokių 
ir žinomiausios čia yra 
Chester White, Berksihre ir 
kitos veislės. Sukrvžioda-

Patarimas Adomui

(bet kuria Ieva).
leivis” parduoda jos rrštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi

“Parėillc vėlai iš links-' ,aikc Pirm°jo.. pasaulimo karo. Tuo rai io uiijvo se rastuose j, gražiai aprašo, gra
mos užeigos ir , z ~

ma įvairių veislių gyvuliusi-ario-i! S1OS rašytojos 
bandomoji farma iriasi Patinka atsius kėdėj slai JkųJ p. ba dornoji arma . g -. sį<ailvti laikrašti ir retkar- ™*it« pnžmrėj 
“ciii-octi” pačią pilninsnau- ... * . , . . las žemaites k1 1 “ ciais viena akimi depteltisurasti
šią—sveiką, mėsingą, greit

pavalgius' žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 
1 . . . | sų gyvenime būdų ir musų papro-genausiai Čius. Knygoje yra paveikslas su gar- 

- orĮoi's*os rašytojos parašu, taipgi paveik- 
ieglaudų, kurias Že- 

prižiurėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Buiotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito kasią sveihd, uiesiiiEd. giciv . . .... ..„i., riai nuzuce vokiečiai laike šito ka-aim-ančia vpislp korta au- -1 zmon3, kul1 cia Pat VaL> ro. Tai didelė knyga, 128 puslap.ų. augančią \ ei. ię, KUI ia et „ sigyrė vjenas gį. 1 su.garsiais raštais ir retais paveika-

gmant ūkininkai galėtų įsi . 1 >.8. Kama ....................... 50clių minčių vyras savo kai-kiaulių turėti gerų pajamų.
Kad suradus, kokia veis-į

lė yra geresnė, bandomoji’ Pavergęs Lietuvą priešą 
farma per ilgesnį laiką ve-! nesigaili nieko jai naikinti 
da rekordą: kiek vaikų' * “
kiaulė atsiveda, kaip par
šiukai auga. koks maistas
joms geriausiai tinka. Pa-

mvnui.

Ar, Tu, lietuvi, pagailės 
aukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
zinriT

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi- 
’arnius pasiųsdamas žodynų. Tai

siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 poal.
Kaina tik ................................... 41-00
TAVO KELIAS 1
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas...........26c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

laibai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Ma
kalas, arba Kaip Atsirado Kalkoa.“ 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... 10c

SOCIALDEMOKRATU A IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomia 
žiniomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Kaina............................... 20e
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir

kovotojai klaidžiodami mi- eiti prie liūdno galo. Apie 
škais, nesiekiant beveik jo- Vilniaus, Kauno ir Šiaulių 
kio kaimo, be poilsio pa- mušius pakalbėsime 
stogėje ir ugnies, išalkę, kantį kartą.
nuvargę, apiplyšę ir liguis- (Bus daugiau)

se-

vulių išvystė mė.sines kiau- našiai daroma su kiekviena 
les, kurios užauginamos iki naujai sukryžiota veisle, 
180 bet nedaugiau, kaip kol ilgainiui surandama pa- 
225 svarų, duoda daug lie- ti geriausia, arba pati pel- 
sos mėsos. Gyvuliai iš Da- ningiausia.
n i jos buvo atgabenti 1934 —F. V.

SENSAS ir NONSENSAS
Rašo Prof. ALIJOŠIUS SKURLUPADSKIS

Angliškai - Lietuviška* Žodyno*

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

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

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

Filosofiniais Klausimais
Spaudoj mačiau, kad 

viena organizacija nutarė 
“visomis galimomis jėgo
mis” remti negalinčius emi
gruoti iš Vokietijos lietu
vius.

Nedidelė naujiena. Ot, 
jeigu ta organizacija butų 
nutarusi sudėti po $5 nuo 
nario tam reikalui, tai butų 
kas kita.

Man teko aplankyti dau
gely miestų lietuvių klubus, 
kuriuos vietiniai *adina 
kultūros centrais.

Visur svarbiausieji tų 
klubų kultūros požymiai 
yra gana dailiai įruošti 
“barai,” už kurių ant len
tynų sukrauta daugybė 
įvairiaspalviais popieriais 
aplipdytų butelių, o dažnoj 
vietoj prie kiekvieno bute
lio yra prikabinti tam tikri 
numeriai, kurie patys savai
me pasako, kad čia galima 
pigiai nusipirkti kultūros, 
pradedant 25 ir baigiant 65 
centais už vieną išsižioji- 
mą.

•
Nesenai stebėjau judžiuo

STOS J KOVĄ

IM
šypsodamasis šen. Robert A. 
Taft praneša savo šalinin
kams. kad jis sutiks buti 
kandidatas j prezidento vietą 
nuo republikonų partijos, jei 
partijos konvencija 1952 m.

daugelį iš gyvenimo patyrimų para-
1 kišeninio dydžio, 400 puslapių kny-' šė K. Stiklelis. Kaina ............... 25c
; ga, su ištarimų nu.adymais. $3.00 ‘‘Keleivi*,” 636 Broadway,
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA So. Boston 27. Mas*.

I.abai įdomi knygutė šituo svarbiu---------------------------------------------------
; klausimu. Ja turėtų perskaityti kiefc-
: vienas katalikas ir socialistas. Pa- | Remkit biznierių*, kurie 
i rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- . ,, . . ttv i •

nas. Kaina .................................. 10c skelbiasi Keleivyje.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
o BIZNIO KORČIUKIŲ 
O SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
-e-PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

se kažkokią Berlyno vokie- vasarą ji išstatys.

<
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Viengungio Balsas
ir be 

Man 
iširsta 
neiin- 

šeimos

Skaičiau ‘‘Keleivio” 4! Taigi, šeimos irsta 
numery Šeimininkės straip- griovikų pagalbos, 
snį apie viengungius. Man atrodo, kad šeimos 
atrodo, kad šeimininkė ja- dėl abiejų partnerių 
me pasakė daug tiesos ir kamo pasiruošimo
gerai apgynė viengungių gyvenimui. Paklauskim, 
garbę. Iš tiesų, moterys kaip jaunos mergaitės žiu- 
perdaug susirūpino vien- ri i vedybas ir vedybini gy- 
gungiais. Jeigu jos dau- venimą ir kaip jos jaunys- 
giau savęs žiūrėtų, tai ir jų tėj auklėjamos, šioje šaly- 
pačių, ir viengungių gyve- je yra priimta matyli 12-14 
nimas butų laimingesnis, metų jaunikles rūkant ir 
Yra daug viengungių, kurie stumdantis su tokio pat am- 
gerai apsirūpino senatvei, žiaus vaikėzais. Kai is mo- 
gražiai sutvarkė savo gyve- kyklos grįžta būrys tokių 
nimą ir visai nesisieloja, jauniklių, tai jie pro kavi-Į 
kad neturi gyvenimo drau- nę nepraeis neužėję. O už
ges. Tai kam dėl jų mote- ėję kelia triukšmą, peizoja 
rims graudentis? ‘ stalus, mėtosi cigarečių

_ . _ nuorūkoms, mergaitės el-Ponios ------
straipsny, 
leivio” 37

KELEIVIS, SO. BOSTON

KAREIVIŲ RAMINTOJA

Mrs. Charles Kelly iš Burbank, Calif., pradėjo kampaniją 
už laišku rajinėjimą kareiviams Korėjos fronte. Jos 
trumpi, malonus laiškučiai kareiviams primena, kad žmo
nės namuose neužmiršta tų. kurie stato savo gyvybę j 
pavoju mušiu bukuose. Mrs. Kelly nutraukta šalia savo 
sunaus kareivio paveikslo.

silaiko nuo verkimo, tai tos' ŽEMAITĖ 
medžiagos ir lieka organiz
me, o jei jis verkia, tai jos 
yra išverkiamos ir tokiu bu
du pasidaro nepavojingos.

Vyrai todėl turėtų dau- 
igiau verkti ir savo ašarų

Kelionė į Šidlava
(Tęsinys) tur daug akių, o čia—šven-

—Musasis, sustojęs kely-ta diena! 
nesigėdinti. Pastebėtina, je,—vokavo šiauliškė,— • —Nesitikėjau, kad tu

• kad vaikai iki dviejų mene- liepė persiskirti, vyrai į vie- šiemet išeitumei,—tarė mo
siu amžiaus iš viso negali ną pusę, moterys į kitą. Iš- teriškė. 
verkti. Jie moka tik rėkti., skyrus, liepė šalia kelio at-j —Nei surišęs niekas butų 

V. J-s. sisėsti, paskui sako: “Su- manęs nesulaikęs, kaip su- 
meskite ant muzikantų, pa- žinojau, jog tu taisais eiti. 
trubočių, kiek galite!” Me-| —Per karčią mukąAr Galima Daryti
tėme, rodos, nedaug, išėjo išsikliudžiau ir ; 

* ar šešiasdešimts rublių. TV,O';
„ ~7~. Z Paskui sako: “Sumeskit, Guam saloje Pacifike yra an( mis šidlavoje kas. 

didele ligonine, vadinama ' J

vos
as nuo se- 

Kad mažasis vaikas 
nemiręs, nebūčiau išbūtų 

ėjusi.
—Greit numarinai: čia 

krikštynos, čia pagiabas,—
,, - , u • dien laikysiu mišias už sa-Guam Memenai Hospi- v0 burį „ Sumetėm,. jr ant 

ta.. Ligoninėje dirba dak- mjši nežinau ne_
tarai chirurgai Augustas beskaitė. Paskui *k

3t. ?Iks:/-Kiek kas beišgalėsite, nu-!pakviesite, 
as ,t.us <a aras reipesi neĮkke jr anc apieros Pane- —Juk senis buvo pa- 

vienas vyras ir prašę, kau ,?j Š¥endaasiai.„ d ant t -juokėsi
daktarai p sterilizuotu. T . » r J

; Laktarai sutiko padaryti! -1®’ įe’ negana veda,
tokią cperaciia. Bet kada!™^ dar 5 P^inipina|

‘tas

prisilenkęs juokėsi, — lau- 
kaiu, kada mane i kumus

Kubilienės 
tilpo “Ke- 

buvo

O. 
kurs
Nr., buvo pada--augusieJ-i tik kraip0 peėias 

ryta perdaug griežtų spren-L. sten iasi ku0 eičiau iš 
dunų apie viengungius Jų kavjn& &inešdinti.
gyvenimų ponia Kubiliene tų vaikėzų ir mergaičių
labai jau tamsiai !Slvalz_iįšaUga žmonės, kurie vėliau 
duoja. Apsileidę, nesvarus, veda$i Koks buti 
šykštuoliai, palaidūnai ir
šeimų griovikai—štai kokį 
vaizdą patiekė mums p.
Kubilienė apie viengun
gius. Jie neturi gyvenime 
tikslo, jie painiojasi šei
moms be reikalo, jie miršta 
vieniši ir apleisti ir tt., iri mu, 
tt-giaudeno p Kubiliene. nu0 vaik 
Gal ir gerai, kad kai kurios - - -
moterys pasišauna vien
gungius mokyti, kaip ant 
svieto gyventi, bet man at
rodo, kad viengungius mo
kyti yra pervėlu. Kokie jie 
buvo, tokie ir liks, nežiu-j 
rint, kiek pamokslų jiems 
bus išberta. Bet pažiūrėki
me, ar viengungiai 
tokie juodi, kaip juos 
Kubilienė nupaišė, ir ar

giasi kaip laukinės ir viena 
po kitos ruko cigaretes. Su-

rai
cperaciia

vyras atėjo ant opera- 
cijos, daktarai atsisakė jį 
sterilizuoti. Jie teisinosi, 
kad įstatymas neleidžia 

'jiems tokios operacijos da-

Lietuvaite Operoj ėjo už scenos ją pasveikinti^11-
_____  ir apdovanoti gėlėmis. Tas vyra

Girdėjau nusistebėjimų, ’buti sterilizuotas, pristatė 
kodėl tokia artistė kaip!* gydvtoių liudijimą, kad 
Barbara Darlys nepasirodo žmona, dėl silpnos syei-

Rašau sėdėdama aukšta- dažniau scenoje. Esu tik-!katos, negali turėti vaikų.

Barbara Darlys-
Halkoj’

-Pažiba

kuris norėjo
f

vaikštinėja po klubus, nak- dalinti. O tie įspūdžiai, ku- tos laimės ateityje, 
tinius barus ir vartoja svai-iriuos gavau vilniečio kom- Grįžtant prie “Halkos, 

gėrimus, nes ji pozitoriaus Moniuškos ope- reikia pasakyti, kad visas
___ _____ iTnnci . stės pripratusi; roj “Halka,” neabejotinai oastatymas buvo geras. Ki-

Įbuti draugijoje. seimos priklauso prie maloniu.
židiniui tokios merginos >__________________ _
mažai laiko turi, todėl ne
nuostabu, kad su laiku šei
ma pailsta. Taigi, ažuot: 
rūpinusis apie viengungius, Į 
kurie jau senai suaugę ir 
baigia pasenti, ar nereikė- 

.:tų moterims susirūpinti 
1 al mergaičių auklėjimu ir 

Iškirti tam daugiau dėme-:
, , , .šio. Tuomet nereikės grau-jiems verta pamokslus ber-dentis (]ė, vien iu 

ti? Paimkim, pavyzdžiui, i . .
sky-rybų klausimų. Musų Newarko viengungis.
laikais skyrybų, ypač Ame-j _____ ____________
rikoje, labai daug įvyksta.
Ar galima tvirtinti, kad iš
irusias šeimas išardo tre
čias “griovikas”? Skyrybų 
priežasčių yra visokių, ta.
Kiekviena šeima turi savo z —:—
skyrybų priežastį, bet tokių Savos ašaros yra karčios, 
šeimų, kurias išardytų svetimos—tiktai šlapios, 
“viengungis,” nėra daug.' —Patarlė.
Labai dažnai iširsta šeimos,! —:—
kur vyras ir žmona labai Ir arklys arklio dykai ne-

ir vedėsi iš “didelės kaso.. I

ti svarbus solistai, ypač La- 
dis Kiepura, puikiai daina
vo ir buvo šiltai priimti.

Didelis choras, spalvingi 
kostiumai,

supranta, ką reiškia sterili- 
” zacijos operacija.

Dėl daktarą atsisakymo
daryti sterilizacijos opera-

nusi.’ TU.'!-
sakė ligoninės vadovybė ir 
padarė viešą papeikimą 
tiem daktaram. Ligoninė

PATARLĖS
—

Tinginiui visuomet sven-
I-

K
Ponia Nora Gugiene

savo žmoneliais . . . mezlia
vomis ir apieromis . . .

—Kiek tų apierų kas me
tai čia suneša!—tratėjo bo
ba.—šešis metai, kaip šid- 
lavą pažįstu, kaip tiek, taip 
tiek, nieko įvairiau iš tų 
apierų neištaiso.

—Kiek čia šiandien svie
to, svieto!—rokavo vyras. 
—Kad kiekvienas po ka
peikėlę mestų, oho! Mudu, 
Juozap, kaip sakai,—juo
kėsi kitam vyrui,—gerai 
įkauštumėm už tas kapei
kas!

baletas 5a^°- kad įstatymai ne- 
nemažai prisidėjo prie vi- draudžia daryti sterilizaci-,“ --- r . rejlęa}aSJ

geras

abudu,—vos įkalbėjau, kad 
šykštus, nieko nepastatys...

—Na, gerk, gerk, atauš 
arbata,—maišydamas jos 
arbatą, ragino, vyras.

—Mane girdai, o pats ko 
negeri? Kaip apsigersiu, 
turėsi vargo. . . Kame nak
vynę dar . . . gausi surasti.

—Rūpins Dievas. Gera 
nakvynė buvo pernai,— 
pasilenkęs klausė,—kur va
žiuoti nakvojome?

—Labai gera ... ant šie
no gera buvo gulėti.

—Taigi tą pačią darži
niukę turiu ant viso laiko. 
Šiltai išmiegosi. . .

—Nedėlioję tęgrįšime na-—Kur tau užteks po ka- 
peiką,—tarė antrasis,—bus,mo- 
ir rublinių ir pusrublinių “Taip, laiminga šiemet 
ant apieros įdrėbtų. Nebi- šidlava. . . Pernai tik dvi 
jok, žino kunigai, ką darą! dienelės, šiemet bus ketu

rios. . . Kažin kaip kitą me- 
—Juokdamos, vyrai pasi- tą Dievas duos,—bučiuoda- 
traukė toliau, ir aš slinkau mas rankas kalbėjo.—Gerk, 
miestan vakarienės veizė- išbaik, dar liepsiu pripilti, 
tis. Į —Užteks, užteks!—kra-

Kas tų balaganų ant rin- tesi moteriškė,—taip užkai-
sapusiško operos pasiseki- '■&’ 'ra .rip;ta?, ^k^^-Jkos, kas to svieto po bala- tau, kakta rasoja. . . 
mo. ganais! Žydams šventė:; Įėjo daugiau žmonių—

žmonės sukasi; visur pyra- vietos reikia: užmokėjęs,Civic Silverman sako, kad 
pasielgimas (atsi-

Chicagos Civic Operai13™
buvo pilnutėlė publikos, daktarų pasielgimas tarsi- gų, surįyt kiaušinių, duonos spūdinau lauk. Turėdamas 
'Manau, kad keli šimtai -'akylas daryti operaciją) prikrauta. Urmuliai verda, laiko žiopsodamas. trau- 
žmonių grįžo namo negavę neetiškas. Gydyto- šnypščia — tos arbatėlės kiau atgal ant bažnyčios,
cilietiy) Chicagiečiai tą va- T4 Pi^eshioj to. s papeiki- norg galVą trink! Visur Po ilgu balaganu klega, 
karą turėjo malonumo pa- mas - ra iabai griežtas. užkviečia, po dvi kapeikas juokiasi apsėdęs stalas jau- 

stiklinėlė, saldžios, kaip su- nuomenės, vaikinų, mergai- 
lns Vipnnr irpraL kitur čin Voln vo.'n’mc •

matyti ir išgirsti gerą ope
ros spektakli ir manau, kad 
jie ir ateityje neužmirš, ko- 
kį tikrai didelį įspūdį pada
rė lietuvaitė Barbara 
'ys Halkos rolėje..

Nora Gugienč,

Labai senai mes laukėme Vnrm Tiirč/n 
progos išgirsti savąją daini-j r 1
ninke Barbara Darlvs. S Daugiau Verkti!
lių 7 d. opera “Halk
kaip tik tą progą suteikė. Kai mes buvome maži ir 

Barbara Darlys dainavo kartais verkdavome, tėvai 
Nei vienas Į savo ranką svarbiausią Halkos rolę. Iš- mus bardavo, sakydami,

pa-

LENKIJOJ NERAMU los. Vienur gerai, kitur cių, kaip ant veseiios; visi, 
geriau, neįmanau kur ir matyti, saviškiai, ar gerai 
įlysti. \ isur žmonių apsė- pažįstami; visi arbatą ge- 
dę stalai; perka, valgo, ar- ria, stalas apkrautas pyra- 

Vaikinai dar iš kiše-

Rusų okupuotoj Lenkijoj 
Dar- vis dažniau pasitaiko sabo

tažo aktų ir dažnai trauki- batą geria, kiti prie arba-gaiš.
niai su rusų kareiviais nu- įos, užkandos savo ryšelį nių cukerkas pila mergoms 
leidžiami nuo bėgių. Rusi- prasiskleidę, valgė. Iš po ant stalo ir į skleistus; 
ja savo kariuomenę į Vo- vieno balagano pavalgę toms džiaugsmas, klegesys, 
kietiją siunčia laivais per!žmonės išėjo, vietos prasi-j Rinkoj tamsu, žmonės 
Baltijos jurą, kur rytinės į tuštino; įlindęs, paprašiau į vaikščioja, stumdosi, rodos 
Vokietijos uostai stiprina-arbatos, pyrago—tuoj man visas Šidlavos svietas pasi- 
mi. 100,000 darbininkų pastatė ant stalo. Atsisė- Į pylė. Visus ča palikęs, 
dirba prie pakraščių sustip- dau; žiuriu—priešais mane traukiau ant koplyčios. Ka
tininio darbu.

jauni
meilės.” Po metų porelė į 
jau ieško “divorso,” nes 
“charakteriai nesutinka.” nekanda.

LIŪDI PRIE VAIKUČIO DOVANŲ

Michi^an City. Ind.. is Sv. Antano ligoninės kas tai pa
vogė penkių dienu amžiaus vaikutį. Policija vaiko vagių 
ieško, o tuo tarpu vaiko teta ir senutė liūdi prie sudėtų 
vaikui skirtų dovanėlių. Mažas pavogtasis vaikutis yra
Mrs. Franees Lyons sūnūs.

girdus pirmuosius jos malo- kad verkti yra negražu. Iš 
naus soprano garsus, mes tiesų verkti, ypač vyrams,

Į visi lietuviai žvilgterėjome netinka, bet tai sveika. Jau 
viens i kitą, kiekvienas sau kuris laikas pastebėta, kad 
galvodami: “Taip, tai mu- moterys rečiau serga sun- 
įsų Barbara.” Jai pasiro- kiomis vidurių ligomis, ne
džius scenoje, publika pasi- gu vyrai. Kai kurie dakta- 
tiko ją šiltais aplodismen- rai yra nuomonės, kad mo

“Keleivyje” naudinga yr» 
daryti visokius biznio skel apidruktė, jau sumitusi, bet
biraus ir osueikniimus.

ant to paties stalo geria ar- čia gražiai begiedą! 
batą įstabi pora. Moteris-. patrubočiais, klematomis— 
kė dikta, baltai raudona, malonu girdėti. Svieto dau- 

i j a *. K~*'gybė lauke, apstoję, klau-

u

tais.
“Halkoj” Barbara Darlys 

pasirodė pilnoj savo aukš
tumoj ir tikra artistė. Jos 
turtingas plačios skalės bal
sas patenkino tiek dramati
nę, tiek lyrinę dalį šios ne
lengvos rolės. Ji gerai kon
troliuoja savo balsą ir nu
stebino klausytojus puikiu 
aukštųjų gaidų pianissimu.

Vaidybos atžvilgiu ji irgi 
pasirodė gabi artistė, įtiki

i terų dažnos ašaros apsaugo 
jas nuo vidurių ligų.

Pasirodo, kad ašaros-yra 
viena iš priemonių pašalin
ti kenksmingas kunui me
džiagas. Ašaros savyje tu
ri daug druskos ir visokių 
cheminių me Ižiagų, kurios 
organizmui yra kenksmin
gos. Tos medžiagos atsi
randa kūne nervinio sukrė
timo pasėkoje. Juk niekas 
neverkia būdamas norma-

įnančiai suvaidinusi Halkos liame stovyje. Verkiame iš 
į vaidmenį. Be abejo, visi gailesčio, iš pykčio, iš šird- 
lietuviai, atsilankiusieji į gėlos, iš skausmo, žodžiu,

NELAIMINGOS KORTOS

Barniai dėl lošimo kortomis 
pasibaigė šūviais Donald Ben- 
son šeimoje. Vyras nušau
tas negyvas, o moteris, Mrs. 
Miriam Benson, apklausinė
jama policijos dėl vyro mir
ties. Benson šeima gyvena 
Wheaton, III., čia žmonos pa
veikslas.

šią operą, ne tik gėrėjosi 
lietuvaitės puikiu pasirody-

verkiame tuomet, kai musų 
nervai yra suerzinti. Ner-

mu, bet ir didžiavosi, ture- vų suerzinimas veikia į vir
dami tokią talentingą artis- škinimą ir kraujo cirkulia- 
tę kaip Barbara Darlys. ciją ir tuomet organizme

Operai pasibaigus, bu- atsiranda kei ksmingos me- 
riai lietuvių ir svetimtaučių džiagos. Jeigu žmogus su-

graži. Vyras jaunesnis, dai
lus, suraitytais ūsiukais, 

į meiliai apie tą moteriškę 
glaudosi. Ji siurbstą arba
tą, o jis ne tiek geria, kiek 
prisikišęs jai šnibžda.

Aš, busiąs nieko neišma
nąs, valgau ir į juos tėmi- 
ju. Ji išbaigė savo stikli
nę, vyras pašaukė daugiau 
įpilti; pastačius arbatą, vy
ras Įkrovė gerai cukraus ir 
iš po to stalo—kliu, kliu, 
kliu! įkliukino į jos stiklinę 
iš plėčkutės su raudonu po
pieriuku.

—Ką dirbi, Juoze? Ga
na ! Nepaeisiu kojomis... 
Nebegaliu gerti, taip daug 
vertei,—gyniojosi moteris 
kė.

—Išgerk, nebijok, dėl to 
lašo nieko nėjusi. . . Kuo
met gi daugiau bemylėsiu? 
—Bučiavo jai rankas.—Su
lauktoji man proga. . . . 
Nuo pernai šidlavos pirmą 
sykį susieinava. Gėrk! Ki

šosi; lindau į vidų, ir čia 
svieto kupinai, rodosi, visos 
Šidlavos svietas čia susirin
kęs. Daugiau iki pusės ko
plyčios vainikas žmonhj ei
na keliais apie altorių—vos 
tik pakruta per daugumą, 
o ant altoriaus, už alto
riaus, pinigai, drink-pa- 
drink lekia. Kažin kame 
tie žmonės besisukinėja, 
kur žadėjo įkaušti už -tas 
kapeikas,—pamąsčiau.

Pagiedoję litaniją, dar 
keletą giesmių, karunką, 
giedotojai sušilo, pavargo 
ir patrubočiai: aš. besiklau
sydamas apšilęs, ėmiau 
snausti. Galėjo buti jau no 
dvylikos, o svieto koplyčioj 
nesimažino. Išėjęs laukan, 
žvalgaus, kur čia nakvynę 
gauti. Paskui susirangiau 
užvėjoje ir gana—bene ki
taip guliu ganydamas ark
lius, ne bėda, bile tik pa- 
gada.

(Bus daugiau)

9
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|Iš Plataus Pasaulio
Bombardavo Laivą Ginčas Berlyne

Rusai rugsėjo 14 d. Bal-1 Rytinės Vokietijos poli-' 
tojoj juroj netoli Archan-cija Berlyno mieste spalių 
gelsko numetė Į vieną ang- 19 d. užėmė sklypą žemės, 
lų prekybos laivą tris bom- kuris iki šiolei buvo skaito- 
bas. Laivas buvo sukies- mas esąs vakarinėj miesto.
tas, bet kada anglų laivo 
kapitonas pasiskundė ru
sams, jis negavo jokio pa

dalyje, amerikiečių zonoje. 
Amerikiečiai tuoj pat pa
reikalavo, kad neteisėtai

aiškinimo. Spalių 18 d. to , užimta miesto dalis butų 
laivo kapitonas pasiskundė grąžinta ir kad bolševikų 
Anglijos karo laivyno vir- policija iš ten pasitrauktų, 
šininkams dėl jo laivo bom- Derybos eina.
ba įdavimo.

Indokinijos Vadas
Stalino Linkėjimai . _ ,

Prancūzų generolas Jean 
Šiaurinės Korėjos lėlė de Lattre de Tassigny, po 

premjeras Kim pasiuntė apsilankymo Washingtone, 
Stalinui širdingos padėkos grįžo j Indokiniją vadovau- 
telegramą už ‘‘pagalbą ir ti prancūzų ir anamitų ka- 
paramą” kare prieš Jungti- riuomenei kovoje prieš ki- 
nes Tautas. Stalinas atsa-nų bolševikų remiamus ln- 
kė telegrama, kurioje linki do k i n i j o s “partizanus.” 
Korėjos bolševikams per- Mušiai su partizanais atsi- 
galės “kovoje už laisvę ir naujina šiaurinėj Indokini-

BAIDO MAŽĄ NORVEGIJĄ

Maskva pasiuntė mažai Norvegijai grasinantį laišką dėl 
tariamo ginklavimo ir traukimo į Atlanto Pakto gynimosi 
sistemą tolimoj šiaurėj špitcbergeno salų. Norvegija at
siliepė, kad Špitcbergeno salos nėra ginkluojamos, kad 
Atlanto Paktas yra tiktai gynimosi įrankis ir kol Rusija 
nepuola, ji gali buti rami, maža Norvegija jos neužka
bins. žemėlapyje matosi špitcbergeno salos kryžių pažy
mėtos.

GllVUlioi ir S Dūll'OS Johann Paulat- Julius Partik-jvyno kainas didžiulė Guild • U r lėnas, Antanas Perkūnas, Kat-VVines firma. Ji parduoda*
Better Institute, Zis P° 49 i

darydamas su gyvuliais buryt5. R“asakyti, kad Ka- į
oandvmus, priėjo išvados, —:— ... .. 1 . . ’
kad daugumas gyvulių ne- Spaliu 20 d. laivu “General 1 oiniJ°a Y/nai .. ve Y 1 
skiria spalvų. Jiems viskas Blatchford- atvyko šie )ietu. >Ta tos pačios msies, nezm- 
atrodo kain fotoerafiioie 'iai: nnt ar krautuve_ ima uz
nes iie mato tik 'juoda ir Stas’,s BaniHa, Petras Bige- bonkiį $l.lo, ar lo centus.
baltą spalvas. Bandymus , Jonas »**“**• 1
minėtas institutas daryli- Boskevicus. Halina Dilys. Ju-

nepriklausomybę.’ jos dalyje.

Vokietijos Plienas

Vakarinės Vokietijos plie
no gamyba iki šiolei buvo 
apribota iki 12,000,000 to
nų per metus. Dabar Va
karų valstybės nutarė pa
naikinti Ruhro pramonės 
priežiūros tarybą ir kaip 
tik vokiečiai priims Schu- 
mano planą, plieno gamy
bos apribojimai bus panai
kinti.

Italija Tarpininkautų

Italijos ministerių pirmi
ninkas A. De Gasperi, kal
bėdamas parlamente, pasi
siūlė, kad Italija mielu no
ru tarpininkautų tarp Ang
lijos ir Egipto kilusiame 
ginče dėl Suezo kanalo ir 
dėl Sudano. Kol kas nei 
Egiptas nei Anglija pasiu 
lymu nepasinaudojo.

Taikos Kongresas

Kroatijos sostinėje Za- 
grabe posėdžiauja “taikos 
kongresas,” kurį sušaukė 
Jugoslavijos ko m u n i s t ų 
partija. Į kongresą atvyko 
iš 18 šalių keli šimtai dele
gatų. Stipri delegacija į 
kongresą atvyksta ir iš 
Amerikos.

Laikas užsisakyti “Kelei- 

kalendorių 1952 me*
... , , . liūs Gataveckas, Bronius Gir-,

įvairiais bucais, pat., ža(jas Zofija Gurkselytė, Juo
sėdavo maistą gyvuliams zas jablonskis, Bronius Ka- , .. .
ant spalvoto popieriaus, ar- manmantauskas. Petras Kava- Uinl- Uaug lntormaciBi ir 
ba apšviesdavo vietą, kur liūnas. Jurgis Gudaitis, Anta- j a^s>TWHĮi Kaina 50 centų, 
guli maistas, spalvota Švie- nas Keleris, Vincas Lietuvnin-

vio”

sa. Tas spalvas ir jų stip- kas, Aleksandra Šukienė, Pra- 
rumą keisdavo. Gyvuliai nas Vindašius ir Vincas Vosy- 
galėdavo rasti maistą tuo- kus-
met, jeigu jie matydavo, 
spalvas. Iš bandymų paaiš
kėjo, kad gyvuliai, kurie 
dieną miega o naktį me
di
B

PAIEŠKOJIMAI
i Paieškomas Kazimieras Mačiulis 
'arba Charl Michal, atvyko Ameri
kon 1906-1907 metais iš Šiaulių mie- 

Įsto. Lietuvoje vertėsi kiaulių ir mė
sos prekyba. Paskutinis laiškas iš 
jo buvo 1939 m. Turimomis žinio- 

Tz ... ..... , , . mis, 1939 m. buvo našlys, turėjo dviKalifornijoj šiemet labai dukras ir savo namus Amerikoje.
Pran- 

ku-
yra gaminamas vynas. Ka- rie žino apie Charlį Michala arba 

nors Jie dieną nemiega, lifornija pagamina 85 nuo- JSSSt
irgi spalvų nemato. Mok- šimčius viso Amerikos vv-.šird,npai ^anai Mačiulis 

399 Ž-A—19th Št.,

Vynas Atpigo
- —v. --- KailIOrniJOj Siemei įaDai dukras ir savo namus Amerikoj

užderėjo vynuogės, iš kurių ci£^° p^u'vS/
3el -ane&, Kai ves n aiKiiai, vra oraminamas vynas. Ka- rie žino apie Charl) Michala ;

šimčius viso Amerikos vy 
alininkai sako, kad anks- no jr jį nustato vynui kai
čiau tie gyvuliai, kol nebu- nas_ Kai vynuogių derlius 

. vo prijaukinti, dieną mie- tenaį buna gausus, vyno
daugiau mokinių mokyti nebe- nieko negelbėjo ir Stalino gau-godavo, o naktį atgydavo. baeaminama daugiau ir jo 
«aus- ;j°s ir šiandien smaugi ir taip Vėliau, kai jie pasidarė na- £a*L„ nukrinta Pavvz-

šitą pavyzdį noriu pritaikinti jau sugniužusią Lietuvą. maniai iu akvs nepasikeitė • * * -J» laikraščių rotoriam. Jie Tamsia gerai linai i, s^u ^‘ji^rnam t“^odą k VVnU°‘nU
rašo, o mes skaitome ir beskai- dos, ar radio pranešimo, kad u i. . . i
tvdami kartais daugiau iš- Jungtinės Valstybės nusistatė ' " i bPa_ • 
mokstame, negu patys redak- išleisti ginklavimus*; 65 bilio- ^ai nera nustatyta, &r 
toriai. Todėl jeigu skaitytojai nus dolerių metams. Jeigu'PaXas matantieji gyviai 
parašo ką nors į laikraštį, tai aukšti .Jungtinių Valstybių pa- jas taip mato kaip Žmo

Brooklyn, N. Y.

APŠIVEDIMAI

aziui,
derlius

pernai 
Kalifornijoj 

prastas—ir vyno kainos bu
vo pašokusios.

Šiemet gi vyno

vvmmtrill ' Administracijos paaiškinimas: Už
skelbimų turinį laikraščio adminis- buVO tracija neatsako ir deda juos taip, 
kaip Kauna juos parašytus. Pataiso 
juos tik tada, kai skelbėjas to prašo.

Anglijos Karalius

Anglijos karaliaus Jur
gio šeštojo sveikata po ope- 

' racijos gerėja ir paskuti- 
’ niais pranešimais karalius 
!jau atsikelia iš lovos ir po 
kelias valandas per dieną 
vaikštinėja. Karaliui buvo 
padaryta sunki plaučių 
operacija, sako dėl vėžio li-

Paieškau susipažinimui draugo, kainOS tarp 35 ir 50 mėty amžiaus. Gali 
, T- ... ,but *r našlys ar divorsuotas, su vie-pradejO kristi, nes KallfOl'- nu ar dviem vaikais—-nedaro skirtu-

redaktoriai neturėtų to mesti į reigunai tikėtų į rožančiaus ga-nės. Mat, spalvą nustato nįį0j užaUgo daugiau kaip rintis ^Kltokie^iš^kil'r 
į gurbą. Redaktoriai kartais lybę. kaip Tamsta rekomenduo-ne akys, bet smegenys. La- 3,000,000 tonų vynuogiųJiauna našlė, myliu vaikus ir teisingą
parašo ir patys užmiršta, o ji. tai visai ginklavimąsi turėtų gai galimas daiktas, kad ’ ’ mj.
skaitytojai skaito kiekvieną ei-,sustabdyti, o ginklavimosi vie- spalvas skiriančio kokio
lutę ir atsimena. Skaitytojai toj tik pliekti rožančius ir vis- pors paukščio smegenys

c.a „------““T, išgautu, ko tik norėtu Sadirba kitaip\egu Žmogaus,idauriau
vo piliečiams -sutaupytų daug -- raufJona soalva aaH?ia?- _
•išlaidu ir su rožančium netto. Jis raudoną spalvą Kol kas šituo karnų knti-
stalino žiaurias gaujas išvytu rnat>s klįa1.?’, Ją maJ° mu naudojasi tik pilstytu- 
iš Lietuvos. Kam šiandien Ko- žmogus. Į sį klausimą mok- vės, kurios perka vyną di- 
rejoj Jungtinių Valstybių ir ki- slinmkai dar netun atsaky-kiekiais, pilsto jį Į 
tų šalių jaunimas lieja krau- mo. O patys gyviai apie bonkas ir pardavinėja krau
ją? Ar jie nežino rožančiau? tai nieko nesako^ tuvėms savo firmų vardais,
galybės? J.e geriausiai bu\ -------------------------------------- Bet paskutinėmis dienomis
galėję sėdėt’ namie ir rožančių J IRTI/V IT J Jau ir krautuvėse vynas siu-J p^eidku ju/kaTbutų S’u/mm
kalbėti, ir su rožančium tuos 2V 21 (J JI LiILil C V IU kaino- a^ia«- Aš esu atvykęs į
bolševikus būt išviję iš Korė- • 1 • 1^ • c iKa"a^> 28 aJpziays. «. ’ . J /ViilUI V/M 21J mis: kai kurios firmos nu- aukščio, atrodau neblog*!. Atsaky-JOS. Kas sugniuždė Hitlerio * . „Z . . siu tik i rimtus laiškus. Prašau ra-------  pigino jau po 60 ir lo centų -----

jaučiasi. kad jie yra laikraščio ką išgautų, ko tik norėtu. 
:r savininkai, ir rėmėjai. Laik
raštis turi jiems tarnauti.

Su pagarba,
STANLEY KURAS.

Alliance, Ohio.

Laiškas Prelatui Baltrūnui

šiomis dienomis pasiunčiau 
mano laišką prelatui Balkunui. 
Jo turinį noriu pranešti ir “Ke
leivio” skaitytojams, štai jis:

gos.

KAS MUMS RAŠOMA
Žodis Redaktoriams

Gerbiamieji! Gal ir man 
reikėtų paminėti koki jubilėjų, 
nes su šiuo laišku prisiunčiu 
jums prenumeratą už 40-tus 
metus. Pradėjau skaityti jūsų 
laikrašti 1911. kada prieš Kalė
das tais metais gavau darbo 
Pullman vagonų kompanijoj ir 
gavau pirmą pėdę. $30 už dvi 
savaites, ir nutariau užsirašyti 
kokį nors lietuvišką laikraštį. 
Nuėjau pas Joną Žalį. 114— 
107th St.. Roseland, III. Jis 
man padėjo visus tuomet ėju
sius laikraščius, sako, pažiūrėk 
ir pasirink, kurį nori. Pasižiu
rėjau ir pasirinkau “Keleivį” 
apie kurį buvau jau girdėjęs. 
Per 7 metus pas tą patį žal| 
ir laikraštį gaudavau, nes gy
venau pas tokius pamigusius 
fanatikus, kad bobos laikraštį 
pagavusios sudegindavo. Vė

liau kai išsikėliau iš Chicagos, 
ta< vėl turėjau vargo laikrašti 
gauti, iki įsigijau savus namus. 

Dabar papasakosiu mažą 
ietikį iš savo gyvenimo, jei

gu laikraščio cenzūra leis. Ka
da buvau mažas, mokiausi kal
vio amato. Vieną kartą dirbau 
bet kaip ir nebekreipiau dė
mesio, ką meisteris sako. O 
jis mane pradėjo barti ir sako. 
,kad jei aš taip darysiu, tai nie
ko neišmoksiu. Aš jam sakau, 
kad gal ir mažiau išmoksiu, 
kaip jis, bet man ir to užteks. 
Tada kalvis man pasakė tikrą 

i pamokslą, sako. jei mokaisi, tai 
turi išmokti daugiau už mane, 
nes kitaip nieko neišeis. Sako. 
aš daugiau padarau, kaip mano 
tėvas, o tu tur*; daugiau pada
ryti negu aš. Be to. tas kalvis 
dar pridėjo, kad jeigu aš pas 
jį nieko neišmoksiu, tai jis

1

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Ra«baininka» Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią broiiurą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var- 
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais jrfinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltiaž ji nosinei 7

Broiiurą didelio formato, graliais virielisis, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 28 cent. Gaunama “Ke
lei vio” knygyne:

KELEIVIS

Urminės vvno kainos Kali
fornijoj nukrito jau 40% 
ir sakoma, kad kris dar

I gyvenimą. (44,
Marija Petkus,

6833 South Racine Avė., 
Chicago 36, III.

Paieškau amerikietės lietuvės mer
ginos, nuo 17 iki 35 metų amžiaus. 
Aš esu daugiau kaip 28 metų. Svo
ris pageidaujamas nuo 135 iki 155 
svarų ir daugiau kaip 5 pėdų ūgis. 
Gali būt šviesiaplaukė ar tamsia- 

“ Į plaukė. Aš esu 5 pėdų 8 colių. Pra
šau prisiųsti ir savo fotografiją.

J. B. Linson, (43)
36 Maujer Street,
Brooklyn, N. Y.

Ieškau mergaitės vedybų tikslu.

Gerbiamas Tamsta: Tankiai mašiną, rožančius ar karo ma- .. nflfjnot;eq nauįai atw- ' " r* w '
aš klausau -Amerikos Balso-i«"^ Taip ir Tanui, pr> BAU’. F*'10"’- R"™.™“? C?'
iš New Yorko,kuris pas mus žinsi. kad Stalino galybę irgi įšsik’ėirNew Yorke, jaU ,nU° 1>U^P1UC1O menesio
girdis; visai aiškiai. Ypač ge-įsugniuždys tik kumštis, bet t k Let dėl ten kilusio ‘dokų darbi- parduoda savo vyną krau-
rai ir aiškiai girdisi 2:45 vai. ne rožančius. njnkų streiko kai kurie laivai tuvėms po O( centus bon-

1 popiet Albertos laiku. Spalių Kaip Tamsta gerai žinai, ar- buvo nukreipti į kitus uostus, bet krautuvės iki Šiol 
6 d. 2.45 vai. popiet aš girdė- Įru kartu užimant Lietuvą bol- Todėl atvykimo uosto nepa- vis dar laikėsi $1 kainos,
jau ir Tamstos graudų ir šeškams, arti pusės kunigų ir duodame.

j trumpą, pamokslą. Tamsta kai- neĮ vyskupų iš Lietuvos pasi- Spalių 16 d. laivu “General 
traukė į Vakarus. Ar jie neži- Mirlr” atvyko šie lietuviai: 
nojo rožančiau? galybės? Ne- Stasys Asenavičius, Povilas 
sąmones Tamsta kalbi su savo Ališauskas. Stasys Baltrusis, 
rožančium. Su rožančium nie- Algirdas Dilba, Jonas Danie-

,daug galingesnis priešui nuga- ko negalima atsiekti. Stalino liūs, Magdalena Gataveckienė, 
lėti negu bombos ar kiti karo ;gaujoms iš Lietuvos išvyti rei- Juozas Kaminskas, Romas Kar- 
pabuklai. Su rožančium viską kun,§įįo> reikia karo maši- čiauška.?. Povilas Kunstmonas, 
galima nugalėti. Ta.p Tamsta nos, tik jokiu budu ne rožan- Algirdas Kurauskas, Emilis 
išreiškei savo nuomonę apie ro-'čiauS. Jeigu kumščio nebus, Kyliavas, Alberta? Kvecas, 
žančiaus galybę spalių 6 d. ^aj Stalinas ir nesitrauk? iš už- Vladas Navickas, Antanas Sne- 
Mes klausydami ^Tamstos pa-ijmtų teritorijų ir nesitrauks iš ganas.
mokslėlio net tvėrėmės juoko Lietuvos. Stalino žiaurų gau- —:—
iš tokio neapgalvoto ir geisto Lietuvos su rožančium ne- Spalių 17 d. laivu “General
Tamstos pamokslo. Ir Tamsta .išvarysim. Su rožančium mes Hersey” atvyko šie lietuviai: 
nemanyk, kad mes esam kokie |jk patys save apgaudinėsim. Eugenija Budrys. Uršulė ciu-

bėjai, kad rožančiaus galybė 
yra tfcdelė. kad su rožančium 
galima viską nugalėti. Tams
ta aiškinai, kad rožančius yra

bolševikai, visai ne. Mes esam 
igeri lietuviai socialdemokratai 
ir dideli bolševizmo priešai, 
kaip ir Tamsta. Mano tikras 
brolis su šeima, ir tikra sesuo 
su šeima, kruvinojo ir žiaurio
jo bolševizmo yra ištremti į Si
biro vergų stovyklas. Ir jie bu
vo geri tėvynės mylėtojai, ir 
geri katalikai, ir tą rožančių, 
iš tikrųjų, gerai kalbėjo.

Į tokią pasaką, kad “rožan
čius yra daug galingesnis prie
šui nugalėti, negu bombos ar, 
kiti karo pabūklai,” aš visai ne
tikiu. ir manau vargiai ir Tam
sta į tokią rožančiaus galybę 
tiki. jeigu tik protingai galvosi.

Uietuva neteko nepriklauso
mybės jau 11 metų, ir per tą 
laiką skaudžiai nukentėjo nuo 
hitlerinės Vokietijos ir nuo 
bolševikinės Rusijos. Daug ge
riausių Lietuvos sūnų ir dukrų 
buvo ištremta *ir tremiama j Si
biro vergų stovyklas, o kiti net 
stačiai išžudyti. Ir ar Tamsta 
manai, kad jie rožančiaus ne- į 
kalbėjo? šiuo sunkiuoju metu 

i Lietuvoj kalnai maldų buvo 
prikalbėta, neišskiriant ir ro
žančiaus, ir ką gelbėjo? Pats 
Tamsta matai, kad tos maldos 
bei rožančiai tai, iš tikrųjų,

ką Tamsta ir patys gerai su- prinskienė, Jonas Deckys, 
prantat. Adolfas Jablonskis, Adolfas

Albertos Gyventojas. Kesvormas, Emilis Kuraitis,

PERSIJOS VADAS NEW YORKE

Irano premjeras ir nacionalistų vadas Dr. Mahometas 
Mossadegh kalbasi Jungtinių Tautų organizacijoj su 
Trygve Lie. JT sekretorių. Dr. Mossadegh gynė savo 
krašto teise nacionalizuoti aliejaus kasyklas ir sakė, kad 
Iranas atlyginsiąs už kasyklas.

Bet daugiausia numušė

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiilcų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir NeUritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j: (46)
Rosse Products C«_, Dept. x-9 
2708 Farwell Ave_, Chicago 45, IU.

šyti į “KKeleivio” 
“V. D.”

raštinę pažymint 
(44)

IS DŪMINES LŪŠNELES
Gražios eilės, dainos ir 

deklamacijos
Apie Lietuvos gyvenimą ir lie

tuvių nuotykius Amerikoje. 
Kaina $1.00.

L’žsisakykit pas autorių:
K. B. Kraučiunas 

Daynard Drive, Canton. Conn.
(Nr. 12, 1952)

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Naują 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų, 
uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys)

i ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
1 ištvermingas maistas ir stimuliuo- 
' jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for
moje. Svaras 58.000, pusė svaro 
54.00, kvoteris svaro 52.00. Prisiun- 
čiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadawv 

South Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,560.000.00.

Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $ J 00.00 iki 
35,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje 39.00 ir 312.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba J Centrą adre 
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
907 W. 30th Sų. Naw York I, N. Y.
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ŠAUNUS LDD BANKETAS

Dalyvavo Daugybė Gražio* 
Publikos

Socialdemokratų
Susirinkimą* Šeštadienį

Praeitą sekmadieni Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
21 kuopa turėjo savo meti
nį banketą L. P. Draugijos 
svetainėje. Svečių susirin
ko ne tik iš Bostono, bet ir 
iš tolokų apielinkių, Nor- 
woodo, Haverhillio ir k. 
Gražus būrys buvo iš siu
vėjų unijos jungtinės tary
bos.

Šeimininkės ir vakarie
nės šeimininkai nesigailėjo 
triūso, kad svečius malo
niai ir labai vaišingai priė
mus.

Po vakarienės buvo trum
pa programa. Po kelis žo
džius pasakė: “Keleivio

Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos 60 kuopos na
rių susirinkmas įvyksta šį 
šeštadienį, spalių 27 d.,
“Keleivio“ patalpose. Pra
džia 6 vai. vakare.

Yra eilė svarbių klausi-, 
mų aptarti, todėl visi nariai 
būtinai prašomi pribūti lai
ku, kad susirinkimas butų t 
galima baigti nesuvėlavus.

Valdyba.

NOMINACIJŲ LAIKAS

So. Bostono L. P. Drau

Adv. Charles A. VVatson 
Kandidatas

LIETUVIŲ KULTŪROS RADIO PROGRAMA
RĖMĖJAMS BOSTONE ---------

----------  Lietuvių Radio Korp. pro-
Šį šeštadienį, spalių 27 grama per buvusią stotį

d., 8 vai. vakare, lietuvių WBMS, kuri dabar vadina- 
parapijos salėje po bažny-'si stotis WHEE, 1090 kilo- 
čia (W. Fifth St., So. Bos- cycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ton) įvyks svarbus Lietuvių
Kultūros Rėmėjų susirinki
mas. Visi nariai labai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba.

Dainų Rinkimą*

VAISTAS “AZIVA"
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir
ryte sekmadienį, bus se- papkėms, 
kanti: 5—Vaistas nuo galvos niežė

jimo.
6— Vaistas nuo kosulio. Gjreit 

pagelbsti.
7— Vaistas nuo inkstų skau

dėjimo.
n „ Reikalaukite šitų vaistų pa-

Ta,itnqakns rinkėiui Juo. i - žymėuis nU»,riato.Taute.-ak.-rinkėjui Juo- parašyti laiškeli ar atvirutę kiekvi numerj ,100 p^.
zui Būgai dainavo haudies , stotĮ WHEE, Lithuanian;^, ar money orderi, U
dainas ao« dainininkes: i Program, 35 Court St., Bos-kalno. Adresuokit: (51-1)

Veronika Gedaitienė, iš ton, Mass., o biznio reika-į Joseph Machinskas

1— Dainos.
2— Muzika.
3— Magdutės Pasaka.
4— Dėdės Juozo pasakos.

Adv. Charles A. \Vatson kan- . . . .
\ abalninkų, gyvenanti 6 lais rašykit ofiso adresu:

>.... —---- — Marine St., So. Bostone,;502 E. Broadvray, So. Bos-
Poma P. Jurgeliute-Beverage įvairius urėdus. Kitą mė- sai mokinosi Can.bridge’iaus ir padainavo 26 dainas. ton 27, Mass.
Lankėsi Žvmio* Viešnioj nesi bus kandidatų nomi- Bostono mokyklose ir išbuvo Į Bronė. Sinkevičienė, iš! 'Steponą* Minkus.

navimo balsavimai. 29 mėnesius užjury Amerikos Bakaloriškių kaimo, Dus------------------------------------

gija piaeitą sa\aitę pi adė- didatuoja i Cambridge miesto 
jo nominuoti kandidatus į tarybą kaip city councillor. Ji-

Praeita trečiadieni Bos- Nominacijų laikas prasi- karo tarnyboje. kmijos-Bur- 
naeitą tieciaaieni bo. didžiaurioi lietuviu mos laukuose- to, jis yratone ir musų įstaigoj lan- aeaa “ a.iazia“Ts7J neiuvių

kėši lėktuvu iš Nevv Yorko 01 gamzacijoj SLA. Visose Raudonojo Kryžiaus darbuoto
jas, X-Ray programos pirmi-valstijose kuopos tariasi — So™ £

nominuoti "saviškius, sa- Posto narvs ,r ,,atskridusios viešnios, pp.
Nora Gugienė ir Pearl Jur- . . .... _ .
geliutė-Beverage. Jos čia 'Mjy kuopų veikėjus. Tuii 
atvvko aplankyti savo senų &a\iskių Į, uie^U:> 11 Massa- .

redaktorius J. Januškis, S. pažįstamų, kuriu čia turi chu^^ SLA kuopos. Čia Carten* Betono Skautam*
" • ■ ’ ’• S minimi vardai adv. F. J. —-----

Ponia N. Gugienė yra Bagoėiaus ir adv. K. Kali- j Rugsėjo 19 d. Bostono
Dariaus posto komandie 
rius J. J. Romanas, miesto 
tarybos narys Mr. Carri- 
gan, S. Janeliunas, ACW 
Bostono jungtinės tarybos 
naiys James Pignogne, inž. 
Zigmas Brazaitis, A. J. Na- 
maksys, L. Paulauskas (Lo- 
well), P. Kručas (Nor- 
wood) M. F. McAuliffe ir 
F. Ramanauskas (Nor- 
wood. Rekorduotos muzi
kos davė tautosakos rinkė
jas Juozas Būga. Progra
mą vedė J, V. Stilsonas.

Publikos nuotaika buvo 
labai gera. Iki vėlumai va
karo senieji maišėsi su jau
nimu, kurio šį kartą buvo 
irgi nemažai.

Apie vakarienėje sunkiai 
dirbusias šeimininkes ir jų 
talkininkus bus pranešta 
sekamoj laidoj.

Rep.

menų, gyvenanti 432 West namai PARDAVIMUI 
Fourth St., So. Bostone,' so. Boston, l šeimos, 5 kam- 
padainavo 20 dainų. barių, centralinis šildymas ir

Abi minėtos dainininkės visi patogumai už $4,200. 
moka ir daugiau liaudies Dorchester, 2 šeimų, 5-7 
dainų, kurios bus visos su- kamb., centralinis šildymas ir 

visi patogumai, tuščias butas, 
už $10,500.

Dorchester, 3 šeimų. 6-6-6 
kamb., centralinis šildymas ir

lasytos.

Halioween Vakarėli*
xvnxu X,. ..u . | , X • X- • , •- • , Halloween vakarėlį su užkandžiais^ patogumai, tuščais butas,SLA iždininko adv. K. » P>.™lnl"k° yietas’ ™? .vletl, lnklJal ga^žai. mažas įmokamas,

crin ■ŽTnnna Ti rwr ilrnie rrw C. BudviCIO, J. Arlausko Įteiktas jau antrasis metinis • - --------
S X™ “Na« “• k- i ižd» °“is ’«««"* akt—
moterų skvriu. vra BALF’o Rūpestingi žmonės cartens, Įteikimo ceremo- __......___ ______  ___ _ _ , « „
Kioriirknoiins ir Brooklvne ir kitur jau su- nijos įvyko Bov Scouts of ir vaikam. 545 E. Broadway, So. Bostonnacionaline sekieuOie ir _ . ^as nor> praleisti vakarą draugiš- .p , cm adarė istisus sleitus ir juos America Boston Council kai ir linksmai ateikit TeL so s-0600-

RENGĖJOS.

valanda vakare, Dorchesterio Pilie- <tm cha 
čių Klube. 1810 Dorchester Ave., UZ 
Dorchester, Mass. Daug kitokių namų parduoda

Dovanos dėl gražiausių ir juokin- Pi-innc T pmhertasgiausin kostiumų, moterim, vyram _ _ tranas Lemoerus,

295 Silver Street 
South Boston 27, Mass.

DR. D. PILKA
Ofiw Valandos: aaa I Iki d 

(r aao 7 IU I
546 BROADVVAY 
aa BOSTON. MASS.

TaMoau: SOUth

A. J. NAMAKSY
KCAL ĮSTATE * IN8UBANC1|

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. *7 OBIOLB STBBBT 

Wast Bozbnry, Maaa.
Tel. PArkway 7-0402-M.

SIMPATIJOS STREIKAS 
BOSTONO UOSTE}

musų laikraščio bendradar
bė.

Ponia Beverage yra drg.
M. Michelsonienės " sena 
draugė, dar iš Šenadorio ‘
laikų. Abi jos kadaise
dirbo kartu “Darbininkų parašai 7
Viltyje.” Vėliau p. Bever-j m
age buvo SLA sekretorė. Ji
yra ištekėjusi už Dr. Bever-; VAJUS PRASIDĖJO 
age, kuris yra Radio Cor-, 
poration vice-pirmininkas .
ir krašto gynimo departa- plunksnos vajus labdaros Adv Nixon Stojo Kam pan i j on 
mento svarbus patarėjas reikalams jau prasidėjo. Ta 
komunikacijos sritvje. proga vajaus vadovybė 

Kartu su viešnioms mu- praneša, kad per metus lai-j 
sų ofise buvo atsilankiusi ko iš įvainų įstaigų ir insti-
Miss E. VVilliams. tucl^’ kunos Sauna Para'»

________________ mos iš raudonosios plunks-
Delaney Pigiai Gavo nos fondų, gavo visokerio-į

Naujus Automobilius pos pagalbos 244,859 žmo-
_____  nės. Kai kuriuose atsitiki-'

Kongreso tardymas paro- muose žmonės yra paskai-

siuntinėja, kaipo “ideališ- patalpose. Įteikė B$A at
kus’’ kandidatus. Po tų stovas Mr. Beliveau ir čar- 
ideališkų kandidatų sleitų, terį priėmė Bostono skautų 
beje, parašo nėra. Kam vietininkijos vietininkas 

kandidatams paskautininka- Liudas J.
Končius. Kar:u su čarteriu 
gauti vietininkijos štabo 
nariams bei kiekvienam 
skautui oficialus pažymėji
mai. —Ld.

Bostono “raudonosios --------------------------

ideališkiems
ii?

Bostono uostas yra supa-
raližuotas dėl laivų krovėjų Įdė. kad buvęs musų valsti- du kartus, jei jie gavo 

jos mokesčių inspektorius pašalpą^ ar medicinos pa- 
Denis W. Delaney “pirkęs” galbą iš dvejų organizaci- , 
už $750 ir seną mašiną bet visvien skaičius ro- 
naują Cadillac ir dvi Chev- do, kiek musų tarpe yra pa-' 
rolet mašinas iš automobi- gal bos reikalingų žmonių.

J. M. Curley Nepasiaiškino i ]jų pirklio, kuris turėjo ne- 
malonurųų dėl mokesčių
mokėjimo. Iškeliama, kad
tas mokesčių inspektorius

streiko. Krovėjai streikuo
ja “iš simpatijos” su New 
Yorko krovėjų nepaskelb
tu, “laukiniu” streiku.

Kandidatas į majoro vie
tą, buvęs majoras James

Neužmirškime “Stikerių’ Adv. Wilbur F. Nixon, 120 
Appleton St., turėjęs su eks-

ĮDOMIOS KNYGOS
Sveikata Ligoniams, gydymas vi-LTUOS1U IS.amCar| LsyK&l sokių ligų šaknimis ir augmenimis.

Vvrui ar inteligentei moteriai apie ardai jų lietuviškai, angliškai ir 
60 metų amžiaus, kuri ar kuris ne- lotyniškai. Paaiškinimas kaip var- 
geria ir nerūko, duosiu vieną kam- toti lietuviškai. Kaina $1.00; apda- 
harį dykai. Aš negeriu, nerūkau, ryta audiniu $1.25.
bet gyvenu vienas, o vienam nuobo- Naujausios Deklamacijos ir dai
riu. Rašvkit: (44) !n<>s 25c.

204 West Hanover. Mass. Sekretai Lošime kazinom iš pini-
--------------------------------- ----------------gų 25c.

Treios Devvnerios 6 uncijų bak-
Biznis Pardavimui maž^nis taksiukas, 4 un-

Parduodama maisto produktų , Taipgi turiu visokių gydančių 
krautuvė (grocery and meat mar- nų ir augmenų, 
ket). Vieta gera. biznis išdirbtas, PAULIUS MIKALAUSKAS 
$750 pajamų į savaitę. Ten pat yra 73 Compton St. Boston 18. Mass.
ir 4 kambarių butas. Renda ne---------------------------------------------■--------
brangi. Gera proga negalinčiam
fabrike sunkiai dirbti. Nemokantį 
biznio pamokysiu. Anglų kalbos į 
mokėjimas nebūtinas, nes biznis yra 
lietuvių-lenkų rajone.

Taip pat parduodarilas ir 6 fam. : 
namas su garažu ir sodnu. Adresas 
“Keleivio” ofise. (34>

LIETUVIS PERKA DžlONKĄ
Juozas Sinkevičius

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

t, - - • i • • majoru Neville ir Joseph Talki šio menesio galo visi
M. Curley dar nepasiaiški-j turėjęs rekordą, kaipo ban- automobilistai tun duoti sa o kandidatūra
__ _ J-l •___ ___________ —ė. i • i *• ± net4Lrvirifi cotrA onfnmAEi- .

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariško* Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WTA0, 
740 klc.

i

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
X 598 East Broadway

South Boston, Mass.
TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

patikrinti savo automobi- čabridge’iaus miesto tarvbos
________________ liūs ir sunkvežimius ir gauti rinkimams. jį3 sako: “Aš vi

RAUD. KRYŽIUS “stikerį,” kuris turi būti Są laiką gyvenu Cambridge’iu-Į
PRAŠO KRAUJO prilipintas prie priešakinio je, lankiau čia pradžios mokyk-'

_____  lango. ią ir baigiau Ftindge Technical 1
Raudonasis Kryžius po ----------;---------------  ?ai*ia« taipgi Ba,ntį?r

kimu iš rinkimu kovos ir visą Ameriką renka kraują Šeštadieninė, Mokyklos ,c 00 0 >unting

no, kodėl jis atsisakė vest klotas ir sukčiautojas 
agitaciją už jo išrinkimą,! 
bet neatsiėmė savo kandi
datūros. Tuo tarpu majo
ro Hynes šalininkai neatsi- 
deda Curley neva pasitrau

veda gana gyvą agitaciją musų kariam 
už J. B. Hynes perrinkimą, fronte gydyti.

Apklausinėjo Charles Davis

Tėvu Susirinkimą* "ance; <r Suffolk L3" SchfX)k 
_____  Praktikavau • eisę Cambridge’-

---------- o. . ---------- a- - -x j- • i- . o-7 >uie 10 metu <u viršum ir pri-kraujo galima duoti 314 ŠI sestadienĮ, spalių 27 klausau advokatų draugijoms."

Korėjos
Bostone

Dartmouth St. ir 165 Con- d- 6 vai. vakare lietuvių tikip. kad Cambridge,_
gress St. Kraujo davimas parapijos saleje (W. Fifth iaus piHečiai j- šiuose
yra visai nepavojingas. St.) jvyks labai svarbus r;nkimuose.
Prieš davimą daktarai pa- šeštadieninės mokyklos. mo->

Senato vienos tyrinėjimo
komisijos advokatai praei------ -------4 ---------- _ . . . ,
tą sekmadieni Bostone ap- tikrina žmogaus sveikatą kinių tėvų susirinkimas.

jr> jeį atranda, kad kraujo Labai prašau visus tėvus 
davimas gali būti kenks- laiku atvykti
mingas, kraujo neima.

klausinėjo Charles Davis, 
jauną amerikietį, nubaustą 
Šveicarijoj ir iš ten išvaly
tą už šnipinėjimą Amerikos

Mokyklos Vedėjas.

Biznio reikalais kreipkitės:
409 W. Broadwav, So. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0520

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorche»ter Street
SOUTH BOSTON 

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

Cambrdge’iau* Balsuotojai
Išrinkit

ADVOKATĄ CHARLES A. WATSON’Ą 
ANT CITY COUNCILOR

Išrinkit sau Pirmą Numerj [1]

Pasirašo: Alphonse Antoniewicz, 58© Putnam Ave., Cambridge.

diplomatų senatoriaus Mc- S. L. A. KUOPŲ 
Carthy naudai. Senato ko
misija lapkričio 15 d. ap
klausinės C. Davis kaipo

fambridge'iaus Balsuotojams
LINKSMAS VAKARAS Cambridge’iaus advokatas Jo

seph A. De Gugielmo stato sa-
SLA 308 ir 328 kuopos I

liudininką. Šveicarijos teis- lapkričio 11 d. vakare ren-už j.:sai tarnavo
mui Davis prisipažino bu- gia linksnis vakarą Lietu- taryboj jau kelis termi-!
vęs šen. McCarthy apmoka- vių Piliečių Draugijos sve- nus jr yra žinomas kaip darbš-i
mas šnipas. tainėje, So. Bostone. Bus įus jr teisingas vyras. Vietoj j

McCarthy senatas tyrinę- dovanų, gera muzika, šo- balsuoti už kitus, galima ati-
ja ar jį mesti iš senato. kių kontestas ir k. duoti balsą jam.

CAMBRIDGE BALSUOTOJAI 
išrinkit ir vėl

JOSEPH A. DE GUGIELMO
kaip

CITY COUNCILOR’ Ą
Teisingas — Gabus — Agresingas 

Pasirinkit Sau No. 1 ,
Edward Zaleskas, Bowen S t., So. Boston. (44)

j Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 641 
Nedėliomis ir Šventadieniai*:

nuo 10 iki 12 ryto
4»5 COLUMBIA ROAD 
arti Upham’s Comer

DORCHESTER, MAS*.

Ar Žinot Kor Ką Gauti!
Me» pranešam, kad turim* mu

sų krautuvėj visokių _ mašinų »- 
randavojimui, kaip tai Floor San
dėri, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienom* po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite*

Flood Sq. Hardtrare Co.
A. J. ALEKNA. Prop.

628 E. Broadw*y, Se. Beata
TeL SO 8-4148

TeL SO 8-2865
DAKTARAS

J. L. Palakamu
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arb* BI 44013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietorta Gydyto)** ir CMrarga*
Vartoja vėliausio* konstrukieijo* 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinio*

VALANDOS: noo 2-4 noo 7-8
534 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE C0.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Iaavod 

D

«• pat ir i to

Saugi prieiiara,
324 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Ta) ROvtb Rmtrt* IL4«18

Pakalbinkime kaimynu* ir 
draugu* už*i*akyti “Kelei* 
▼j'*. Kaina metam* $3.

BALSUOTOJAI BALSUOKIT WILBUR ANT PASIRINKIT PRAKTIKUOJANTIS
ADVOKATAS

Iš NOV. 6 F. (IT Y SAU KVALIFIKUOTAS
CAMBIDGE, MASS. UŽ NIXON COUNCILLOR’O NO. 1 PATYRIMU

JUMS
III

PASIRINKTI
R. Balkis, 783 Main St., 

Cambridge.

e




