
KELEIVIS
PRENUMERATA METAMS:

Amerikoj* ...........................«... 9S.M
Ptatų Amerikoj* 2.00
Kanadoj* .................................... AM

KELEIVIS
CM Broadvay, So. Boston 27, Mas*.

NO. 44 “Keleivio” Telefonas: 
SO 8-3071

SOUTH BOSTON, MASS., SPALIŲ (OCTOBER) 31, 1951 
"Entered u Second Class Matter” February 23, 1905, at the Fost Office at Boston, Kasa., unaer the Act of Mareh t, 187*.

THE TRAVELER---------------------~--------LITHUANIAN WEEKLY

Konservatorių Vadas Churchill 
Jau Sudarė Vyriausybę

Konservatoriai Laimėjo Rinkimus Nedidele Daugumą•
Liberalai j Vyriausybę Neįeina; Churchill Atvyks 

Amerikon Tartis; Washingtonui Brangiau Kai
nuos Konservatorių Valdžia; Kalbos Apie

“Trijų Didžiųjų’ ’Pasimatymų

Anglijos rinkimus spalių Kinu Md0 Nesąs 
partija,“k’uri^praSdėTpai-! Maskvos Įrankis
lamentą 321 atstovą ir turi|
jame keliolikos balsų dau-i Gi7ž?s iš Kinijos sostinės 
gumą. Konservatorių pąr-'PeiPing° Indijos ambasa- 
tija surinko 13,693,000 bal- dorius S. Panikkar pareiš- 
sų, arba 200,000 mažiau,’ke• New Delhi žurnahstams, 
kaip Darbo Partija, kuri su- kaa J° supratimu Kinijos 
rinko 13,894,000 balsų ir šėrikų vadai nėra Mas- 
pravedė į parlamentą 295 kvos Įrankiai ir veda nepri- 
atstovus. , įklausomą politiką. Korėjoj

Kaip tik paaiškėjo rinki- komunistinė Kinija vedan- 
mų rezultatai Anglijos mi- d tradicinę kinų politiką, 
nisterių pirmininkas C. At- . bolševikų poli-
tlee įteikė karaliui savo at- tikos Indijos diplomatas sa- 
sistatydinimą ir karalius ko> kad ta Pojitika nesanti 
pavedė naują vyriausybę grynai komunistinė. Svar- 
sudarvti konservatorių va- blausias kinų bolševikų sie- 
dui Winston Churchill’ui, kmas dabar ?sąs fsistiprin- 
kuris vadovavo Anglijai G valdžioje ir kol kas jie 
antrame pasauliniame ka- nenusavina privačių kapi- 
re talistų. Vėliau, kada vai-

W. Churchill vyriausybę džia bus galutinai įsistipri- 
sudaro iš konservatorių. nus^ *r kada ekonominis 
Liberalų partija, su 6 atsto- gyvenimas bus pagerėjęs, 
vais parlamente, į vyriausy- Kinijos vadai bandys eiti 
bę atsisakė įeiti, bet žada toliau bolševikiškų reformų 
remti konservatorių vyriau- keliu.
sybę. , 1 --------------------------

KANUOLĖS TRIUKŠMAS APGLUšINA

Musu kareiviai šauna iš kanuolės ir užsidengia ausis, kad kanuolės balsas jų neapglu- 
šintų. Nežiūrint derybų Korėjoj kanuolės dirba be paliovos.

Siūlo Jaunimo Sudanas Almėta tiandė Mažą 
Karišką Lavinimą Egipto Vienybę Atominę Bombą

io metų amžiaus 
sius mėnesius. Per

narį/vi vtv

metus

Kongresui jau yra patiek-. Sudano legislatura Khar- Spalių 28 d., sekmadeniį, 
tas planas dėl priverstino t'Jni mieste nutarė atmesti anksti rytą Nevadoje buvo 
kariško jaunimo lavinimo. Egipto siūlymą susivienyti daromas naujas atominių 
Planą paruošė specialiai' Sudanui jsu Egiptu ir pasi- ginklų bandymas. A-bom- 
paskirta komisija, kuri da-sakė už Sudano nepriklau- ba buvo numesta iš lėktu- 
bar siūlo priverstinai moįky- somybę. Sudano didės- vo ir išpsrogdinta keletos 
ti jaunus vyrus, sulaukusius niuose miestuose, po Egip- tūkstančių pėdų aukštumoj.

to: vienaša Ii škn “uunzimb” Bomba nušvietė plačią apie- 
to krašto į Egiptą, eina linkę, jos skaidri šviesa 50

butų lavinama ne mažiau, riaušės; neramumai ir nor- mylių atstume apjakino 
kaip 800,000 vyrų. Tuo bu- malis gyvenimas trukdosi stebėtojus Kelioms minu 
du, pagal tą planą, Ameri- dėl staiga pakilusio politi- tems.
ka užtikrintų sau išlavintų nio karščio. Viena politinė Pagal pranešimus buvo 
vyrų atsargas ir karui kilus grupė Sudane nori jungtis bandoma maža atominė 

... . ______ greitai galėtų sukelti galin- su Egiptu, bet triukšmą ke-bomba, kuri karo atsitiki-
Naujos vyriausybės poli- SIŪLO 100,000 gą armiją. lia ne ta grupė, o nepri- me butų naudojama prieš

rika gieit bus paaiškėjusi.! BERBERŲ VAKARAMS pianas patiektas kongre-klausomybės šalininkai. priešo kariuomenę fronte, 
Laukiama, kad[ w. Chuich- ij, kurj> jį svarstys tik po Egipto vyriausybė iteikė o ne prieš priešo miestus ir
3 ^alku ^lankysis Prancūzų generolas Guil-.\;aujy Metų, kai susirinks Anglijai notą, kurioje pra-

Į naują sesiją. ;neša apie nutraukimą 1899
--------------------------  \ metų sutarties dėl bendro

Mntknn Rimrifri į Sudano valdymo ir apie nu-
lHŪSKVa ttUSCUU traukimą 1936 metu sutar-

Bara inteligentus dėl Suezo kanalo gyni- 
--------  |mo.

Washingtone tartis dėl laume, Moroko protektora 
Amerikos pagalbos Angli-to gubernatorius, sako, kad, 
jos ginklavimui. Ta pro- jis galįs tuoj pat sukelti 
ga laukiama, kad Churchill 100,000 berberų, geriausių 
bandys palenkti prezidentą! pasaulyje kareivių, Atlanto 
Trumaną pasimatyti triese Pakto šalims ginti. Arabų 
su Stalinu ir išspręsti gin-| nacionalizmas Moroke, pa- 
čijamus klausimus. Prezi-J gal tą generolą, negresia! 
dentas Trumanas yra pa-į Vakarų valstybių gynimui-į 
kartotinai sakęs, kad jis’si.
mielu noru priims Staliną
Washingtone, bet pats ne 
važiuos niekur su juo pasi
matyti. Amerikos vyriau
sybė mano, kad “trijų di
džiųjų” pasimatymas nieko 
neišspręs, ko negali išsprę
sti diplomatai savo pasita
rimuose. Be to, Amerikos 
vyriausybė labai nenoriai 
tartųsi “triese” ir spręstų 
klausimus, kurie rupi ir yra 
skaudus kitoms tautoms.

URUGVAJUS KEIČIA 
SAVO KONSTITUCIJĄ

RYTŲ VOKIETIJOS
ARMIJA RUOŠIAMA

Rytinėj Vokietijoj bolše
vikai šiomis dienomis išlei
džia iš karo mokyklų 5,000 
jaunų karininkų, kurie tuoj 
bus skiriami i rytinės Vo
kietijos “liaudies policiją,” 
kuri tikrumoje yra bolševi
kų rekrutuojama armija.
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Atskiro Numerio ąg METAI
Kaina 7 Centai

Korėjoj Eina Derybos Dėl 
’Paliaubų Linijos’

Bolševikų Oro Pajėgos Nuolat Didėja; Derybos dėl Pa
liaubų Eina ir Stovi Vietoje; Fronte Vietinio Pobū

džio Kautynės; Bolševikai Traukia Jėgas prie
Kumsong, Centraliniame Fronte

Unijos Peikia 
Kongerso Rekordų

Jungtinių Tautų karo pa
jėgų vadovybė paskelbė, 
kad bėgyje vienos savaitės,

. ~ 7 _ , !iki spalių 28 d. Amerikos
Amenkos Darbo Federa- kar0 lėktuvai numušė 14 

cija n CIO unijos paskelbė į ko|įevįkų lėktuvų ir 35 lėk- 
paziurą j dabar įssiskirsciu- įUVUS sugadino oro kauty- 
sio 82-jo kongreso sesijos,„ėse Per tą pat laiką ame- 
daibus ir sako, kad r«aJi-|rikiečiai neteko 14 numuk, 
tingieji i epublikonai ir pie-,t lėktuvų, tame skaičiuje 
tiniai demokratai uždėjo 4 B_29 -bomberiy. Riek
saro antspaudą kongreso, amerikiečių lėktuvų buvo 
darbams, kas pasireiškė;3ugadinta pra„ešimas nesa- 
aukstose kainose, neteisiu- ko. E to matosi> kad

pramonės centrus.

Jugoslavijai Reikia 
Daug Pinigą

Gruodžio mėnesį Urug- 
gvajaus gyventojai balsuos 
savo šalies konstitucijos pa
keitimą. Pagal naujai pa
ruoštą konstituciją prezi
dento pareigos bus panai
kintos ir kraštą valdys gy 
ventojų renkama taiyba, 
kurioje daugiausiai balsų 
gavusi partija turės du treč
daliu vietų.

' Mossadegh Sostinėj

AIŠKINASI TEISME

Bostono buvęs mokesčių in
spektorius Denis Delaney ai 
skinasi teisme dėl jam daro
mų kailtinimų apie kyšiu

Rusijos komunistų orga
nas “Pravda” griežtai bara 
sovie tiškus inteligentus,

Į kad jie neišmoksta teisin
gai galvoti ir dažnai nu
krypsta nuo partijos linijos 
ideologijos srityje. “Prav
da” bara inžinierius, archi
tektus, menininkus, rašyto
jus, kompozitorius už “ide- 
o 1 o g i n i u s nedateklius.” 
Laikraštis bara ir komunis
tų partijos pareigūnus, ku
rie nemokėjo prižiūrėti, 
kad inteligentai nenukryp
tų nuo teisingo Stalino 
mokslo Į buržuazinius šun
kelius.

ROMOJE MIRĖ
VYSKUPAS BUCYS

Egiptas Ruošiasi 
Mobilizuot Jėgas

Irano premjeras Mossa
degh dar pasilieka Wash- 
ngtone deryboms tęsti dėl

Spalių 25 d. Romoje mi
rė vyskupas Pranciškus P. 
Bučvs, sulaukęs 80 metų 
amžiaus. M irusis vyskupas 
buvo kilęs iš Šilgalių kai
mo, Slavikų parapijoj, Su
valkijoj. Per eilę metų 
jis profesoriavo Petrapilio 
dvasinėj akademijoj, per 
pumą karą buvo atvykęs į 
Ameriką o 1921 metais 
grižo Į Liu uvą. 1928 me
tais išsikėlė g>' >nti į Romą 
ir ten buvo paskirt k grai
kų katalikų (unijotų, -y

Egipto vyriausybė žada 
pasiruošti kariškai mobili
zacijai prieš Angliją. Egip
to valstybės taryba patvir
tino planą mobilizuoti vi
sus vyrus nuo 18 iki 50 me
tų amžiaus “karo atsitiki
me ar gresiant karui.”

Mobilizacijos planą pa
ruošė ministerių kabinetas, 
o valstybės taryba ji patvir
tino ir jei vyriausybė nori, 
ji gali tą planą paskelbti, 
kaipo įstatymą, nes parla
mentas dabar yra išsiskirs- 
tęs. Bet ar Egiptas darys 
mobilizaciją ar pasitenkins 
kalbomis, dar nėra žinoma. 
Palei Suezo kanalą padėtis 
tebėra įtempta, bet susikir
timų su anglų kariuomene al 
pasitaiko daug mažiau.

Irano aliejaus statymo Va-Į ėmimą ir automobilių pigų
karams. pirkimą

game mokesčių paskirsty
me ir panašiuose kongreso 
tarimuose.

Abidvi unijų sąjungos 
sako, kad balsuotojai turi 
prisiminti kongreso balsa
vimus, kada ateis laikas 
perrinkti kongreso narius. 
Unijos jau turi sudariusios 
kongreso narių sąrašus ir 
siūlys “kenksminguosius” 
narius neberinkti į kongre
są.

Dr. A. H. Covner
, Rastas Negyvas

ševikų oro pajėgos Korėjoj 
nuolat didinamos ir su jo
mis tenka labai rimtai skai
tytis. Seniau sunkieji bom- 
beriai skraidė be lengvųjų 
lėktuvų apsaugos, bet da
bar jie bus saugojami.

Derybos dėl karo paliau
bų prasidėjo ir tuoj pat už
sikirto dėl “paliaubų lini
jos.” BolšeVikai HebeSiulo 
daryti paliaubas palei 38-ją 
paralelę, bet jų pasiūlyta 
naujoji linija Aliantams 
yra visai nepriimtina, nes 
iAliantai turėtų užleisti bol- 
jševikams lengvai apginamą 

Nahant daktaras, Albert ; kalnuotą sritį ir mainais
H. Covner, kuris prieš sa
vaitę laiko pagarsėjo tuo, 
kad jo vaiko saugotoja jau
na mergaitė pavogė iš jo

gautų vakariniame fronte 
sritis, kurios neturi kariš
kos reikšmės. Dėl “paliau
bų linijos” derybos gali eiti

Amerika sutiko duoti Ju
goslavijai moderniškų gin
klų jos armijai apginkluoti, 
bet Jugoslavija prašo duo
ti jai labai didelę ekonomi
nę pagalbą. Pagal eksper
tų apskaičiavimus Jugosla
vijai reikia ne mažiau, kaip 
125,000,000 dolerių maši
noms pirkti, kad jos supla 
nuotos pramonės įmonės 
galėtų būti užbaigtos.

Jugoslavija pagal rusų 
piatilietkų pavyzdį, plana
vo labai plačiai, bet dabar 
visas planas užsikirto ir be 
Vakarų pagalbos daugelis 
pramonės Įmonių paliks tu
šti pastatai be įrengimų.

NAUJAS DEMOKRATŲ 
PARTIJOS PIRMININKAS

Ginklavimosi Išlaido*

18,000 dolerių ir su dviem!labai ilgai, jei bolševikai 
draugėm praūžė 3,000 do-'nepakeis savo nusistatymo, 
lerių New Yorke, o kitus Derybų atnaujinimas nerei- 
pinigus kur tai pametė, pra- škia, kad jos bus sėkmin- 
eitą šeštadienį buvo atras-gos.
tas automobilyje negyvas 
prie North Reading.

Massachusetts valstijos 
policija sako, kad daktaras 
nebuvo nužudytas, jis arba 
pats nusižudė, arba mirė 
staiga natūraline mirčia. 
Bet tyrinėjimas tęsiamas ir 
skrodimas parodys mirties 
priežastį.

Krašto gynimo departa
mentas praneša, kad nuo 
Korėjos karo pradžios 
Amerika jau yra išleidusi 

padariusi kontraktus
įvairių rūšių ginklams ga
minti sumoje 62,900,000,- 
000 dolerių. Į tą sumą ne
įeina pagalba užsieniams,

Iš tos milžiniškos sumos 
37 bilionai dolerių išleisti 
ar sutarti išleisti ginklams; 
veik 5 bilionai dolerių išleis
ti maistui, aliejui ir apran
gai; du su puse bilionų iš-

RAMINA SUNŲ

Los Angeles policininkas An
dre* J. Baquet ramina savo 
trejų metų amžiaus sūnų. 
kuris iš tėvo revolverio nu
jovė savo mažą broliuką ir 
sužeidė motiną. Vaikas au
tomobilyje paėmė tėvo revol-

Tuo tarpu bolševikai 
bando stiprintis prie Kum
song, centraliniame fronte, 
kur praeitą savaitę įvyko 
kruvinų vietinio pobūdžio 
kautynių. JT karo lėktu
vai praneša, kad daug veži
mų naktimis gabena į karo 
frontą karius ir kariškus 
reikmenis. Daug vežimit 
•JT lakūnai išdaužė bombo
mis, bet nakties priedango
je daug jų pasiekia fronto 
linijas.

Indonezijos Kalėjimai
Netrūksta Kostumierių

Demokratų partija pa
skiria naują savo naciona
linio komiteto pirmininką, 
į vietą pasitraukusio Wm.
Boyle. Naujuoju pinrinin-1 leista statybai ir 18 su pusev V ... /Un

Indonezijos vyriausybė 
praneša, kad ten nuo rug
piučio vidurio iki šiam lai
kui 15,000 žmonių buvo 
areštuota darant “valymus” 
visokių bolševikiškų ar įtar
tų bolševizme organizacijų. 
Vyriausybė sakosi susekusi 
sąmokslą nuversti vyriausy
bę ir išžudyti jos narius. 
Sąmokslą rėmusi kokia tai 
užsienių valstybė, bet ta 
valstybė nėra įvardijama.

Teherane Riaušės

kupu. 1934 metais grįžt kn yra Indianapolis banki 'oi.fonų išleista algoms, gin- verj ir paleido šūvį. Tėvai 
Į Lietuvą, bet prieš karą'nu kas Frank E McKin-jklų gerini nams ir kitiems ------ «
vėl išsikėlė i Romą nev j,-pikliams

Irano sostinėj 5,000 stu
dentų, bolševikų vedami, 
demonstravo prieš Angliją

tuo tarpu žiurėjo j filmą ir Ameriką, už Egipto tei- 
drive-in” teatre. 'sės Suezo kanale
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POLITIKUOJANČIO 
KUNIGO NUOMONĖ

seniūną ir kaipo buvusio 
vado A. Smetonos pateptą
jį, suglumino (sumaišė) 
galvas kai kuriems ten 
VLIK’e sėdintiems ir jie

Laikraštyje “Dirva” spa
lių 18 d. Nr. 42 patalpintas 
vienas gana budingas kuni- pradėjo tartis su tuo Lozo- 
go pasisakymas, kuris turė-! raičiu. Net liaudininkas 
tų ilgiau užsilikti lietuvių Kardelis Kanadoje pritarė

kai nepravedė nė vieno at- 
' stovo.

______________ į Dėl rinkiminės tvarkos
Po 1950 metų vasario balsus iš didžiųjų partijų; ^oiSi "bakų1 bet

mėneso rinkimų Anglijos kai jie pavirsta į vieną ar lin,°. & ,
darbiečių vyriausybė laikė- kitą didžiąją partiją, jie ją Pa^ * a
si parlamente šešių balsų sustiprina ...... kad visoj eilei rinkiminiu
dauguma. Tokia dauguma 19o0 metais liberalai bu- . .. .J
negalėjo užtikrinti pastovu-vo išstatę 475 kandidatus,!“?1®“ ų as &
mo vvriausvbėje ir tik nors pravedė tiktai 8 atsto- " , .fe, "V’T . * , n • • oAAAAAnltuo tarpu kai konservatoriųgnezta darbiečių disciplina vus. Veik visi 2,000,000 K • *

Anglijos Rinkiniai Kas Savaite

šiai politinei kombinacijai
Tačiau, seniems Ameri

kos lietuviams demokra
tams parupo, kad VLIK’as 
nenukryptų į šunkelius ir 
nesuniekintų demokratinio 
prado visos tautos kovoje. 
Katalikų atstovas L. Šimu

atmintyje, o ypač tų, kurie 
numato ateityje grįžti tėvy
nėn ir ryžtasi kurti laisvą 
bendruomenės gyvenimą.

Tasai kunigas klausia, 
kam tarnauja L. Šimutis, 
kadangi jis eina prieš Sta
sį Lozoraitį.

• yra ta"a* S* Lozorai- tįg įf socįaiis^ p. Grigai 
tis, buvo rašyta šiame laik-
raštyje ir taipgi “Naujieno
se.” Trumpai pakartojant 
galima pasakyti: S. Lozo
raitis yra buvęs Lietuvos 
valstybės pasiuntinys (am
basadorius) Italijoje. Bėg
damas nuo bolševikų 1940 
metais prezidentas A. Sme
tona ant Lietuvos sienos 
Kybartuose buk parašęs 
(taip sako tautininkai) 
kažkokį raštą, kuriuo savo, 
kaipo didtatoriaus, valdžią 
pavedė minėtam S. Lozo
raičiui.

Kadangi tautininkams, 
diktatūrinio režimo šali-

eigą aprašo keliasdešimt 
„ sutelktų žurnalistų. Jie la-

eavo ,CenuahneJ * V • . bai realistiškai piešia karą, 
tokia negilų tautele, u j į..Rurj0 mes nenorėjome.” 
vyrai “padeda žmonoms,
sirgti. Kai žmona serga, žurnalas sakosi išleidęs 
,-yras susiima pilvą ir vaik- tą nepaprastą laidą, kad 
što glaudžiai dejuodamas. Įspėjus Staliną ir jo polit- 
Tuo jis tariasi padedąs biurą apsidūmoti ir nerizi-

Afrikos Negras ir LSS

lamente privertė darbiečius vietą parlamente uzeme 
eiti Į kraštą ir atsiklausti, darbiečiai, kaipo stipresnė 
kokios valdžios žmonės no- grupė.
ri. Spalių 25 d. rinkimai Šiais metais liberalai be- 
ir buvo krašto nuotaikos išstatė tiktai 109 kandida- 
patikrinimas. tus, o kitose vietose pasisa-

1950 metų vasario mė- kė už konservatorius. Ko- 
nesio rinkimuose Darbo munistai šiuose rinkimuose 
Partija buvo surinkusi 13,- irgi sumažino savo išstato- 

tis (pirmasis yra Amerikos i218,000 balsų, arba 46.4 mų kandidatų skaičių, nuo 
Lietuvių Tarybos pirminin-nuošimčius visų paduotų 100 iki 10.

-‘giaiIlcU, MCI lll.OlOVV
vėjusios tvarkos rinkimines 
taisykles, jie turi užleisti 
valdžia konservatoriams.

žmonai nugalėti ligą.

kas, antrasis—jos sekreto
rius) pasiuntė VLIK’ui 
bendrą įspėjimą, kad butų 
labai atsargus savo derybo
se su S. Lozoraičiu.

Tuo jųdviejų laišku di
deliai pasipiktino tautinin
kai ir jų laikraštis “Dirva." 
Tam kunigui, rašančiam 
“Dirvoje,” netelpa galvoje, 
kaip tai katalikas L Šimu
tis gali eiti prieš aną S. Lo
zoraiti. Amerikos lietuviai 
katalikai turi būti klusnus 
Lietuvos kunigams ir taip

balsų ir buvo prąvedusi Į 
parlamentą 315 atstovų. 
Konservatorių partija ir jos 
talkininkai buvo surinkę 
12,409,000 balsų, arba 43 
su puse nuošimčius visų 
balsų. Liberalų partija bu
vo gavusi 2,617,000 balsų, 
arba 9.1 nuošimčius. Ko
munistai tada gavo 92,000 
balsų ir nepriklausomi kan
didatai, kurie visi artimi 
konservatoriams, buvo su
rinkę 275,000 balsų.

Iš paduotų skaičių mato-

Rinkimai Anglijoj rodo, 
kad ten prieita “jėgų lyg
svaros.” Dvi didžiosios po
litinės grupės yra maždaug 
lygios ir nuo "palaidųjų,” 
tarpinių balsuotojų pareina 
ar viena ar kita politnė par- 
ar viena ar kita politinė 
partija paima valdžios va-

Spalių 25 d. rinkimų re
zultatai rodo tą pačią “jė
gų lygsvarą." kuri pasiro
dė ir 195<> metų vasario 
rinkimuose. Štai skaičiai:

kuoti naujų skerdynių. Ar
Tokių Afrikos negrų, pa- Paveiks- w 

sirodo, esama ir Brooklyne.
Vienas jų, p. Juozas Tyslia-

, . . ...... va, išgirdo, kad LSS 19-toj P. Plechavičius, kadaise
kartotinai prikaišiodavo Ruopoj kas taį esa nevar- už perversmo padarymą 
darbiečiams, _ _ . - » ’ -
“mažumos
pats atsistojo priešakyje j jo gaiUai dejuoti,
mažumos vyriausybės ir 3U)vargšai sociaiįstai sergą, jų buvęs ir esąs džentelmonas. 
labai maža dauguma parla- vįenybg pairusi, vienas jų Tą tvirtinimą jis remia mi- 
mente (17 balsų) bandys net *avo privaeįus banketus rusios Pleirytės-Puidienės 
"grąžinti Anglijai jos pri- rengjąS tada, kada reikia žodžiais, pasakytais 
deramą vietą pasaulyje. kuopos banketus ruošti ir vienam gatvėje.

tt.

W. Churchill, kurs pa-
‘Džentelmonas’

jam

Anglijos rinkimų rezul
tatai rodo, kad ten nebus 
griežto politikos pakeitimo.
Viduje, žinoma, konservą-1lankiojo iš tamsių ™ Rum-ties po nosimi ir ne_
toriai bandys grąžinti pn-itinių, o rašydamas apie ją, , io nušauti’ Neca- 
vatiniams kapitalistams kai matomai, turėjo galvoje - įo Vda įvyko 1926 me-

tautmmkuose žydinčią vie- . ’ .j tais perversmas, tas dzen- 
tlemonas sėdėjo kalėjime 
už tai, kad jis, sugniaužęs

kurias nacionalizuotas pra
monės šakas, bet toli gražu 
nebepasuks istorijos rato

Tas džentelmonas šako-Apie socialistų vienybę . , ... . T • *......1 , . „ , si, kad jis net Lietuvos nevienybes įeidejas žinias ’ .J ~ . . . . ... .
' K S šal ZKtentui Grimui nekaisiojęs

nybę.

ninkams, nejauku ir ilgu dalyvauti sąmoksk prieš 
gyventi be \ado, tai remda-, demokratinę vyriausybę, 
miesi A. Smetonos palai-l—^ bučiuoti A. Smetoną, 
minimu, jie skaito S Lozo- sveikinant ji su nugalėjimu 
raitj pirmuoju kandidatu į demokratinės valdžios ir 
vadus, arba net tikruoju i
lietuvių tautos vadu, Tau- 1 K n į —k 

tminkų nuomone S. Lozo- katalikų politiniai ginčai,

politikuoti kaip jie, pav., me, kad 1950 metais nu-Į Darbo Partija surinko
sveramos reikšmės turėjo

raitis dabar yra vyriausias Pet mes į-urįme 5UStoti ties svarbi 
ir jam tun nusilenkti ir

liberalų partijos likučiai. 
Kadaise stipra ir vyraujan
ti liberalų partija sunyko 
ir neteko įtakos krašto po
litikoje, bet tos partijos li
kučiai su dviem milionais 
balsų pasidarė politiškai

atgal. Anglis energijos ga-Generolas Vatikane kumštyje savo pypkę, davė
myba, susisiekimas liks vi- Prezidento Trumano pra- vienam broliui karininkui 
suomenės- nuorav > oėje, 0įnešimas, kad gen. M. Clark j žandą ir taip smarkiai sū
dei plieno pramonės eis ne- skiriamas ambasadorių prie trenkė tą karininką, kad
maža kova. Užsienių poli-' 
tikoj girdėsime kitas fra
zes, bet politika paliks ta 
pati.

Vatikano, suerzino protes
tantišką šiišų lizdą. Pasi
pylė protestai ir reikalavi-

VLIK’as ir Amerikos Lietu
vių Taryba ir visi kovotojai 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

uodegutė” tarpe 
ta “Dirvos” kunigo nuomo- dvejų maždaug lygių poli-
nės vieta, kur jis palietė 
socialistus. Štai kas jo pa-

x. , .. 'įrašyta: “. . . kad P. Grigai-O tie, kas nenon nusilenkti deda smau.I i ■« 4- * -e«~-a«■*S. Lozoraičiui, yra lietuvių 
tautos priešai. Tautinin
kai duoda suprasti, kad be 
Lozoraičio bus labai sunku 
atgauti lietuviams laisvę. 

Iki šio laiko Lietuvos Tei

jam plyšo ausies bubnelis. 
Už džentelmonišką pasiel- 
mą majoras Plechavičius 

mai paskyrimą atšaukti. pateko į kalėjimą, o jo au- 
Protestonai argumentuo- ka j ligoninę.

ja tuo, kad paskyrimas am
basadoriaus prie Romos Iš kalėjimo džentelmeną 
katalikų bažnyčios galvos išvadavo perversmas, o jo 
išskiria tą bažnyčią iš kitų ay^a ligoninės išėjo kur- 
ir suteikia jai lyg ir privi- cias-
legijuotą padėtį. Be to, Dėl to pono džentelmo- 
skyrimas ambasadoriaus niškumo tenka pasakyti— 
esąs priešingas bažnyčios apsaugok, Perkūne, mus 
atskyrimo nuo valstybės nuo tokio džentelmono, o 
principui ir tuo budu užgau- nuo politinio bandito mes 
na konstitucijos, jei jau ne patys bandysime gintis, 
raidę, tai jos dvasią. x

Vyriausybė argumentuo- “Vėl Laisvas” 
ja, kad ambasadorius pa
skirtas ne prie kataliku

13,877,922 balsus, arba 
600,000 balsų daugiau ne
gu 1950 metais, ir pravedė 
293 atstovus Į parlamentą 
(turėjo 315). Konservato
rių partija surinko mažiau Aukščiau paduotieji rin- 
balsųę 13,665,595. bet pra- kimų daviniai nėra galuti- 
vedė daugiau atstovų, 318. ni. Jau surinkus šį straip- 
Liberalų partija pravedė 5 snį atėjo galutini baisavi- 
atstovus ir 3 atstovai yra mų rezultatai, kurie esmėje 
nepriklausomi, vienas link- nieko nepakeičia. Tie ga- 

konservatorių. Kai libera- stąs į darbiečius, du airiai, lutini daviniai yra paminė- 
lai stato kandidatus ir už J Pora vietų parlamente dar ti pirmame laikraščio pus- 
juos agituoja, jie atima! paaiškės vėliau. Bolševi- lapyje.

tinių grupių—darbiečių ir

gėjams, tai nenuostabu, nes 
jo idėja ta pati, tik meto
dai skirtingi.”

Tas kunigas (pavardės 
nepasirašė, bet “Dirvos” 
redakcija liudija, kad tai Į 

kalų gynimas arba lietuvių kunigas), kaipo politikuo-, 
kova dėl atgavimo savaran-iian^> be abejo, žino, kad’ 
kūmo, palyginus su kito- “Naujienas" redaguoja P.)
mis kenčiančiomis nuo bol
ševikų tautomis, bendrai

Grigaitis ir kad nieks kitas 
lietuvių žurnalistų taip nar-

imant, ėj<\ gana sklandžiai ,siaUr. rimtai nepuola rusų
ir sėkmingai. Tie politiniai 
reikalai buvo vedami VLIK 
kartu su Lietuvos ambasa
doriais Washingtone ir 
Londone, su Amerikos Lie
tuvių Taryba ir kitais vi
suomeniniais veiksniais. 
Tos organizacijos ir įstai
gos, turėdamos santykius 
su demokratinių šalių vy
riausybių atstovais, nejuto 
ne tik mažiausio reikalo, 
bet dar skatė tai kovai ža
lingu dalyku kelti virš savo 
galvų kažkokį poną, nors 
tuo poru butų ir niekam 
nekenksmingas asmeniškai 
S. Lozoraitis.

Bet musų bendruomenė
je atsiranda politikų, ku
riems Vadų, Ponų santvar
ka atrodo išganinga, Jung
tinių Amerikos Valstybių 
pavyzdys juos nei kiek ne
įtikina. Kova politinių 
grupių, atstovaujančių pla
čius žmonių sluoksnius, 
jiems atrodo “trefna” kai
po demokratinės kilmės. 
Tautininkų politikų many
mu, jei pripažinsim S. Lo
zoraitį vyriausiu vadu, tai 
tauta (tėvynėje ir tremty
je) gali būti rami. Tik vie
no, žinoma, reikia—pritarti 
vadui ir visiškai pasitikėti 
juo.

Tokia tautininkų suo
kimas apie S. Lozoraitį, 

'kaipo ambasadorių vadovą,

bolševikų ir vietinių bim- 
bininkų, kaip P. Grigaitis 
“Naujienose.” Ir vienok į 
tasai kunigas melagingai 
skelbia, kad P. Grigaitis (o 
jo asmenyje ir visi socialis
tai) padeda Lietuvos smau
gėjams, t. y., rusams bolše
vikams.

Čionai turime dar vieną 
liudijimą apie lietuvių ka
talikų sąmoningai varomą 
propagandą, kad lietuvis 
laisvamanis, o juo labiau 
socialistas yra tautos prie
šai. i

Ši kunigo viešai paskelb
ta mintis apie socialistus Į 
nėra pirma nei paskutinė. 
Susidurdami su kunigu po
litinėje, ku’turinėje veiklo
je visuomet turime atminti, 
tai ir žinoti su kuo turime 
reikalo.

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

Pranešam, kad musų skai
tytojai Anglijoj gali atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio” atstovą šiuo adresą:

Mr. A. Zamžickas.
26 Devonport Rd.,

London 12 W.
Priima naujus užsakymus 

ir atnaujina prenumeratą. 
Parduoda “Keleivio” visas 
knygas. “Keleivio” kaina 
Anglijoj 3 su puse dolerių.

“Keleivio” Administracija.

NEAPKAINUOJAMAS 
PATOGUMAS., 

už skatikus
“Kožnas lokalinis paskambsimas . . 
vaiykion. krautuvėm ar draugams . .
tik keks centus. Bet kožnas sutaupo laiką, su
taupo važiavimą, palengvina gyvenimą.”

šiandien telefono vertė daug diriesnė negu 
seniau, nors. tiesa, kaina pakilo. Palyginus su 
kitų reikmenų pabrangimu, telefonas tačiau pa
ima mažesnę jūsų biudžeto dalį, negu 10 metų 
atgal.

Telefonas tikrai yra “bargenas”—žymi dabar
tinės brangenybės išimtis.

į bažnyčios galvos, bet prie 
Į Vatikano valstybės, kuri,

“Vilnis” praneša, kad 
n'.ų vienas jos redaktorių, Leo

nas Pruseika, buvo suimtas
------  . , imigracijos agentų, vienąnors ir maža bet yra save- rakBu JaIajk MfederaIil 

Irenine valstybe -r.^8^ H K į

v karną dieną paleistas po
^Paskyrimas ambasado- ^į000. ^aucija;,.

, , , , sako, kad jis ir vėl lais-rium generolo rodo, kad . „ J
ambasadorius Vatikane ’
spręs ne teologinius klausi- Galima suprasti Leono 
mus, bet rūpinsis visai kuo Pruseikos rupesnį. Federa- 
kitu. line valdžia nori jį išsiųsti

Beje, paskyrimas gali dar.ten, kur jis kadaise buvo 
atpulti, nes kariai aktingoj kviečiamas važiuoti, bet at- 
tarnyboj negali tokių par- sisakė, nes žinojo, kas jam 
eigų eiti, o gen. Clark ne- gresia. Leono praeitis yra 
mano trauktis iš kariuome- visai negera, sutepta troc- 
nės. kistiniais nukrypimais ir bu-

w charininiais kryptelėjimais.
Rusija 1960 Metais Nors jis dabar ir stengiasi

Žurnalas “Collier’s” išlei- laikytis linijos, kaip grtais 
do specialinį numerį pa- tv01^0S’ bet praeities neišdil- 
skirtą “karui, kurio mes dysi.
mes nenorėjome” ir spėlio- patariame Leonui viso- 
ja, kaip kils tretysis karas, mis keturiomis laikytis su- 
kalp eis kautynės, kur bus pUVUsiame kapitalizme, nes 
mėtomos atominės bombos ‘draugo, tėvo ir mokytojo” 
ir baigia kaip sumušta ir globo)e gaK teRti atgailauti 
okupuota Rusija atsistato is už praeityje papildytos vie

šai, o mintyse vis dar pakaro griuvėsių ir iš totali
tarinės tvarkos apstulpimo.

Karas kils 1952 metų ge
gužės mėnesį, kai Stalino 
pasiųsti žmogžudžiai ban
dys užmušti Tito ir Jugo
slavijoj prasidės sukilimas, 
o “satelitų” armijos įsiverš 
į “atskalūno” teritoriją. 
Karas pasibaigs, kai Stali
nas kur tai dings, o bolševi
kiška imperija suskys ir su
byrės į šipulius.

1960 metais Rusija jau 
bus pradėjusi atsistatyti. 
Rusijos atsistatymo ir karo

pildomus “prasižengimus.”
—J. D.

NAUJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

Spalių 29 d. laivu “General 
Eltinge” į New Yorko uostą 
atvyko šie lietuviai:

Stanislovas ir Charlotte Ba
ranauskai, Dimitrijus Dzema- 
nowičr'us, Juzė Giedraitytė, 
Vincas Juška, Judita Lioren
taitė ir Albina Puodžiunaitė.
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KAS NIEKO NEVEIKU 

JO NIEKAS NEPEIKIA

BOSTON Puslapis Trečias
*

Lawrence Padangėje
Lietuvos Sūnų Draugijos terų Šv. Onos Draugija yra 

Auksinis Jubilėjus nariais kiek skaitlingesnė,
Spalių 20 d. lietuvių klu- T 

be Įvyko iškilmingas minė- TS* “S*“
n,Tu J?, su*5aktieS Draugijos kūrėjai buvo:

R1"1 d“g-' Petras Ciras, Jonas žukau-osĮsrkunmo Buvo sumos-ska Jon£į Pet k
Wais dalvvT Tu/“ 3W Zigmas PekarekaS’ •
Kiais, dalyvavo vas 300 Stravinskas, Petras Straz- 
vmsnrų ir svečių, visi buvo das (& k Lietuvon> di 
vamnami skaniais namų” Kibildis į Po.l
darbo valgiais ir dai- ska- Rrukonis-visi jau
nesniais gėrimais. mj Kastantas Kibildis,

Draugijos pirmininkas, Juozas Pašakarnis ir Ju0I
drg. M Staklėms, kuns za$ Vaskelionis-visi trys 
pirmininkauja jau 32 me- k j Vaskelionis daly
tus, trumpai apibudino vav0 šiame ka k< 
draugijos istoriją ir pa- jššauktas pasakjd ka!.l 
kvietė visą eilę kalbėtojų, b jfe buv0 Rarš.
kurie dapilde ir visapusiai tais lodismentais. 
nušvietė sios laisvos drau
gijos įsikūrimo priežastis, t0’ kalbėjo Dr. P. Mis 
vystymąsi ir jos gyvavimo kinis, M. Zautrienė, J. Ur- 
istoriją iki šių dienų. (bonas ir A. Jenkins. Jie Į

: visi, ypač pastarasis kalbė-' 
Lietuvos Sūnų Draugija tojas, pasakė ilgesnes, šiai! 

buvo Įkurta spalių 15 d.,'progai pritaikintas gražia 
1901, o inkorporuota tik kalbas.
lapkričio 13 d., 1912 me- Taipgi buvo iššaukti ir 
tais. Išsyk buvo prisijun- tar

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
LAIVAKROVIŲ STREIKAS \EW YORKE

Laivy krovėjai New Yorko uoste išėjo į laukinį streiką ir turėjo visokių susikirtimų 
su policija, nes jie bandė “nuimti nuo darba” nenorinčius streikuoti krovėjus. Tas 
jiems neblogai pavyko, nes uostas Xew Yorke yra veik visai paraližuotas.

KAS SKAITO, KABO 

TAS DUONOS NEFKA1O

Kas Girdėt Chicagoje
jsidėmėtinas Pranešimas dėl kurio “Draugas' dabar 

krokodilio ašaras lieja?
Tai dar ne viskas. Kai 

kunigai pasidavė nutautini-
Marąuette Parko parapi

jos lapelio “Nativity Par
ish News spalių 21 d. iei- mo srovej) taj pasidavė ir 
diny parašyta: Mažai \il- geseryS mokytojos. Kai 
ties turime, kad musų Kai-,naujųjų ateivių didžių pa- 
dmolas parapijom r aibuose stangų dėka šis tas laimėta 
sus velny tų suvaržymą. lietuvybci parapijinėse mo- 
Gieiciausia neapsimokės kykiose> tai kas pasirodė?
rengti nei piknikų, nei kar- 
nivalų, nei bazarų.”

Tai atėjo pasiutę laikai. 
Kardinolas Įvedė suvaržy-

Seserų mokytojų tarpe ne
atsirado tokių, kurios suge
bėtų net pradžios mokyklo
je dėstyti lituanistinius da

mą ir, kunigams maldau-,lykus Tiems daiykams dė- 
jant, atsisako ji susvelnin-]gįyĮj prisiėjo samdyti pa
ti. Bet tiek to. Čia kalba- šaliečius. O tokiems moky
mą apie kardinolo paskelb- ĮOjams atsisakyta algas mo
tą patvarkymą, kad parapi
jų salėse nevalia turėti pra

kęri iš parapijos iždo. Tė
vai, norintieji, kad jų vai-

mogų su svaigalais, o Vy- kaį mokonai lietuviškų 
'tauto Parke ir Labdarių j daiykų} privalo ertra mo- 
jFai-moj vasarą nevalia tu- ^egčlug mokėti. O tai ne vi

siems lengva. Extra mokes-'rėti piknikų su svaigalais. 
Atrodo, kad kunigai nu-

leido rankas ir nerengs pra- 
įmogų. Kunigai nustoja bu-;akęs atsisėdo. Jis gavo A. Bujavičius, L. Brazaus- nyčia yra vienintelė bažny-’

daug aplodismentų. kas, S. Brazauskas, A. Ži- čia, kuri čia surengia gerus Lrorime Pikniku remrėiai
Gal ir be reikalo, gal ir linskas, V. Štreimikis ir K. lietuviškus koncertus. Kre-'Į^5arku «avininkai gali

gusi ir kartu veikė su SLA, 
tik vėliau, kaip vienas iš 
kalbėtojų pažymėjo: “Kaip kas, A. Subačius, A. Več 
Susivienijimo sekretorium kys, A. Palskis ir Julius 
tapo išrinktas tūlas Darni- Kieva. Pastarasis geriau- 
jonaitis, kuris pakėlė nari-*siai pasakė: 
nes duokles ir išrado tokią! —Jus visi kalbėjot ir pa

taiką, nes publika daug Chižius būdamas gyvas ru- teatrališkus * perstatymus j 
plojo ir tas rodo senių su pinosi pastatyti. Čia visi duoti, nes svetainė turi sce-
naujakuriais santykių buse- buvo pakviesti pietų. ną. 
ną. , ! Musų mielas drauge, tu —:—

Skaniai pavalgius, išsigė- mirei, bet tavo atlikti dar- Siuvyklos čia dirba ne- 
konstituciją, kad jei narys' sako jot kas buvo ir kas vi-; nis ir visiem išsikalbėjus, ši bai pasiliko musų atminty- pilną laiką. Skirtumas ma- 
miršta ne lovoj bet kur ki- siems žinoma, bet kas bus'^alis programos tapo už- je. Ilsėkis amžinai laisvo- tesi tarp karui dirbančiųjų
tur, tai jau tokį nabašninką1 ir kaip baigsim šitą gyve- Į baigta ir prasidėjo šokiai, 'je žemelėje.
J ii. 1      2 22 2 22 t i _ • — • _ _   __ «Trn vin Iacaci 5 Iri iri o lr 1 C'1 t 1 t«dėk kui- nori. iš Susivieniji
mo pinigų pakavot negaus,

nimą, tai nė vienas nepasa-jkurie tesėsi iki vidurnak-Į Gilią užuojautą bendro- bos 
kė. O man daugiausia ru-Įčiui. tiarbė Lietuvos Sūnų ves valdyba reiškia mote=,

_ *1 __________22 _ 2  X __________ X2 X - • • •• • • •todėl ši draugija ir atsitrau-pi, kaip ilgai dar reikės [Draugijai už suruošimą to-riai Marijonai Chižienei ir
kė nuo SLA.
✓ Lietuvos Sūnų Draugi- kratyti, 

ja buvo Įkurta laisvais pa-j —Gali kratyt ir dabar, 
grindais, nariai nebuvo ver-’kas neleidžia,—tūla viešnia 
čiami eit bažnyčion. Tiky-' pastebėjo.
ba buvo pripažinta kaipo i —Gerai tau sakyt “kra- 
privatinis žmogaus daly-Įtyk,” kad jau nesikrato,— 
kas. Jei tik esi doras lietu-'Julius atsikirto.
vis, sveikas protu ir kunu,! —Kratyk, tai ir kratysis, 
galėjo seniau ir gali dabarĮ —prisimygus tvirtino, jau 
stot ir būti šios draugijos kvatodama, viešnia, 
nariu. į —Na, tai gerai, kad taip

Iš pradžių per 15 metų užsispyrei, tai ir kratysiu, 
draugijai buvo sunku vers-'—Julius suriko.
tis. Narių turėjo neper-' Šitas trumpas dialogas 
daugiausia, nes kunigai su iššaukė skanaus juoko ir 
savo davatkomis puolė padarė gerą nuotaiką. Po 
draugiją visu Įtūžimu, vi- tam Julius dar aiškino, 
saip šmeižė jos narius, o kaip jis atvyko ir Įžengė Į 
šventablyvos gaspadinės šį kraštą su maišiuku ant 
kunigo įkaitintos vydavo iš pečių, vinute susijuosęs, iš 
namų narius ir buvo sunku karnų nupintais batukais 
gaut gyvenimui kambarį, 'apsiavęs ir-apsigyveno pats 

Tik po 15 metų, ypač devintas tam pačiam kam- 
1916 metais jaunimas jau ,bary* su kitais pirmiau atvy- 
buriais dėjosi prie Lietuvos kusiais burdingieriais. Ir

vargti ir kada reiks kojas kio šaunaus pažmonio., visiems giminėms.
Kuomet daugumas draugi
jų sulaukę to amžiaus krin
ka, nyksta, miršta, tai Law- 
rence Lietuvos Sūnų Drau
gija turi šviesią ateitį ir ji
nai dar ilgai, ilgai gyvuos.

Reporteris. 

MANCHESTER, CONN.

Bendrovės Valdyba:
Pirm. A. Bujavičius, vi

ce-pirm. J. Šimanskis, prot. 
lašt. A. Biretta, fin. sekr

Sūnų Draugijos. Vasario 
14 d., tais metais, susirinki-

dar pridūrė:
—Taip buvo linksma,

me įstojo net 87 nauji na- taip gerai, kad net saldu 
riai ir taip kiekvienam susi-darosi prisiminus. O va, 
rinkime po 15, 20 ir 30 na- šiandien kai atvažiuoja 
rių prisirašydavo. Pasek- mus dipukai, tai visokiais 
mės buvo tokios, kad baž- cimboliukais , apsikarstę, 
nyrinęs draugijos pradėjo laikrodėliais, kolčikais, žie- 
smukti, dauguma visai pa- dais, branzalietais ir riek 
kriko, o laisva Lietuvos Su- pasipūtę, kad nė susikalbėt 
r.ų Draugija išbujojo, išau- jau nemokam, o į “škulę” 
go nariais ir šiandien fi- eit mes jau perseni, rodos 
naminiai yra stipriausia vi- kalbam lietuviškai, bet ot 
sam Lavvrence. Tiesa, mo- nesusikalbam ir gana.—Pa-

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modemišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square Worce*ter, Mass.

Jei reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vais
tininką, savininką Vytautą Skrinską. Jis 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. 
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čiai yra antra priežastis, 
dėl kurios tėvai nenori lie
tuviškų pamokų. Neteisi
nant tų tėvų veila betgi 
nurodyti ii- kitus kaltinin
kus.
Dr. Griniaus Urnos 
Perkėlimas

Sekmadienį, spalių 21 d. 
a. a. Dr. Griniaus ūma, iki 
šiol laikyta cechų kapų kre- 
matorijoj, perkelta Į Lietu
vių Tautiškas Kapnes. Ce
remonijoms atlikti pasitai
kė labai geras oras. Buvo

koma prandškS«į giedra- ,Bc‘
r T pigu buvo rinktis į tokias

iškilmes tokiam orui pasi
taikius. Todėl daug žmo
nių atsilankė. Ypač buvo 
daug inteligentijos. 
Pramoga Gerai Pavyko

Sekmadienį, spalių 21 d. 
Amerkios Piliečių Pašalpos 
Klubas rengė savo metinį 
įkūrimo minėjimą, šiemet 
klubui suėjo 28 metai. Mi
nėjimas įvyko Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Ar
tistui Stasiui Pilkai vado
vaujant buvo suvaidinta 
komedija “Gyveno Kartą 
Keturi Draugai.” Žmonių

pagenmmą
Nežino Ką Kaltinti

“Draugas” spalių 20 d. 
laidoje turėjo straipsnelį 
antrašte: “Ką Darai, Lietu
vi?” Ten pranešama, kad 
vienoje Chicagos aukštes-

industrijų ii- civilės garny-: nioje mokykloje, kuri išlai-

i V ir kurioje mokoma lietuvių 
kalbos, ištikęs toks liūdnas 
reiškinys: 26 naujųjų atei
vių vaikų tėvai raštu parei
kalavę nemokyti jų vaikų 
lietuvių kalbos.

Pirmu sykiu tenka išgirs
ti apie kokią tai aukštesnią
ją mokyklą seserų kazimie- 
riečių išlaikomą, čia tur 
būt kalbama apie Šv. Kazi
miero Akademiją, seserų

ėmėm smarkų vyrą, kuris ^azlm^eriečių vedamą. Bet 
akimirksnyje gali pastvė- pastatyta ir užlaikoma ne 
ręs butelį viena ranka per- seserų kazimienečių, o 
kelti jį iš vienos lentynos daugiausia lietuvių darbi- 
i kitą. Žmogus, rodos, vi- ninky katalikų aukomis.

-sai geras, tinka ir prie Ten Pat Panešama, kad

FHILADELPHIA, PA.

Klubinės Bėdos

Paieškojimas naujo vado
A. žiiinskaš' iždo globėjai .kl“bui per TT
L. Brazauskas ir j. Sele,!1! Kc'eivj padarė d.delio 
boarddirektoriai B. Leme-! spūdžio. Kandidatų atsi- 
žis ir S. Brazauskas, kont. 1 a^° trečdalis tuzino. Is
komisija V. Štreimikis ir!1?*?" Raičiaus lengva pa- 

■sinnkti. Ir pasirinkom. Pa-
Mirė Juozas Chižius

Rugsėjo 27 d. staiga mi
rė Juozas Chižius, Man- 
chesterio Lietuvių Bendro
vės nenuilstantis darbuoto
jas. Apie 25 metai atgal, 
laike statymo bendrovės 
namo, J. Chižius buvo ben
drovės pirmininku, jam 
reikėjo daug laiko pašvęsti 
ir rūpintis, kad viskas butų 
gerai sutvarkyta. Keletą 
kartų po tam pirmininka
vo, o pastaruosius trejis 
metus iki mirties buvo ben
drovės iždininku. Manches- 
tery J. Chižius gyveno apie 
30 metų. Turėjo daug 
draugų ir pažįstamų. Per 
keletą metų laikė drabužių 
krautuvę, o pastaruosius 9 
metus dirbo Pioneer Para- 
chute Co. kaipo vyriausias 
mašinų mechanikas. Dirb
tuvėje buvo visų mylimas ir 
gerbiamas, ką parodė li
tas, kad dirbtuvės darbi 
ninkai atsiuntė gražių gė 
lių tris vainikus ir surinko 
nemažai pinigų kaipo už
uojautos pareiškimą jo mo
teriai Marijonai.

Paliko dideliame nuliudi
me moterį ir du posūnius, 
Antaną ir Edvardą su mar
čiomis.

Spalių 2 d. apie 10 vai. 
ryto susirinko skaitlingas 
būrys giminių, draugų ir 
pažįstamų atsisveikinti pa
skutinį kartą ir palydėjo į 
Brigitos kapines.

Herman Smith.

SCRANTON, PA.

Spalių 21 d. Stasio Lie 
pos iš Boston, Mass., kon
certas pasisekė. Nepriklau-x A . . .
somos tautiškos bažnyčios ! lupt.ai ni5 tonciaus \r Pne Dra(^jos mokvkla eavusi 
«alė buvo nilna nubliko* skaphernmkų rožančius, o Pra<™os gavus1.aie du\o pnna puoiiKo>. !|)jznj pažįsta gerai ^9 pareikalavimus, kad

Bet kada išgirdome ber-^ va^ai. ne^tTį. moko1m!Vakarienė duota prie sta
lų. Kaina buvo prieinama, 
S2.50 ypatai taininę apyskaitą, kad išlei-

Bažnyčios' komiteto pir- dome VT Biznio nuomų
mininkas atidarė vakarą 
anglų kalba. Giedota Ame
rikos himnas. Miesto ma

pajamas ir dar net iš kasos 
turėjome primokėti $2,399,- 
99, tai nariams tas pasirodė

joras trumpai kalbėjo. Bu- P^aug. Per tris mėne- 
vo daug ir kitų miesto par- S1US tai &a ir tlkrai P61*"

Marąuette Parko parapijos buvo daug. Vaidinta taip, 
cftios mokykla gavusi kad visi gėrėjosi.

” ’ J yui

Sekmadienį, lapričio 4 
d. visi bukime Sokolų sa
lėj, kur įvyks nepaprastas 
parengimas ruošiamas SLA 
134 (moterų) ir 322 kuo
pų. Prie šio parengimo 
ypač daug darbuojasi Dr.

eigunų. Jie tik pasirodė 
publikai. Kiek ilgiau kal
bėjo x lenkas kunigas, semi
narijos profesorius. Jis sa
kė, kad lietuviai ir lenkai 
turi bendrą istoriją, Micke
vičius ir Kosciuška buvę lie
tuviai ir lenkai, nes rašyda
vo lenkų kalba, o gimę lie
tuvių tarpe. Kun. M. Va
ladka kalbėjo lietuviškai. 
Perstatė S. Liepą, buvusį 
Lietuvos operos dainininką. 
Dainavo iš operų arijas ir 
liaudies dainas. Liepa yra 
puikus dainininkas ir ypač 
žavėjo klausytojus savo 
liaudies dainomis. Svetai
nė nėra pati geriausia kon
certams, kiek dusli, bet dai
nininkas pasirodė labai ge
rai. Lietuviai nepadarys 
klaidos, jei kvies daininin

daug. Tai ve, kokios nau
jienos.

Narys.

Pomirtinė Dovana 
Robertui Mandeikiui

1950 metų sausio mėnesį 
Erocktone žuvo jaunas, 21 
metų lietuvis Robertas 
Mandeikis, nesenai atvykęs 
Į šią šalį. Jis žuvo begel 
bedamas vieną skęstantį 9 
metų berniuką, William 
Stevens, iš prūdo

Už lietuvio jaunuolio pa
sišventimą jam dabar pri
pažintas Carnegie Hero 
Fund bronzos medalis ir jo 
tėvams maža pensija.

Dovanų skirstymas už

lietuviškai. Girdi, verkti 
norisi tokius dalykus gir
dint. Girdi, turėtų būt pa
skelbtos pavardės tokių, 
kurie neleidžia savo vai
kams mokintis lietuviškai.

Gal pergreitai čia kaltina
mi tėvai. Ar “Draugas” Š. Biežis, SLA daktaras- 
nežino, kad jau sueina apie kvotėjas, ir jo žmona Ona. 
30 metų, kai Chicagoje lie- šią pramogą plačiai garsi- 
tuvių bažnyčiose pradėta‘na per savo programas 
įvesti anglų kalba evange-į “Margutis.” Per tas pro- 
lijų skaitymas, pamokslų gramas apie minėtą pramo- 
sakymas anglų kalba ir an- gą ypač plačiai kalba p. O. 
gliškos misijos jaunimui. Biežienė.
Ar ne čia pradžia to pikto, Laisvamani*.

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1952 Metams

didvyrškumą buvo daromas 
ką S. Liepą į savo parengi- praeitą šeštadienį Pittsbur- 
mus, nes publikai jis labai ghe. Buvo išdalinta viso 
patinka. Koncertas užbaig- 27 dovanos už įvairius pa- 

Grabnešiai buvo visi'tas Lietuvos himnu. sižymėjimus gelbstint žmo-
bendrovės valdybos nariai:! Tautiškoji Scrantono baž- nes.

Jau 40 metų “Keleivis” kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1952 metų kalendorius 
jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima užsisakyti.

“Keleivio” 1952 metų kalendoriuje bus daug 
skaitymų, gerų straipsnių, informacijų, eilių, pa
tarimų, plati kalendorinė dalis, satdės tekėjimai 
ir nusileidimai per apvalius metus ir daug visokių 
žinių. ’

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay, So.Booto n 27, Mam.



Ketvirtas

—Alou, Maik! —Ar tai vokuoji, vaike, vėlės, kurios neturi kur ei- lė buvo nepatenkinta ir vis xaktibalda
—Sveikas, tėve! Kas gir-kad prezidentas pats nega-ti, eina laukais ir miškais užgesino ugnį. ’ Bortine b

dėt? li pasakyti, kas ir Kaip turi visokius triukšmus išdari-
—Aš, Maike, girdėjau, būti? 

kad Trumanas šnapsą atpi
gins. Ar tas teisybė?

—Ne, tėve, tas ne tiesa.
Nuo pirmos lapkričio die- vyzdžiui, 
nos degtinė bus dar bran- nesenai 
gesnė, nes taksai pakils

—O kas tuos taksus 
Ka?

—Kongresas
—Tai kodėl jis 

ro?
—Todėl, kad valdžiai vis daužyt akis. i\ai ias tais- nių vakare, toje vietoje, 

daugiau ir daugiau pinigų Kas pateko Į spaudą, visa EUr sėdėjo ir valgė jų myli- 
reikia valstybės reikalams. Amerika juokėsi iš Trumą- mas miręs žmogus, padė-

kad no užsikarščiavimo. davo įr palikdavo visokių žirniai auga-Tai tu rokuoji, 
šnapsas neatpigs?

—Ne, tėve, neatpigs.
Ale porčapas turės at- a.š noriu, kad tu man išvi- įr suvalgys. Vėlinių vaka-: neauga—žmogus ką

pigti.
—Ne,

tas.
tėve, neatpigs ir

iozytum davadlyv 
.cs valdžios galv
Kaip jos išrodo. Įpiais, baladojasi. Žmonės

. O ar neskaitei ga- Aš jau sakiau tėvui, guli ramus, nesikelia. Jei pirtį, nes esti pilna pirtis švta. kad jeigu kas Į tave meta
ZiCvOse, kad Trumano val-i„ad tos “gaivos,’ tai viso- įmonės atsikeltų ir sumai-vėlių, kurios Vėlinių vaka-akmeniu, tai tu mesk i ji duo- “,a Kp*',a‘ z,ur1’ matomai. n . 
džia pradėjo, imti bučerius: Kie valdžios departamentai,?šytų vėlių apsilankymą į re daro suėjimą. - 5 —ipas,tlkl- Tuos sargybinius čia vmti.

los įstaigos dažnai nesuta-;nors blogo padarytų.

___  _ ........... .......... ~ _ na. Bet aš Į nieką akmenimis
uz sprando, kam kelia mė- niūrai, ekspertai ir tt. Bet namus vėlės keršytų ką* (Pasakojo Teresė Jodk-ienė, nesimėčiau, tai kodėl mane čia

Jei Antabaltės km., Tauragnai, South Bostone apmėto duona?sos praisą?
—Aš apie tai skaičiau, ria, nes kiekviena 

tėve. Bet aš skaičiau ir ki- auojasi 
tą dalyką. Ta pati valdžia, mais, kurių 
tėve, kuri persekioja mė
sos pardavėjus dėl mėso 
brangumo, dabar leido gy
vulių augintojams pakelti 
gyvulių kainas dar aukš
čiau, negu iki šiol buvo. O

prieštarauja vienas kitam. 
Pavyzdžiui, justicijos arba 
tesinguir.o departamentas 
persekioja biznierius, ku
rie susitaria palaikyti savo 
produktų kainas; tuo tarpu

l ai gyvuliai bus brangesni, kita valdžios įstaiga rupi- 
turės pabrangti ir mėsa. naši, kad kainos nenukris- 

—Tai tu rokuoji, Maike, tų. Kitaip pasakius, viena 
kad valdžia neturi galvos? i valdžios galva neleidžia 

—Priešingai, tėve. Vai- kainy palaikyti, o kita jas 
džia turi perdaug galvų, ir palaiko.
viena galva nežino, ką daro Maike, as ne lojaris ir 
kita. Dėlto, tėve, ir išeina !aPie zakonus daug nežinau, 
tokia betvarkė. iale. jeigu iš tikro taip yra,

—Maike, aš nesuprantu, ka*P snekL tai aš turiu 
kaip valdžia gali turėti pasakyti, kad Amerikai rei- 
daug galvų? Juk Amerikos kia vie?° gaspadoriaus, 
galva dabar rokuojasi pre-gaspadoriaus su razumu, 
zidentas Trumanas, ir dau-!katro tu\ėtų klausyti visos 
giau prezidentų nėra. TaijgaĮV0S’ v^os rankos ir visos 
kaip gali būt daug galvų? ; kojos. Kol to nebus, to!

—Bet prezidentas ne vie- nębus parėtko. Bet kur to
nas valdo šalį. Jisai turijkĮ ^aspadorių gauti, Maike, 
visokių patarėju ir departa- a® nežinau. Aš galiu tik 
mentų, ir jis ‘elgasi taip, t’ek pasakyti, kad jeigu 
kaip jam pataria tie patarė- šnapsas dar daugiau pa
jai. Pavyzdžiui, aš nesenai brangs, tai žmonės turės 
skaičiau vieno rimto laik- vl,’ti naminį sarmalaką.

j Amerikoj sugrįš munšainas 
1 ir butlegerių gadynė. Ale

rašcio nuomonę, kad 
Amerikos prezidentą šian
cien didelės įtakos daro jis dar nepabrango, as 
Acheson’as, nes jis veda ^r’u išsigerti. Taigi
visa užsienių politiką, ir siam vakarui gudbai. 
jeigu Trumanas turi ką Tik sveikas, tėve. 
nors apie tą politiką paša-
kyti, tai visada tariasi su Biznieriams geriausia rie- 
Acheron'u. ta pasiskelbti “Keleivyje.” i

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vėlines Tauragnu Apylinkėje
Šiandien mažai beranda- valgydami Vėlinių vakare 

mi pasakojimai apie seno- vakarienę padeda ant stalo 
vės Vėlinių dieną. Čia aš toje vietoje, kur mirusis vi
ii noriu apie tai paskelbti, sada sėdėdavo ir valgy da-'

Senovėje, kai mirdavo vo. Taip pat padėdavo tuš- 
žmonės, tai j karstus įdeda- čias lėkštes ir peilius toj 
vo ką jis labiausiai mėgo pačioje vietoje. Naktį gir- 
gyvas būdamas. Vyrui įdė- di, kad davė lėkštę ir sutru- 
davo pypkę ir kapšiuką su pino kažkas. Ryte atsikė- 
tabaku, siuvėjui—žirkles ir lę rado viską sudaužyta, 
kamuoliuką siūlų, girtuok- sutiupinta. • Vėlei kas nors 
liui—butelį degtinės, mez- nepatiko.
gėjai moteriai—kabliukus Jei ryte po Vėlinių kam- 

į ir siulus. Įdėdavo dėlto, bary smirda, tai sako, kad 
kad numiręs turėtų užsiė- čia lankėsi ne vėlės, o vel- 
mimą kapuose. niai.

Minis žmogui, nunešda- Kita Apie Vilel 
vo ir padėdavo jam valgy- ..
ti ant jo kapo ir rasdavę sų- Sako, kad vištos mato vė- 
valgyta. Jei rasdavo suval- es’ Jei Vėlinių vakare pa
gyta, žiūrėdavo ar nėra pė- Pe^ky vištos nai kia, reiškia, 
du ant kapo. Jei rasdavo <lau v®lės pradėjo rink- 
vištos arba karvės pėdas, tlsnamus: dažnai vidu- 
reiškia, viską suvalgė vėl- r^Je nakties girdėdavo, 
nias. Tada ant kapo tuo-" kaiP, vėįės suėję burdavosi 
jau uždegdavo žvakę ir pa- *r skųsdavosi man to ar 

to neįdėjo į kapus, man to 
ar kito nepadėjo ant stalo. ; 

j Vėlinių vakare kūrė ug-
Vėli’nių dienoje visos vė- nį. Ugnis vis užgęsta ir 

lės išlenda iš kapų ir nė užgęsta, niekaip negali 
viena nelieka kapuose—že- įkurti. Atsiminė, kad Vė- 
mėje. Daugiausia vėlės lai- linių vakaras, peržegnojo 
kosi ant kapų. Smarkesnės ugnį ir ugnis užsidegė. Vė-

darydavo kryžių.
Vėlinės ant Kapų

Buvo užmaišyti

vienas kritikai
pakritikavo Tru- Vdi«i Lankymasis }

. jo gavau sekama paaiškini- tverima> su didėlėmis duonos
į Namus ga i val^>’tL ' akare peri r Kekėmis išnyksta tau iš akiu.

Isapna ateina vėlė ir sako:i '

gerai — tai tojaus skubėjau kitur, kur bu- gatvėmis
—Bet dar mes neužbai- valg'mų, * galvodami, kas žmogus vėlėms viską gerai vo neatliktų reikalų. Vos spė- metus galėtum be darbo klam- 

:gėm apie tas galvas, vaike, vėlei patiks, ji tą pasiims padarė per Vėlines, o jei ;au lšetl ? gatv<?- kaiP staiga poti ir badu nenumirtum, nes —Prof. Vyt. Naktibalda.

viau, kas re atgulę žmonės girdi, kad blogo padarė vėlėms Vėli- k?°s 
os yra ir vėlės tik čiūžauja pakam-,nėse. no« 'rįekėmi

įpiais, baladojasi. Žmonės' Vėlinėse negalima eiti j miniau, jog

nors 18 JTc.tvės pusiu nuo, an- duonos ant gatvių visur pilna. ■
tro ir trečio namu aukšto kaž

mėtyti Į mane duo- 
... no« riekėmis. Nustebęs prisi- 

Vėlinėse negalima eiti 1 miniau, jog yra kur tai para-

Juozas Būga.

kas buvo padėta, nieko ne-P"™**™ 
truko. O jei valgymai iš- ra^ apylinkių.
maišyti, apversti, reiškia,_________
vėlė rinkosi, nerado ir su- . , • , -
maišė viską beieškodama. La,kas

Kepdamos šeimininkės kalendorių 1952 me
duoną prieš Vėlines, iškepa
vieną mažą bulkutę (tą 
turi būtinai padaryti!) ir *50 centu stą. tai Įvyksta dar

Bostono Piliečiai
Aš esu gilia; jums dėkingas, kad 

taip gausiai parėmėt savo balsai ma
no Miesto administraciją pereibjose 
balsavimuose. Galit būt užtikrinti, jog 
aš padarysiu kas tik galima, kari pa
teisinus jusu pasitikėjimą manimi.

Lapkričio 6 jus eisit balsuot, kad 
galutinai nuspręsti kokia bus i ūsų 
Miesto Valdžia per ateinančius 4 me
tus. Užtikrinkit Bostone geresnę vie
tą gyventi ir dirbti. Būtinai BAL
SUOKIT antradienį, lapkričio 6.

fe. JlyneA

Mavor of Boston
Pasirašo: Martin J. Ryan. 20 Ticknor St., Dorchester.
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Churchill Grįžo prie Valdžios

SENSAS ir NONSENSAS
Rašo Prof. ALIJOšIl’S SKURLVPADSKIS

ostone Lankėsi Svečias
Mano

vietiniai vadina visokiais keis
tais vardais, kai kuriuos buldo
gais. mongreliais, spanieliais ir 
dar kitokiais. Dažnas namas 
čia yra šešių šeimų ir tik reta 
šeima nelaiko po mongrelį ar 
buldogą. Bendrai imant atro
do, kad South Bostono šunes 
yra pusėtinai iškulturinti, jei 
neimti domėn higieniško reika
lo, bet tai mažmožis; eidamas 
šaligatvių ar skersai gatvę tik 
pasisaugok kur dedi koją, tai 

. viskas.
i Balandžiai visą laiką buvo 
užimti skaldymu duonos, riekių 
ir į mane nekreipė dėmesio, 
bet sargybinių akys mane vi
sur lydėjo ir, gal manydami, 
kad aš esu koks nors užklydęs 
cicilikas. be jokios gėdos rodė 
liežuvius ir dantis, kas mano 
inteligentiškai sielai visai ne
patiko. ypač jei kur susitikau 
išsišiepusi buldogą.

į Eidamas tolyn, kad ir su bai
me, dar pastebėjau, jog South 
Bostono miesto pareigūnai la
bai rūpinasi gyventojų saugu
mu. Vargiai rasi gatvę, kurios 
kietas paviršis nebūtų padeng
tas atliekamais popieriais, ki
tur drypso susikuopę krūvos 
medžių lapų su Įvairiomis kito
mis priemaišomis, taip kad. 

Į jei kartais pasitaikytų paslysti 
ant numestos banano žievės, 
nieko nekenks—visur minkšta.

vertas dėmesio dalykas. Ba-j Pagaliau suradau, ko ieško-
k< trioletą Dro* landžiams bepusryčiaujant, ne- jau. Radau mano k(c)olegas 

, Vo-' ž*r‘*a kur žaibo greitumu at- išdžiuvusiais liežuviais ir raso- 
nesenai lankėsi skrenda desėtkai žvirblių ir.!jančįOmis kaktomis, tai be gin- 

blvnai l^ne’ įį1 PaS ™ane n®" capt. pasigriebę po duonos rie-'čų pasirašė visus popierius ir 
JŽSUkO. I arasiau jam 1> kę ar kitką, vėl dingsta než;- tuoj mane, vienas už vienos al- 

atlieka |kunės. kitas už kitos, o likusie- 
sunkujji iš paskos stumte nustūmė Į,

su- kaip jie vadina, taverną, kuri 
pasirodė visais atžvilgiais pa
naši Į pranciškonų vienuolyną. 

Pasislėpė žv.rbliai niekeno ne- nes moterų čia nei dūšios ne-

taip mėgau,
žmones, kur.e čia vi- užmiršt1;, užmiršau net kur pa

tekini bėgioja, bet ko-:<jėjau man Įteiktus pasirašy
tai nesuspėjau sužinoti. ’ tuosius popierius, o paskui kas 

• i - * - balandžiai gatvėje visu Huvo—neatsimenu nes rvtegm, nuo Irtų numėtydavo P, k (Oolega. Po arbatėlei, ku. baidomi, todėl nepajėgia su-^bodau vėlokai ’ savo lovoje. 
ZimiUS 11 sumaišydavo SU ri Bostone turi 90 procentų vi- rinkti visko, kas išmetama pro Rajp aš suradau namus tai 
grikiais. Jei tie grikiai ar taminų. nuėjau gulti, o ant ry- langus. Todėl South Bostono lieka neišaiškinta.

žmogus apskritus. Priimk, p. prof.. ir tt.

Netrukus betgi paaiškėjo, 
tono gyventojai labai 

balandžius. Kad balan- 
nekęstų bado. geraširdės 

šeimininkės surenka apsenu
sius duonos griežinius ir kitas 
maisto liekanas ir atidarę lan
gus meta i gatvę. Prasidėjus 
maisto liekanų mėtymui, už
plūsta gatves būriai balandžių, 
savo pusryčius atsiimti. Ka
da balandžiai snanais kapoja

Keletą žingsnių pažengęs pa- Pavergęs Lietuvą pnesas 
stebėjau prie kiekvieno namo nesigaili nieko iai naikinti, 
bent po vieną keturkojį sargy- Ar. Tu, lietuvi, pagailėsi 
binį ir bekeik visi Į nepažįsta- aukos ir neparemsi ALT 
ma kreivai žiuri, matomai, ne- < ’ V^nrno Vajaus jai islais-

t
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Sukilimas Lietuvoj Prieš 
120 Metu

Bandymas Išvaryti Rusus Nepasisekė; Karo Eigoje Lie* 
tuviai Parodė Didelį Karžygiškumo ir Pasiryžimą; 

Maskoliai Žiauriai Atkeršijo

(Pabaiga) inerolas Malinovskij su 2,-
1831 m. birželio 17 d.OOO vyrų ir 6 patrankom 

anksti rytą prie Vilniaus puolė Kauną, kur pulk. 
įvyko kautynės Dembinskio Kiekiemickis turėjo 4 kuo- 
dalinių ir lietuvių sukilėlių pas reguliarinės kariuome- 
su stipria rusų kariuomene, nės ii- sukilėlių dalinius. Po 
Kautynėse žuvo visas Jes- trumpo, bet labai kruvino 
mano vedamas sukilėlių susirėmimo rusai nugalėjo 
dalinys. Stravinskio veda- sukilėlius, tik 500 vyrų pa- 
mas žemaičių raitelių eska- bėgo į Kėdainius, kiti žuvo 
dronas pasižymėjo šaltu ar pateko į nelaisvę kartu 
krauju. Rusai mūšį laimė- su Kiekiernickiu. M. Plo
jo. Tą dieną rusai atakavo zoras išvedė savo 70 raite- 
tiltą per Vokę. 150 vyrų lių, prasimušė pro rusų ka- 
Chlopowskio karių puolimą zokų eiles ir Emilija Plio- 
atmušė. teraitė.

Gelgaudas ir Chlopovv- Birželio 29 d. gen. Dem- 
skis su 15,000 vyrų, net ne- binskio daliniai susikovė su 
palaikydami įyšių su gen. rusų gen. Chilkovo divizija 
Dembinskiu, birželio 19 d. Ukmergėje, o liepos 5 d. 
nutarė pulti prie Vilniaus Dembinskio vedamiems da- 
sutrauktą 22,000 vyrų rusųliniams teko kautis su atsi 
kariuomenę. Prie tų gene- vijusiais juos rusais prie 
rolų prisijungė Zalivskio Panevėžio

ŽUVUSIŲJŲ LAVONAI PARVEŽAMI NAMO

Nevv Yorko uostan atplaukė laivas su kritusiųjų kautynėse karių lavonais iš Korė
jos. Streikuojantieji laivų krovėjai žiuri, kaip lavonai sudėti i sunkvežimius gabe
nami į gelžkelio stotį.

gaudas s“ ChiopovvsKiu pa
traukė į Gargždus prie \ 
Prūsų sienos ir ją peržengė.

AUSTRALIJOJE

‘Keleivis” ne vieną tau

klausimas. ALB krašto 
valdybos pirmininku yra 
J. Vaičaitis.

dėtį aplanko ir Australijo- įsteigtas Lietuvių Kultu- „

’Keleivio’ Knygos
1

DEMOKRATINIO Į VISLOTINAS TVANAS
SOCIALIZMO PRADAI . . .Ar galėjo būti toks tvanas,

Labai populiari ir naudinga šių apsemtų visą žemės rutulį? Ii k*
Į dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens? Kur tas van- 

Kaina ................................................... 5Vc duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu.

' DĖL LAISVOS LIETUVOS liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskaito

LSDP Užsienių Organizacijos raš- ; knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tra
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol-'nas?” Kaina ............... ............... 26c
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c J^RGI yjgA TAj NYKSTA?
TIKRA TEISYBE APIE Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ......................... .. 10c
SOCIALIZMO TEORIJA 

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

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstata nužudymą caro Alek
sandro II. Labai paikos ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 26c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo.' kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.26 
KOKIUS DIEVUS ŽMONtS 
GARBINO SENOVftJE?

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

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmina 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir au
nu. Kaina ............. ..................... $1.00
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkaa 
su Salemono galva. Išaiškinti visokis 
sapnai visokiais atsitikimais. Virt 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

SOVIETŲ RUSIJĄ
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 

j iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
.tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
I yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 

I 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 atejtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvos prizedentas 

Dr. Kazys Grinius.

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

ginkluotų vy1^’ 4,500 ?rk^je, jis mielai yra skaitomas, ros pondas> bendra-
nų, 27 patrankas. Diena į nes jo išvaizda ir turinys darbiauja su ALB krašto 
pnes tai rusai netoli Varniųiyra patraukiantis. šia pro- valdyba. LKF pirminin-1
puolė Simanausko n Ro-iga norįu trumpai skaityto- kas yra P. V. Raulinaitis, ■ ^Lia ■.............................. $2.oū
lanao v ectamus sukilėlius, supažindinti su Austrą- kuris drauge vra ir Kara-i DELKO REIKIA ŽMOGUI
pne kulių ties Pa\andeniud--n<= Kptuviška veikla 'liaus Mindaugo Instituto Į GERT IR VALGYT?lijos lietuviška veikla. ! liaus

sukilėlių dalinys, kurs nei Liepos pradžioje genero-,Australiją pirmieji lietu- direktorius. LKF rūpinasi j Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
savo skaičiumi nei pasinio-lo Gelgaudo kariuomene, =ukilenų dalinys vedamas^. mokyklinio amžiaus irjau-

45 metus, kurių čia buvo n™° mokymo ir auklėjimo Į įSį/įSS
labai mažai, nes iki oasku- 1 eiKa.aib, o institutas pa- mažiau? Delko žmogui teikia cuk-

šimu neatsvėrė Dembinsko pasitraukusi nuo Vilniaus, 
karių. atsidūrė Tytuvėnuose ir iš

Kautynės įvyko Panerių ten per Raseinius patraukė 
atšlaitėse, kur sukoncen- link Šiaulių. Ten liepos 7 
ti-uotos rusų kanuolės pri- d. pribuvo ir gen. Dembin- 
darė puolantiems didelių skio vedama kariuomenė, 
nuostolių. Vienoje vietoje!Liepos 8 d. įvyko kruvinas 
lenkai ir lietuviai buvo pa-'mušis dėl Šiaulių, kuriuos
siekę Burbiškius, bet Pane 
lių kalnuose nepavyko nu-

gynč rusų pulkininkas 
Kriukov su 4,000 vyrų pėsti-

tildyti ųisų artilerijos ir ka-! ninku, 300 raitelių ir 8 pat- 
da rusai perėjo į puolimą, rankomis. Daug stipresnės 
lenkai ir lietuviai turėjo | lietuvių ir lenkų jėgos ne- 
trauktis. Tik Chlopowskio'pajėgė Šiaulių paimti. Gel- 
ulonų narsus kontrpuolimai1 gaudas Šiaulius puolė iš iš
leido pasitraukti už Vokės 
be didelės panikos. Vil
niaus mušis buvo pralaimė
tas dėl netikusios vadovy
bės ir dėl nemokėjimo su
jungti visas turimas jėgas. 
Prie Vilniaus žuvo daug 
sukilėlių, o Zalivskio veda
mi sukilėliai ten žuvo veik 
visi (apie 6,000 vyrų).

Tuo tarpu kovos su ru
sais ėjo visame krašte. 
Plungės rajone veikė Juozo 
Sirevičiaus vedami sukilė
liai. Anupras Jacevičius, 
Kaminskis ir Urbonavičius 
veikė Berkinėnų, Krepštų 
ir Žarėnų vietovėse. Buvo 
susikauta su rusais ties 
Vambutais, Vieštuvėnuose, 
Barniuose, Pašerkšniuose.

Birželio 23 d. pulkinin
kas Šimanauskas iš naujo 
puolė Šiaulius ir užėmė 
miestą, bet birželio 25 d. 
rusų generolas Schirman 
su 4,000 kareivių lietuvius 
iš Šiaulių vėl išvarė ir Ši
manauskas su savo vyrais

tinės pusės, kuri buvo veik 
neprieinama, nors puolimą 
galima buvo daryti ir iš ki
tų šalių. Per dideles aukas 
sukilėliai buvo įsiveržę į 
miestą, buvo paėmę 700 ru
sų belaisvių, bet negauda
mi užtenkamai paspirties 
vėl turėjo trauktis. Šiaulių 
kautynėse žuvo virš 2,000 
sukilėlių. Tai buvo pats 
nelaimingiausias ir blogiau
siai vadovaujamas mušis. 
Ten žuvo daug narsių vyrų, 
tarp kitų žuvo kunigas Lo- 
ga, kuris kovėsi pirmutinė
se eilėse ir parodė nepapra
sto karžygiškumo. Kai mu
šis jau buvo pralaimėtas 
generolai Gelgaudas ir 
Chlopowski pabėgo į Kur
šėnus. Dembinskio ir Ši- 
manausko vedami kariški 
daliniai tvarkingai pasi
traukė nuo Šiaulių, pirma 
atmušė rusų puolimą iš 
miesto.

Kuršėnuose gen. Gelgaudas 
liepos 9 d. sušaukė karišką

turėjo trauktis į Tytuvėnus. į tarybą. Po pasitarimų ge- 
Atsitraukimą dengė šiauliš- nerolai išsiskyrė. Sužeistas 
kių raitelių būriai vedami į krutinę Dembinskis pasi- 
Grimalos. traukė į Meškuičius, Ro-

Birželio 28 d. rusų ge- landas į Palangą, o Gel-

Anęjliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 

parankaus 4” x 5% formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

Grimalos. Generolas Chlo- 
powskis buvo prašomas 
duoti lietuviams pagalbą, 
jis pažadėjo, bet vietoje 
pagalbos davė įsakymą sa
vo kariuomenei bėgti į Pru
sus ir ten sudėti ginklus. 
Įtartas išdavystėje genero
las Gelgaudas žuvo nuo 
kapitono Skulskio rankos 
Doviluose, Mažojoj Lietu
voj. Iš Gelgaudo kariuo
menės Četvertinskio veda
mas raitosios artilerijos da
linys grižo per sieną į Lie
tuvą ir čia dar dalyvavo 
kautynėse.

Bailus generolų Chlo- 
powskio ir Gelgaudo pabė 
girnas iš Lietuvos į Prusus 
faktiškai užbaigė karą Lie
tuvoje, nors lietuviai suki
lėliai dar tęsė nelygias 
grumtynes, o gen. Dembin 
skio korpusas, kartu su kai 
kuriais lietuvių sukilėlių 
būriais prasimušė atgal į 
Lenkiją ir dalyvavo lenkų 
kautynėse prieš rusus. 
Traukdamasis nuo Kuršėnų 
gen. Dembinskis Meškui
čiuose sumušė rusus, pas
kui nužygiavo į Panevėžį 
ir liepos 13 d. paėmė mies
tą, o iš ten kaudamasis 
traukė į Lenkiją.

Liepos mėnesio gale su
kilimas Lietuvoje buvo nu
malšintas. Paskiri sukilė
lių būriai dar laikėsi. Kai 
kurie sukilėlių vadai paro
dė didelio karžygiškumo. 
Kai kurie daliniai prasimu
šė į Lenkiją. Daugelis me
tė ginklus ir grįžo namo. 
Apie kai kuriuos didvyriš
kumo pavyzdžius dar teks 
pakalbėti. Bet sukilimas 
jbuvo baigtas ir po visą Lie
tuvą siautė pergalingi ir 
kerštingi rusai. Savo per
galę jie atžymėjo plėšimais, 
o Rusijos valdžia už savo 
laisvę kovojusiai Lietuvai 
atkeršijo sumažindama Lie
tuvos žemių buvusią šiokią 
tokią autonomiją ir pradė
dama rusifikacijos politiką.

CHICAGO, ILL. 
Svarbios Paskaitos iš 

Šventojo Rašto
Būna kiekviena nedėldienį nuo 10 

vai. ryto. 5324 So. Halsted St. Yra 
aiškinama tikroji Tiesa iš Sv. Rašto. 
Taipgi, galėsit isigyti knygelę, kuri 
ką tik išėjusi iš spnudos.’ aiškinanti 
pasaulinį perversmų laiką, ir kas 
įvyks trumpoje ateityje? Knvgelė 
145 pus. STAI JŪSŲ KARALIUS, 
kuria galima gauti ir per paštą už 
40 rentų, rašant: V. Klovas, 3444 
So. Lituanica Avė.. Chicago 8, III.

I paskaitas kviečiame atsilankyti 
visus. Įžanga nemokama, kolektų 
nėr*.—š. R. T. (52)

labai mažai, nes iki pasku
tinės masinės imigracijosįkaitomis ir aukštojo moks- 
jų buvo imigracijos depai-4o klausimais, 
tamente užregistruota tikį Tautog Fonclo atstOvybė

. , įupinasi grynais finansi- KUNIGŲ CELIBATAS 
niais nauja atvyko virs 10,- njajs reįkaiaįs> jaį pirmi-
000, kune, pagal darbo njni<auja j. Kulakauskas, 
kontraktus, yra išsklaidyti
po plačiąją Australiją įvai- Šalia šių organizacijų 
riems, ypač viešiems dar- veikia ir kitos: Lietuvos 
bams. ! Atgimimo Sąjūdis (LAS),

Baigę kontraktu daugu-pirm. Daukus; Šviesos Sam- 
ma stengiasi pakliūti i di-jburis, pirm. Kedys. Be to,Į Kaina 
dėsnius miestus, kur ir vra'profesinės organizacijos: ŽEMAITES RASTAI 

“ “ lvaiJ

žmogui
ratas, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ......................................... 16c

ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 

. išaiškinta visa jų bepatystės istori- 
! ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
' kijos nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir, mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 
“ .. . St-'ki"

didesnės lietuvių kolonijos: 
Sydney, Melbourne, Ade
laide, Perth, Hobart. Bris
bane, Canberra, Geelong. 
Tai atskiru valstijų sosti
nės, kuriose vra ir didesnės 
galimybės darbams.

Anksčiau ir dabar ne
žiūrint profesijų visi turi 
dirbti paprasto darbininko 
darbą, išskiriant inžinie
rius, kurie jau priimami 
braižytojais, bet savysto- 
viai jiems neleidžiama 
dirbti, nes jokie užsienio 
diplomai nepripažįstami.

Anksčiau buvo Australi
jos Lietuvių Draugija, ku
ri 1950 metais gruodžio 30 
d. suvažiavime persiorga-

teisininkų, pirm. J. Kalvai-j įj.lOtet kad žemaitė buvo vie-
tis; ižinieriu, miškininkų irina žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 

, žinote, kad j» buvo paprasta kai- kt. ! mo moteris, mažai mokslo išėjusi
| gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip

Čia reikia pastebėti, kad

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius . draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina. ............................................. 26c

KODĖL Aš NETiKiU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas. .... 20c
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori

vi rv •- __ ___ ------------------------- '.T'..—-----T '5'.'V-’ .— tinkamai išmokti savo tėvų kalbą,llriU Diauglja, SU centiu 2emaite pastebėjo daug dalykų, ku- 0 senimas irgi darnai nori pagilink 
Sydney (skyrių neturi) or-Tį^i“k*‘-b“ 4-~* 
ganizuoja katalikišką ben-
druomenę, ji neturi pasise- tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
, . i . - - - v j laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo-Kimo, bet visvien į bendrą, raštuose ji gražiai aprašo, ^ra-
vpiklji inpia n pranta i kos i paj®°kia ir gražiai pagiria mu- \eiKią me^a nesantainos., gy^.enin,o budą ir musų papro-
Ji be ALB Žinios pasiėmė čius. Knygoje yra paveikslas su gar- 

sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų p.ieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su .Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka-

Australijos Lietuvių Kata- Įo. .Fys.k.>» yra tikras gyvenimas 
v ' kuri tuKstanciai žmonų gyvena, bet

“Musų Pastogę,” kuri buvo 
A. L. Draugijos organas ir 
turėjo pereiti į ALB ran

ntą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pual.
Kaina tik ...................................J1_OO
TAVO KELIAS |
SOCIALIZMĄ, 

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

kas. šiandien, anot kata- j ro. Tai didelė knvga, 128 puslapių, 
Iikų draugijos pirmininko
A. Briedžio, “Musų Pasto
gė” yra katalikų organas. 
Buvęs Australijos Lietuvių

ANGLIŠKAI-LI ETŲ VIŠK AS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kai; tasip
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam

nizavo į Australijos Lietu-i Draugijos pirm. A. Baužė 
vių Bendiuomenę. Ji šian- suprivatino tą laikraštį pa- 
dien turi 13 apylinkių, sinaudodamas tuo, kad lei- «%liufcyrirV7ikannngas',geraš židy1- 
Veikla vystoma, bet sun- dimas buvo gautas jo var-
kiai, nes tautiečiai organi-du kaipo draugijos pirmi- f™' n. tai geriausiai jiems pasi- / . . uww» pasiųsdamas žodyną. Taizaciniai yra sustingę, vpac ninmko. ' kišeninio dydžio, 400 puslapių knv-
kai paliečiamas piniginis Berželi..' SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituc svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa

Išrinkit ir vėl Buvusį Majorą

JOHN D. LYNCH
Į Cambridge’iaus Councilor’ą

Atiduokit Balsą už Numerį 1-mą 

Už Vyrą Numerį 1-mą

nas

KAIP SENOVfiS ŽMONIS 
PERSISTATYDA VO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Kalba*.** 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... lOe

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujės n iomia 
žiniomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina...............................20e
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ............... 26c
“Keleivis,” 636 Broadvray, 

So. Boston 27, Mass.

-- r ,, , Remkit biznierius, kune
Kaina .................................... ioc skelbiasi Keleivyje.

HES ATLIEKAH ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ 
SPAUSDINTŲ VOKŲ o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 

■o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.
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Kodėl Moterys Neišteka?
Nesenai kalbėjome apie; 4. Kai kurios panelės lie-

Tioine tnyme Čion/1 ijavi i V«a ‘‘čnnnwvrr5rn*’ (lČl T nnevedusius vyrus. Šiandien ka “senmergėm’’ dėl to, 
noriu pakalbėti apie nete- kad jos labai mėgsta vyrus 
kėjusias merginas, kurių mokinti. Vos susipažinus, 
Amerikoje ir Europoje, dar gerai nesusidraugavus, 
tiek lietuvių tiek nelietuvių'jos pradeda vyrui sakyti, ■

carijos ir Pabaltės valsty- ŽEMAITĖ: 
bių tremtinės—estės, lat
vės, lietuvės; be to, dalyva
vo dar apie 70 Amerikos 
organizacijų atstovų.

Suvažiavimui vadovavo 
Mrs. C. Vaughan Ferguson,

Kelionė į Šidlavą
(Tęsinys) kai pelnosi. Čia žmogus

Ryto, saulei patekėjus, vaitoja—pinigus jam įs-
2 metus ėjusi Amerikos atsibudau sušalęs. Apie ko- traukę iš kišeniaus, nebetu- 
skaučių prezidentės parei- plyčią tiek pat, maž dau-'lįs nei ant maisto. Kitur 
gas, su visom skaučių va- giau, svieto, kaip iš vakaro.' mergaitė verkia, vaitoja— 

‘pirkusi skepetukę, užsimo
kėjusi, likusius pusantro 
rublio ten pat iš kišeniaus 
ištraukę. Visokiais budais

kiek reikia vyrui rūkyti, 
kaip rengtis, su kuo drau- 
gautis, pradeda kritikuoti 
jo pažįstamus ir draugus. 
Aišku, tokias paneles suti
kę vyrai pagalvoja: “Dar 
mes nesame geri draugai, 
o jau pradeda mane moky
ti. Kas butų, jei susivestu- 
me?” Jei aš bučiau vyras,, 
tai irgi tokių panelių veng-

tarpe, yra gana daug. Ko
dėl daug merginų lieka ne
tekėjusių? Yra daug prie
žasčių, dėl kurių ne visos 
moterys gali sukurti šeimos 
židinį. Pirmoji priežastis 
yra ta, kad kai kuriose ša
lyse (pav. pokarinėj Vokie
tijoj ) moterų yra žymiai 
daugiau negu vyrų, todėl 
tam tikras moterų skaičius 
savaime turi likti be nuo-j čiau, nes moteris, kuri kita- 
savos šeimos. Bet be šios^me žmoguje mato vien blo- 
priežasties yra dar eilė ki- gvbes, pati yra ne kam tiku

S B
- 1

t 1
til

Anglijos sosto Įpėdinė Elizabeth su vyru, lydimi vieno 
Kanados karo laivyno karininko, daro ekskursiją Kana
dos pakraščiais.

kiek jų yra už klubų ribų? da ‘puola rinkim pirkti far-
, . -........................ t - rr-i -____ - __  i t Taip pat ir lietuviu tarpe mų produktu.', kai tik iųtų, kurias čia mėginsiu iš- si. lik tie žmones yra lai-> ... 1 1 v

vardinti. . imingi ir kitų gerbiami, ku-g“na dau? sumažėja. Pavyz-
1. Daugelis panelių, bu-rie kitame žmoguje ieško moleni- ,dznn, 1949 '.-.Lai

damos jaunos, labai renka-į gero, o ne blogo.
si ir vis negali rasti sau ly- 5. Daug panelių lieka 
gaus. Vienas negražus, ki-;senmergėmis ir dėl to, kad 
tas nemokytas, trečias per-Į jog perdaug prie vyru lim- 
mažai uždirba, ketvirtas
neįdomus ir tt. Taigi, be-

valdžia
Mano patarimas pagyve- supirko 11,000,000 svarų 

nusioms panelėms yra: ne- kalakutų, kad palaikyti jų
nusiminkite, nepulkite į 
kraštutinumus, nepradėki- 

Įte gerti ir rūkyti, nes tuo i

kainą. Spėjama, kad šie-

dijos narėm bei Bostono Išlindęs per žmones, kol 
skaučių vadija. Sekantiem gavau nusiprausti, apsitai- 
dviem metam tapo išrinkta syti, pradėjo ir į varpą 
nauja. Amerikos skaučių mušti. Žmonės tekini, bu- 
prezidentė, Mrs. Roy F. riais, bėga ant koplyčios. 
j_ayton is VVashington, D. Prisigrūdo daugybė ant ka- 
C. pų, aplink koplyčią, o viduj

Tame suvažiavime pasi- gvolto šaukia. Išgirdome 
rodė ir musų lietuvaitės. atūžia, atgieda nuo bažny- 

AntradienĮ vakare Bos- čios, atveda tytavėniškius. 
ton Garden įvyko Bostono Ateina su visa parėdne, 
ir jo apylinkių skaučių są- kaip vakar iš namų: karu- 
skrydis, vadovaujant Mrs. nos, liktarnos, liktoriukai, 
Gordon A. Morrison, kuria- mergos baltos, vainikuotos, 
me dalyvavo ir “Baltijos” Kunigai — tytavėniškis ir 
vietininkijos Bostono lietu- šidlaviškis—susigrūdo į ko- 
vių skaučių "voverių” skil- plyčią. žmonės traukiasi, 
tis su savo uniformomis ir spaudosį, besigrusdami į 
lietuviškais ženklais. Są- vidų—įmanytų, koplyčios
skrydžio tema “Kad taika sienas išgriautų. O iš tolo 
augtų” buvo puikiai pra ve- kiek tik norint gali prisi- 
sta. Šiame sąskrydyje da- melsti. Koplyčioje — mi- 
lyvavo daug aukštų Bosto- šios, per mišias langai at- 
no pareigūnų, jų tarpe bur- dari, lauke viskas girdėti, 
mistras Hynes pasakė turi-. Bažnyčioj taip pat prie ke- 
ningą kalbą. iių altorių sykiu mišias lai-

ant atlaidų pelnosi. Ant 
rinkos, skrynių skrynutės 
pristatinėtos cukerkų prie 
jų jauni vaikinai, kitur se
ni bočiai, kitur bobos atsi
sėdę šaukia, užkviečia tu- 
kerkomis lošti.

Daugumas prisilošia ki- 
šenius, o daugiausiai Įkiša, 
palieka gerai kapeikų: ki
tam viena sauja daugiau 
pusrublio stovi. Apie cu- 
kerkas būriais žmonių ap
stoję žiopso; jei kurs ne
pralošia kapeikos, tai tan
kiai vagys ištraukia.

Taipgi ant visokių “apie- 
rų” pinigus mesk tik ir 
mesk. Čia maršalkos, bar
škindami skardinėmis, ren
ka; kitur senis kunigas, 
vaikščiodamas, renka, pra-

sirenkant ir vis nesuran
dant, jos nė nepajunta, 
kaip metai slenka ir jau
nystė prabėga. Vėliau jau 
tekėtų už bet kokio vyro, 
bet nebeatranda tokio, 
kurs į jas bežiūrėtų. Taip 
tokios išrankios panelės ir 
lieka be gyvenimo draugo.

2. Kai moteris pastebi 
besiartinant senatvę, ji pa
sidaro nerami. Kai kurios 
motervs, • sulaukusios 35 
metų amžiaus, pradeda 
gerti, be saiko rūkyti, keis
tai rengtis ir net elgtis.

met valdžios mekleriai ga- Ketvirtadieni popiet tę- ko; bet bažnyčios viduj nei šo pinigų kažinkokiai baž-
T - wri»c nanpb " °- ------ * ~ suPir^^ da daugiau ka- sėsi skaučių vadovių šuva-t vienas nei pastovės, nei pa- nyČiai statyti. Ant švento

• - • v rv •1 nieko £ero nepasieksite.įlakutų, tačiau taimeriai ne-:žiavimas Mechanics Build-1 klūpos ant vietos. Žmonės,
išeina kelis kartus į teatrą i Gal vokite, kad dabartinis ramus, nes jie nežino, koki Į inge. Buvo skaitomos pa- kaip vanduo, vilnija, mai- 
ai- pietų pavalgyti tai jiijusų amžius yra pats ge- kainų lygį valdžia palai-skaitos temomis: “Pleški-gosi, stumdosi, o jau’netoli 
pradeda manyti, kad vyras gausias, jeį tik mokėsite’ ‘ ‘ J
ją myli ir planuoja vesti. juo naudotis. Jei moteris
Tuo tarpu taip nėra. Daug \.ra jjomų švelnaus ir gero 
vyrų nieko rinito negal\o-'bu(|Oj simpatinga, jei ji mo
ja ir ieško tik malonaus lai- ka maloniai su žmonėmis 
ko praleidimo. Po kūno įapsieiti> tai tomis budo 
laiko jie pradeda^statyti ypatybėmis ji gali nukon- 
tam tikins reikaiavimus irIkuruoti jaunas ir gražias 
nekuri mergina, manydama mergaites.
kad vyras ją myli, pasiduo- Mes turime daug pavyz- 
da jo pageidavimams. Kai kad pagyvenusios
vėliau supranta, kad vyras Į 
jokių rimtų planų neturėjo, 
pradeda jį persekioti, 
skambinti į darbą, Į namus,

garsius

Daugelis iš jų pasidaro la- rašyti laiškus, krimstis, va-

motery s sužavėjo 
pasaulio vyrus. Atsimena
me iš netolimos praeities 
Mrs. Simpson, kuri buvo 42 
metų, kai ištekėjo už

bai piktos, nervingos, pav y- dinti visus vyru^ apgavi- hercogo, kurs
džios, žodžiu, netenka gy-kais, nedorais ir tt. Kitos jog atsisakė Anglijos 
venime džiaugsmo ir jau-panelės atbaido nuo savęs karaliaus sosto. Kas nėra 
čiasi esančios ko tai nu-j vyrus tuo, kad vos skaitęs apie prancūze Ni-
skriaustoš. Aišku, kad to-kartus juos mačiusios, jau non de Lenclos, kuri ir 80 
kioms sentelėjusioms mer-; pradeda su juo elgtis kaip metu sulaukusi keldavo 
ginoms sunku besurasti vy-|su busimu sužadėtiniu. į jaunų mergelių pavydą, nes 
ras, nes jų būdas ii elgsena Bendiai mei ginoms įeiktų gjQg moters žavingumas bu- 
vyrus atbaido. j prisiminti, kad mergina, vo neprilygstamas. Taigi,

3. Kai kurios panelės pra-: kuri pati peidaug į akis,a^ patarčiau lietuvaitėm 
deda kaltinti tėvus, kad lenda, tuo pačiu nustoja ir i percjaUg jĮgai vyrų nesi- 
šie nedavę joms progų kur savo patiauklumo. rinkti, o tom, kurios dar
nors toliau pavažiuoti, nes, Kažkas sakė, kad sen-|

mergių Amerikoje nėra.
Tas pasakymas neatitinka
tikrovei. Miss Ruth Marr,jpraį>gga^ į)et ta moteris, 
kun po visą Amenką yraįkuri yra pįina gyvenimo 

Idžiaugsmo, kuri moka gy-

jų mieste vyrai niekam ti 
kę, ir iš jų tarpo jos nega
lėjusios pasirinkti sau jau
nikio. Žinoma, tokios kal
bos yra tik tuščias savęs, suorganizavusi “Bachelor

kys.
Musų skaitytojams gali 

pasirodyt, jog čia rašoma 
netiesa, kad iki šiol kala
kutai buvo parduodami po 
36 centus svarui, nes krau
tuvėse niekas tokių pigių 
kalakutų RCniatė, todėl no
rim pažymėti, kad tokią 
kainą gaudavo tiktai kala
kutų augintojai. Krautuvė
se jie buvo daug brangesni.

Lietuvaitės Skautės 
Gražiai Pasirodė

netekėjusios, patarčiau ne
nusiminti. Atminkit, kad 
jaunystės žavingumas greit

teisinimas. Nėra tėvų, ku- Guls Clubs, sako, kad;venjmu (įomėtis ir kitus su- 
rie norėtų, kad jų vaikai'klubuose yra 3,000 000 mo-; c:ominti, kuri žmonėse ran. 
butų nelaimingi. Jei jie ne- teių peržengusių 30 metųida draugų, o ne priešų, ir 
sudarė progų dukroms kur slenkstį, o kiti 3,000,000 vyresnio amžiaus sulaukusi 
nors išvažiuoti, tai matyt, moterų yra iki 30 metų am-,,- k idomi ir natrankli 
neturėjo galimybių tai pa- žiaus, bet, dar, neturinčiųjų į Tokiog’moteiys, kad ir neĮ

be pirmos jaunystės, turi 
daug šansų surasti tinkamą 
gyvenimo draugą.

Ona B. Kubilienė.

daiyti. Be to, nėra pagrin- progos pakeisti viengungės 
do manyti, kad kitur vyrai į “stoną.” Taigi, 6 milionai 
butų geresni negu gimtąją- netekėjusių moterų pri

klauso minėtiem klubam, ome mieste.

TARDO SEKRETORĘ

Senato viena komisija, kori tyrinėja korupciją valdžios 
aparate, apklausinėja vice-prezidento Alben W. Barkley 
sekretorę, Mrs. Bratton, kuri esą padėjusi kai kuriems 
biznieriams išgauti paskolas iš valdžios banko RFC. Pa* 
veiksle matosi vice-prezidentas ir sekretorė.

me akiratį” ir “\ iso miesto durų—šauksmas, klyksmas, 
kalba—viso miesto dar- rodosi, smaugiasi. Šiluma
bas.” Čia buvo pasirody- į neišpasakyta, dulkių—ne-
mai, tarp kitų, latvių ir lie- gali išsižioti. Moteriškas 
tuvių šokių grupių Bostone. apalpusias velka do velka 
Latvės labai gražiai pašoko laukan. Ant šventoriaus— 
savo tris tautinius šokius, j ne bent ausis užsikimšus, 

Lietuves atstovavo p.; toksai šnekėjimas, tiek kal- 
Ivaškienės 16 jaunių gru- bų—kaip gražiai ėję, kaip 
pė tautiniuose rūbuose. Šo- buvo išsirėdę; nenustojo 
ko “Suktini,” “Gegutę” ir šnekėję nei per sumą. Prie 
“Mikitą” labai darniai ir spavėdnės žmonių eilės pa- 
pakilusia nuotaika. Musųįzomatais aplinkui stovi; 
šokėjų grupę priėmė nepap-; spavėdnyčios apgultos, nei 
rastai nuoširdžiai visas su- su kepure nedamesi. O

“Skautės auganti jėga 
taikai”—tokiu Šukiu Įvyko 
Amerikos skaučių (Nation
al Council Giri Scouts of 
the USA) vadovių 31 suva
žiavimas spalių 15-18 die
nomis Bostone.

Suvažiavo virš 8,000 
skaučių vadovių iš visų A.
J. Valstybių, net iš Alaskos 
ir Hawaii, aptarti skaučių 
organizacijos reikalus, pa
rodyti kas padaryta, pasi
keisti patyt imais, išrinkti 
vadoves į vadomuosius or
ganus, nustatyti ateities 
darbo gaires ir kt.

Keturių dienų suvažiavi
mas buvo kibai sklandžiai 
organizuotas. Jame daly
vavo be skaučių vadovių 16 lietuvybei, 
valstybių skaučių viešnių:
Belgijos, Brazilijos, Kana-

važiavimas. Teko pakar
totinai šokti. Šokėjos bu
vo apdovanotos dovanomis. 
0 viena amerikietė skauti-

riaus atsisėdusi kokia zo- 
koninkė renka pinigus; pa
sakoja, kaip kokioje pago- 
nų‘pusėje mažus vaikus iš
metą laukan, ji renkanti iš
mestus, arba stačiai per
kanti vaikus ir auginanti 
katalikais: tų vaikų augini
mui renkanti aukas. Gai
lingos bobos meta skatikus, 
kiek beišgalėdamos'

Kas rytą ant aštuntos 
šiauliškių mišios; laike tų 
mišių kapelija bažnyčioje 
griežia, šiauliškės mergai
tės parėdninkės, lietuviškai 
apsirėdžiusios, ant savo 
mišių į bažnyčią eina: pas
kui jų būriai bobų—apsto
jusios stebisi, drabužius 
čiupinėja: jas per zokrasti-

kunigų ne perdaug; dau
giau tuščios spavėdnyčios.

Po sumos pamokslą sakė 
lauke. Garsi kunigo kal-

ninkė, priėjo prie musų vie-|ba, aukštas balsas atsimuša ; turi ileisti ne« oer kitas tininkfe sktn. Lidijos Ce-'į gatvę. “Cicilistams” gi J? tU° !ie‘St'’ P 
pienės tarė: "Laimingos kad davė, tai davė. Suda-
jųs, kad atsivežė! is savoje taip pat ir jų raštams, 
krašto toki brangų savo labiausiai “Naujajai Gady- 
tautos kultūros lobį. Net neį” kliuvo. Laikraštį, jo 
jums pavydžiu! Mes atne-!rašytojus ir skaitytojus su 
rikietės, deja, to neturim” juoįju dumblu sumaišė.
—aplink girdėjosi gražiau- p0 visam girdžiu šaukia 
si komplimentai lietuvių mane vardu:
vardu, o per visų dalyvąu- —Eikš, parvešiu namo,
jančių lupas praskamėjo jei nori,—šaukia važiuoda-
žodis “Lietuva, “Lithuan-f;mas mano kaimynas.—Su 
ian group from Boston.” parapija atėjęs jau prisi-

duris nebėgai prasimušti: 
žmonės grūdasi į bažnyčią 
tos kapelijos klausytis.

Trys pamokslai ant die
nos; rytą meditacijos, po jų 
pamokslas; po mišparų ir
gi pamokslas; vis kitas ku
nigas sako, bet nieko dau
giau nešgirsi, kaip tik “ci- 
cilistai,” jų negeri raštai, 
bedieviškos knygos ir “Nau
joji Gadynė.” Apie ką 
pradės sakyti, ką nesakys, 
o užbaigia kiekvieną pa
mokslą vis vienokiai. Žmo
nės spėja, jog kunigai tur 
būt susitarę vis tą pati žmo
nėms į galvas kala. O prie 
knygininkų kur tik nepriė
jo, kiekvienas klausia pirk
ti “Naująją Gadynę.”

—Tur būt šiandien kuni
gas išpeikė “Naująją Gady
nę”?—juokėsi knygininkas.

Ta proga tenka pareikšti meldei, važiuokiva namo 
gilią padėką p. IVaškienei aš dar svyruoju, važiuo-
ir jos vadovaujamai šokių ti, ar ne?
grupei už jų didelį darbą ’ —Neklausyk, žmogeliau, 

pikto pagundinimo,—sušu- 
Amerikos skaučių vado- ko moteriškė prie pat raa- 

yių suvažiavimas dar kartą' nęs._Nevažiuok, su para- 
dos, Vokietijos US zonos, Įtikino Amerikos visuome- pija atėjęs, sykiu turi ir pa- 
Didžiosios Britanijos, Grai- nę, kad skautavimas yraįrejti: skaldyties iš kompa- 
kijos, Izraelio, Olandijos, didelė jėga paruošimui1 njjos — griekas. — Davat- 
Norvegijos. Filipinų, _Suo- mergaičių šių laikų gyveni- ka savo pamokslu mane su- 
mijos, Pietų Afrikos, švei-mui. —V. B. trukdė, kaimynas gi nuva-

------žiavo savo keliais.53,000,000 Kalakutų
Amerikos kalakutų au

gintojai pradeda nerimauti, 
nes šiemet jie užaugino 
rinkai 53,000,000 kalakutų 
ir bijosi, kad nesusmuktų 
jų kaina. Per rugsėjo mė
nesi vidutinė kalakutų kai
na buvo 36 centai svarui, 
tai yra 3 centai daugiau, 
negu pernai buvo. Tokia 
kaina butų ne visai bloga, 
jie sako, bet jie nežino, ar 
ilgai ji laikysis. Jie bijo
si, kad apie Thanksgiving 
Day rinka gali būt kalaku
tais tiek užversta, kad jų 
kaina gali susmukti.

Tiesa, Washingtono val
džia yra pasiruošusi kainą 
palaikyti. Jos agentai visa-

Iš TREMTINIŲ STOVYKLOS VOKIETIJOJ

ris, dvieju gražiu vaikuėią motina, nepa jodomai guli lo
voje, o vy ras, nors ir pats silpnos sveikatos, pasišventęs 
savo šeimai, kiek gali, ištikusią juos nelaimę kovoja. To
kią ligoniu šiandien Vokietijoje yra daug. Musą par
eiga tokiems nelaimingiems pagelbėti ir palengvinti ją 
sunkią naštą.

Pasilikęs dairausi. Svie
to, kaip skruzdynas, pilnos 
gatvės; maž ne visi žmonės 
pėsti sukeliavę; mažai ark
lių, mažai vežimų—mažai 
vietos teužstoja.

Pakraščiais ubagų eilės 
sėdi, nekurie armonikomis 
grieždami, gieda, maži vai
kai tėvus užklykia. Žmo
nės apstoję klausosi. Kitur 
varpeliais skambina; neby
lys, nežmonišku balsu ing- 
zdamas, ranką atkišęs, kin
kuoja; toliau vėl kitas ar
moniką liurlina. Žmogus 
meta kapeiką, užperka ko
kią giesmę ir klausosi, kol 
pagied.

’ Ubagai renkasi kapeikas, 
pelnosi; vagys irgi savotiš-

—Turėjau du šimtu nume
rių, visus išpardaviau.

—Įspėjai, teisybė, peikė, 
—tarė vienas nebejaunas 
vyras,—tat ir aš norėjau 
nusipirkti, bent pažiūrėti, 
už ką ją taip peikia.

—Duok, Dieve, sveikatą 
kunigams, ir aš pasipel
niau, išpirko iki paskutinės,
—džiaugėsi knygininkas.

Vieną rytą po meditacijų 
vėl prabilo ant “cicilistų”:

(Bus daugiau)

Musų tėvų krašto Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki, 
tautieti, tad jos darbus!
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įlš Plataus Pasaulio į
Bažnyčia Čechijoj Rusijos Gamyba

Vatikano radio patvirti- Maskva praneša, kad lie- 
na žinią, kad katalikų baž- pos-rugsėjo laikotarpy pra- 
nyčios vyskupas F. Toma-monės gamyba krašte paki- 
sek iš Olomuc, Moravijoj, lusi 157c virš trečio ber- 
esąs suimtas ir padėtas į tainio praeitų metų. _ Bet 
koncentracijos stovyklą. Vy- kelios svarbios ministerijos 
skupų ir kunigų areštai tę- neišpildžiusios plano.
siami, kad atbaidžius dva- --------
sininkus nuo Vatikano ir “Šalin Churcbill’ 
palenkus juos prie bolševi- T m ,
kams ištikimosios bažny- .Iran0 sostinėj Teherane
£jos minia žmonių, tik išgirdusi

apie Anglijos rinkimų re 
zultatus ir Churchillio grį
žimą į valdžią, pradėjo šu 
kauti gatvėse “Šalin Chui-j 
chill,” o Teherano miesto 
valdyba pakeitė “Church 
iii gatvės” vardą į “Mossa- 
degh gatvę.”

Ginklai Jugoslavijai

Amerika ir Jugoslavija 
susitarė dėl pristatymo Ju
goslavijos ginkluotoms pa
jėgoms moderniškų Ameri
kos ginklų. Derybos senai 
ėjo ir galutinas susitarimas 
buvo pasiektas po gen. J. 
Lawton Collins apsilanky
mo Jugoslavijoj.

Pakistano

Pakistano policija prane
ša, kad žmogžudys, kuris 
nušovė Pakistano ministe
rių pirmininką Liaųuat Ali, 
ir kuri minia užmušė vieto
je, esąs afganas Syed Ak- 
bad, kuris gaudavo iš Pa
kistano iždo pensiją už ko
kį tai pasidarbavimą Pakis
tano naudai Afganistane.

Argentina “Valo”

Perono diktatoriškas re
žimas prieš rinkimus apkal
tino 48 opozicijos vadus už 
tariamą dalyvavimą kariš
kame sąmoksle nuversti Pe
rono valdžią nepasisekusia
me armijos sukilime rug
sėjo 28 d. Tarpe kaltina
mųjų yra liberalų partijos 
kandidatai į prezidento ir 
vice-prezidento vietas.

Egiptas ir Maskva

Egipto vyriausybė nutarė 
pradėti derybas su Rusija 
dėl sudarymo prekybos su
tarties. Egiptas pradeda 
derybas ir su kitomis vals
tybėmis anoj geležinės už-

Priešo Nuostoliai

Amerikos kariuomenės 
vadovybė praneša, kad pa 
gal karo viršininkų Korėjoj 
apskaičiavimą priešas, šiau
rinės Korėjos bolševikai ir 
kinai, iki spalių 19 d. Ko
rėjos mūšiuose turėjo 1,- 
414,635 žmonių nuostolių 
žuvusiais, sužeistais ir pa
imtais }• nelaisvę. 156,931dangos pusėj, būtent, su 

Rumunija, Vengrija, če-1 bolševikas yra JT belaisvių 
choslovakiia ir kt. ‘stovyklose.
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Pasirinkit ir Išrinkit No. 1

THOMAS M. MAYNARD
į Mokyklų Komitetą

Turi Puikų Visuomenės Rekordą
Jis Vertas Jūsų Balso ir Pasitikėjimo

Lietuviai jj remia

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkat Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą 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 jriinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klaustoms, kas už
ims jo vietą, kai giltinė j) nustos*?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai gryną faktą, kaina tik 26 cent. Gaunama “Ke
leivio’’ knygyne:

KELEIVIS
27, Mase.

KELEIVIS, SO. BOSTON

MOSSADEGH PRIE LAISVĖS VARPO

Irano premjeras Dr*. Mossadegh nutrauktas Philadelphi
joj prie Laisvės Varpo. Ta proga jis sakė, kad ir Iranas 
siekia išsivadavimo iš imperialistų išnaudojimo.

----------- -------------- Puri^» gępart*

iš Brobklyn, N. Y, ir Adol-;rų. Šiandien pat visi kvie-j parapijos, 
fas Butkeraitis iš Philadel- čiami į talką. Petras ščmėnas iš Papilių

Drabužius siųskite į ^m** Subačiaus vals., Panevėžio 
BALF’o sandėlį, 105 Grand aps^
St., Brooklyn 11, N. Y.

phia, Pa. ,
Visiems aukojusiems ir

tuo palengvinusiems šei
mos išlaikymo rūpesčius ta
riu nuoširdžiausią lietuvis-į Lietuvos generalinio 
ką ačiū. į KONSULATO NEW YORKE

Draugiškai, savo vyro ir PAIEŠKOMI ASMENYS
šeimos vardu -------

Juzė Šimelaitienė.

Peržiūrėkime
Savo Rūbines

Ona Bagdonaitė-Labunienė, 
duktė Jurgio.

Adolfina Baltrušaitytė iš 
Kražių.

Jonas Ragauskas iš Ramy-
_______ galos, Rozalija Skestenaitė-

Iki lapkrčio mėnesio pa- Barauskienė ir Marijona Ba- 
baigos. BALF ag yra pas - Panevėžio apsk^^enę

Kas Naujo Brooklyne
Spalių 14 d. Atletų Klu- Drg. B. Spudienė LDD 7 

be LDD 7 kuopa turėjo su- kuopos vardu Įteikė adv. S. 
sirinkimą, kuriame dalyva- Briedžiui kuklią dovanėlę: 
vo nemažas skaičius narių. Parker plunksną ir pieštu-. 
Susirinkimas buvo gyvas ir ką. i
aptarė daug klausimų. Kiek
ilgėliau užsitęsė vakarienės 
rengimo klausimas.

LSS CK sekretorius drg. 
J. Buivydas painformavo 
susirinkimą apie prof. Ka
minsko atvykimą. Šia pro- 
ka LSS CK, nusipelniu
siam didžios pagarbos ir 
nenuilstančiam kovotojui 
prof. Kaminskui pagerbti, 
ruošia bendrą kavutę, talki
ninkaujant LSS 19 kuopai, 
LDD 7 kuopai, jaunimui ir 
artimiems bičiuliams. Da
ta numatyta lapkričio 2 d. 
Visi gaus atskirą pakvieti- 
'mą nurodant valandą ir 
vietą. Ši informacija buvo 
visų karštai priimta.

Baigiantis susirinkimui, 
kuopos sekretorius drg. P. 
Kriaučiukas pranešė apie 
musų vienminčio Prano Ši- 
melaičio ir jo posūnio skau
džią nelaimę: abudu toje 
pačioje dirbtuvėje tą pačią 
dieną buvo skaudžiai suža
loti. Susirinkimas nutarė 
nors mažą piniginę paramą 
pasiųsti. Iš kuopos iždo 
paskirta $25 ir čia pat su
sirinkime draugai sumetė 
$10.50, viso pasiųsta $35.- 
50. Aukavusieji draugai: 
P. • Kriaučiukas $5, J. Bui
vydas, F. Spūdis, A. Swin- 
gle ir V. Gervickas po $1, 
moterys $1.50.
Gražus Pagerbimas

Po kuopos susirinkimo, 
čia pat buvo pagerbtas adv. 
Steponas Briedis, jo 25 me
tų advokatavimo ir visuo
meninio darbo sukakties 
proga. Reikia priminti, 
kad adv. Briedis yra vie
nintelis čia gimusių inteli- 
gentų, kuris aktyviai daly- 
Ivauja įvairiose lietuviškose 
organizacijose. Įvertinda
mi drg. S. Briedžio veiklą 
ir jo pasišventimą visuo
meniniame darbe jo arti
miausieji draugai ir sutarė 
jį pagerbti. Iniciatyvos 
ėmėsi draugė B. Spudienė, 
kurios pastangomis Suruoš
tas mažas pokylis. Daly
viai turėjo progos pareikšti 
draugui Briedžiui padėkos 
ir linkėjimų ateičiai dar
buotis pažangiojoj visuo
menėj.

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES
Gražios eilės, damos ir 

------ -UCR Vaina vi JOS
Apie Lietuvos gyvenimą ir lie

tuvių nuotykius Amerikoje. 
Kaina $1.00.

Užsisakykit pas autorių:

K. B. Kraučiunas 
Daynard Drive, Caaton, Conn.

(Nr. 12, 1952)

Serga Drg. J. Dulkis

ryzęs į Vokietiją pasiųsti 
100,000 svarų drabužių lie
tuviams tremtiniams. Ru
kai jiar labai reikalingi. Ta 
proga kviečiame visus Ame
rikos lietuvius gerai per
žiūrėti savo rūbines ir at
rinktus nereikalingus, vai
kų išaugtus ir kitus jau ne
pageidaujamus, bet dar ge
rus dėvėtus drabužius, juos 
paaukoti BALPui.

Į drabužių rinkliavą 
talkon kviečiami visi gerie
ji Didžiojo Nevv Yorko ir 
apylinkės lietuviai. Visi 
prašomi aukoti drabužių, 
kiek gali, daugiau ar ma- 

BALF’o sandėlis at-

Spalių 20 d. LSS CK sek
retorius J. Buivydas gavo 
žinią iš Patersono, kad LSS;žiau.
CK pirm. J. Dulkis sunkiai aaras ir vakarais, šeštadie- 
susirgo. J. Buivydas, V. niais iki 1 vai. popiet spe- 
Gervickas ir P. Kriaučiukasį cialiai drabužiams priimti, 
nuvyko į Patersoną jį ap- New Yorkas galėtų su- 
lankyti ir ten rado sergan- • rinkti 10>000 svaru
tį ir CK iždininką drg. V. 
Sarpalių, tačiau netaip 
sunkiai sergantis* drg. V. 
Sarpaiius vyko aplankyti 
musų pirmininką.

Pasirodo, kad drg. Dul
kis pavojingai serga: deši
nioji kūno pusė paraližiaus
Edvinui, na daktaro prižiū

Juozas aVitkevičius (Krause) 
iš Pilviškių, Vilkaviškio apskr. 

Juozas Viršilas.
Ieškomieji arba juos žinan- 

teiji maloniai prašomi atsiliep
ti į:
Consulate General of Lithaania 

41 West S2nd Street 
New York 24, N. Y.

Rygoje.
Stasys Bunzas.
Jackus ir Simonas čekaus- 

kas ir jų sesuo Emilija čekau- 
skaitė-Varapnickienė.

Jubja Kidikartė-Jasikatftienė i 
ir vyras 'Antanas Jasikaitis.

Jasiunaitės: Elzbieta Visoc- 
ky ir Ona. iš Dargaičių km., 
Gruzdžių vals., Šiaulių apskr.

Mykolas Liogė čš Liogių kai
mo, Andrioniškio par., Panevė
žio apskr.

Jonas Matijošaitis iš Butri
mų km., Eržvilko vals., Taura
gės apskr.

Maikis Miliukas.
Marė ir Rožė šaulytės (šau

lys) iš Radžiūnų km., Alytaus

CAMBRIDGE’O
BALSUOTOJAI

Išrinkit Savo Draugą

HYMAN PILL
Ant Miesto Councilor’o

Jis vertas jūsų paramos

Lapkričio 6
Balsuokit ant No. 1-rao

1

PAIEŠKOJIMAI
drabužių ir apavo.

Kiekvieno lietuvio na
muose atsiras drabužis ar 
apavas. Dovanokite jį 
tremtyje esančiam lietu
viui, kuriam jis daugiau 
reikalingas negu jums.

Didžiajame New Yorke Balsuokit už No. Imą
yra daugiau kai 10,000 He- ANT CITY COUNCSLOE 
tuvių, tik po svarą aukoda
mi surinksime 10,000 sva-

PER-RINKIT MAJORĄ

Edivard’ą A. Crane

rimas guli namuose. Ligo
nis jau kiek pagerėjęs, ti
kimasi, kad sveikata pasi
taisys.

Linkime drg. Dulkiui 
greit nugalėti ligą ir grįžti 
į musų eiles. —V. G.

Musų Padėka
_____

Gerb. Redakcija!
Maloniai prašau artimiau

siam “Keleivio” 'numeryje 
įdėti šią padėką.

Šių metų įugšėjo 20 d. 
Montreal, Canada, Canada 
Packers. Ltd., sunkiai su
žeidus mano vyrą Praną ir 
sūnų Algirdą darbovietėje, 
pirmieji atsiliepė, nuošir
džiai šeimą, mane ir vyrą 
užjautė ir sušelpė, tuo pa
lengvindami man šeimos 
išlaikymo rūpesčius:

Steponas Juodviršis ir ki
ti tautiečiai iš Sault Ste' 
Marie, Ont.: Lietuvių D. D. 
21 kuopa ir jos nariai iš So. 
Boston, Mass.; Lietuvių 
D. D. 7 kuopa ir jos nariai

Cambridge’uje

Paieškomas Kazimieras Mačiulis 
arba Charl Michal, atvyko Ameri
kon 1906-1907 metais iš Šiaulių mie
sto. Lietuvoje vertėsi kiaulių ir mė
sos prekyba. Pąskutinis laiškas iš 
jo buvo 1939 m. Turimomis žinio
mis, 1939 m. buvo našlys, turėjo dvi 
dukras ir savo namus Amerikoje.

Ieško jo jaunesnysis brolis Pran
ciškus. Maloniai prašau visus, ku
rie žino apie Charlį Michalą arba 
Kazimierų Mačiulį arba apie jo šei
mą, man pranešti, už ką iš anksto 
širdingai dėkoju. (45)

Pranas Mačiulis,CLeZ-^---lėrvn
Brooklyn, N. Y.

APSIV ĖDIMAI

CAMBRIDGE’O 
BALSUOTOJAI

Pasirinkit Pirmu Numeriu

Francis L. Senrndt
Ant Miesto Councilor’o

DYKAI IŠBANDYMAS

Reumatiškų Skausmų 
Artkritis

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 »IO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinj 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 Co., Dept. x-9 
2708 Farwell Are.. Chicago 45, 1H.

Paieškau susipažinimui draugo, 
tarp 35 ir 50 metu amžiaus. Gali 
būt ir našlys ar divorsuotas, su vie
nu ar dviem vaikais—nedaro skirtu
mo. Bet turi būt rimtas ir pasitu
rintis. Kitokie nerašykit. Aš esu 
jauna našlė, myliu vaikus ir teisingą 
gyvenimą. (44)

Marija Petkus,
6333 South Racine Avė., 

Chicago 36, III.

Ieškau mergaitės vedybų tikslo. 
Pageidauju, kad butų maždaug mano 
metų amžiaus. Aš esu atvykęs į 
Kanadą, 28 metų amžiaus, 6 pėdų 
aukščio, atrodau neblogai. Atsaky
siu tik į rimtus laiškus. Prašau ra
šyti į “KKeleivio” raštinę pažymint 
' “ D.” (44)

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
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)

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for
moje. Svaras $8.000, pusė svaro 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 
č:am į namus.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadawy 

Soath Boston 27, Mass.

■

nLietuvių Balsuotojų

PASIRINKIT SAU NO. III

JAMES F. FITZGERALD
Į MOKYKLŲ KOMITETĄ 

Cambridge’uje 

Gabus—Darbštus—Teisingas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiansia ir Turtingiamta Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
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 $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa aąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiriejrnis Va
jus. fetojimo Bereikia mokėti. Daktarai ui egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nario Ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
107 W. 90tk SU Nmr Yoefc I, N. Y.

I f
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BOSTONO KANDIDATAI SUŠELPĖ JONUČIŲ
DUKRELĘ RENATĄ

Ateinantį antradienį, lap
kričio 6 d. Bostono gyven
tojai renka miesto pareigū
nus. { majoro vietą yra du 
kandidatai: John B. Hynes, 
dabartinis majoras, ir 
James M. Curley, kuris pa
sisakė kampanijos nevesiąs, 
bet savo kandidatūros ne
atsiėmė. Lietuvių Piliečių 
Draugija indorsavo majo
rą John B. Hynes.

Į miesto tarybą, į kurią 
dabar įeis 9 nariai, New 
Boston Committee indorsa
vo šiuos kandidatus. Fran
cis X. Aheam, Michael H.
Cantwell, Perlie Dyar 
Chase, Lee M. Friedman,
Frederick C. Hailer, Fran
cis X. Joyce, Gabriel F.
Piemonte, Patrick G. Sulli- 
van ir Joseph C. White.

Kiti kandidatai yra: Wil- 
liam F. Hurley, William J.
Foley Jr., William A.
Glynn, Michael J. Ward,
Mrs. Kathleen Ryan Dar- 
cey, John E. Kerrigan, bu
vęs miesto majoru, Cle 
ment A. Norton, Francis 
Patrick Tracey ir James S.
Coffey.

Į mokyklų komitetą New 
Boston Committee indor- 
suoti kandidatai yra: Wil- 
liam F. Carr, Mary K.
Fitzgerald, Mrs. Alice Ly- 
ons, Isadore K. Y. Muchnik

Kelios Bostono šeimos 
praeitą savaitę sudėjo 8 do
lerius Jonučių šeimos duk
relei Renatai gydyti. Kro
pų šeima davė $4, Mrs. Fi- 
revičienė ir P. Bakutis po 
$1 ir J. M.—$2.

Apie Jonučių dukrelės 
Renatos ligą buvo rašyta 
“Keleivyje” rugsėjo 26 d. 
pagal BALF’o pranešimą iš 
Vokietijos.

Ar Jau Įsigijot Tikietą?

link durų. .
Spalių 21 d. įvykęs So.' Dėl to pasiaiškinimo J. 

Bostone Lietuvių Darbinin- Būga sakė, kad jis į klubą 
kų Draugijos 21 kuopos užėjo vieno iš klubo valdy- 
metinis banketas nebūtų bos narių, iždininko A. 
buvęs toks sėkmingas, jei Chapliko pakviestas, net su 
ne musų darbščiosios drau- raštišku jo pakvietimu atsi- 
gės ir draugai, kurie sun- lankyti į klubą. Be to, per 
kiai dirbo, kad susirinkusią duris jį įleido klubo tamau- 
publiką patenkinus. , tojas, ‘ kuris patikrina, kad

Šeimininkėmis, pirminin
kaujant ir dirbant Onai 
Gegužienei. buvo Ona An
drei, Kaziunė Valantis,

Jonuškienė, Bronė 
Marcelė Simon ir 

Petronėlė Kišliauskienė.
Gerasis musų draugas iš 
Norvvoodo, F. Ramanaus
kas, matydamas kaip rū
pestingai musų bitytės šei-

tik turintieji teisę į klubą 
užeitų. Todėl jis manėsi 
visai , teisėtai kluban atsi
lankęs ir ten nei leidžiu nei 
ko kito neužkabinėjęs.

Su F. Zalesku prieš teisė
ją atėjo ir klubo pirminin
kas adv. J. Grigaitis, kuris 
aiškino, kokia tvarka į klu
bą įleidžiami svečiai nena- 
riai ir šiaip klubo tvarką, 

mininkės triūsia, ušfundijo J. Būgos liudininkų nepasi-

Stella
Lissel,

joms butelį “pastiprinan-

ir Louis F. Musco. Kiti 
kandidatai yra: Joseph 
Lee, Joseph Tomassello, 
Timothy J. Mclnernay, Je- 
rome Patrick Troy ir Pat
rick J. Foley.

Latvių Artistų Koncertas

Lapkričio 3 vakarą, kaip 
7:30, New England Con- 
servatory of Music salėj 
įvyks latvių artistų koncer
tas, kuriame dalyvaus smui
kininkas Andrejs Lind- 
bergs, čelistas Ingus Na- 
mns ir pianistas Hugo 
Strauss.

BOSTONE LANKOSI
KORĖJOS KOVOTOJAI

Šį šeštadienį, lapkričio 3 
d., 6:30 vai. vakare bus 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
banketas. Gautas laiškas 
nuo Bostono majoro John 
B. Hynes, kad jis dalyvaus 
su mumis. Taipgi dalyvaus 
musų valstijos gubernato
rius Paul A. Dever, proku
roras Wm. J. Foley ir jo sū
nūs, kurį musų Draugija in
dorsavo į miesto tarybą. 
Bus senatorius J. E. Pow- 
ers, F. X. Joyce ir daug ki
tų svečių.
* Svarbu yra, kad ir mes 
dalyvautume. Todėl nieko 
nelaukę įsigykime tikėtą, 
kad turėtume užtikrintą 
vietą bankete.

Po vakarienės grieš Al 
Stevens orkestras. Maistą 
vakarienei gamina viei 
iš geriausių valgių gamin
tojų.

Tad iki pasimatymo šeš
tadienį vakare, L. P. Drau
gijos auditorijoj. Tik ne 
laukime paskutinės dienos 
tiketams įsigyti. Jų galima 
gauti pas valdybos narius ir 
klube.

A. P. Ncviera,
Vaklvbos vardu.

čios.”
Prie stalų patarnavo 

darbščiai ir mandagiai Lili
ja Pernickiutė su savo 
draugėm.

Daugiausia tikėtų išpla
tino Emilija Sank, Alena 
Križinauskienė, S. Janeliu- 
nas, J. Janusha, V. Jackū
nas ir A. Lukauskas.

Svečius aptarnavo V. 
Anesta ir inž. Z. Brazaitis; 
kitus Įvairius darbus dirbo 
S. Janeliunas, J. Jankaus
kas, J. Andrew. Taipgi J. 
Janusha ir J. Andrew pa
gelbėjo savo automobiliais 
atvežti įvairias rekmenis 
banketui.

Visoms ir visiems darbš- 
tiesiems musų draugams ir 
draugėms LDD 21 kuopos 
valdyba taria didelį ačiū.

Vienas musų draugas, 
dorchesterietis C. Bracisco, 
negalėdamas būti bankete 
paaukojo kuopai S2. Ačiū 
ir jam.

LDD 21 Kp. Valdyba.

Juozo Būgos ir
Felikso Zalesko Byla

Šį antradienį į Bostoną 
atvyko 29 kariai, 19 įvairių 
tautų, kurie kovėsi Korėjos 
fronte ir dabar lankosi po 
Amerikos miestus. Kariai 
priimami miesto ir valstijos 
pareigūnų. Kariai pabus 
čia iki ketvirtadienio ir ta
da vyks į Toronto, Ont., 
Kanadoje.

Negali Baigti Darbo

VALANDA
Populiariškos Radio 

Programos
Sekmadienio rytais nuo 11 

iki 12 vai. iš stoties WTAO, 
740 klc.
Biznio reikalais kreipkitės:

409 Broadway, So. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0520

LIETUVIS PERKA DŽIONKĄ
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)

PARDUODAMA
---------- Mėsos ir įvairių prekių krau-

Lietuvių Radio Korp. pro- tuv* So* Bostone, geroj vietoj, 
grama per buvusią stotį ' *s* moderniški įtaisymai, pa- 
IWBMS, kuri dabar vadina-įam’* » 11’200 k
si stotis WHEE, 1090 kilo- *aina 5,90°- M .
cycles, 9:30 iki 10:30 vai. Dwx**ete*7je’ .sv- Morkaus vjvivo, av.ov parapijoje, 3 šeimynų namas,
ryte sekmadienį, bus se- 7.6-6 kamb. šildymas ir kiti 
kunti: natntnimai. Didelis kiemas.

Biznis Pardavimui
Parduodama maisto [produktų 

krautuvė (grocery and meat niar- 
ket). Vieta gera. biznis išdirbtas, 
$750 pajamų į savaitę. Ten pat yra 
ir 4 kambarių butas. Renda ne
brangi. Gera proga negalinčiam 
iabrike sunkiai dirbti. Nemokantį 
biznio pamokysiu. Anglų kalbos 
mokėjimas nebūtinas, nes biznis yra 
lietuvių-lenkų rajone.

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

patogumai.
Kaina $10,500.

~ tv • • • 1 o x Dorchestery, 1 šeimos, 6
.2 Dainininkas S t a S \ s kambarių namas, vandens šil- 

Liepas iš So. Bostono. dymas—aliejumi, didelis kie-
3— Dėdės Juozo Pasakos mas, vieta automobiliui, $8,500.

vaikams. Bruno Kalvaitis,
4— Magdutės Pasaka. 545 Broadway. Tel. SO 8-0605.

Po programos prašome 
parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WHEE, Lithuanian

1—Muzika.

rodė nė vienas. Bylos už
vedimo klausimas buvo ati
dėtas šeštadieniui. Praeitą 
šeštadienį vėl nepasirodė 
nė vienas liudininkas, ku
ris butų parodęs, kad F.
Zaleskas butų mušęs ar 
stumdęs J. Būgą. Reikalo 
svarstymas ir vėl buvo ati
dėtas vienai savaitei, iki 
šio šeštadenio.

Taip tas reikalas dabar 
ir yra. J. Būga sako, kad 
jis kaipo svetimas Bostone 
žmogus, turi sunkumų nu
rodyti liudininkų pavardes,
jų adresus ir negali paša- kardbordą ir knygas. Ir aukš- 
kyti, kokie Žmonės jo UŽ- čiausios kainos mokamos už 
puolimą matė, nors mačiu-1 vari. žalvari ir šviną, ir taip 
šiųjų tą įvykį buvę nema-!už geležį bei geležinius pečius, 
žai, nes klube tuo metu bu-
vo gana daug žmonių.

Rep.

Lietuvių tautosakos rin
kėjas Juozas Būga pasi
skundė policijai, kad jis 
spalių 5 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos pa
talpose buvo užpultas tos 
draugijos direktoriaus Fe
likso Zalesko ir skaudžiai 
apstumdytas. J. Būga pri
statė policijai Dr. D. Pilkos 
liudijimą, kuriame sakoma, 
kad J. Būgos šonas buvo 
rastas užgautas ir jam da
ryta X-spindulių šono nuo
trauka, o be to ir kitos kū
no dalys buvusios užgautos.

Policijos teismas praeitą 
trečiadieni svarstė tą skun
dą ir norėjo nustatyti, ar 
yra pagrindo F. Zaleskui 
iškelti bylą už žmogaus su-

skririami prez. Trumano mušimą. F. Zaleskas aiš- 
kritikai, kam jis paskyrė kinosi, kad jis norėjęs J. 
ambasadorių prie Vatika-Bugą pašalinti iš klubo, 
no. Ark. Cushing, iš savo nes jis neteisėtai į klubą 
pusės, tam paskyrimui pri- įėjęs ir baderiojęs kokias 
tarė. tai leides, bet jo nemušęs ir

Chelsea SLA Parengimas

SLA 53 kuopa rengia 
“šurum burum” lapkričio 
10 d., šeštadienį, 8 vai. va
kare, Labor Lyceum svetai
nėje. 453 Broadvvay, Chel
sea. Rengėjai kviečia SLA 
narius ir draugus ir iš to
liau dalyvauti šiame links
mame parengime.

S. C. Budvitis, 
SLA 53 Kp. Sekr.

Praeitą sekmadienį dau
gelyje Bostono protestonų 
bažnyčių pamokslai buvo

Massachusetts seimelis 
jau trečia savaitė bando už
baigti savo darbą ir išsi
skirstyti, bet jokiu budu 
nesuspėja priimti reikalin
gus įstatymus dėl mokesčių 
pakėlimo. Kai kurie mo
kesčiai, tiesa, buvo pakelti, 
kaip gazolino taksai po 1.3 
cento nuo galiono, bet to 
neužtenka. Pakelti mokes
čiai ir ant nuosavybės per
leidimo, bet reikia dar pri
imti pajamų mokesčių pa
kėlimą (nuo pusantro iki 
pustrečio nuošimčio) ir dėl 
to seimelis nesusitaria.

Duosiu Kambarį Dykai
Vyrui ar inteligentei moteriai apie 

60 metų amžiaus, kuri ar kuris ne
geria ir nerūko, duosiu vieną kam
barį dykai. Aš negeriu, nerūkau, 
bet gyvenu vienas, o vienam nuobo- 

, du. Rašykit: (44)
204 We»t Hanover. Mase.

4TH ST. JUNK SHOP
171 W. 4th St., So. Boston
Pranešam, kad mokam po 

5c svarui skuduru. Duodam 
gerą kainą už sena popierą.

i.
Telefonuokit SO 

klauskit: M ver.
8-9117 ir 

(47)

PEČIUS PARDAVIMUI
Geras gazinis virtuvės pe-

Program, 35 Court St., Bos- j1“'', "“t“. emaliuut“'
. ® , _ , . ’ duoda labai prieinama kaina,ton, Mass., o biznio reika- Matyt galima Mra PhiI. 
lais rašykit ofiso adresu: brook, 517 Broadway, So. Bos- 
502 E. Broadvvay, So. Bos- ton.
ton 27, Mass.

Steponas Minkus. DR. D. PILKA

NAMAI PARDAVIMUI

So. Boston, 1 šeimos, 5 kam-| 
barių, centralinis šildymas ir I 
visi patogumai už $4,200.

Dorchester, 2 šeimų, 5-7 
kamb., centralinis šildymas ir 
visi patogumai, tuščias butas, j 
už $10,500.

Dorchester, 3 įeimų. 6-6-6 Jį 
kamb., centralinis šildymas ir !j 
visi patogumai, tuščais butas, ’5 
2 garažai, mažas įmokėjimas, 
už $10,600.

Daug kitokių "namų parduoda

Pranas Lembertas,
545 E. Broadvvay, So. Boston. 

Tel. SO 8-0605.

Ofiso Valandos:
Ir

IMI 
y IM s

546 BROADVVAY 
MK BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston IBM

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE B INSUBANCM

1 409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tek SOboston 8-0948

>7 ORIOLE STREVT 
West Roabury, Msss

Tel. PArkvay 7-0402-M.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir* 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosuKo. Greit 
pagelbsti.

7— Vaistas nuo inkstų skau
dėjimo.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (51-1)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
§25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
-- • » --TI Z* A UITtSBVmiIUUD n. » !

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-41?9
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvis- ; 
kai. Patarnavimas mandagus; į 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

Tel. AV 2-4028

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 
Nedėiiomis ir šventadieniai*:

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Ceraer
DORCHESTER, M AM.

1

Ar Žinot Kar Ką Gaoti!

Cambrdge’iaus Balsuotojai

Išrinkit * /
ADVOKATĄ CHARLES A. WATSON’Ą 

ANT CITY COUNCILOR
Išrinkit sau Pirmą Numerį [1]

Pasirašo: Alphonse Antoniewicz, 586 Putnam Avė., Cambridge.

CAMBRIDGE BALSUOTOJAI 
išrinkit ir vėl

\ Į

JOSEPH A. DE GUGLIELMO
kaip ,

CITY COU NC1LO R’ Ą
Teisingas — Ga bu s — Agresingas 

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

BOSTONO BALSUOTOJAI

p_E—R—R—I—N—K—I—T 
Advokatą

JEROME PATRICK TROY
— I —

Bostono Mokyklų Komitetą

Advokatas—Veteranas—Gabus—Teisingas—Agresyvus

KAD CAMBRIDGE’AUS MOKYKLOS BUTŲ GERIAUSIOS VISOJ AMERIKOJ, IŠRINKIT

JOHN GARGANO
į Cambridge’iaus Mokyklų Komitetą 

Pirmutinis Jūsų Pasirinkimas — Balsuokit Už Numerį Pirmą

Mes pranešam, kad turime na
šų krautuvėj visokių mašinų^ ta- 
randavojimui, kaip tai Floor San- 
ders, Wall Paper Removera, Boat 
Sąnders ir kitų. Taipgi tarime vi
sokių pentų, yarnišių, sienoms po- 
pierių, plumbing, elektros reikna®- 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardtvare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadvay, So.
TeL SO 8-4148

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-901S

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lieturia Gydytojas ir ChirargM
Vartoja vėliausios konstmkieijoe 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. I
LITHUANIAN 

FURNITURE CO.
APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inaored 
Movera)

Perkraus tom 
čia pat ir į to-

Saugi priežiūra,
828 BRO A DW AT,

SO. BOSTON, MASE. 
•*«! Mtotk Rtartou n*481*

t t




