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Korėjoj Jungtinių Tautų Jėgos
Vis Dar Traukiasi
Užleido Kiniečiams Wonju ir Osan Miestus; Dideli Ki
niečių Nuostoliai; Jungtinių Tautų Organizacija
Bijo Pasisakyti dėl Kinijos Agresijos; Kiniečių
Ofensyva Tęsiama

Amerika Sutinka Garbingai Derėtis, Bet Atmeta Užgerinimą; 35,000 Tankų ir 50,000. Karo Lėktuvų per
Metus; Prezidentas Siūlo 10 Punktų Programą;
Šaukia Tautą į Vienybę; Rusija Siekia Pa
jungti Visą Pasaulį

Šią savaitę Korėjoj Jung
tinių
Tautų jėgos tęsia
Prezidentas Trumanas šį^e/l. EisenhoiCer
traukimąsi prieš kiniečių
pirmadienį išdavė kongre
Jau Paryžiuje
gaujas.
Amerikiečiai ir
sui raportą apie “unijos pa
Vyriausybė
prašo
konpietiniai korėjiečiai pasidėti” ir ta proga padarė la
gietą pakeisti dabartinį traukg iš svarbaus gelžkelių
bai reikšmingų pareiškimų. Atlanto Pakto šalių karo
{statymą apie ėmimą vyrų mazgo, Wonju miesto, 45
Prezidentas sako, kad Rusi pajėgų vyriausias vadas,
į armiją. Dabar imami vy mylios į pietus nuo 38-tos
ja siekia užkariauti pasaulį generolas Dtvight D. Eisenrai nuo 19 iki 26 metų am paralelės, o vakarinėj Korė
ir lodei visas laisvasis pa<į°wer.> s3“5"0 7 d- atv>’ko i
žiaus, o vyriausybė nori, jos dalyje kiniečiai užėmė
saulis turi vienytis, kad pa-!Pa'7'zl« lr.ten Padėjo
kad galima butų šaukti 18 Osan miestą. Kinų armija
vojų pasitikus.
Amerika,savo pareigas.
Savo pirmetų vyrus ir kad tarnyba tęsia ofensyvą toliau į pie
sutinka garbingai derėtis ir man1e pareiškime generolas
kariuomenėje butų pratęsta tus ir jau nuėjo 60 mylių ir
ieškoti taikos su Rusija, bet įspėjo agresorius, jog Euroiki 30 mėnesių.
Amerika atmeta nuolaidu Pa 2a 1 sutelkti užtenkamai
daugiau į pietus nuo 38-tos
Naujas įstatymas, jei paralelės.
ir užgerinimo politiką.
'
kad apgynus savo laikongrese bus priimtas, pra JT jėgų traukimasįs eina
svę ir kvietė visas Europos
dės veikti tik nuo šių metų tvarkingai. Amerikos lėk
Amerika dabar yra pasi-tautas užmiršti praeities
ryžusi mobilizuoti savo jė- vaidus ir vieningai telkti jė
liepos 1 d., kada pasibaigia tuvai, o prie Korėjos pa
Puertorikiečiu pulkas Korėjoj buvo paskutinis, jis ilgiausiai gynė uostą nuo ponia
gas ir ypač tankų ir karo gas savo laisvei ginti nuo
dabartinio
įstatymo galioji kraščių ir karo laivai, dau
kiniečių. Vaizdelyje matome, kaip paskut nieji to pulko kareiviai, išvargę ir sušalę,
apleidžia uostą.
lėktuvų gamyba bus išplės- gresiamų pavojų
mas. Naujas įstatymas, pa žo puolančius kiniečius ir
ta, per metus bus padirba
gal vyriausybės aiškinimą, pridaro jiems didelių nuo
ma 50,000 lėktuvų ir 35,- Gen. Eisenhower dar sa
yra reikalingas, kad galima stolių. Ypač karo lėktuvai
HALF’o SEIMAS Ir Tito Siūlo
000 tankų. Ginklai kalami, kė, kad laiku sukėlus jėgas Sutiko Derėtis
butų sumobilizuoti tris su išdaužo daug kiniečių ka
galima
išvengti
karo,
bet
Dėl 11 Bilionų
kad laisvasis pasaulis galė
NEW YORKE
Apleisti Korėją puse milionus vyrų į gink reivių ir jų karo medžiagos,
tų gintis nuo bolševikiško reikia skubiai jėga* kelti,
luotas pajėgas.
bet kinų ofensyvos tas ne
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* •
IX
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neiduniam
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imperializmo agresijos.
11 ii«o seimas Jugoslavijos diktatorius
sulaiko.
bos iš kitur (iš Amerikos). derybos tarp Amerikos ir įvyko New Yorke, viešbuty Tito, pasikalbėjime su AmeKą Tars Jungtinės
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Prezidentas siūlė kongreRllSUttS
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dėl ““likvidavimo
likvidavimo ” New
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Čia
apginama.
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negu
ginkapie vyrų ėmimą į kariuo
tų organizacijos narius, kad agresijos Korėjoj. Šį pir
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Robert
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menę; 3. Duoti ekonominę
ta organizacija turi pa-i madienį
.
......
praeitą
savaitę
ilgoje
kaij likvidavimo, bet jie iki šio- majoras.
bandyti
susitarti
su
Maskir karišką pagalbą laisvo
smerkti komunistinę Kiniją7*re.atidėti visą reikalą iki
sioms pasaulio tautoms gy- boje senate dėstė savo pa lei vis atsisakydavo dėl to Šis seimas delegatais bu-įva dėl ginčų išlyginimo ir už jos agresiją Korėjoj. Jei ketvirtadienio, o tuo tarpu
vo neskaitlingas. Viso bu-įsako, kad Jugoslavijos karo
dar bandyti prieiti karo pa
nimuisi; 4. Padidinti prezi žiūras į Amerikos užsienių net kalbėtis.
Pagal
karo
metu
padary

politiką.
Jis
ne
visai
pri

vo nuo 25 skyrių 52 delega- pajėgos galėtų atsilaikyti JT organizacija to nepada liaubų Korėjoj.
dento įgaliojimus ukiui
rys, tai pačios tos organi
kontroliuoti ir kainoms sta tarė buvusio prezidento tą sutartį Rusija turėtų grą tai ir 21 direktorius. Su už-; prieš Rusijos satelitų armi- zacijos ateitis bus didelia
bilizuoti; 5. Pakeisti farmų Hooverio nuomonei, kad žinti laivus ii- ginklus, kurie siregistravusiais svečiais vi- jas Balkanuose.
me pavojuje, nes ji, kaip KINIJA ŽADA
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“IŠVADUOTI’ KORĖJĄ
priežiūros įstatymus, kad
goslavijos vidaus politiką. Tautų Lyga pasirodys be
musų žemės ūkis galėtų ga jos ir net iš Europos, bet i jau penki metai po karo, o menų.
jėgė akivaizdoje bolševikiš
minti kas yra būtiniausia; kartu užginčijo prezidento Rusija ir negalvojo nei li Šiam seimui vadovavo mo Jis sako, kad šiuo metu jis kos agresijos. Tik aiškus Visos komunistinės Kini
6. Pakeisti darbo santykių Trumano teisę siųsti kariuo kusiųjų ginklų ir laivų grą terys. Seimo pirmininke iš nemano paleisti iš kalėjimo pasmerkimas komunistinės jos grupės, kurios remia Pe
įstatymus, kad užtikrinus menę į Europą. Vėlesnia žinti, nei už juos atsiteisti. rinkta p. Elzbieta Paurazie- arkivyskupą Stepinac, nes Kinijos ir kvietimas imtis kino valdžią, bendrai sutarė
nė, o vice-pirm. M. Michel- prieš tai protestuoją Jugokraštui taiką santykiuose me pasisakyme R. Taftas
sankcijų prieš ją gali išlai tęsti karą Korėjoj, kol visa
siūlė
ištraukti
Amerikos
sonienė.
Antru
vice-pirmislavijos
gyventojai,
Amerika
Siuto
tarp darbdavių ir darbinin
kyti JT organizaciją, kad ji Korėja bus “išvaduota” iš
ninku
buvo
p.
Pivaronas.
kų : 7. Greitas vykdymas ci ginkluotas pajėgas iš Korė
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valstybių bijo priimti aiškų žada kariauti “iki paskuti
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ilgokai
refera-i
Knintrn
paruošiant reikalingus par Formozoj ir kitose salose.
Iš Madrido praneša, kad vo buvęs LRK pirmininkas!
tarimą, kad nereikėtų įsi niųjų” ir nenurimti, kol
Taftas
mano,
kad
jei
Rusi

MeSOS
KaiUOS
Amerikos įtaka Azijoj bus
eigūnus; 8. Padidinti kraš
Amerikos kariški atstovai Dr. Jasaitis ir V. Sidzikaus- i Ekonominės stabilizaci- velti į karą prieš Kiniją.
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federalinę pagalbą valsti
ČANKAIŠEKUUI
ropos tautos turi pačios sa ginklais 60,000 ispanų, jei su LRK sutarties pertrauki tinę, praneša, kad yra ruo
gandą tarpe kiniečių sveti
joms pradžios ir aukštes vo, gynimui sukelti jėgas, o Ispanija sutiktų tiek kariuo
šiamasi įvesti mėsos kainų
mą.
Kan.
J.
Končius
šiame
Amerka
vėl
pradėjo
siųs

muose kraštuose ir sako,
nėms mokykloms ir 10. Pa Amerika turėtų kariauti oro menės įjungti į Vakarų Eu
kontrolę ir gal būt bus įves
klausime
turėjo
mažai
rė

kelti mokesčius, kad mobi
tas mėsos racionavimas. ti ginklų kinų nacionalis kad 10,000,000 kiniečių už
ropos gynimo armiją. Dip
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pajėgomis.
mėjų.
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lizacijos išlaidos butų pa
Mėsos kainos taip smarkiai tams Formozos saloje. Gin sieniuose turi padėti komu
lomatinės derybos dėl ap
tų,
be
jokio
įsikarščiavimo
dengiamos iš normališkų
lipa į viršų, kad vienu ar ki klų pagalba nacionalinės nistinei Kinijai kare ir tai
ginklavimo stipraus ispanų
diskusijų,
seimas
nutarė
vi

valstybės pajamų.
tu budu bus stengiamasi jas Kinijos vyriausybei buvo koje.
korpuso dar nėra vedamos,
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sus
buvusius
ryšius
su
Lie

Prezidentas šaukė šiomis
sulaikyti ir stabilizuoti. nutraukta, nes buvo mano
bet kol kas eina tik aiškini
Stebuklo'
9
Boikotą
tuvos
Raudonuoju
Kryžium
krizės dienomis visą tautą
Valdžios įstaigos dabar aiš ma, jog su komunistine Ki REMINGTONAS VOGĖ
masis. ar Ispanija sutiktų
į vienybę, bet jis pastebėjo,
kina, kokiu budu geriau nija galima bus susitarti. VALSTYBĖS PASLAPTIS
dėtis prie Europos gynimo atnaujinti.
Ateinantiems
dviems
me

New
Yorko
kardinolas
jog jis nelaukia, kad visi
siai butų kainas sukontro Kinų komunistų įsiveržimas
ir jeigu sutiktų, tada butų
tams
BALF
’
o
pirmininku
vieningai balsuotume. At Spellman įsakė visiems ka vedamos derybos dėl ginklų
liuoti, gal gyvulių auginto į Korėją rodo, kad komu Elizabeth Bentley, buvusi
pasiliko
kan.
J
Končius
ir
sakydamas į buvusio prezi talikams boikotuoti italų pristatymo.
jams teks duoti subsidijas, nistai siekia visą Aziją už komunistų šnipė, liudijo
sekretorium Nora Gugienė. kad mėsos kainos nebekil kariauti, o todėl stiprina
dento Hooverio ir šen. R. filmą “Stebuklas.” Pirma
Palikta visi seni direktoriai, tų.
mos visos antikomunistinės teisme, kad buvęs prekybos
Tafto pasisakymus prezi katalikų “padorumo legio ALASKOJE IŠDEGĖ
pajėgos Azijoj, jų skaičiuje departamento valdininkas,
dentas pabrėžė, kad gyni nas” (savanoriška cenzūros
LABAI DAUG GIRIŲ rodos, tiktai su vienu tauti
ninkų srovės pakeitimu.
ir čankaišeko armija For- William W. Remington, vo
mas Europos strateginiu, organizacija) norėjo pri
TELEFONO KAINA
gė valstybės paslaptis ir da
1950 metais Alaskoje Nutarta BALF’o seimą
moraliniu ir ukišku atžvil versti, kad miestas tą filmą
JAU KELIAMA mozije.
vė jai perduoti rusams. Resunaikino
labai šaukti kas du mėtai.
giais yra musų pačių krašto uždraustų, bet teismas ne gaisrai
gynimas. Prieš Rusijos pa leido miesto cenzoriams to daug girių. Iš viso per me Aukų seimo proga gauta Nevv Yorke jau įvesta už Prancūzų kariuomenė In mingtonas jai davęs slaptų
pasikalbėjimą telefonu 10 dokinijoj pradėjo puolimą žinių apie Amerikos orlai
stangas užgrobti pasaulį padaryti. Dabar kardino tus ten buvo 248 girių gais $5,807.49.
centų kaina, vietoje buvu prieš anamitų komunistų vių gamybą ir apie dirbti
“žingsnis po žingsnio” visas las savo įsakymu nori ta fil rai, kurie sunaikino 2,225,laisvasis pasaulis turi mo mą boikotu išvalyti iš teat 000 akel ius girių. Dėl sau Tokijoj Žemė Drebėjo sio nikelio. 130,000 moka kariuomenę netoli Kinijos nos gumos gaminimą. Ki
mų telefonų tame mieste sienos, prie Moncay miesto. ti liudininkai parodė, kad
bilizuoti savo daug dides rų. Kardinolas sako, kad so rudens 12,243 akeliai gi
nes negu Rusijos jėgas ir filmą esanti “nepadori” ir rių išdegė ix> spalių mėne Šį antradieni Tokio mies pertvarkyta, kad kalbėti Pradžioje ofensvva prancū Remingtonas buvo kompar
netinka padoriems žmo sio pradžios. Iki 1939 me- to centre buvo jaučiamas butų galima už du nikeliu zams gerai sekasi. Prancū tijos narys.
gintis.
Remingtono byla eina
Laukiama, zai Indokinijoj turi 150,000
Prezidentas Trumanas as- nėms ją matyti. Pagal kar- tų, kada buvo įvesta girių stiprus žemės drebėjimas, ar dešimtuką.
vyrų,
o
anamitų
jėgos
nėra
New
Yorke jau kelinta su
meniškai savo raportą per- dinolo įsakymą katalikiškos apsauga nuo gaisrų. Alas- bet nuostolių mažai tebuvo. kad ir visame krašte nike
skaitė jungtiniam kongreso veteranų organizacijos tąikoje kasmet išdegdavo iki Yokohamos mieste drebėji linis pasikalbėjimas bus pa žinomos, bet jie nuolat vaite. Remingtonas teisiagauna paspirties iš Kinijos, mas už melagingą priesaiką.
keltas iki dešimtuko.
posėdžiui.
filmą jau pradėjo piketuoti.'4 milionų akerių girių.
mas sukėlė kelis gaisras.

Siūlo Draftuoti
Jaunesnius Vyrus
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1 šulinių ištraukta ne mažiau,
kaip 1,975,000,000 bačkų
aliejaus, šiais metais nunutoma išgręžti ne mažiau,
'kaip 40,000 naujų aliejaus’
šulinių, o platus tyrinėjimai*
| blokas” kongrese, susidedąs
J
aliejaus atsargų žemėje pa- Korėjos Karas
TEISYBĖS
Istraipsnyje apie “Lietuvos į
(didino tas atsargas 24 ..
Amerikiečiai Korėjoj ka iš demokratų ir republiko
DEMONSTRAVIMAS
j Kapitalą Amerikoje” nusa
nų be skirtumo, dabar už
'Aliejaus
pramonė
sako,
kad
riauja
“
gynimosi
”
ir
trauki

ko,
kad
ne
tą
auksą,
kuri
“Keleivy” (Nr. 52) rašė
ji yra pasiruošusi patenkin- mosi karą. Motorizuota JT sispyrusiai gina “kainų pa
me, kaip rašytojo David savo laiku Lietuvos valdžia
Įti
bet kokius krašto aliejaus armija Korėjoj yra greites- laikymo” politiką, kuri turi
išvežė
iš
Lietuvos
autorius
Roušset komunistų laikraš- x
,
pareikalavimus karui ir ci- Įnė už kiniečius ir traukiasi tik vieną tikslą, kad mais
čiui iškeltoje byloje Įrodo- tun "ax0Je- bet
to kainos butų aukštos ir
Iviliams žmonėms.
nuo
jų
toliau,
kartu
bandy

ma, kad Rusijoj valdžia “. . . 30 tūkstančių jau atvy
Prie aliejaus iškasto Ame dama nuleisti kiek galima dar aukščiau kiltų.
laiko koncentracijos vergu kusių ar greit dar atvyk
rikoje reikia pridėti turtin daugiau kiniečių bolševikų
stovyklas ir jose marina sa siančių gyvų lietuvių yra tas
gas aliejaus versmes Arabi kraujo. Kiek ilgai trauki- Dabartiniu laiku, nežiū
rint i 1950 metų puikų der
didysis
kapitalas
skirtas
lie
vo priešus. Štai lenkas J.
joj, kurios yra eksploatuo
ar bus bando-1 liu, maisto kainos lipa į virČapskis, rašytojas ir buvęs tuvybei išlaikyti.’’
jamos amerikiečių ir anglų. masis tęsis ir Korejoj
įsistip šų. Lipa todėl, kad admi
ma
kur
nors
Korėjoj
įsistiplenkų armijos karininkas, Visai teisingai pasakyta,
Amerikos aliejaus pro rinti ir sulaikyti kiniečių
tvirtina, jog Katyne 11,000 kad visi be skirtumų gyvi
dukcija keleriopai nusmel- gaujas, žino tik karo virši nistracija neturi priemonių,
o gal neturi nė noro, kainų
lenkų karininkų nužudyta musų tautiečiai sudaro pa
j kia Rusijos aliejaus pramo ninkai.
lygį numušti.
NKVD Įsakymu. Bet di grindini musų tautos kapi
nę. Aliejus yra pagrindinė
Tuo
tarpu
Amerika
vis
džiausią sensaciją sukelia talą. Nuo savęs pridėsime,
karo ir taikos laiko žaliava. dar vengia daužyti kiniečių Kalbama apie kainų kon
EI Campesino Įrodymai; tai kad ir visi senosios emigra
Amerikos, kaip ir Rusijos, komunistų bazes ir pramo trolę, bet einama prie to
buvęs žinomas ispanų ko cijos lietuviai, kuriems mu
žemės ūkis priklauso nuo nės centrus Mandžurijoj. vėžio greitumu. Tuo tarpu
munistas ir ispanų respub sų tėvynės reikalai yra prie
aliejaus. Rusijoj 500,000
Ar tikimasi kada nors pa kainos kvla ir palyginus su
likos armijos generolas. EI širdies, irgi yra tas kapita
traktorių dirba kolchozų
ar vengiama galuti praeitais metais jos yra
Campesino nepaprastai jau las. Taigi turtingi mes esa
laukus, o Amerikoje 3,000,- liaubų,
nai pastūmėti kinus į Mask pašokusios i viršų veik
dinasi. Jis teisinasi, kad me. Bet rašinio autorius
000 traktorių purena žemę vos glėbi, arba gal laukia 10S, o jei imti paskutinias
minėtame teisme jis vykdąs tuo turtu nepasitenkina, jis
varomi aliejumi.
ma, kol Jungtinės Tautos dienas, tai jos ir dar aukš
jo paties savo draugams nori, ir visai teisingai, ji di
Elektra
ką nors bandys nutarti—at čiau bus pašokusios.
duotą priesaiką, kad, jei dinti sakydamas:
* *
Elektros pramonė bai sakymo visuomenė neturi.
jam pavyks pasprukti iš “Tačiau, pažvelgę į tremtinių
giant metus paskelbė, kad Faktas yra, kad Korėjoj tu Nauja Teologija
Rusijos i laisvąjį pasaulį, išsimokslinimą bei profesiją,
Generolas Dwight D. Eisenhower paskirtas eiti Atlanto
ji metų bėgyje pagamino rime aprėžtą karą. Dėja, Hamiltono, Ont., lietuvių
jis tam pasauliui praneš rasime čia neproporcingai
Pakto šalių armijų viršininko pareigas su savo adjutantu,
386,000,000,000 kilovatva- tas karas Korėjos žmonėms parapijos klebonas, teologi
apie negirdėtas žiaurybes daug mokytojų, profesorių,
generolu A. Gruenther. išvyksta Į Europą. Generolo Eilandų elektros energijos. Į visai nėra “aprėžtas.”
jos daktaras Tadarauskas,
Rusijos vergų stovyklose. rašytojų, dailininkų, muzikų,
x
senhowerio buveinė dabar bus Prancūzijoj. Prancūzijos
tą pagamintos elektros kie
pakviestas atlaikyti pamal
EI Campesino sako, kad iš dainininkų ir kitokio aukšto
komunistai prieš jį kelia rėksmingas protestus, o repub
Azijos
Tragedija
kį
nėra
Įskaitoma
“
socialidas už mirusį buvusį Lietu
6,000 ispanų, kurie 1939 išsilavinimo asmenų. Tai yra
likonai. kaip Taftas, čia Amerikoje, irgi pakerta jo veiklą
zuotoji” elektros gamyba.
metais, kaipo kovojusieji didžiausias tautos kapitalas."
Amerikos aštuntosios ar vos prezidentą Dr. K. Gri
skelbdami, kad Amerika neturi laikyti kariuomenės Eu
Elektra
varo
mašinas.
prieš Franko, turėjo apleis Dėkingi esame to rašinio
mijos vadas Korėjoj, gene nių, pareiškė, kad
ropoje.
Užtikrinimas pakankamai rolas Ridgway, kalbėdamas
ti Ispaniją ir atvyko Į “pa autoriui, kad jis mums to
už žydus, rusus ir bedievius
elektros dirbtuvėms yra pir- su spaudos atstovais sakė “katalikų
saulio darbininkų tėvynę, liau pasako kiek iš kasdie
bažnyčia pamaldų
dabar pasiliko tik apie 1,- nybės šiukšlyno išsijotas ei portretą turėti kiekvienam j išeis, kurie airiams pamoks- moji gamybos sąlyga. Elek- praeitą savaitę, kad Korė nelaiko ir jiems skirtų iškil
200, visi kiti žuvo Rusijos linis kapitalas musų tautai buvo didžiausia svajonė, o }ų nesakys ir nėra tokie įžy- Įtros pramonės vadai užtik- jos karas yra “didžiausia mių iš sakyklos negarsina.”
musų Chicagos veikėjai gal- j mųS, kad jų portretus pieš- nna kraštą, kad elektros tragedija, kokią Azija kada
stovyklose, kaipo vergai. kaštavo. Ogi
voja. kad dar yra laiko. ...
žymiausias musų daili- energijos nepritruks.
Nesenai popiežius šaukė
Buvęs generolas tvirtina:
yra pergyvenusi.”
“. . . 20,000 litų. tai tie at
visus
katalikus melstis už
Taigi, mielas tautieti, ninkas. Kur gi toji musų
Beje, Amerika pagamina Ta “tragedija” yra milio
“Aš esu pasiruošęs vykti Į
vykę keli tūkstančiai musų graudu darosi beskaitant žemės
druska—darbinin- dešimtį kartų daugiau elek nai karo pabėgėlių, kurie bolševikus, kad Dievas at
Tarybų Rusiją ir tenai tarp akademikų ir studentų, vien
vestų juos į gerą kelią.
tautinei komisijai parodyti įdėtais pinigais Vertinant, apie Chicagos veikėjus, ku- kai, amatininkai, kurie grį- tros, negu Rusija, o tai reiš- per didelius šalčius apleido
Kiek bolševikų atsivertė dėl
V ii H
pasistovyklose numarintų milio verti šimtamilioninių sumų. rie vis dar nenori savęs žę Lietuvon, stos prie stak=
savo namus ir ieško pieti= tų maldų, mums neteko pa
nų žmonių kapinynus.
Aš
žinoma, tą didžiuli gyvą ka Įamžinti ir galvoja, kad jie lių, prie žemės ar kitokio mojimas “pavyti ir pralenk- nėj Korėjoj “saugesnės vie
darbo? Šitas musų tautos'ti” Ameriką yra dar tik tos.” Tų karo pabėgėlių tirti, bet aišku yra viena,
parodysiu kur tos stovyklos
pitalą nedelsiant reikia tin saulės amžių gyvens.
kad Dr. Taradauskas, teolo
randasi, nes aš pats jose bu
Visa tai taip gražu ir tei- kapitalas iškrito iš auto-1 propagandos muzika,
kamai išnaudoti.”
skurdas yra neišmatuoja gijos mokslų žinovas, su sa
vau. Tuomet toji komisija
singa, bet mes pasigendame ■ riaus skaičiavimų, mat, jam
_ , ..
»
mas, joki JT pagalba nega- vo maldomis prie bolševikų
Taigi akademikuose esa tų tūkstančių musų tautie-tautos “kapitalą” sudaro tik
įsitikintų, kad vadinamasai
n rojl
y
1950 metai buvo ūkiškos į ** R apsaugoti nuo bado, atsivertimo tikrai neprisi
rusiškass komunizmas yra me įguldę šimtus milionų li čių, kurie Į profesorius ne- tautos elitas.
• 1*__
T..______ ~
šlykščiausčos rūšies fašiz- tų arba, skaitant doleriais,
“prosperity” metai. 62 mi .‘šalčio ir ligų. Jų vargą gali dėjo.
mas.
lionai žmonių turėjo pasto suprasti tik tas. kas pats 0 gal Hamiltono lietuviai
šitas kapitalas sudaro porą
viai darbą, o bendroji šalies yra pergyvenęs karo bėgi padarė klaidą, kad prašė
Kaltinamasai D e k s a s dešimčių milionų dolerių.
gamyba pasiekė 277 bilio mo baisumus.
klausia liudininką, kodėl Turėdami toki turtą, aišku,
kleboną pamaldas laikyti
O
ko
tie
milionai
korėjie

nų
dolerių.
Korporacijų
turime
jį
išnaudoti
ir
iš
jo
[be dolerio? Jei jie butų pa
jis, kaipo buvęs karys, ne
čių bėga? Atsakymas yra kloję dešimkę kitą, Dr. Tastojo raudonojon rusų ar- kuo daugiausiai naudos tu Įžengus į neramius ir pa- vačios iniciatyvos” žmonės [Pe^nf1^)UV0
^ie Ę3”
asias, jie pažįsta bolse- ^arausjęO teologija butu pamijon ir nekovojęs prieš rėti. Bet kaip gi p. Bab- vojingus 1951 metus, Ame- nebūtų tos gamvbos tyčia!steke 23 su puse bilionų do- papi
vikus,
jie mate jų terorą ir
. »/
- r
Hitlerį. Liudininkas atsi rauskas siūlo tą kapitalą iš rikos žmonės su pasitikėji- aprėžę, atsisakydami išplės- lerių.
sukusi kitu keliu.
bijo jų keršto, nes jie išdrį
kerta, kad jis dar prieš naudoti? Ogi štai kaip:
mu žiuri i ateiti. Visvien ti gamybą, kad neatsirastų Neblogi praėjusieji metai so džiaugtis, kada ameriBedievių” laimė, kad
karą buvo suimtas ir “. . . Vien tokiame garsiame kokie pavojai begręstų kra- perteklių, kurie, gink Per- buvo ir darbininkams, kurie
kiečių
ir
pietinių
korėjiečių
yra
tokių Tadarauskų. Kai
patalpintas stovyklom Tas Pennsylvanijos Universitete štui, Amerika atsilaikys. >kūne, galėtų numušti plieno išsikovojo sau uždarbių pa
juos buvo išvada-1 jie pradeda aiškinti, už ką
pats Deksas, norėdamas su profesoriauja bene šeši lietu- i Pasitikėjimui rimtą pagrin- kainą. Užtat Amerikoj plie- kėlimus virš dvejų bilionų armijos
vusios
iš
maskvinio jungo. “katalikų bažnyčia” pamal
niekinti liudininką, klausia viai tremtniai. Praeis dar c|ą duoda Amerikos garny-j no trūksta, bent laikinai dolerių. Dėja, pakilusios
x
dų nelaiko, visokie atskalū
jo, kokios jis esąs nuomo kiek laiko, pramoks geriau binis pajėgumas, štai ke-Į jaučiamas didelis plieno kainos ir pakelti mokesčiai
nai gali tik rankas trinti.
didelę dalį darbininkų už- Didieji Debatai
nės apie tuos 35 ispanų ko- anglų kalbos, ir jau nebe de- lėtas pavyzdžių.
! trukumas.
x
munistus, kuriuos prancūzui šimtys, bet šimtai tremtinių
darbių pakėlimų suėdė.
■ H Hoover, T. E. Devvey
Plienas
Automobiliai
valdžia laiko Korsikos sa- profesoriaus Amerikos uniIlgai delsusi su įvedimu ir j F Dulles pradėti deba- Internacionalas Atgys?
versitetuose ir kolegijose.”
1950 metais Amerikoje Amerikos masinė gamy griežtos ūkiškos kontrolės tai dėl Amerikos užsienių Belgų socialistų vadas,
Į tai EI Campesino atsa- Sutinkame, kad tų kelių buvo pagaminta 97 milio ba pereitais metais ypač vyriausybė šiais metais tu politikos tebeaižo republi-j‘ipeupje” dienraščio redakko:
šimtų, anglų kalbos pramo- nai tonų plieno, arba tris su įspūdingai pasirodė auto- rės kontrolę pagriežtinti, konų partiją. Į debatus Įsi- torius Victor Larock, pa
kusių, dipukų profesorių puse kartus daugiau negu mobilių gamyboje. Per 1950 nes laisvanoriška, gera va traukė ir eiliniai piliečiai, siuntė laišką Anglijos Dar
“Aš nežinau kokioje būk
lia paremta kainų stabiliza kurie laiškuose redakcijoms bo Partijos sekretoriui Mor
lėje yra tie komunistai, bet būsena bus ideališka. Au Sovietų Rusijoj. Plienas yra j metus pagaminta 7,850,000
cija nesulaiko kainų kilimo. ir kongresmonams reiškia gan Philips’ui ir kviečia an
jei jie pasiklaustų mano pa torius dar mini, kad neblo pagrindinė taikos ir KARO automobilių ir sunkvežimių,
tarimo, aš jiems patarčiau gai seksis kunigams, ku žaliava. Plieną galima pa-Į arba 26r< daugiau, negu Kontrolė įvedama palaips savo pažiūras į musų šalies glus atgaivinti Socialistų
jokiu budu nevykti į Rusiją, riuos airiai mielai priima. naudoti namų statybai, au- 1949 metais. Automobilių niui, didėjant karo užsaky užsienių politiką.
Internacionalą, kuris visus
6,550,000 ir mams ir mažinant civilę ga Atrodo, kad dabar ir pokarinius metus buvo ban
nes juos tučtuojau ištrems i O kaip butų gražu, sako, tomobiliams ir kitiems iš-1 pagaminta
Sibiro koncentracijos stovyk kad, pavyzdžiui, musų gar dirbiniams
gaminti, bet sunkvežimių 1,300,000. Au- mybą.
kongresas, ypač senatas, tu
Gamybos pajėgumas di rės apsvarstyti hoo vėrinę doma prikelti, bet be pasi
las. Kas Kečia mane. tai aš susis Čiuriionies ansamblis plieną galima paversti į ka- tomobilių pramonėje 1950
sekimo.
beveliju 10 metų sėdėti pran gražiai bažnyčiose pagiedo nuoles, tankus, karo laivus metų gale dirbo 715,000 džiųjų valstybių varžytynė “bėgimo” ir Tiumano “bol
cūzų kalėjime, vietoj penkis tų ir butų proga, kad “iš ir kitus gynimosi pabūklus, darbininkų,
kuriems per se nėra viskas. Bet tai yra ševizmo sulaikymo” politi Belgų socialistų vadas sa
metus gyventi Rusijos lais gilumos širdies
išriedėtų šiais 1951 metais Ame metus išmokėta 2.685,000,- pagrindas laisvės kovai, ku ką ir pasisakyti vienaip ar ko: “Argi tai nėra visų so
vėje.
ašara besiklausant” tų gra rikos plieno gamyba pervir 000 dolerių atlyginimo už ri dabar bręsta, ir milžiniš kitaip. Galima Įsivaizdinti, cialistinių partijų pareiga
“čia Prancūzijoj yra teis
ka Amerikos gamybos ma kad ir Maskvos “dėdė Juo būt pasiruošus pakelti bal
šys 100 milionų tonų, gal darbą.
mas, aš žinau kur jis randasi, žių lietuviškų giesmių.
šina
yra tikriausias laidas, zas” seka Amerikos deba są vardu milionų musų at
pasieks 104 milionų ar net Automobilių gamyboj
aš galiu pasiskųsti ir teisme
“O musų dailininkų, rodos,
Jam stovaujamųjų darbininkų,
gintis, bet Sovietuose tūks laukte turėjo laukti lietuviš daugiau ir šiais metais žy 1950 metai buvo “renorma- kad laisvasis pasaulis, su tus žadą užtraukęs.
tančius nuteisia valdininkai,
ka dirva. Vokietijoje, kur miai didesnė plieno dalis liški” tiek gamybos dydžiu, karu ar be karo, tas varžy nebūtų malonesnio dalyko, kad tą balsą išgirstų vi
gi nuteistieji nežino kokiais
buvome nekenčiami perėjū bus skiriama pačios Ameri tiek ir nesvietiškai išpustais tynes laimės.
kaip hooverinės politikos sos kanceliarijos (vyriausy
K. Esminas.
įstatymais juos pasmerkė.”
nai, palikome pastatytų puoš kos ir jos sąjungininkų ap pelnais, kurie pasiekė $1,vykdymas Amerikoje, nes bės)?” Larock dar paste
ginklavimui.
200,000,000. Automobilių
tai reikštų, kad jis gali lais bi, kad “visi musų prieši
Ši garsioji byla vis dar nių lietuviškų, tautiškai išdeMUSŲ SKAITYTOJAMS
koruotų svetainių. Duokite
Jei
imti
visą
pasaulį,
tai
pramonėje
1950
metai
bu

vai maujoti po visą Aziją ir ninkai—komunistai, reakci
eina. Nesmagu Sovietų tvar
ANGLIJOJ
čia musų dailininkams pri- į Amerika viena pagamina vo ir darbininkams didelės
Europą, o Amerika “bud ninkai ar konservatoriai—
kai sėdėti Vakarų Europos kišti pirštus — nepažinsite [veik pusę viso pasaulio pliePranešam,
kad
musų
skai

kaltinamųjų suole. Lauksi svetainių. Tokios jos pasi- no_ Amerika su jos sąjun- pažangos metai. Uždarbiai tytojai Anglijoj gali atnau riai lauks,” kol Stalinas at turi savo tarptautines orga
nizacijas.”
pakilo vidutiniai iki $1.78
eis į musų kiemą vogti.
me teismo sprendimo.
darys savos ir mielos. K’ek- jgininį<ais Europoje kelerio už valandą, o, be to, unijos jinti prenumeratą per “Ke
x
vienas žymesnis lietuvis tu
šiuo adresu:
Larock laiškas sukėlė ne
pai pralenkia agresingojo išsikovojo senatvės pensijas leivio”Mr.atstovą
Maisto Kainos
KAIP KAM MUSŲ
A. žamžickas.
rėtų suprasti, kad jis mirs.
maža vilčių Europos socia
bolševizmo plieno gamybą, ir visą eilę kitų darbo sąly
26 Devonport Rd.,
TAUTOS KAPITALAS
Vis dėlto jis galėtų už paly
Amerikos farmeriai yra listų eilėse. Bet ar Angli
London 12 W.
ginti menką pinigą amžius o tas faktas pats per save gų pagerinimų.
ATRODO?
gudrus
politikieriai. Jie sa jos Darbo Partija, bent kol
“šaldomos” įtakos
Pas jį galima ir naujiems
likti gyvas. Lietuvių veikėjų daro
Aliejus
vo balsus rinkimuose ne ji yra valdančioji partija,
“Draugas (Nr. 299) tai- portretų galerija ateity butų Maskvos diktatoriams. Rei
užsisakyti “Keleivį-” Angli
1950 m. gale aliejaus eks joj “Keleivis” kainuoja me “paduoda,” bet parduoda tam pritars, tą tik vėliau
pina Ben. Babrausko rašinį j didžiausia tautos brangeny- kia pasakyti, kad Amerikos
tiems, kurie žada geriau jų pamatysime.
“Paleiskime Kapitalą Apy- bė. Lietuvoje žymiausio por- plieno gamyba butų nepa pertai apskaičiavo, kad per tama tris ir pusę dolerio.
I
GENEROLAS “1KE” NAI JOSE PAREIGOSE

Amerikos Galybė

varton” ir čia pat šitame tretisto Adomo Varno tapytą lyginamai didesnė, jei “pri- metus Amerikoje iš aliejaus

“KeleMo” Administracija.

interesus

ginti.

“Farmų

I. D.
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je lietuviams, pasirodė,! 117
kad tam
Lis senieji
senien ateiviai ir
jautrus
tremtiniai.
Aukojo: J. ir Korcjoj Žuvo J. Laukaitis ilgos, nubodžios ir pusėtiLietuvių Pasižymėjimai
Visi klausytojai išgirdo to
S.• • Laurinaičiai
(tremti- i
Armijoj
or- v ra
,,
.
Inai tuštokos,
kių dalykų, apie kuriuos jie
mai) $7, J. Samsonas $6, Is Korėjos karo vyresnyrr . tz
x • • v r ' niekada iki šiol nebuvo girP. ir M. Viščiniai (tremti- bė praneša, kad ten fronto Vincas Treigys su žmona
kaip Kalėdų, taip ir Nau- cĮėje
niai) $5, V. Zenkevičius kautynėse žuvo v.orcesterie- iš Simcoe, Ont. švenčių pro
jų Metų pioga Chicagon, Kitas dalykas, kuris nesi
$3, Dr. A. Vaitkus ir M. tis kareivis, lietuvis Juozas ga buvo atvykęs apsilankyuvo a v y 'ę buliai kapų
gu lietuvių pasirodymu,
Kemzūra po $2, V. šarkus, J. Laukaitis, 19 metų amj Worcesteri pas savo
trumpas vakacijas praleisti Tuoj po H Hooverio praP.
Grigas,
J.
Mickevičius,
ziaus.
Žuvusiojo
kareivio
žmonos
gimines Glodus. V.
savis ių taipe. Jų tarpe kalbos karių prakalbose buJ.
Laronas,
A.
Strumskis,
te\ai, ^Juozas ir Ona Lau-;'prejgyS yfa “Naujienų” ko
buvo
nemažai
lietuvių. vo atpasakota, ką Hooveris
G. Miškinis po $1, R. Šar- kainai, gyvena 317 Millbu- respondentas Kanadoje. Te
Įdomiausia buvo pasikalbė buvo pasakęs. Karininkas
kienė ir R. Miliauskienė po ry St. Pranešimą apie su- ko gu juo pasikalbėti apie
ti su ateiviais kariais. Iš jų kalbėtojas, savo nuomonės
50c. Surinkti pinigai per
teko išgirsti tokių dalykų, nepareiškęs, klausė karių,
!fva! ?av<)
į Kanados lietuviu gyvenimą
siųsti BALF’ui, prašant pa dzio 29 d., Naujųjų Metų is- ir veikimą,
apie kuriuos svarbu ir Įdo ką jie mano apie buvusioj
naudoti juos senelių, invali vakarėse.
’
Rep
mu žinoti ir plačiajai visuo prezidento
išvedžiojimus,
dų ir ligonių šelpimui trem Laukaičių šeimoje dar!
__________________ ’
menei. Pasirodo, kad lie- kad Amerika privalo namie
tyje.
yra
du
sūnus
ir
šešios
sese

tunai kariai turi tokių pro-•Aišku. |)a5jgi,,i
EASTON, PA.
Lietuvių
Bakūžė
yra
stip

rys.
Visa
šeima
dėl
jauno
gų Lietuvos reikalą įskelti, (į0 baĮsa
įr prieš. Tadai
rus lietuviškumo židinys, brolio ir sunaus mirties yra
apie kokias nei įsivaizduoti fcaĮbėtojas paleido klausima
Klubas ir T
palaikomas žmonių, kurie labai nuliudusi. Reiškiame
nebuvo galima. Va, kas G balsavimui.
Ir ką? 30
Musų miesto lietuviškas
negaili nė darbo, nė laiko, šeimai gilios užuojautos.
jų teko išgirsti:
„uoš. ba]su už Hooveri, o
klubas jau senokai pašalino
nė lėšų savo tautos reika
Visuose armijos daliniui- 70 nuoį rieg
Vasario Šešioliktosios
du
narius. Nariai protes
lams.
Jos
taryba
sudaro
se yra kariniai knygynai,
Minėjimas
tavo
prieš pašalinimą, bet
pavyzdį kitiems, kaip reikia
kur žymią knygų dali suda- Kas Džiugina
dirbti lietuvystei, kaip ga Lietuvai Remti Draugijos! klubo \adovai nekreipė i
ro tokie veikalai, "kur aiški- Parapijų Vadus
Vienas autobusas Bronx’e, N. Y-, įvažiavo į trijų aukštu
lima panaudoti kiekvieną pirmas skyrius, kuri sudaromai dėmesio. Klubo vadonarna apie Rusija, jos seną,!
r» , t e •
namą ir dikčiai jį apardė. Astuonios šeimos turėjo ap
caristinę, o tiator bolševiki-' Marouette Parko lietuvių,
progą degančioms proble 10 Įvairių draugijų, nutarė!vams atrodė “paftogiau,”
tėkšti tą namą, nes jis pasidarė nebe saugus. Nelaimėje
nę agresiją ir bolševikinės £*'
!eh?.ln-vs .Na,!™>:
moms spręsti. Bet, kiek Lietuvos nepriklausomybės i kad tie kritikuojantieji naniekas nebuvo užmuštas nei sužeistas.
valdžios neapsakomus žiauN*ws
a‘olt';
daug yra žmonių, kuriuos minėjimą rengti vasario 183'iai butų “lauke.’
rūmas. I tuos karinius knv-i<izwglnant!
dar reikėtų pritraukti prie d., sekmadieni, Lietuvių Pašalintieji nariai, P.
Tuo
aš
parodęs,
kad
mano
mas
Lietuvoje
genocidas,
šio
darbo, kurie ligi šiol ne klubo svetainėje, 12 Ver- Klovas ir J. Johnson, nuta
gynus vyriausybė su dėkin-Į “Kalėdose geraširdžiai žmoneapykanta kat a 1 i k a m s praėjusių metų gruodžio supranta ar nenori suprasti non St. Jau pakviestas Mo rė kreiptis į teismą, kad iš
gumu priima angliškus lei- nės sudėjo aukų $5,600.00.
dinius apie bolševikinius! “Klebonas visiems aukotojams esanti didesnė už meilę lie- pabaigoje taryba buvo susi- jo reikšmės, kurie prie to terų Klubo choras, vedamas spręstų, ar jų pašalinimas
Teismas
baisumus Lietuvoje. Lie- nuoširdžiai dėkoja už gausias ■ tuvio.
rinkusi pobūvio. Kaip ank- neprisideda, nors darbu ar M. Meškienės ir Meno Ra buvo teisėtas.
tuviai kariai parodė vyriau- aukas- JusM duosnumas pa
Savo rašiniuose rūpinuos styvesnieji, taip ir šis po- lėšomis tikrai galėtu prisi telio chorąs, vedamas muzi gruodžio mėnesį bylą svars
ko Snarskio. Be to kviečia tė ir išsprendė, kad teismas
sybininkams veikalus kaip'«”i,ina ougin,i naujos bažr--v- neprasilenkti su tiesa, tei- būvis buvo lyg tradicinės dėti!
Dzūkas.
singumu,
nei
su
artimo
meiužvaigtuvės
metinio
šun

mi vietiniai lietuvių karo turi pagrindo tą bylą svars
va
-‘Genocide.
” “Litliuania
”^ fon<“»ra.š,a,s
f
..
,
... . .
m./? .dejome i Chicagos Arknvsku- ie, nei apskritai su Kristaus kaus, bet našaus ir reikšveteranų postai, pakviestas tyti ir neteisėtai pašalintų
Augsburge išleista 1946j/pijos XoUg 45 tukstaačius
mokslu.
Kad
man
tas
pu-'mingo
darbo.
-Jame
nepakalbėti kongresmonas Ha- narių teises ginti.
HAMILTON, ONT.
Lithuanian Bulletin nu-.y^ ant nuošimčiu vra pinigu
Dėl tų dvejų pašalintųjų
rold D. Donahue ir k.
mėlius ir kitokius panašius padėta 170 tūkstančių. U. S. sėtinai vyksta padalyti, tai sitenkinta užkandžiais ir
narių
teismas galutinai ne
tą
paliudija
ir
pats
mano
gėrimais,
bet
gyvai
nagrileidinius. Tie veikalai su a. Treasury Bonds 40 tukstanKvietimas j Socialdemokra
Žinios
Žinelės
pasisakė, nes reikėjo duoti
dėkingumu buvo priimti Į či.ų Nuošimtį moka 21/*; Ar- kritikas, nes jis prikišda- nėti svarbiausieji einamieji tų Linksmą Šokių Vakarą
Šaunus Naujų Metų pasi daugiau davinių apie paša
karinius knygynus ir ant jų kivyskupijoj 130 tūkstančių, mas, buk aš ką ten įgėlęs,' reikalai, prisiminti tremtyje
Maloniai
kviečiame
visus
tikimas Įvyko musų Piliečių linimo neteisėtumą. Byla
užrašoma, kad tai dovana nuošimtį moka tiktai IVi- Kt- neparašė kuo ir ką Įgėliau. palikę nelaimingi musų taunuo lietuvių karių.
,tur butų galima gauti didesnį Kad to neparašė, tai išeina, tiečiai, kurių naudai pobu- Hamiltono ir apylinkės lie-(klube. Atsilankė daug vie- atidėta, bet įdomu, kad
Tai va koks nlatus laukas nuošimtį, bet parapijos pinigus kad aš tiesą buvau parašęs.; v io dalyviai sumetė $34. tuvius į musų organizacijos tinių lietuvių, daugumoje klubo vadovybės prašymą
atsidaro Lietuvos bylai kel- kitur neleidžia dėtk kai? tik j
t. J tiesos rašymas yra ne- Taip
Jei
Taip. nobuvis
pobūvis paliko pobu- rengiamą linksmą šokių va klubo narių. Svečiai buvo bylą atmesti teismas atme
ti. Ta progą privalo išnau- savo Arkivyskupija kuriojet p,- gera tendencija, senovinės V7U savo forna. o jo tu- karą, kuris Įvyks sausio 13 pavaišinti kalakutiena. Šei tė.
Senas Eastonietis.
doti ne vien lietuviai kanai.
ama tai gerasis Die. rietenu dvasios atraugos, rinys sudarė naują gražų* d. (šeštadieni), pradžia 7 mininkės buvo: O. GeštauJiems turi eiti talkon visi vas savo įvairiomis malonėmis [Įgėlimas, neapykanta kata- darbą lietuvystės labui. Ja- vai. vakaro, Central Hali tienė, O. Bi uožienė, B. Žekaitienė, K. Pupkienė, O.
tautiečiai, kuriems tik rupi gausjaj atlygina. Visiems ma- likams. negalėjimas laisvai me paliesti senųjų ateivių salėje, 213 James St.
LINDEN, N. J.
Šio
vakaro
tikslas
—
duoti
Rakauskienė, Z. Valatkie
Lietuvos reikalai.
iOnu žinote kiek šiais metais manyti, tai turime negirdė- ir tremtinių santykiai, nepaStovyklose kariams nere- parapija tapo turtingesnė fi-tą dorinių vertybių perkai-. kankamas tremtinių įsi jun- P,o^o> aiciau su»ipazm i nė, O. Budinavičienė, F. Ba Lindeno Lietuvių
.girnas j senas organizacijas, seniems lietuviams kana brauskienė, M. Meškienė ir Visuomenės Žiniai
tai yra ruošiamos informa- nansiniai ir pagerinimais.’’
nojimą.
vietoje gimusio jaunimo i diečiams su naujais atei kitos. Buvo ir daugiau vi
cinės prakalbos. Parinkti. .... , , . , ..
___ Laisvamanis.
karininkai kalbėtojai aiški-1. Aišku, kad ,r kitų parapi-.
nesidomėjimas
lietuviška viais ir jaukioj lietuviškoj sokių N. Metų balių ir vai Pranešame, kad Lindeno
jų
vadus džiugina parapijų
veikla, tėvų pareiga per nuotaikoj maloniai praleisti šių.
BALF’o skyrius nuo šių me
na apie bolševikini terorą-•
j-EROCKTON, MASS.
anapus geležinės uždangos
d'deJlmas u- medz.alaiką.
duoti savo vaikams ne tik
tų sausio 13 dienos prade
ir apie bolševikini sumoks-Penimų įvedima.,
gimtąją kalbą, bet ir tauti- Šokiams gros geras italų Gruodžio 31 d. šv. Kazi da dviejų savaičių drabu
Lietuvių Bakūžė yra vie-!nę dvasią. Be pykčio ir orkestras. Veiks turtingas miero pobažnytinėj svetai- žių ir avalynės linkimo valo natsmano+i visa dar lais-t Uai paminėtina, kad be
kalėdiniu
aukų
na lietuviško veikimo for- pagiežos čia veržėsi iš senu su lietuviškais valgiais ir nėj lietuviai tremtiniai bu-;jų. Prašomi Lindeno ir
vąji pasauli. Va kas atsiti- pažymėtų
ko vieną syki tokių prakal-! parapijonai per specialę ko- mų. naudojamų populiarin- veikėjų kratiniu šauksmas i įvairiais gėrimais bufetas. vo suruošę “padėkos popie- apylinkės lietuviai kuo gau
Parengimų Kom.
ti lietuvių gyvybiniams rei-’ tremtinius: “Jei jus ir toti”. Buvo pilnutėlė svetainė kiaušiai paremti šį vajų.
bų metu: Karininkas, pa-Įlėktą gėlėms a^t0.naJ”s
kalams
savųjų
ir
svetimųjų
.
n
au
tiek
tedirbsite,'
kiek
lisenųjų ir naujųjų lietuvių,!Rūbai ir avalynė renkama
kalbėjęs apie raudonąjį te-'P^0^ buvo sudėję 90 dol
tik tvarkos maža tesi jautė. I karo pabėgėliams lieturorą, paklausė karių ar nė- j Lietuvos reikalai ir tiemti tarpe. Ji vaizduoja viduti-,gj šiol, tai jus nepadarysite UŽSAKĖ “KELEIVI”
niško
ar
greičiau
mažaže-t^
r.«
mazaze-įto, ka mes padarėme!
ra jų tarpe tokių, kurie yra!1™! šelpimas ta Kalėdų proŠVENČIŲ DOVANOMS Po 4 valandų kalbų ir pra-!viams Europoje sušelpti,
mogos daugelis skirstėsi ga-Į Prašome drabužius į maiasmeniškai patyrę tuos bai-jSa parapijų vadams nebuvo mio ūkininko lietuviško sti-;Tremtiniai vėl dideliu nuoliaus namą. kuns_ pastatytas j širdumu dėkojo už tėviškus Musų skaitytojai Kalėdų lo nesulaukę, nes viskas la-'šus sukišti arba nors surišsurnus. Iškilo keturios ran- galvoj.
Brocktono mugės ^Brock-| patanmUs, pozityvią kriti- ir Naujųjų Metų proga už bai ilgai užsitęsė. Tos baž-įti ir taip sutvarkius įteikti
kos. Kalbėtojas pakvietė Tiesa, Tendencija,
ton Fair) plote. Kiek\ie-;ką, kurj vra jvc- druska, ap- sakė laikraštį dovanoms sa nyčios klebonas svečius pa-rinkėjams. Visi geros vajuos Į priešakį. Tada kari Neapykanta, etc.
nais meteis rugsėjo mėnesį.saugojanti nuo puvimo. Jie vo giminėms ir draugams, kartotinai ir visai be cere-Įlios lietuviai kviečiami auninkas kalbėtojas paklausė
monijų varė ant mišparų, 'koti ir dalyvauti rinkėjais,
jų, kokios jie tautybės. At “Draugo” bendradarbis vykstant Brocktono mugei, Į pažymėjo, kad reikia moky kaipo švenčių dovaną.
tame
namelyje
ruošiamasis
ne
g
ei
^
(Jaj^ų.
bet
sakymą išgirdo, kad visi Dr. J. Daugailis gruodžio
J. Pauža iš Tomiskaming, net juokinga buvo klausant'Rinkėjai drabužius ir avalietuvių
tautodailės
paroda,
ta
j
p
pat
iš
pad
arytų
klaidų,
27
d.
užsiminė
apie
mano
lietuviai ir kad visi išbuvę
Kanadoj, užsakė V. Lakic- Kada vikaras su vargoni-’lynę pristato Į rinkimo cenkurios
tikslas
pavaizduoti
k
ur
j
u
čia
svarbiausia
vra
topo metus laiko po raudo-: korespondencijas “Keleivy
kui, Brooklyn, N. Y.; Var ninku jau grįžo po mišparų,'trą šiuo adresu: Jonas
lietuvių
tautos
kūrybinę
ga-,j
i?
kad
S€nieji
ateiv
i
a
i,
atlij
e.
Rašė,
buk
aš
vis
ne

nuoju režimu. Tada kari
po Klubas, New Britain, klebonas vis dar ragino eiti Liudvinaitis, 14 Palisade
lią.
Šia
parodą
aplanko
Rd., Linden, N. J., telefokę milžiniškus darbus, ne Conn., užsakė savo nariui ant tų mišparų.
ninkas kalbėtojas pakvietė įstengiąs nusikratyti seno
šimtai tūkstančių žmonių, išugdo jaunosios kartos, kuvinės
rietenų
dvasios,
nega

Pobuvio
programa
buvo
nas LI 2-7589-J.
kalbėti tą, kuris apie tai
W. Watkins, New Britain;
Valdyba.
gali geriausia pakalbėti lįs laisvai manyti. Buk apie ^er.^aTr1^^ musų liaudies.h sugebėtų tinkamai tęsti T. Kazakovich, Verdune, labai gera, bet kalbos buvo
apžvalgine
Amerikos
lietuišdirbiniais.
,
jy
tautinę
veikla.
O
jei
angliškai. O tokis kaip sy
Que., užsakė T. Bernotui
- ,----- ies- Lietuvių Bakūžę pastatė tremtiniai dar nepilnai isi- tame pat mieste; Mrs. A.
kis atsirado. Tas savo už-'vių parodą rašydamas,
duotį kuo geriausia atliko, kojęs, kad ką nors Įgėlus. ir išlaiko taryba, sudaryta junge | senąsias organiza Racka, Detroite, užsakė
iš visų lietuviško nusistaty- cijas, tai pasėka toleranci
3 mo organizacijų atstovų. jos stokos senųjų ateivių Mrs. U. Racka’i tame pat
LAIKAS UŽSISAKYTI
Angliškai - Lietuviškas Žodynas
Dabar į jį įeinai astuonių tarpe ir noras kiekvienam mieste; M. Vaišnora, Nia
gara
Falls,
N.
Y., užsakė
organizacijų po tris atsto- nauyai" a^'k;5iam uždėti
«
Miss O. Vaišnoraitei, To
Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
vus. Šioji taryba prižiūri savo štampą, įjungti jį į sa
ronto,
Ont.; Jonas Brasbakūžę, rūpinasi jos remon vo lagerį, neapykanta ir ki
Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
tauskas, Chieagoj, užsakė
tu,
organizuoja
jos
išlaiky

raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z,
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius
tų neigimu atskirti jį nuo laikraštį ir kalendorių A.
mui
reikalingas
lėšas.
Jos
jau atspausdintas. Laikas jį užsisakyti.
parankaus 4” x 5’/2 formato, kaina $3.00.
kitokių pažiūrų lietuvių.
Brastauskui, Hilldale, Ind.:
nariai nemokamai atlieka
“Keleivio” .1951 metų kalendoriuje yra daug
Šios gilios mintys yra ak Mrs. Eva Bozinsk, Chicavisus būtinus darbus, išsky
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra
rus tuos, kuriems reikalin tualios ne tik Brocktone, goj, užsakė laikraštį Mrs
lendorinė dą^s su tautiškais ir bažnytiniais var
A.
Worchowsky,
PittsA.
Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.
gi kvalifikuoti darbininkai. bet ir kitose lietuvių kolo
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius
burgh,
Pa.
Jau kelinti metai tarybai nijose. Nuo jų tinkamo iš
metus ir kitos žinios.
vadovauja Dr. A. Vaitkus, sprendimo pareis tolimesnė
Laikas užsisakyti “Kelei
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
čia gimęs sąmoningas lietu musų veikla.
KELEIVIS

Kas Girdėt Chicagoje

Užsakymus su pinigais prašome siųsti:
“KELEIVIS”
636 East Broadway
South Boston 27, Mass.

a . - * * * . • • • * Worcesterio Naujienos

vis profesionalas.
Kai J. Samsono ir V. Ba vio’’ kalendorių 1951
Užbaigusi visus darbus niulio pasiulyrr.u ir pastan
tams. Daug informacijų
paskutinės parodos, kurioje gomis pereita prie aukų
buvo pavaizduotas vykdo- rinkimo esantiems tremty- skaitymų. Kaina 50 centų.

636 Broadway.

So. Boston 27. Mass.

t
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PUERTORIKIEčIV NACIONALISTŲ VADAS
tokius katalikybės čempio
nus, kaip generolai Fran
ko, Peronas, negenerčlas
Salazar ir kiti, kurie durtu
Koks didelis 19-me am krikščioniška meilė gyveni vų pagalba skiepija “krikš
žiuje miręs vyskupas Motie mo praktikoje?
čionišką meilę”?
jus Valančius, rašęs ir rū O štai geru pavyzdžiu Tuo tarpu gyvenimas kepinęsis “mužikų” reikalais, Kanadoje gali būti vienin. ,. .
čia katalikiška Ouebee!1'3 vls? ellę IW>ndlnlll
'lyginant ji su vienu kitu iš telė
““ čiaKatalikiška M“?1*0 .problemų, kuriu katalikų
ske,biįma krik£
šių dienų “bažnyčios kuni provincija, kur darbininkų
gaikščių,” kurie neretai pa atlyginimas yra žemiausia čionika
.
tys kilę iš darbo žmonių, vsoje Kanadoje, darbinio- išs
;
ku<om
tačiau himnus gieda ne sa kų susiorganizavimas silp listai, arba kovingas darbi
vo vargo brolių, o bajorų, niausias, jų išnaudojimas ninkų judėjimas turi pro
atsieit, darbdavių saujelės didžiausias.
O Quebec’o tingą sprendimą. Imkime, i
provincija yra ne tik kata pavyzdžiui:
naudai.
Nesenai Kanadoje lei likiška, bet katalikų valdo
džiami “Tėviškės Žiburiai” ma, Quebec’o arkivyskupija Nedarbą, kuris dėl nuola-i
(leidėju pasirašo Katalikų yra tikroji tos provincijos tinės technikos pažangos ir į
Mokslo Draugija) įtalpino vyriausybė, be arkivyskupo dėl kapitalistinio ūkio kri-l
vyskupo Brizgio straipsnį, laiminimo joki provincijos zių yra nuolatinė darbo
kuriame “kriščioniškog mei vyriausybė dar nėia čia val žmonių rykštė. Vien tech^
lės” vardu darbininkų rei džiusi. Katalikiškame Mon nikos pažanga išmeta daug
kalai suplakami į krūvą su realyje 28 ar 30 dolerių sa darbininkų į gatvę, nes J
Pedro Albizo Campos. Puertorikos nacionalistų vadas, pa
darbdaviu reikalais.
vaitinis uždarbis yra skai kiekviena naujai išrasta ar
trauktas į teisiną už ruošimą sąmokslo prieš prez. Tru
patobulinta mašina pava
mano gyvybę ir dėl riaušių saloje, kur žuvo 28 žmonės.
Straipsnyje pavadintame tomas aukštokas ir iš to už duoja
darbininkus. Dabar
darbio
katalikiški
prancū

P. A. Campos stovi teisme tarp savo dvejų advokatų.
“Naujos Apraiškos Socialis
tinėj
rėdoj
technikos
pa

zai
Čia
yra
įpratę
išmaitinti
tų Taipe. Kaip Jas Vertin
ti?” gražiai įrodoma, kad 5-7 asmenų šeimas, o pra žanga pasitarnauja ne vi
visi esame krikščionys (ku gyvenimo kainos Monrea siems žmonėms, bet sauje
riems tebūnie leista vie lyje yra aukščiausios visoje lei piniguočių.
niems kitus mylėti, nors tai Kanadoje. Gyvenimo tik- Nedarbas yra didžiausia
ir išeitų avių meilė vilkui), rov® kalba aiškiau, negu darbo žmonių rykštė, bet;
Senatoriaus Bučkis
dantis,—atgiedojo vyras.
tik tie išdykėliai socialistai bažnyčios kunigaikščio kaip aprūpinamas žmogus, . .
,
—O kada ji dingo?—
Į
vieno
dar
neseno
senak
,
ausia
polieininkas.
suskaldę krikščionių masę į Brizgio išvedžiojimai,
kurs ne dėl savo kaltės ne
___ _______
_Lvgiai prieš dvi ^į.
darbininkus ir darbdavius.
Kalbėdami apie nesikei- tenka
darbo? _________
Ar su skel tot',aus ofls« Washingtone
čiančią bažnyčios “tiesą” ir biama “meile- tą klausima'3“-1.0 Jauna m«ga'tė- P?«- tęs. '
—Maike, aš matau, kad ir Kūrėjoj padeda čainiams.
Mano kaimynas, geras krikščionišką meflę. neturi galima išspręsti, ar čia i-eb ?ak? turinti asmeninį reika- _Kodėl tu anksčiau netu dar gyvas. Aš irgi gy- Taigi čainiai galėtų ir Ame- katalikas, kuris katalikiška me juoda marška uždengti kia išsikovoti darbininkams!*»
buv0 .-,lclsta- Me.'8al- paskelbei?
vas.
riką tais raplenais užpulti. me Montrealyje už savaitę ir praeities faktų. -Juk bau žmoniškus įstatymus, kurie!“-nedl?slai’ raudonuodama
_0
vfa
—Ar tėvas jau buvai pa.. ... ,
x.
x . nelengvo darbo namo par džiava ir vergija buvo išti
ir
susisarmatijusi
prabilo
tai
vra
tik
malonus ’ nai
saugotų juos darbo nete
siruošęs mirti?
—Nebijok,
leve, tokio sinešė 28 dolerius ir turi iš
šitaip:
'
1
sus šimtmečius katalikų kus?
—Jes. Maike, musų Sčes- l,av-,Jaus nefa_ .
laikyti 4 asmenų šeimą, už bažnyčios toleruojama, jei
—Aš atvykau į WashingClevelando Laidotuvės
lyvos Smerties Susaidė bu-' TMan
Ma,ke’ sispyrė būtinai rašyti laiš gu ne laiminama. Tos pa Panašiai yra su visa so toną viena ir norėjau pada
to jau užpirkusi ir egzekvi-1“ “ Pilkėjai Hooteno ką pačiam vyskupui Bliz čios katalikų bažnyčios, ku cialine įstatymdavyste. Ge ryti, kaip mano bobutė ka
Eidamas iš bažnytėlės
jas už savo memberiu du-! kal,bal; Jlaai. u'p?1 sako- giui ir ketino po tuo laišku rios vardu vyskupas Briz ri įstatymai nėra pamoks daise padarė. Ji mums vai- anądien susitikau bežingsšias.
Juk Trumanas’ apAmerikai nėra jokio surinkti keliasdešimt para gys dabar smogia antausi lais pravedami, bet iškovo kams visada pasakodavo.' niuojantį patvorio takeliu
jami per darbininkų organi
skelbė trevogą. tai misli- PaYoJaU5- ba. J' .a|*augota šų. Tas kaimynas norėjo darbininkiškam judėjimui. zuotą ekonominę ir politinę kad kai ji lankėsi Washing- Švento Raitelio kleboną,
nom, kad per Kalėdas Ame giliomis manomis, o per paaiškinti vyskupui- kad
tone, ji gavo bučkį iš gar-į Pažiūrėjęs i jo rankoje iš
NUošeKiu . . . prileisti, kovą. Jei darbininkai atsi
rika bus užpulta. Aš jau mai ias niekas negali mus darbininkų kova už savo
šaus senatoriaus Wehstei\ keltą popiergali, užklau„
...
, , .
»
kad ir socializmas pasi dėtu katalikų bažnyčios pa•j; pulti.
ir spaviednį atlikau.
buities pagerinimą yra bū
mokslais,
tai
jie
niekad
ne•
“
ao
'
a
<"
au
kad
ir
asjSiau.
—Pasakyk, tėve, ką reiš —Hooveris kalbėjo, tėve, tina ir kąd tokią kovą pra keis,” išvedžioja toliau vys sulauktu nei draudimo ligo-l8alec,au
pat-' Papasakoti, -ką gi čia taip atsarapie tai. kad Trumano po manė ne socialistai, bet kupas Brizgys. Bet kodėl
kia žodis “trevoga”?
savo
anūkams.
įgiai, tėveli, neši suėmęs ga
nei senatvės pensijų, nei
—Yra trys panašus žo litika esanti netikusi. Jis pats gyvenimas. Aš tą ma —neįrodo, matyt, manyda je,
liukais savo baltų pirštelių
džiai, Maike. Visų pirma sakė, kad Amerika tarptau- no kaimyną sulaikiau nuo mas, kad kada nors socia kitokio socialinio aprūpini Senatorius su mielu noru už kampučio, lyg kokią
•
sutiko mergaitės prašymą dvėselieną?
yra voga. Kai žmogus gė tinės politikos nepažįsta, aiškinimo vyskupui darbi listai pradės ginti darbda mo.Socialistinis
judėjimas
iš

vių
reikalus,
o
ne
darbinin

patenkinti, bet jiems besi
lai privalgo, tai jis gauna ką aiškiai parodęs jos žing ninkų padėties, nes klausi
kėlė
darbo
žmogų
į
jam
pri

kų.
..
.
Sakoma,
jog
noras
bučiuojant
durys atsivėrė,
snis
Korėjoj.
Jeigu
ji
eis
—Nugi vat tik dabar ne
daugiau vogos. O kai jis
mą reikia viešai paaiškinti.
*
deramą
vietą,
įskiepijo
dar

•
lyra
minties
tėvas,
rodos,
sušvietė
fotografo
lemputė
iuo
keliu
toliau,
ji
galės
pa

senai,
vaikeli, aš atgiedojęs
gauna daugiau vogos, tai
Vyskupas Brizgys, kuris
bininkuose savo žmogiškos ir šiurkštus vyro balsas ta ekzortus. nešu šitos didelės
noras
ir
bus
padiktavęs
tą
sidalyti
sau
dar
daugiau
pas jį atsiranda atvoga.
yra laikomas vienu iš mo
vertės pajautimą, ko katali
griešninkės palaikus laidot
l'et iš didelės atvogos, Mai bėdų. Nors ji turtinga, nors kyčiausių Lietuvos vysku-į vyskupo pranašystę, o be kų bažnyčia per 19 šimtų rė:
skaitant
toliau
vyskupo
—
Ačiū,
senatoriau,
da

ji
turi
daug
fabrikų
ir
gali
i nešventintą vietą.
ke, kaltais pasidaro trevo
pų, sako:
metų nepadarė ir nenorėjo bar arba moki man $500,
.
Brizgio
pasakymą.
kad
pagaminti
daug
ginklų,
bet
ga. Na, ar dabar žinosi,
tokiom
__ po “Katalikams reikia visada ’ ^^mogaus protas vra pasi- padaryti.
arba pikčeris bus laikraš Suinteresuotas
išskirstyti savo spėkas
ką tas reiškia?
“šermenim." aš sustojau ir
baisfaiipasilikti pre Pijaus XI encik,i’ baisėtinai menkas?’ savai- Iš vysk. Brizgio pasisa čiuose. . . .
—Išrodo, kad tėvas kalbi visą pasaulį jai
koje Quadragesimo Anno paišplaukia
mintis,
kad
iŠ
kymo aišku yra, kad jo ne Senatorius sumokėjo pi-; negrįžęs tėmiįau, kur jis
apie pavojų
|brangiai kainuos, o nauda sakyto dėsnio: Jeigu kas non
j autoriu išskil,į galima skaityti darbo žmo
nigus, mainais gavo pikče-?‘ės
popiergali. Perne—Ju rait, Maik. Trevo-labai abejotina. Blogiau- tikrar būti Evangelijos skelbe-'
x F : 44
.. . ...
šęs
skersai
Supeliją klebo
nių
draugu.
Mandagiai
sa

n,
o
jauna
mergaitė
išeida

ga ir pavojus, tai tas pats sia, kad jos vadinamos są ju. pirmiausia tesiekia kad pa. butų taipgi pasibaisėtinai kant, jam reikėtų pasimo
nas
apsidairė,
priėjo prie
Viduramžiais
ma pradėjo atsiprašinėti,
jungininkės pačios nieko rodytų socialistams, jog jų rei neteisinga.
trubelis.
kyti ne tik iš vysk. Valan
didelės pusnies krūvos ir su
—Bet Amerikai, tėve. negali ir nieko nedaro, tik kalavimai. kiek jie yra teisin buvo sakoma, kad “mokslas čiaus, bet ir iš vysk. Palta kad Įvyko toks nemalonus
° čebatu įmurdė “Lietukol kas nėra jokio pavo laukia visko iš Amerikos. gi. daug stipriau yra ginami yra teologijos tarnaitė," bet roko, kurs bent teoretiškai dalykas. Bet senatorius vi- sav
vių
Žinia? į sniegyną. Pa
atrodo,
kad
kai
kas
ir
20
sai
krikščionių
tikėjimo
principų
nepykdamas
paklausė
Todėl Hooveris sako, kad
jaus.
šnabždoni
aiškinosi
sau
darbininkų
taria sukalbėjęs
ir krikščioniškos meilės jėgo amžiuje iš gyvenimo nieko
ją:
—Na, tai kam gazietos išitaip dalykams esant, mis
daug sėkmingiau igyvendi- nepasimokė, nor? to laukti klausima nesuplakant į vie
—Pasakyk, mano miela, ekskomunikacijos
maldą.
lašo, kad reikia lysti po že Amerikai butų geriausia
ną
krikščionišką
blyną
iš

užsidėjo
ant
galvos
kepurę
butu pilno pagrindo.
o kiek Danielius Websteris
me, kai neprietelis pradės stiprinti tiktai savo kraštą. namu
naudojamųjų
ir
išnaudoto

Taip
pat
labai
keistai
sumokėjo tavo bobutei už ir . . . po “šermenų” grį
Tada nereikėtų žmonėms ir išeitų, kad palikite taip,
bombas mėtyt?
žo i kleboniją valgyt šiltą
—Ne visi laikraščiai taip tokių sunkių taksų mokėti, {kaip radote, nekelkite skamba ir sekanti vyskupo ju-Vysk. Blizgiui “bendra tą patį biznį?
vakarienę.
rašo, tėve. Rašo tik tie. -Aš tau pasakysiu, Mai- «uksmo, nes krikščioniška tirada prieš socialistus:
darbiavimas
”
su
socialistais
Saliune
kurie nori pasidaryti pinigu ke, kad tie taksai ir man meile jau 19 šimtų metu “Kai kam yra kieti Pijaus tam tikrose aplinkybėse yra
Dabar, kada tokios grieš
XI
žodžiai,
bet
jie
pasakyti
viestovi
jūsų
reikalų
sargyboiš tuščių sensacijų. Kai jie au įgriso iki gyvo kaulo.
Į karčiamą Įėjo trys vy ninkės dūšelė kepa sniego
tik gerai apsvarsčius priimtinas. Aš manau, kad rai.
sai
ir
reikalus
rašo apie pavojų, tai leng- Nuėjau vakar įj Džiovo sa-p
Du atrodė pusėtinai pusnyne ir kenčia verdan
Jūsų tentams “gina
sa- e
ir socialistams bendradarvatikė publika daugiau jų liuną gerklę pavilgyt, tai 1 O ar tikrai taip yra, tai klausimą: s<*ldlrzmo tėvas >ra darbiavimas su kitomis sro blaivus, bet trečias buvo čios smalos kančias, tai visi
stiklai iau mažesni mus1 atsakymas butų. ne-!liberalizmas, o vaikaitis bus
išperka. Taigi tas pavojus šiuriu
ziunu, stiklai jau mažesni.,vysku]w
#
- (Enciklika vėmis tam tikromis aplin savo draugų nešte įneštas. geraširdžiai turėtu nors pa
pučiamas daugiausia biznio Klausiu, kodėl taip, o jis
girtąjį simelsti už ja. Kas neturi
“Quadregesimo Anno.")
kybėmis yra priimtinas. Bet Blaivieji pametė
kaip
bažnyčios
kunigaikš
numetimais.
atsako, kad taksai dideli,
visada verta ir naudinga at į kampą, o patys priėjo prie laiko, tai tegul nors amen
—Na. o kaip tu, Maike, tai valuk to stiklai turi būt čio—tik pakelkite akis ir Tie popiežiaus pasakvf siminti, su kuo bendradar baro. Bartenderis klausia: pasako.
K-ka*.
ir
vyskupo
pakartoti
žo
apsidairykite
patys
aplin

įokuoji, kas bus, kai čainiai maži.
—Ką jus gersit?
Norėjau nusipirkt
džiai griežtai prasilenkia si biauji.
išvalys amerikonu^ iš Kūrė ant Kalėdų naujus šiušius. kui!
Žmogus iš Beždžionės?
—
Duok mums snapso su
St. Toli vardas.
Ar
gyvenimo
faktais,
kaip
me
jos?
džindžeriu,—atsiliepė vie Vaikas mokykloje nutarė
Ale kai užprašė trvlikos do- .. f11 ne katalikų kraštai,
Montreal, Que.
—Aš manau, kad tada lerių, tai net nusigandau, išskyrus dalinai Prancūziją. visi juos matome ar ber.‘
nas.
išsiaiškinti su mokytoju, ar
Korėjos karas bus baigtas. Seniau aš už tokius mokė- blogiausiai traktuoja darbi- galime matyti. Socialist" PAIEŠKOJIMŲ KAINOS
—O ką jūsų draugas ten žmogus paeina iš beždžio
—Bet ar čainiai tada ne riavau tik du doleriu. Lie ninkus ir nesirūpina milio- jau senai valdomuose kraš
kampe gers?
nės, ar iš Adomo. Jis pa
Nemokamai
paieškojimu
ne
nais
bedarbių,
kurie
grimstuose.
kaip
Skandinavijoj
užpuls Amerikos?
—
O,
jam
neduok
nieko,
piau prikalti padnackus
klausė mokytoją, kaip ten
Iki 25 žodžių paieš
— Kokiu budu jie galėtų prie senų padų, ir tai už dami materialiniai giliau į o dabar Anglijoj, komunis talpinam.
jis
draivins
karą.
...
kojimas kainuoja 50 centų, o
iš tikrųjų buvo su žmogaus
ja užpulti? Tėvas dažnai mokėjau du ir pusę dolerio. skurdą patenka ant komu tų yra tikrai mažiau, negi’ virš 25 žodžių—po 2 centu nuo
pradžia ir ar tiesa yra. kad
giriesi, kad ilgai pasauly O seniau už pusdoleri duo nistų daug žadančios meš Italijoj, kur yra rišo pasau žodžio.
Policijos Nuovadoj
žmogus uaėięs iš beždžio
gyvenęs, todėl daug žinai. davo padnackus ir dar nau- kerės? Tam pavyzdžiu ga lio katalikų centras. Kata Bet tokia kaina yra tiktai gi
nės.
Mokytojas pagalvojo
Taigi turėtum žinoti, kad jas padkavas prikaldavo li... būti
kata- likų bažnyčios “krikščioniš minių bei draugų paieškoji Į policija atbėgo uždusęs
... Italija,
_ perdėm
.
vyras ir priėjęs prie seržan ir i tą klausimą atsakė ši
tarp Amerikos ir Kinijos .prie kurkų. Už nikelį šian-jdiskas kraštas ir katalikų ka meilė” Italijoj išgerėjo mams.
taip:
ruli ramusis Vandenynas,'dien jau nieko nenusipirksi.ivyriausybės valdomas, kur du milionų organizuotų ko Paieškojimas asmenų vedybų to staliuko pradėjo šaukti:
—Tavo šeimos privatus
—Duokit pagalba, mano
Pacifiku vadinamas. Tai (£akaUt reikėtų jau tokius ten Praktik°je yra ta krikš- munistų su triskart tiek spė tikslais kainuoja 75 centus iki žmona dingo, skubėkit. . . . dalykai man visai neapciIšeina, 25 žodžių, o virš 25 žodžių—po
yra keli tūkstančiai mylių pinigus pakasaVoti, ba tik čioniška meilė, kurią baž jamų simpatikų.
na.
.
nuo žodžio.
—Palauk, nesikarščiuok,
vandens. Kokiu tat budu
kišeniuje išėda. Va- nyčios kunigaikščiai perša, kad norint išperėti daug ko .3 centus
I ’žmokestj galima prisiųsti
mums, kaip tavo
kiniecių armija galėtų per je< mano pypkė jau užgeso, kaipo geriausią vaistą so munistų
„.u.uovu reikia ne
... socialis-i,
ženkle,iai9 po ?3 ar 5 cen- pasakyk
t
Pavenres l ietnvą
bet.
- prašom nesiusti
n,
tuos vandens plotus Ame- \’a (aj gudbai, Maike, eisiu cialinėms ligoms gydyti. tus pasodinti į valdžia,
4,
.............
|tiw. Bet
oro. žmona atrodo.
nesimili nieko
naikinti.
Arba imkim Ispaniją, Por- kunigus, kūnų kl 1KSCloni*’*j pašto ženklelių ir nesiųsti pašto
J1 yra 34 metų am- Ar. Tu. lietuvi
įiką pasiekti.
'mečių pasiieškoti.
narrjiilrici
—Bet gazietos rašo, vai-_______________ .______ itugaliją ir eilę katalikiškų ka meilė” varyte varo žmo- įnkieiių iš Kanados.
žiaus, sveria 162 svaru. 5 aukos ir nenorom^? rtT
nes
į
bolševikų
demagogi-'
Visi
paieškojimai
apmokami
pėdų 4 coliu aukščio ir turi vykdomo .Vaiau*. jai išlubu
ke, kad Rusija turi labai
Biznieriam* geriausia vie- Pietų Amerikos kraštų, ką
daug raplenų. Jos raplenai ta pasiskelbti “Keleivyje.” ten matome? Kur yra ta jos rankas. O kaip vertinti <iš kalno, kitaip jie negali tilpti, išmuštus du priešakinius vinti?
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tome, daugiau atsiranda,
nėšiui, be to kiekvienam krašto piliečiams.
vaikui papildomai dar rei- Numatyti sekantieji vai-1 Atrodo, kad negreit jų
kalinga 80 kronų. Prade- kams priedai, visai neatsi- mums pritruks,
tas vykdyti didžiulis sočia- žvelgiant i materialini šei-l Kažin ar kam jų nereiilinių reformų planas, kurio mos stovĮ: šeima su vienu1 kia?—galėtume eksportuo■. platus užsimojimai neran- vaiku turi gauti metams 400 ti.
—E. V. W.
•da sau pavyzdžio jokioj ki- kronų (200 gyvais pinigais
Nuo pereito šimtmečio Vakarų tautas, kurios po
toj valstybėj, švedai užsi-'ir 200 kronų natūra): su
pabaigos Švedijoj pradėjo antrojo pasaulinio karo
spyrę eina prie to, kad bu-'dviem vaikais—1,040 klo Pataria Saugotis
smarkiai augti industrija.' žengia, kaip Anglija, sociatų visai panaikinti gyvento-nų; su 3 vaikais—1,560
“Taksų Patarėjų"
Darbininkija, socialdemo-1 linių reformų keliais,
jų masių ir vaikų nedatek- kronų; su 4 vaikais—2,080
kratijos vadovaujama, stojo Toliau trumpai pavaiziiai ir vargas, nes tas var krontų, ir tt.
Bostone ir kituose mies
Į kietą kovą už ekonominius duota, ko Švedijoj socialidas, jų nuomone, esąs pa Pilnas pravedimas užpla tuose, kada ateina laikas
ir politinius plačiųjų masių nė politika yra pasiekusi,
sekmė blogo visuomenės su nuotos socialės reformos užpildyti taksų blankas, at
reikalus.
kaip ji toliau planuojama ir
tvarkymo ; pasiremiant gi pareikalaus iš valstybės 1,- siranda daug “patarėjų,”
Didelė gyventojų daugu- kaip valstybė aprūpina darsavo gamybiniu pajėgumu 210 milionų kronų išlaidų kurie padeda žmonėms ‘tą
ma gyvena vien tik iš kas bo žmogų trijuose jo gyve
jie galėsią tikslą pasiekti. metams, tame skaičiuje reikalą atlikti. Tų patarė
dieninio uždarbio, kurio ne nimo laikotarpiuose:
Visa tauta energingai vyk-' pensijos ir senatvės draudi jų tarpe yra gerų žmonių,
užtektų kultūriniam šeimų 1—Nuo gimimo iki dar
do pagrindinius uždavinius mas 657 milionų, nuo ligos žinančių reikalą, bet yra ir
pragyvenimui, jau n o s i o s bingo amžiaus, 2—dirban
tos plačios reformos: pilną draudimas 170 milionų, ne netikusių, kurie blankas
kartos priderančiam išauk čio žmogaus aprūpinimas ir
vaikų aprūpinimą, pigių mokamas gydymas 54 mi “gerai” užpildo, neva tai
lėjimui, nedarbo, ligos ir 3—nustojusių darbiningunamų statybą ir priverstiną lionų, vaikams priedai 200 sutaupo žmonėms pinigų, o
senatvės atžvilgiu apsirūpi mo aprūpinimas.
draudimą nuo ligos ir se-į milionų ir tt.
paskui iždo valdininkai
nimui, jei ne socialinė po
natvės visiems be išimties’
V. Siraitis.
pradeda prie mokesčių mo
Neproduktyvu* Amžiau*
litika, kuri šiandien apima
kėtojų kabinėtis. Viens toks
Laikotarpi*
jau visus gyventojų sluoks
lietuviškas “taksų patarė
nius.
SOCIALINĖ MOTINOS
jas” Worcestere Įvėlė daug
Pradžioj šio šimtmečio IR VAIKO GLOBA.—Sužmonių Į dideli nemalonu
varguomenės aprūpinimas Į sižiedavę arba jaunavedžiai
mą, daugelis turėjo sumo
! “Keleivio’ Atstovybė
ėjo vien labdarybės keliu gauna be jokios banko gaCoventryje gavo. Už “nuo- kėti papildomai nemažai
Iš Korėjos daugelis musų jaunu vyrų šituo budu, draugu
i Anglijoj
(prieglaudos ligoniams, vai rantijos Įsikūrimui iki 1,250
pelnus,” kaipgi!
taksų su pabaudomis ir
nešami grįžta namo gydytis ligoninėse nuo sunkių žaiz
kams, elgetoms, alkoholi kronų (doleris via lygus 5
Dipukas.
vien tik todėl, kad taksų
dų. Vaizdelyje matosi, kaip sužeistas kareivis gabenamas
Įsisteigus “Keleivio” at
kams). 1910 metais buvo kronoms) paskolos pen
patarėjai buvo perdaug
į laivą—ligoninę.
stovybei Anglijoje, Londo
jau įvesta^ priverstinas dar kiems metams, mokant 4r<
“geri” ir . . . neteisingai iš
ne, ir atsiradus galimybei Genijų Nepritrūksime
bininkų draudimas invali Nuo 1937 iki 1942 metų bu
pildė mokesčių blankas.
dumo ir senatvės atžvilgiu vo išduota apie 50,000 to Nuo 1945 metų visuose ap- milionus kronų metams užsiprenumemoti seniausią • Be abejojimo, “iš Dievo
ir laisvanoris apsidraudi kių paskolų 42 milionų kro skričiuose ir didesniuose (daugiau negi: išleidžiama lietuvių socialistų laikraštį malonės” vienoje “veik Iždo departamento Colmas nuo ligos ir nedarbo. nų sumai.
Motinoms ir miestuose steigiama nenor- kariuomenės reikalams!), USA, pirmasis iš naujų liausioje” Anglijos apygar lector of Internal Revenue
Spaudžiama iš apačios vy mažiems vaikams globoti maliems bei ištvirkusiems! Kiek maistui nuolaidos prenumeratorių užs i s a k ė doje atsirado ir jau kuris; ofisas pataria saugotis
riausybė turėjo Įsimaišyti Į visas kraštas yra padengtas vaikams prieglaudos-moky- yra reikšmingos, matyti iš “Keleivi” metams Albinas laikas gyvena, pasakyčiau, “taksų patarėjų” ir siūlo
darbininkų ir darbdavių tinklu medicinos punktų, iš klos, kur specialiai painios-į tokio pavyzdžio: su 4 vai Pupelis. “Keleivio” Įgalio Stalinui konkurentas, kuris žmonėms kreiptis Į iždo
santykius. Įstatymų keliu kurių slaugės aplanko pa tas personalas auklėja ir kais šeima 1943 metais su- tinis Anglijoj dėkingas A. jau turi šiuos titulus: ge valdininkus, kurie duos vi
buvo apribotas darbo lai cientus taip pat ir namuose. mokina, taikant naujausius j taupė maistui 265 kronas, Pupeliui už pralaužimą le riausias, gabiausias, protin sus patarimus ir padės už
kas, nustatomos atlyginimo Sveikatos reikalams motinų pedagogikos ir medicinos J Sunkią butų problemą dų su pirma pilna ir tvar giausias, mokyčiausias, tin pildyti blankas. Iždo val
noimos, darbo apsauga ir vaikų kelionės Į miestus patarimus. Kad palengvi-'sprendžiant, valstybė duo- kinga metine prenumerata. kamiausias, nepamainomas dininkai patarnauja žmo
Turėsime vilti, kad pir
Įmonėse ir darbininkų atos yra nemokamos arba žy nūs dirbančių ir tamaujan- da stambias paskolas, iki
vadovas, valdytojas, orga nėms visai nemokamai ir
masis
prenumeratorius
bus
togos. Įstatymai užtikrino miai atpigintos. Tokiu bu čių motinų padėti, valstybė.95G namų vertės, savivalnizatorius, prokuroras, reli- teisingai. Nėra tokių “triklabai
laimingas
ir
jį
paseks
kurie gali
darbininkams sąjungų lais du prižiūrima vaikų sveika jau nuo 1943 metų stato iiųdybėms ir kooperatyvams
gims mokytojas, paskaiti-:^’ Kune
ga^ sumažinti
daug
lietuvių
demokratų,
vę, kolektyvines darbo su- ta iki 7 metų amžiaus, vė užlaiko visokius vaikams statyti butus daugiavaikėms
ninkas, mokovas, švento tėtaksus, valdžios
mėgstančių
laisvą
žodį
ir
^troi. liau mokvkla perima toli namus: lopšelius, vaikų šeimoms; statybos sklypai
tartis, darbu
ordenonoscas, busimas žmonės .ne?°J1 ne vieno
prenumemosis musų laik vo
Lietuvos ministeris, i pro- cento paimti daugiau, negu
kų laisvę. Visa eilė bendrų mesnius rūpesčius apie jų darželius, dienos metu ar duodami nemokamai, D.,_
ačiaia i nročiaia
.žmogus privalo mokėti, O
popiečiais vaikams globoti skiros benamės šeimos ilgi rašti.
potvarkių reguliavo visuo sveikatą.
ciaja i piociaja. .. .
joRs ..Į>atal.ėjas-. ncgali tok.
“
Keleivis
”
būdamas
nuo
menės sveikatos ir higienos Gimdomoji pagalba prak namus, kur vaikams suda-Įgali gauti panašias paskonepriklausomas nesi Jo veikimą suskaičiuoti, sų sumažinti, nors jis butų
reikalus, butų kontrolę ir p. tiškai yra nemokama (ligo romą jauki aplinkuma, ir las. Tokiai statybai nuo nieko
vaikydamas taria tiesos žo suprasti ir Įvertinti ne tik
Nuo 1933 metų, kuomet ninei 1 krona parai). Kiek motinos, eidamos i darbą, 1935 iki 1945 metų valsty- dį savo puslapiuose, neap sunku, bet stačiai neįmano ir labai gudrus.
Iždo valdininkai duoda
socialdemokratija stojo prie viena motina gauna iš ligo gali ramiai palikti savo vai- bė išleido apie 280 milionų lenkdamas ir pasaulio ga ma.
patarimus nuo pinnadienio
valstybės vairo, socialinis nių kasos motinystės pašai kus. Tik stoka paruosto kronų, juose gavo butą pa- lingųjų.
Jis
dtganizuoja ir ardo, iki penktadienio darbo va
aprūpinimas Įėjo Į plačią, pą 1125 kronas, be to vals auklėtojų personalo neleido sisamdyti apie pusę daugia- “Keleivis” darosi kas kar pats kaltina ir teisia, o ki
planingą vagą ir apima ne tybė išduoda 75 kronų pa dar visu 100 procentų ap- vaikių šeimų miestuose ir tą Įdomesnis ir tobulesnis tiems sako neteiskime kitų, landomis sekamuose pašto
ofisuose:
Panašiai kiek mažiau kaimuose. Šeitik darbininkus ir tarnauto šalpą toms motinoms, kurių rūpinti vaikus.
kad patys nebūtume teisti. Attleboro, Brockton, Cam
nes
jame
vis
atsiranda
dau

jus, bet ir kaimo gyvento uždarbis neviršija nustaty yra su sveikatos globa mo- mos su vaikais gauna žymią giau bendradarbių. Butų Jis pripažįsta sąžinės laisbridge, Fall River, Fitchjus. Kartu prieš socialde to minimumo. Tokiu budu kyklose. Dar 1942 metais nuomos nuolaidą: šeima su labai didelė garbė Britani vę n čia pat pi i kaišioja ,bu
,.g, Framingham, Greenmokratiją atsirado dar di Švedijoj yra sušelpiama 40', visų mokinių (apie 3 vaikais moka 30'. pigiau, jos lietuviams, kad nuo ne menką, paviršutini religin-field Haverhill. Holyoke,
rių. Ly 210,000) turėjo pilną svei- negu normali kaina: su 6 didelio dabartinio prenu
delis uždavinys—kaip su- 94' < visu
gumą. Jis moko nekrauti La^n^ Lowell, Lvnn,
tvarkyti normalų tautos pri giagrečiai veikia dar moti kato$ kontrolę. 47'7 buvo vaikais—60G pigiau. Pa- meratorių skaičiaus paženg- žemėje turtų, kuriuos vagys Newburyport, New Bedaugimą, nes gimimų skai nos parama formoje valsty- vidutiniai aprūpinti, bet šalpa suteikiama dar dra- tumėm iki vieno tūkstan gali pavogti ar rūdys suga- f()rd North Adams, pįttsčius šveduose pradėjo smar bės pašalpos arba paskolos!^', (apie 70,000) tokiosbužius perkant: nemoka- čio! Jeigu amerikonų ir dmti, o pats siūlo visiem fie,d
q u į n c v,
Salem,
iki 500 kronų, neatsižvel priežiūros dar truko. Bet'mai duodamos vaikams ne- “nenukonkuruotumėm,” tai sudėti po porą šilingų ko- gpringfield?
kiai mažėti.
Taunton,
WorBe teroro ir politinių giant i jų pajamas; tuo pa 1944 metais parlamentas pasiturinčių šeimų mokyk- bent pasirodytumėm ne kiems tai abejotiniems rt‘i-' t
priešų naikinimo, vesdama sinaudoja kas metai pusė i pneme istatymą. pagal ku- lai reikmenys. Miestų vai menkesni skaitvtojai ir de kalams.
Be t() patarimu galima
planingą ūki, socialdemo visų gimdyvių. Esminę pa ri Įvedama sveikatos prie-, kams vis plačiau orgar.izuo- mokratinės spaudos mėgė Labai įdomi yra jo galvoj Bostone 174 lpSwich
kratija Įgavo pramonės ir ramą gauna nedarbingų vy žiura visiems be išimties jamas poilsis kaime vasaros jai negu jie. Tad sukaski sena. Pavyzdžiui, vienoje gt taRsu koiektoriaus ofise
prekybos kontrolę ir atitin rų moterys: apie 30,000 mokyklų vaikams. Kiekvie- kolonijose arba pavieniuose me gerbiamieji bendramin nesenai jo parengtoje reli- ir Federal Buiding’e, 8
kamais finansiniais ir kre motinų gauna kas metai to- nam vaikui vedama “svei- namuose, kur vaikai vasa- čiai ir atidalykime plačiai ginėje paskaitoie. kurioje auR-te kambarv< sol. Maldito patvarkymais verčia kia paramą vidutiniai po katos kortelė” nuo Įstojimo ros metu gauna gerose sąly- vartus i Angliją savaitraš jis kaltino ir bare žmones dene patarimu galima gauprivačią gamybą taikintis 300 kronų. Vaistai, tvars i mokyklą iki pabaigos: pe-Įgose pailsėti ir atsigauti: čiui “Keleivis.”
už menką ir paviršutini ti
visos tautos reikalams, ir tomoji medžiaga ir maisto riodiniai vyksta vaikų svei- 1945 metais daugiau 80,000 “Keleivio” Įgaliotinis An kėjimą, girgždantis garsia li Dovvling Building’e, 6
Pleasant St.. ir VValthame,
eina prie visiško nedarbo preparatai, kaip vitaminai, katos tikrinimai: gydytojai nepasiturinčių miestų vaikų glijoje,
kalbis išdrožė tokį sakini: 137 M 00dv St.
išduodami aptiekose nemo ir slaugės duoda patarimus pasinaudojo tokiomis atos
panaikinimo.
“Bijo jis ir velnio, kuriuo
Al. Žamžickas.
Vėliau bus pranešta, kur
tėvams. Nuo 1938 metų togomis. Valstybė tam rei
Švedija priklauso prie tų kamai.
pats
netiki.
”
iždo
valdininkai duoda pa
neskaitlingų kraštų, kurie Našlaičiai, invalidų vai visiems vaikams pradinėse kalui išleidžia nemažai pi
Vieno genijaus, kuri-: pa tarimus ir kitose vietose.
Juodoji Politika
nebuvo Įvelti Į paskutiniuo kai ir pan. gauna iš iždo mokyklose duodama šilti nigu.
sakė “Tauta gali būti ra
pusryčiai.
Neturtingiems
Šveduose yra populiari ir
Pakalbinkite kaimynu* rr
sius du pasaulinius karus.;taip vadinamą vaikų pašalmi,” prieš keletą metų jau
Darbščių. gabių ir blaivių pą: 290 iki 430 kronų, jei valsčiams valstybė paden vis plečiasi vadinamoji so- “Britanijos Lietuvio” re netekome, bet nusiminti ne draugus užsisakyti “Kelei
vmnnni švpdn
vra vienas vaikas: 500 iki gia 50-80' '< išlaidų tam rei cialė šeimų globa, vykdoma dakcija su 50 (175) laik verta, jo vieton, kaip ma vi.” Kaina metam* 63.
žmonių
švedų tauta.
tauta, sočiai- yra
demokratų vadovaujama,1750 kronų dviem vaikam, kalui. Vaikai pasiturinčių slaugių organizacijos, ku raščio numeriu išsiuntinėjo
pasiekė tokio aukšto sočia-'ir tt. Tokią pašalpą per šeimų gauna tą valgi savi rios aplanko namuose ir tei- savo skaitytojams klausimų
lapą. kuriuomi prašo skai
linio lygio, kurs gali būti metus gauna apie 52,000 kaina.
Įkia nemokamą pagalbą ko
tytojus
pasisakyti dėl laik
pavyzdžiu kitiems Vakarų vaikų, kam valstybė išlei- DAUGIAVAIKIŲ ŠEIMŲ kiai nelaimei ištikus, ligos
MES ATLIEKAM .. .
raščio turinio ir jo pageri
kraštams, ir toli pralenkė džia virš 15 milionų kronų PARAMA.—šeimos su 3 ir atveju ir pan.
nimų. Iš viso, šešių klausi
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
daugiau vaikų gauna tam Tos slaugės yra apmoka- mų skaičiuje, kevirtas klau
tikras mokesčių lengvata*’ mos valstybės lėšomis. Pil simas šiaip skamba: “Ko
Jei tamstoms reikia—
Švedam labai rūpėjo suly nam organizacijos išvysty kius lietuviškus laikraščius
LENGVAS BUDAS . . .
ginti gyvenimo standartą mui bus reikalinga 2,800 tamsta dar išsirašai?”
<► BIZNIO KORČIUKIŲ
daugiavaikių ir mažavaikių
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
<► SPAUSDINTŲ VOKŲ
slaugių: 1947 metais jų bu
Nepriklausomos Lietuvos
šeimų. Jie neįvedė vaikams
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
vo
jau
apie
2."0o.
laikais,
kunigai,
pamėgę
priedų
prie
algų
ir
uždar

•e-BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
valstybės
valdžią
ir
tai
val

bio,
kaip
pavyzdžiui
Vokie

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
Aišku, kad ir šimtapro
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
tijoj. bet pasirinko kitą ke centinis Įgyvendinimas mi džiai pradėjus slysti iš jų
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus kranlią, suteikdami daugiavai nėtų socialiniu pašalpų pi rankų, per išpažintį klaus
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
kėms šeimoms labai reikš nigais ir natini neprašalins davo žmones: “Už ką bal
ir nusiųs greičiau ir piįgiau, negu kuri nors
mingas privilegijas nepri visų vargų ir neišlygins pra suosi?” Minėtas “Britani
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto
klausomai nuo to, prie ko gyvenimo standarto. la jos Lietuvio” klausimas vi
ženkleliais.
kios gyventojų grupės šei biausia butų klausime. Šve sai analogiškas anam kuni
“KELEIVIS”
ma priklauso. Pirmoj ei dijoj svarstoma, kad viduti- gų klausimui per išpažintį.
KELEIVIS
636 East Broadway, South Boston 27, Mas*.
lėj, duodamos nuolaidosĮniai šeimai ku turingam gy- Neveltui popiežius tokius
636 Ea»t Broadvray
So. Boston 27, Mass.
maisto produktams, kasvenimui reikalinga turėti, ir panašius pigiais savo orvalstybei atsieina apie 325tapie 400 kroną pajamų mė-^lenais apdalina. Vienas ir

Socialinis Aprūpinimas
Švedijoj

Iš Anglijos Padangės

ICIčIiiuc,

<7V«

a

frasUpis šešta*

Nr. 2, Sausio i0,

4^1 x. 1?,
MOTINA LANKO SVŽEISTĄ KAREIVI

Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO
M. MlCHELSONIENfi

rai Kaltina Moteris

i

j porą valandų prieš duodant;
’i stalą, kad vinegretas bu-'
tų gerokai šaltas.
Vinegretas duodamas pie
tums ar vakarienei prieš ki-! DEMOKRATINIO
VISUOTINAS TVANAS
tus valgius, vietoj rtiubo?, Į SOCIALIZMO PRADAI
Ar galėjo būti toks tvanas, kad
Stikluose, ii \algomas saitu- Labai populiari ir naudinga
_
šių'apsemtų visą žemės rutuli? Iš kur
dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens? Kur tas vantemis.
K-;:ia ................................................ jėc duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga

'Keleivio’ Knygos

lėjo surankioti viso pasaulio gyvu
‘,us. vabzdžius ir pauk <ius? Kam
: šitie klausimai rupi, teperskailo
LSDP l z.-i-v i Orgai.i acijiis raš- knygely "A.- Puvo Visuotinas Tva
ta. ir d.<kun»ei..ai, sudaryti dvi b»l- na. '."’ Kama ............................... jjiic

12 ŽYMIAUSIU MOTERŲ li;

LAISVOS LIETUVOS

Vaikų enciklopedijom ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .25c KyRG( VKa Ta, NYKSTA?
Kadangi
šiais laikais rų Skyrių apginti savo var(Book of Knouledge) re TIKRA TEISYBĖ APIE
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
vyksta labai daug “divor- dą ir Įrodyti vyrų blogąsias
•žmonės kuria per amžius? Sį iutridaktoriai
pravedė
tarp
tėvu
SOVIETŲ
RUSIJĄ
su,” persiskyrimų, tai tūli puses. Taigi prašau visų
jautį ;x>ktiškai-ekoi«.>mišką klau
ankietą, prašydami jų nuro Arba komunistų diktatūra faktų guo
sima aiškina garsusis Vokietijos so
mokslo žmonės, kurie labai šio skyriaus skaitytojų man
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
dyti dvylika žymiausių ją.
rimtai ši dalyką studijuoja, i talką. Aš mėginsiu iroVisiems k\ia klausimas kodėl sky. Kaina ................................... 10c
į
Amerikos
moterų,
kurios
Rusija
nesusiatria su kitomis valsty
bando surasti priežastį, ko- dyti, kodėl moterys pameta
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti SOCIALIZMO TEORIJA
yra
daugiausia
prisidėjusios
šis veikalas trumpais ir aiškiais
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji
dėl beveik visose pasaulio vyrus. Bet musų visų yra
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
i
prie
užtikrinimo
vaikams
šalyse tiek daug žmonių pareiga savo mintis išreikšyra demokratija, kokie darbininkų draugijos formos, ir kodėl turės bū
šviesesnės
ateities.
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ti pakeistas kapitalizmas. Kairia 25e
skiriasi vienas nuo kito. ti. Taigi, mielosios, nety? Dabar rusai sako kaj
Paklaustieji tėvai nubal pragyventi
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. NIHILISTAI
nors prieš vestuves jie la- lėkite!
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas
Tragedija trijuose aktuose. Veika
savo, kad tam žvmiausiuju yra
bai viens kitą mylėjo?
į
Ona B. Kubilienė.
tiesa apie Rusiją tai yra tiesa las perstatų nužudymą caro Alek
Amerikos moterų pirmą 3 pie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko sandro II. Labai puikus ir nesun
C’lifford R. Adams, ku-į
--------------------------Lietuvos atejtis gali būti? Atsa kiai s-eroj perstatomas veikalas. Ii
vietą užima Eleanora Roo- kia
kymus į šiuos klausimus galėsi gau viso reikalaujamos 23 ypatos.
2&c
ris yra Pennsylvania State MIRĖ D-RĖ JOHANNA
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą.
seveltienė,
mirusio
prezi

Kolegijos psychologijos deBALTRUŠAIT1ENĖ
5/3 puslapių didumo. Kaina 50 centų. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
Mrs. Clara Smith iš Middlebury, Pa., lanko savo sūnų
dento
našlė.
KRISTAUS VIETININKAS?
paitamento vedėjas, sako,
Robertą. Reed ligoninėj. Washington. D. C. Jaunas ka
Antroj vietoj eina Maria Atsiminimai ir Mintys,
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
kad dažniausiai vyrai pa "Tėvynė” praneša, kad
drąsiai kritikuoja Romos Kataliką
reivis Korėjoj nušalo rankas ir kojas ir jam reikėjo jas
parašė
buvęs
Lietuvos
prizeden'.as
na Anderson, juodveidiių
i bažnyčios autoritetą ir faktais pumeta tas savo žmonas, ku- gruodžio 22 d. Pittsburghe
nupjauti.
nn innin l-r,—, ' r°4°, kad jis nėra joks Kristaus viedainininkė,
kuri
vra
daug
-u via -tor,. .,»0 pu.iapių kir'tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.26
rios:
-mirė Dr. Johanna Baltrušaikurioje buvęs Lietuvos prezidentas
....
prisidėjusi
prie
juodvei1. Vyrui užmigus iškrau- tienė, plačiai žinoma iš jau
ra ., apie lietuvių tautinį atbudimą, KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
senesnių laiku veikėjus ir pa
džių - baltveidžių santvkiu apie
sto jo kišenes, ieškodama nesnių dienų musų visuo- Travelers Aid
pasakoja daug linksmų ir įdomių GARBINO SENOVĖJE?
V ALGI Al
sušvelnėjimo.
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny
Visokiuose kr&stuose žmonės gar
kokių slaptų meilės laiškų, menės veikėja, buvusi SLA
gą visi lietuviai turėtų perskaityti. bino įvairius dievus. Dievų garbini
Organizacija
Toliau
seka:
Kaina
..........................................
S2.dC
arba pinigų.
į vice - pirmininkė,
daktarė
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus
Vokiška* Kepsnys
garbina musų L-očiai? Kokias žiayKaro
korespondentė
Mar2. Jo privatinius laiškus kvotėja, apšvietos komisi(Sauerbraten)
DULKO KEIKIA ŽMOGUI
■ čias jie buvo įsteigę? Kodo) žmonės
guerite Higgins; rašytoja GERT
i priėjo krikščionybės gadynę? Visus
perskaito ir vėl užlipina, o J jos narė ir tt. Ji daug yra Moterims verta su šita or
IR VALGYT?
tuos klausimas galėsi atsakyti paganizacija
susipažinti,
ne?
ir
sociologė
Helena
Keller;
Žodis
“
sauerbraten
’
reispaskui, po kiek laiko, pra- prisidėjusi prie to, kad
I skaitąs šią knygą. Tai didelio for
Valgyt
ir
gert
reikia
dėl
to,
kad
deda jam prikaišioti apie Pittsburgho
Universitete atsidūrus bėdoje ji £ali kia į-ukštų kepšni, todėl aktorė Helena Hayes; ko norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00
Bet dėl ko gi norisi? lAd ko be val SIELOS BALSAI
mėsą reikia mirkyti rukš- respondentė Anna O’Hare gio
tai, verkia, kad jis jos ne buvo Įrengtas “Lietuvių daug pagelbėti.
žmogus silpsta? Ir delko vienas
Gražios eilės ir dainos, čia yra
McCormick;
rašytoja
Mar

maistas
duoda daugiau spėkų, kitas
čiame
rašale
nuo
2
iki
4
die

myli, etc.
Kambarys.”
Travelers Aid organiza
mažiau? Deiko žmogui teikia cuk sudėtos įvairios lietuviškos dainos
raus, draskos ir kitų panašių daly apie musų tautą, apie šeimyną ir
3. Nors vyras atiduoda
D-rė Balti-ušaitienė per cija ištiesia pagalboj rankai nų. Proporcija vartojama garet Mead; žurnalistė Do- kų?
apie darbą. Toji knyga palinksmina
Kodėl jam reikia riebalų? Si-į jūsų
rothy Thompson; Maine’o tuos klausimus
laisvas nuo dartio valandas, in
savo žmonai visą savo algą. gyveno du vyru ir buvo jau moterims ir vyrams atsidu-,i tokia:
suprasi tiktai iš šios'
delio formato, 222 puslapių knyga,
knygutės.
Parašė
Dr.
G-mus.
Jos
i
valstijos
senatore
Margaret
ji vis ieško jo banko kny nebe jauna moteris. Pinna rusiems toli nuo savo namų. 4 svarai jautienos.
kaina lik ....................................... 15c Į kurioje yia daug visokių eilių ir dar
nų. Kaina ................................... $1.00
Smith;
fizikė
Florence
Ke

gutės, manydama, kad jis ji buvo ištekėjusi už Žel Jos vardą galima matyti Į 8 šaukštai miltų.
KUNIGŲ
CELIBATAS
SAPNININKAS
na Sabin, ir keletas kitų.
slepia nuo jos pinigus, ku vio: jam minis, ji susituo gelžkelių ir autobusų stoty 1 */2 šaukšto druskos.
Lietuviškas Sapnininkas
Bet ne visos žymios mo Ši knygelė parodo, kodėl Romoa su Didysis
riuos gal išleidžia ant kitų kė su Juozu Baltrušaičiu, se, orlaivių stovyklose ir 3 šaukštai taukų.
Salemono galva. Išaiškinti visokie
popiežiaus kunigai nesipaciuoja. Čia
terys čia paminėtos. Pavyz išaiškinta visa jų bepatystės istori- sapnai visokiais atsitikimais. Virt
kuris savo laiku buvo “Ko laivų uostuose. Paprastai, Su pi austytas svogūnas.
moterų jai nežinant.
Žiupsnys
muštardos
sėklų.
džiui, Margaret
Sanger.
pa-!i kijos
ją-. i°snupuolimas,
p^ekmėt ir doriškas dvasiš 3U0 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
4. Vyro neleidžia vieno vos” redaktorium, o paskui tenai sėdi motelis, kuri
°
,
•
*
stų knygą turėtų
ėreli gvazdikėliai.
• vmn KOntro-} perskaityti kiekvienas vyras, tėvas JUOZAS STALINAS
garsejusi gimdymo
niekur išeiti ir mėgina ji Įsteigė
Pittsburghe savo duoda informacijų, nurody 3Keletas
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų
pipirų.
lės propagandiste, visai nu i ir
moterys, dukterys ir mylimosios ne pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
sekioti vistu-, kaip uodega. spaustuvėlę ir leido nekurĮ mų ir kitokių patarnavimų,, . ... . .... .
.
! j>apuitų į toKią Kunigų globą. rars= jL. Įgijo valdžią ir pasalino savo bu
- sf^bni ar molini tylėta.
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., vusius draugus. Labai įdomi knyga.
5. Kaip jis išeina vakare laiką juokų laikraštuką, kuriems tokia pagalba rei- , JP1
:
sulietuvino Ferdinand de Samogitia Kaina................................................. 25e
, bliudą puoduką vandens,
Kaina ............................................. 25c
kur nors su savo draugais “Dilgėles.” Baltrušaitis mi kalinga
KODĖL Aš NETIKIU
rė
jau
keletas
metų
atgal.
Kiek
Texas
Pereitais
metais
TravelP
u
'
antl
°
puoduko
uksuso,
ir nepareina namo papras
ŽEMAITĖS RAŠTAI
į I DIEVĄ?
eis Aid organizaciia davė Pu'£ puoduko įaudonojo
tu laiku, ii tuoj pradeda
Turi
Gyventojų?
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-'
.£',a
kodėl jie
pagalbos 34.000 žmonių , f rukstaus) vyno, 2 šaukštu
________
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar n.e^a*1 f‘keti. Pilna _ argumentų, kunervuotis ir telefonuoti sa SUNKUS MOTINAI
.
-i •
i
i £inote> kad ji buvo paprasta kai- nii ”esomos joks jėzuitas...........204
daugiausia atvykusiems į<!cukiaus,_ 4 lapelius, 12 Amerikoje
vo pažĮstamiems, klausinėyra 48 valsti- mo moteris, mažai mokslo išėjusi, LIETUVIU KALBOS
PASIRINKIMAS
• _
z,.J,,
gyveno ukvje ir augino vaikus, kaip__ _
užsienio, tokiems kaip trem-;gvazfbkėiių, šaukštuką jOS.
dama, ar nežino kur jos vy
Kiek JUSU valstija tUiT tūkstančiai ir milionai kitų moterų. GRAMATIKA
muštardos
sėklų
ir
2
šaukšgyventoju? Koks jos plo-iy paskui ji ėmė apysakas rašyti. Pritaikvta Amerikos lietuviam*.
ras yra ir ką veikia.
Atlantos mieste »4 metų tiniai. kareivių sužiedoti- tuku druskos. Įdėk i tą mi J*
ii- i j
i įjos apysakos yra tikras gyvenimas. Daug kač iA iįetuviško jaunimo nori
nės,
turistai
ir
tt.
6. Jei jis kalba telefonu amžiaus mergaitė, Carolyn
tas,
koki
sostine,
karta
vai-— kun tūkstančiai žmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kalia,
uždenk ir pasta- tiisi
kain
Pastebėjo daug dalykų, ku- o senimas irgi dažnai nori pagilint
Ši organizacija padengia šinį . mėsą,
.
su kuo, ji stovi ir klausosi Purcell, gavo abejose akyse
tlja Irtojo iĮ iiniia
uniją iill kaip JOS nų kltl nepastebėjo, ir gražiai juos sav,., raštišką lietuvių kalbos žmoįidaugiau
kaip
450
miestu
sa^ytuvą,
kad
paštovardas rašosi sutrumpintai? abrašė. Žemaitė yra daug rastų pa- ma
gramatika yra tinkama vijo privačių pasikalbėjimų. vėžį. Daktarai nustatė, kad
•
X
11
*
fa;,u^ Lietuvoje n Amerikoje, ke- F;ems. kas nori gerai lietuvių kal7. Visuomet nori surasti. norint išgelbėti mergaitės bei miesteliu ir jos tai-nau- vėt« nu0 2 iki 4 <lien«- Kas- Tį VISUS
tuos klausimu? atsa- lems’ parluoaa jos raštus parašy- - išmokti. Didelė knyga, 141 puat.
ifvma oalimu rasti
Arrlerik?j«. kaoa ji čia lankėsi Kaina tik ...................................
kelis alus vyras išgėrė ir gyvybę, reikia pašalinti abi- tojai kalba keliomis kalbo-iflie" n-.ėsą apversk.
Kyiii^ ^Hllnid 1
u
K I
- laike pirmojo pasaulinio karo. Tuomis.
Jeigu
keleivi?
ar
ke-1
Tada
mėsą
kimk,
nu
* vift” kalpndoviv’P 1951
se raštuose ji gražiai aprašo, gra- TAVO KELIAS I
kiek praleido pinigų su dvi akis. Kitaip ji turės
vio
naienuui iu,e įtroi n.e
-iai pajuokia ir ?raz;ai pagina mu- cnriAI I7MA
leivė
nemoka
angliškai,
tai
!
Juostyk
ir
apibarstyk
miltams,
kur,
pagal
1950
metų'sų
gyvenimo būdą ir musų papro- •’Vvi/M.iZ.iviz},
draugais.
mirti.
..
• . ' i čius. Knygoje yra paveikslas sugarparaše L. Bi urnas. Trumpas ir aiatos organizacijos tarnauto-1
druska
pipirais. Ra cenzą, vra surašyta,
8. Visuomet mano, kad
riek sios rašytojos parašu, taipgi paveik- ku.s socializmo aiškinimas...............26c.
Taigi tėvams teko nu ja duoda rašteli dviem kai- >a^a perkopk. Įdėk i rtoią
vyras nesako jai tiesos, ir ji spręsti, ar geriau leisti mer
kuri valstija turi gyventojų, ^tė^Sur^v™ Ut^^veŽ:; KAH» SENOVĖS ŽMONĖS
vis mėgina per draugus arba gaitei mirti, ar daryti ope bom—anglų ir keleivio kai- ^kauradą al* keptuvę 3 yra paduodamas plotas. }** Žemaitės karta su Andrium Bu- PERSISTATYDAVO ŽEME?
.• .
j
i
— *
i •
ir ii. Bulotiene,
lotus
*
kaimynus patirti, ar jie ne raciją ir auginti ją be akių? ba. Raštelis paaiškina, kaip|saukstus taukų ii paspir- sostine,
vardo kilme ir k:- riai nužudė vokiečiai laike šito ka- I-abai įdomus senovės filosofų da' ro. Tai didelė kr.yga, 12S puslapių, I leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
užsisakyti valgio, kaip ?u-;^n^ Juo?e mėsą, kad pažino ką nors apie jos vyrą.
Tėvas sutiko daryti ope sirasti nakvynę ir tt. Jei !=ru?^- Tuomet uspilk ra- tos žinios.
su garsiais raštais ir retais paveiks-1 daugelį autorių parašė Iksas. Antra
Kaina ................................... 50c Knygutės dalis yra: -išvirkščias M»9. Visuomet ji kritikuo raciją, bet motina nežino
Be to, “Keleivio” kalen iais.
.
kstos, arba kaip Atsirado kalba®?*
ja ir stengiasi ji pažeminti ką daryt. Ji nenori, kad keleivis ar keleivė nori pa-jsa'a’ gvazdikėliu^, supiaus- doriuje yra daug visokių ANGLIsKAI-LIETL VISKAS
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... 10c
silikti .vietoje kokiai dienai. 5'^ svogūną ii keletą kve- skaitymų, informacijų ir ŽODYNAS
prieš savo draugus.
mergaitė mirtų, ir nenori, organizacijos tarnautoja su-.pian<^*iy pipri-y. uždenk ir
SOCIALDEMOKRATIJA IR
nori pasižiūrėti, kaip tas Į
plati kalendorinė dalis. Da ar Dažnas
10. Eidama ginti, \eidąij.ad jj užaugtų be akių. O tvoi-Vn
žodis i’etuviškai vadinasi. Į BOLŠEVIZMAS
šutink r.uo 3Vj iki 4 valan bar laikas kalendorių užsi Meskitas
ir to
tą.
kasdien girdime dau<< anglišku į Pagal K. Kautsky naujesniomis
išsitepa Įvairiais tepalais,
motjnos sutikimo dakta- tvarko iv
dų, iki mėsa pasidarys
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip | žiniomis tuo klausimu papildyta
ko vyras negali pakęsti.
|r&i negali tokią operaciją Travelers Aid organiza minkšta. Tada išimk ją ir sakyti. Kaina 50 centų. tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 1 knygutė, Kaina.
...20c
reikalui yra reikalingas garas žody-i
cija duoda ne tiktai patari
Pinigus
ir
užsakymu?
pra

r.as. Taipgi kas turi giminių Ecropo-! TABAKAS
Na, moterėlės, ką jus ma- daryti.
______________ mų, bet ir patarnauja. Ji padėk ant karštos lėkštės.
j'e ir nori jiems pagelbėti angliškai i Kaip jis žmonėms kenkia. Lianšom
siųsti:
išmokti, tai geriausiai jiems pasi- kimės nikę! Pagal A. Apolovą ir
note apie toki musų apkal- •
padeda surasti gimines ir Likusią sunką perkošk, Įsuk
“KELEIVIS”
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai daugelį iš gyvenimo patyrimų paratinimą? Nejaugi mes esam
Laikas užsisakyti “Kdei- draugus, jeigu ka? tokių miltų ir užvirink, kad su
kišeninio dydžio, 400 puslapių ki:y-1 še K. Stiklelis. Kaina ............... 25c
636 E. Broadway
ga, su ištarimų nurodymais.
$3.00 “Keleivis,” 636 Broadvray,
tokios baisios savo vyrams? rio’’ kalendorių 1951 me* ieško; ji sutvarko kelionės tirštėtų; tada užpilk ant
So. Boston 27, Mass.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Aš manau, kad mes turėtu- tams. Daug informacijų ir reikalus, o jei kas nori dar kepsnio. Užtenka dešimčiai
So. Boston 27. Mass.
Labai
įdomi
knygutė
šituo
svarbiu
mėm per “Keleivio” Mote- skaitymų. Kaina 50 centų. bo, tai nurodo kur reikia žmonių pavalgyt.
klausimu. .Ją turėtų perskaityti kiek
ŠACHO SUŽADĖTINĖ
vienas katalikas ir socialistas. PaRemkit biznierius, kurie
kreiptis. Jeigu būna rei Prie kepsnio galima duo
rašė E. Vandervelde, vertė VarduGRAŽUS RANKINUKAS Iš JUOSTELIŲ
ti
bulvių,
morkų
ir
kitokių
nas. Kaina ................................... 10c skelbiasi “Keleivyje.”
kalas, ji duoda ir finansinės
pagalbos. Ji rūpinasi, kad priedų.
M a m y t ė Labai Dėkinga
jauni raikai nepaklystų,
Vinegretas
iš
Vėžiukų
kad mergaitės nepatektų i
(Shrimp Coektail)
blogas rankas, kad senoms
Svaras vėžiuku <shrimpų).
moterims nereikėtų vargti.
Mamytės gimtadienio pro\
šaukštas svogūnų.
ga
užrašiau jai “Keleivi.” ’
Travelers Aid organiza 2 šaukštai raug. agurkų,
Ji
labai
dėkinga ir sako:
cija buvo Įkurta prieš 50 šaukštas petruškų.
“Gera mano dukrelė, la
metų ateiviais rūpintis, kad šaukštas žalio pipiro,
bai gera! Kad visos dukre
jų neišnaudotų visokie suk šaukštas cukraus.
lės butų tokios geros ir sa
puoduko alyvos.
čiai. Vėliau ji išplėtė savo
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
veiklą plačiau ir dabar tei 3 šaukštai uksuso.
leivį.’ Aš skaitau naudingus
Keli
lašai
česnako
sunkos.
patarimus
Moterų Skyriu
kia pagalbos visiems kelei
Druskos.
je. skaitau kitus Įdomius
viams, o ypač moterims ir
straipsnius ir žinias. Man
jauniems vaikams.
šian Pavirink vėžiuku? apie 10
labai patinka ‘Keleivis* —
dien ji turi daugiau kaip minučių su keliais lašais le
ačiū,
dukrele, ačiu’\.
1,500 tarnautojų ir apie 1,- mono sulties. Kai atvės, iš
Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaęrti? Už
000 bendradarbių užsieny. lukštenk juos ir pasalink
3
dolerius
“Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
Jos pagalba teikiama vi juodas gysleles. Sumaišyk Graži Persijos šacho sužiemytes
per
čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip
siems nemokamai, nes ją visus prieskonius (svogūnai dotinė, Soraya Esfandayeri.
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:
užlaiko Amerikos žmonės ir kitos daržovės turi būti praneša, kad ji atideda ves
savo aukomis. Tai yra lab smulkiai sukapotos) ir visą tuves iš priežasties ligos, ku
Paikus moteriškas rankinukas padarytas iš atlasini^"juos
Keleivi*
daringa Įstaiga.
mišinĮ užpilk ant vėžiukų. ri gal yra širdies, o gal ir
telių atrodo dailiai ir tinka prie bet kokios suknelės.
CCAU.
<36 E. Broadvray,
Sa. Boeton 27, Mate.
Pastatyk i šaldytuvą bent diplomatiška.
į

į

c nzi

du

žiru
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Nr. 2, Sausio 10, 1951
'slaptingi užrašai padangėse ir
vis negražus, žmonės visame
krašte apie nieką daugiau ir ne
kalbėjo, kaip tik apie nemato
mosios rankos paslaptingus už
rašus.
Slapti pranešimai iš
IRO Turkijoj
Izraelio Galybė
.
.Maskvos sakė, kad ir virš StaInternational Refugee Oi-J Izraelio premjeras, Ben lino SOc5tinės pasirodė negražus
ganization (IRO) pasiuntė Gurion, kalbėdamas parla- užrašai. Virš Kijevo milžiniš
trijų asmenų komisiją j mente praeitą savaitę sakė, kas raidės danguje sakė “LE
Turkiją susipažinti su da- kad Izraelis dabar esąs dvi- NINAS APGAVO,” o Maskvo
bar iš Bulgarijos išvaromų gubai stipresnis, negu jis je vienas užrašas sakė: “ŽMO
250,000 turkų materialine buvo 1948 metais, kada bu- NĖS BADAUJA VADAI TUN
padėtimi. IRO mano, kad vo kariaujamas "nepriklau- KA.” Gavo savo dangiškus pa
ji sugebės padėti turkams somybės karas.” B. Gurion rašus ir Londonas, ir Paryžius,
kiti pasaulio didmiesčiai.
jų išvaromus tautiečius pri- įspėjo žydus, kad Arabų ir Pagaliau
virš New Yorko pa
imti ir gal sugebės padėti kraštai nori “antro rundo,” sirodė didžiulis užrašas “BAS
jiems Įsikurti Turkijoj.
o todėl žydai turį būti apsi TĄ RDS.” New Yorkas buvo
ginklavę iki dantų.
pirmas miestas, kur dėl šitokio
Vokietijos Plienas
negražaus užrašo danguje kilo
Ispanijos Armija
panika.
Ji kilo dėl to, kad
Vakarinė Vokietija pra
7-toj
Avė.
užsidegė vienas na
eitais metais pakėlė savo Ispanija šiuo metu turi mas, namo siena griuvo ir už
plieno gamvba iki 12,121,- 300,000 vyrų armiją, bet ta mušė nemažai žmonių, žmonės
263 tonų, arba pagamino ami> -vra. aPginkĮuota
pradėjo panikoje lakstyti po
visą milioną tonų daugiau,' s€.nu^ja.^s ^nklais ir, reika- miestą, mindžioti vienas kitą ir,
r.egu Aliantai buvo sutarę
įštikus, vargu pajėgtų pagaliau, panikos pagauti, pra
leisti jai gaminti. Vokieti- kautis prieš modemiškai dėjo bėgti iš miesto, panika
jos plieno gamyba pakelta įginkluotą kariuomenę. Jei greit virto teroru, persimetė į
dėl didėjančio pareikalavi- . Amei'ika duotų ginklų įspa- kitus miestus ir po viso pašau
mo Europos ginklavimosi ina* ^kosi gali sumobilizuo- lio didmiesčius žmonės, kaip iš
ėję iš proto, pradėjo bėgti Į
ti milioną vyrų.
pramonėj.
kaimus, susidariusios gaujos
Indonezija Grasina
pradėjo plėšti kaimus ir mies
Sabotažas Kanadoj
tus. Kaimo gyventojai pradėjo
Indonezija ir Olandija
ir rezultate kilo visų ka
Kanados armijos kalbė buvo sutarusios iki 1950 gintis
ras prieš visus. Visoki tvarka
tojas Toronto, Ont., mies metų gruodžio 27 d. išspręs suiro ne tik Amerikoj, bet vi
te sakė, kad Kanados ko- ti ginčijamą klausimą, kam same civilizuotame pasaulyje ir
mumstai turi suorganizavę luri prjklausyti Vakarinės net bolševikų geležinė discipli
pogrindyje
sabotažninkų Gvinejos teritorija. Bet de na neatsilaikė prieš kilusią pa
giu peš, kurios jau pasirodė rybos neaavė rezultatų ir niką. susmuko ir stalininė “ci
ir savo “darbu/ Sako, ko- dabar Indonezija skelbia, vilizacija.”
munistai bandė susabota- kad olandai Vakarinę Gvi Iš menkos priežasties, žmo
žuoti miliono dolerių vertės nėją valdo “be Indonezijos nės Įpuolę Į paniką ir sužvėrėję,
patys sunaikino visą musų ci
Įrengimų Toronto ginklavi respublikos pritarimo.”
vilizaciją.
mosi įmonėse.
Ar toks “civilizacijos galas”
Graikija-Jugoslavija
yra geresnis už atomini galą.
Marshallo Planas
į 1950 m. lapkričio 27 d. palikime nesprendę.

KORĖJOS KARO AUKA

|lš Plataus Pasaulio

<>S'>'%k<įČkįc^'X;y<į^v<yC-.-..-.-S'

Puslapis Sepuscaa

.protestavo, bet nariai tam PARDUODAMI TINKLAI
pritarė, net ir tie musų bol-j
ŽUVIMS GAUDYT
ševikėliai, kurie norėtų ma-Į Žvejams, kurie daro pragyvenimą
rvti
tyli

Llnho
Kiuoe

iškalta
lsKettą

^tnlinn

zuvų- mvs luril" ,lu tinklu
otaiino ,pajų>
tikro krajaVo lininio siūlo,

lr‘j¥
savo
daru..
-linkiai turi iw
, jardu ilgumo ir 2‘.- jardų platumo.
Jais galima ištraukti is karto nuo
1500 iki 606 svarų žuvų. Kas norėtų
juos pirkti, tekreipiąs! šiuo adresu:

vėliavą, nedriso prieš Ame-'»nki
.,
...
'.....
,
nkOS VeliaVOS įsigijimą balisuoti.
C. K. Braze.

M. M.,
46 Ellsv.orth St.,
\Vorvester, Mass.

(S)

Maikio ir Tėvo Kraičiui

PARDUODU KNYGAS IR
Musų malonus skaitytojai,
ŽOLES
atsinaujindami laikraštį ir už
sisakydami
“Kele'vio kalendo- Sveikata ligoniams—(lydymas ligų
..
.... lietuviškai, angliškai ir lotiniškai —
nų 19al metams, prisiuntė šaknimis ir augmenimis—Jų vardai
mums daug Nauiu Metu sveiki- Paaskinimai lietuviška:. Kama $1.00;
mmų ir pridėjo laikraščio su- Dainos ir Deklamacijos ........... 25c
'stiprinimui auku. Atsiuntė:
Lošimas Kaąyrom iš Pinigu . ...25c
’

Karo pabėgėlis Korėjoj susikrovė Į vežimuką visą savo
mantą ir traukia Į pietus, bet kur jis ras prieglaudą nie
kas nežino. Tokiu pabėgėlių dabar Korėjoj yra milionai.

KorespondencijoS

a,
Po $l.€>0
ta

Trejos Devynerios stambios ....5Oc
Sh\\ager \ervų žolės—$1.25. Trukžolės $1.00
Včrkietis iš Valerijonai $1,</O, Ramunėlės 75c.

>«■
t-a
Mrs. C.

ol

.iš Chicago, Ilk, K.
Norton, VV. \ a., ir V. Kalvelis _\uo reumatizmo .......................... 75c
Brooklvn N Y.
(Nuo bronchičio, kosulio, dusulio 75c
*
’
..
.. Nuo vidurių užkietėjimo ............ 75c
Po SI—J.
Puskunigis iŠ Taipgi turiu visokių žolių knygų,
Cleveland. Ohio. J. Masys iš kuri°j -vra surašyta sii vardų. (4)
PAl’L MIKALAUSKAS.
Montreal. Canada, W. Koris iš.
73 (ompton St„
Cliffside, iv.
N. o.,
J., R. ^vurei
Zolner u.
iš
l^imsiuc,
lio-.ton 18. Mass.
Paterson. N. J., ir Mrs. A. Lu- i ■---- - ----------------------------------šas iš Woodbury, Conn.
APSIGYVtNK FLORIDOJ
Po 50c—Žekonis iš Cleveland,’
Miami Miestc
! Ohio. J. Levulis iš Detroit,
' Floridoj visada šilta, gražu ir
i Mich.,
Andrekus 1S Oak i sve;ka. ’faį kodėl neapsigyventi čia

PRANEŠIMAS PITTSBURGHO
IR APYLINKĖS DRAUGIJOMS iburgh,
?*wn/

Pa., A. Shones iš Dai-,į mų ir
ir biznių
bizni pardav
pardavįmuį. jo ofisa.G)
įlas, Pa., P. Yakus iš Philadel- randasi kartu su
Bt RGEss
realty
Pittsburgho ir apylinkių iki malonaus pasimatymo phia. Pa.. P. Mankus iš Black- * 6623
Bb»ca>ne Boulevard
Miami, Florida.
draugijų metinis suvažiavi draugijų suvažiavime sau stone, Mass.. A. Laucevičius iš

SVS-Sf&tt
mas Įvyksta sausio 28 d., sio 28 d., Lietuvių Piliečių Rockford. 111.. W. E«e iš CMcago. III., ir Mrs. A. Endriulis Fla.
2:30 vai. po pietų. Lietuvių Svetainėje.
Piliečių Svetainėj, 1723 ALT Pittsburgho Syriaus iš Georgtown, III.
Visiems draugams
ŽALIOJI MĖTA
Jane St., South Side. Pitts
Valdyba:
ra.ščio palaikymą tariame šir
Žalioji Mėta (Varliaburghe, ir šiuo kviečiame Pirm. Adolfas Paleckis.
metėl yra ir buvo
dingą ačiū.
vartojama per šinitvisas organizacijas, klubus j Vice-pirm. Petras Pivaronas,
— mečius kaipo naminė
ir kuopas išrinkti ir prisius-1 Sek r. S. Bakanas.
( " I gyduolė. Žalioji MčPAIEŠKOJIMAI
i
ta yra gera nuo šla
ti savo atstovus i tą suva Ižd. J. Grėbliunas.
pumo susilaikymo ir
Paieškau Prano Apulskio (Ameri- 1
nuo karščiavimo šla
žiavimą.
koje jis vadinosi Frank Opulskis
pumo kanale.
Gerai
Jis
parvažiavo
iš
Amerikos
į
Lietu
Šiame draugijų suvažia
Žaliąją
Mėtą
gerti
MIAMI, FLA.
vą dar prieš Pirmąjį Karą. Dabar
nuo nereikalingų vėvime bus aptarta Lietuvos
girdėjau, kad gruodžio 23 d. atvyko
Yra taipgi sakoma, kad ji
j laivu “Blatchford” į New \ orką. Jis
ra nuo akmeninės ir vandeninės
nepriklausomybės 33 metų
Musų Naujienos
yra brangus musų senuos draugas. *
vidurių išpūtimo ir nuo
Jei kas žmo, kur jis gyvena, malo___ gazų viduriuose, nuo
sukaktuvių minėjimo pasi-1
. , ‘ kenksmingų
prisiųsti man jo adresą, uzz
• traukimų, sukimų ir visokių nesma
__ ; bus išklausyta
__
Mrs. A. Navickienė gy ii nės
ruošimas
busiu latai dėkinga.
<4) gumų viduriuose. Pasidaryk arba
S.
Per 11 mėnesių 1950 me- Jugoslavija ir Graikija po
Mrs.
D.
Intas,
Amerikos Lietuviu Tarvbos!^u^re^e apsiąrveno pas p.
tos iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik
118 E. 4th St..
į nori. Svaras šitos Mėtos kainuoja
tais pagal Marshallo planą Į kelių metų pertraukos pasi- Netv York. N. Y.
Mt.
Vemon,
N.
Y.
Pittsburgho skyriaus valdy-^ D- Kaulakms, kol sutvar$2.00, o pusė svaro—$1.00. Prisiun
Anglija gavo iš Amerikos keitė ambasadoriais ir dačiam į namus.
bos
narių
pranešimai,
kas
nupultojo
namo
reikaPaieškau pusbrolio Prano Nauja
Ką Jie Žino?
$463.900,000 vertės Įvairių bar veda derybas dėl atstalio. kilusio iš Jonienų kaimo, Švent
ALEXANDER’S CO.
buvo nuveikta praeitais mev
ežerio parapijos.
Jo motina yra
gerybių, Prancūzija—$373,- tymo normaiiškų prekybos, Gerbiama redakcija ’
414 W. Broadway
Mrs.
J.
Gruzda
su
sunuAgota Mulioliutė-Naujalienė, mano
Lietuvos
laisvinimo
...............
....
......... . ■
- .
South Boston 27, .Mass.
motinos sesutė. Prašau brolelis at
000,000. Italija—8275,300,- gelžkelių, oro ir pašto susi- kad Įdėjote mano pastabas dėl tais
darbe. Taip pat yra n urnačia iš Racme,
arba jį žinančiųjų pranešti
000. Iš viso per 11 mene- siekimo santykių, Jugosla- lietuvių ir lenkų kritikos. Aš tomą, kad šiame draugijų ^.1S” ir V10-) nu31Pir^° Mia- siliepti,
man jo adresą. Busiu labai dėitinNUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ
<3)
sių Amerika davė 17 Euro-i vija jau grąžino Giaikijai manau, kad butų daug geriau, suvažiavime ir iš ALT cen- n]1 Beach namą. Paug n ga.
Marcelė Matonienė,
Skaudžiu Žaizdų
89 Wilson Street,
pos šalių ūkiškos paramos nemažai pilietinio karo me- jei mes vieni kitus pamėgtume tro vienas iš vykdomojo ko- kitų atvažiuojančių čia apHaverhill,
Mass.
ir pamiltume šią musų naują
IK ODOS UGŲ
už $2,431,000.000.
!tu išvežtų vaikų.
tėvynę, kurioj mums visiems miteto narių padarys prane- sidanyt! susigundo n nu- Paieškau pusbrolio Jurgio Mus Tie. Irane kenčia r.uc SENŲ, AT
dau teikio. kilusio iš Bitikių vals.. Vai VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie
yra gerai. O dabar noriu pa šimą, kiek jau yra nuveikta sPer^a nuosavybes,
guvos par.. išvvkusio Brazilijon prieš negali ramiai sėdėti ir naktimi*
nes jų užsisenėjusios žaiz
minėti kitą reikalą.
Lietuvos išlaisvinimo darbe giausia tokių atvyksta iš 25 metus. Jis pats, ar kas apie ji miegoti,
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti
Chicagos.
žino.
malonės
atsiliepti
šiuo
adreVieną sekmadienį girdėjau, ir apie Tarybos užsibrėžtus
(2) tą niežėjimą ir spaudėjimą senų,
Žmones, atvykusius iš
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite
kaip per vieną radio buvo kri ateities darbus ypatingai
Pranas Musteikis,
LEGULO Ointment. Jų gydomos
205
IJoyd
St.,
Kitą
dieną
Ėjo.
Trečią
dieną
pažinti,
tikuojant: dipukai, sakė. kad šiame kritiškame momente. “Norių.” lengva
ypatybės palengvina jūsų skaudėje
Civilizacijos Galas
New Haven, Conn.
'virš Chicagos vėl pasirodė nau- jie meluoja apie Lietuvą, kur
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
1S_J.V ^aznj
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių
Dabar dažnai kalbama apie jas užrašas. šį kartą nematoma dabar žmonės gerai gvvena Aš kada Amerika kanu su vi- XPac
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
APSIVEDIMAI
SU lnisviiniu
laisvuoju nasanliu
pasauliu nm-i
ruo lUtVU 11 siauietisko apmusų civilizacijos galą. Sako. ranka parašė “CRAP.” Ir šį norėčiau žinoti, ką ta asaba ži su
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISL
Paieškau apsivedimui vyrų nuo 50 Taipgi pašalina perštėjimą ligoe
atominis karas gali tą galą pa ;karta niekas nematė lėktuvo, no apie dabartinę Lietuvą po šiasi Į didžiąją kovą prieš|sirensnmo*
iki 65 metų amžiaus. Aš esu 50 vadinamos ATHLETE’S FOOT. sodaryti. Bet vienas rašytojas, jyg tikrai nematoma ranka bu- rusais? Kas jai pasakė, kad tautų pavergėją rusų bolše
m. ir 5-5 aukščio, gražaus sudėjimo, stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų
L-nnrisi
roncria sveiko kūno ir proto, ne girtuokle, tarppirščių. Jos yra tinkamos varPhilip Wylie. “suplanavo k*'Į tų tas raides parašiusi, žmo- tenai yra geras gyvenimas ir vizmą. Šiame suvažiavime
44
1
;joraugisKa,
draugiška, turiu
...
_
,
.
-----*
turiu gera
gera darbą
uaiujj ir my- toti nuo džinstančios ir suskilusia
tckį musų civilizacijos galą. Jis n~s pradė.io nervuotis. Pakilo iš kur tas kalbėtojas žino. kiek ,bus rinkimas
Jos yra gero- gy
.Tarybos narių žiemos laike du pikniku, n>u ramų gyvenimą, bet vieienai nuo- odos.
norėčiau susi- duolės nuo visų išvirši
“pranasauja toki galą:
(lėktuvai Į orą ir bandė tas rai- ten yra mokyklų Vilniuje ir sekantiems metams: bus sausį0 28 d. ir vasario 25 d.JSu sau'^rlug^kiu
draugą tokių 0^
pat pažiūrų nių odos ligų. LEGU
19-53 metais rugpiučio 9 d.
išsklaidyti, bet vos lėktuvas Kaune? Juk jis ten nebuvo ir aptariama ir kiri bendri F Mockaus vaisiniame dar- kaip *ir aš. Su pirmu laišku prašau LO Ointment suteiks
parašyti viską apie save ir įdėti jums pagelbą nuo nu
virš Chicagos “Loop” padangėj spėja jas kiek apardyti:, jos ir niekas iš amerikiečių nėra ten Pittsburgho ir apylinkės lie- že.
pašto ženklelį atsakymui.
<3) vargusių, perštamų ir
niežiančių kojų. Legulo
nematoma ranka pradėjo rašytč vef susirikiuoja. Mokslininkai buvęs, o visos tos “žinios” atei
Mrs. M. Žukienė,
tuviški reikalai.
BALF’o 39 skyrius irgi
. General Delivery,
j Ointment yra pardaodideles radęs. Parašė N. pas pradėjo tyrinėti, iš kokios me- na iš rusų. kurie Lietuvą laiko
! damas po 75c., $1.25 ir
Brooklyn. N. Y.
Lietuvos neprikkusomy- ‘engia du pikniku, vasario ------------------------------------------------------- ! $3.50. Pirkite vaistinėse
kui U, paskui T ir S Iš€.i° džiagos tos raidės padirbtos, pasigrobę. Jei banditas imtų
našlės nuo50 iki 65 me- ; Chicagoj, apylinkėse ir
NUTS. žmonės žiuri, galvas jie prirašė ilgus painių žodžių skelbti, kad jo auka yra laimin bės minėjimo dieną yra U ‘f yasano 18 d. Eengia- tų Paieškau
ir r.uo 175 iki 200 svarų svorio,; Mihvaukee, arba siųskit
Prašau! pinigus' į
(11-1)
kraipo, visaip spėlioja, šaiposi. raportus, bet reikalo neišaiški ga ir patenkinta gyvenimu, ar renkamos aukos Lietuvos s* viešai pasirodyti n musu nemažesnės kaip 5 pėdų.
LEGULO. Dept. t,
rašyt lietuviškai ir kartu prisiųst sa
Kas ypatingai žmones stebino, no. Tuo tarpu padangėje pa gi mes įtikėtume, jei pačiai au laisvinimo darbui remti, ozonas. Beveik kiekvieną vo
4847 W. I4th Street,
atvaizde.
(SJ
CICERO 50. ILL.
A. Arcikauskas,
kad tos raidės puikiai laikėsi sirodė dar negražesnis keturių kai burna yra uždaryta.
seKmadierų
turėsime
koki
tas
darbas
neturi
sustoti
iki
659 Bridge Street,
krūvoje ir nesukiužo, kap su- raidžių žodis, kuris mokslininkų
nors parengimą, todėl atvy
Grand Rapids, _________
Mich.
Aš turiu Lietuvoje seserį, pa
Juo didesnė bus Tavo
k i ūžta durnais parašytos rekla buvo fotografuojamas, bet be lei Kauną. Jonavoj, bet 4 me musų gimtasis kraštas ne kusieji svečiai neturės proIeškau
gyvenimui
draugės,
tik
ne
LlėtUVai
gelbėti auka, JUO
bus išlaisvintas iš žiaurios
minės raidės padangėje. Tas jokio rezultato.
tai negaunu iš jos jokio laiško. rusų bolševiku verriios. To-jš°s nuobodžiauti,
biednos. nes man reikia pinigų biz- Tėvynė buS TaU labiau de
nepuikus žodis geroj tvarkoj
Aš jai po karo nusiunčiau mais- dėl kviečiame dizurijas šį1 Lietuvos nepnklausomy- per laišką.
(2> kinga. Aukas priima Ame
nuplaukė virš Chicagos didmie Greit ir kituose Amerikos to.cukraus. miltų, iš viso pada
John Balčiūnas,
rikos Lietuvių Taryba ir jos
miestuose pasirodė panašus pa- riau paketą 32 svarų ir pasiun reikalą apsvaretyti ir pagalins šventę rengia bendrai
Essex Sųuare,
sčio.
skvriai.
4
Essex,
Conn.
savo itales skirti didžiamus» miest0 1,etuvl£čiau. Sesuo man prieš tai bu
Lietuvos laisvinimo:į°s organizacijos klubas.
vo parašiusi, kad aš nieko ne- jam
Rink- S.LA £u0Pa, P'AįF<> sky
siųsčiau jai. ba “mes negausi darbui savo auka
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

KAS MUMS RAŠOMA

AMERIKOJE
Didžiausia ir Turt»nfiausia Lietuvių
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2^00,000.00.

Savo nariams ligoie pašalpą ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
__
Susivieniji.-no 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 Suaivienijimo » metų Jubilienms Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu Ir pr*»*yk
*eimos na

rius. Kreipkis pas vietinę kuopę arta i Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. JOth SU
Nuw York 1, N. Y.

me. gaus kiti.” Aš nepaklau
siau. padariau paketą ir nusiun
čiau. Tada gavau kortelę, ku
rioj sakoma: Sesul, nesiųsk
man irieko. pati valgyk, aš tu
riu visako, esu bagota. . . .
O kada tuoj po karo pirmą
laišką parašė, tai sakė, kad na
mai sudeginti, gyvulių nėra,
žemė suarta bombomis ir sakė,
kad neturi ką valgyti, “kasdien
valgom tą patį.” Paskui stai
ga pasidarė bagota. o dabar jau
4 metai nei lar'ško, nei kokios
žinutės nėra.

darni

atstovus malonėkite

rinkti vieną atstovą nuo Visi vietiniai lietuviai ir at
draugijos ir po vieną atsto vykusieji čia svečiai ypa
tingai prašomi Lietuvos ne
vą nuo dešimties narių.
priklausomybės
minėjime
Taip pat šiuomi kviečia • dalyvauti.
me visuomenės veikėjus,
draugijų darbuotojus ir vi Musų klubo nepaprasta
sus geros valios lietuvius, me susirinkime gruodžio 18
nors ir nebūnant draugijų d.' buvo svarstoma naujos
atstovais, dalyvauti šiame konstitUcijos projektas. Ko
suvažiavime su patai iamuo- Hjjgjjaj, ųurį j-engia konstiju balsu ir gerais sumany tucijos pakeitimus, duoti
mais.
Suvažiavimui pasi nurodymai, kad nariai i
baigus graži vakarienė " klubą gali būti priimami
draugiškas pobūvis
nuo 16 metų, Įstojamasai
Su broliškais linkėjimais mokestis $1, nario mokestis
77n -7; '' metams—$1,20.

Aš čia pažįstu nemažai vilenskinių, kurie po karo rašė ir
gaudavo laiškus, bet dabar jąu
ilgas laikas nebegauna jokios
žinios nuo savųjų.
ką rusai nori mum.“ įkalbėtit „ Olivinas inpiė narinlv
Vėlinu visa gerb Keleivio" į
Simnas įnese pasiulyTodėl man atrodo, kad tie
redakcijai.
i^ą,
kad klubas įsigytų
žmonės, kurie čia Amerikoje
giria gerą Lietuvos gyvenimą,
Marga Yilenskinė. Amerikos ir Lietuvos vėlia
vas. “Raudonieji” prieš tai Į
nieko nežino ir tik pasakoja tą,
Hudson, Mass.

JUOZAS STALINAS
— arba —
Kaip Kaukazo Razbaininkas 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 plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia,
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė j j nusineš?
Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
South Boston 27. Mass.

Nr. 2, Sausio 10, 1951

KELEIVIS. SO. BOSTON

Aštunto

KORĖJOS FRONTAS VtL JI D A

Vietines Žinios

“Keleivio” Kalendorius
PARSIDUODA
Gubernatorių* Dever
1951
Metams
Norwoode
Išdėsto Savo Programą
Senas So. Bostono Lietuvių
Piliečių Draugijos Namas,

kalendorių kuris randasi prie 309 E St.,
Sausio 4 d. gubernatorius “Keleivio”
Paul A. Dever buvo įves 1951 metams Norwoode ga South Bostone. Kaina—$15,000.
dintas naujam dvejų metų lima gauti Lietuvių Svetai Kreiptis j South Bostono Lie
terminui gubernatoriaus pa nėje pas drg. Povilą Kručą. tuvių Piliečių Draugijos valdy
bą: 368 W. Broadway, South
reigoms. Ta proga guber Kaina 50 centų.
LIETUVOS ŠVENTĖS
GABIJOS CHORAS
Boston, Mass.
(?)
natorius išdėstė savo val
MINĖJIMAS ARTINASI
ĮŽENGĖ Į 1951 METUS
RADIO PROGRAMA
džios programą musų vals
i
Ar Žinot Kur Ką Gauti!
tijoj.
Vasario 18 d., 2 vai. po Dar senaisiais 1950 me
Lietuvių
Radio
Korp.
ra

Mes pranešam, kad turima mo
Gubernatorius pabrėžė,
pietų Bostono lietuviai mi tais visiems gerai žinomas
šų krautuvėj visokių mašinų iidio
programa
šį
ateinanti
kad svarbiausias šio mo
randavojimui. kaip tai Floor San
nės Lietuvos nepriklauso Gabijos Choras užbaigė sa
sekmadienj per stotĮ WBMS ders, Wall Paper Removers, Boat
mento
reikalas
yra
civilės
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
mybės šventę So. Bostono vo sėkmingus darbo metus
1090 kil. (netoli WBZ sto sokių pentų, varnišių, sienoms po
apsaugos
stiprinimas.
Fe

aukštosios mokyklos audi prie gražiai išpuoštos kalė
pierių, plumbing, elektros reikme
deralinis Įstatymas užkrau ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės
torijoj. Minėjimą organi dinės eglutės. Kiekvienas
na valstijoms didelę atsako te bus sekanti:
zuoja Amerikos Lietuvių narys tapo apdovanotas
Flood Sq. Hardvvare Co.
mybę civilės apsaugos sri
1— Muzika.
A. J. ALEKNA, Prop.
Įvairiomis dovanėlėmis. Bu
Tarybos Bostono skyrius.
'628 E. Broad»ay,
Sa.
tyje
ir
valstijos
iždas
turės
2
—
Dainininkai
Aleksan

Programoje
numatoma vo valgyta, gerta, dainuota
Tel.
SO
8-4148
pakelti nemažai išlaidų. Į dras Griauzdė ir Stasys Atmažai kalbų, bet puiki me ir šokta. Gražu buvo žiū
tą
darbą gubernatorius kočaitis iš Nashua, N. H.
ninė programa, gyvieji pa rėti. kaip gražiai, lietuviš
kvietė
musų valstijos seime 3— Magdutės Pasaka.
veikslai ir daug kitų Įvai koje dvasioje, tiek vietinis,
Tel. SO 8-2805
li, kad vieningai imtumė
rumų. Visos lietuviškos or tiek ir naujai atvykęs jau
DAKTARAS
mės to uždavinio sprendi Po programos prašome
ganizacijos kviečiamos ap nimas šnekučiavo, linksmi
parašyti
laiškeli
ar
atvirutę
mo.
/. L. Pašakarnis
tarti dalyvavimą musų se nosi. Jautėsi jauki šiluma,
Pasitraukusi iš šiaurės JT armija Korėjoj buvo užėmusi
| stotĮ WBMS, Lithuanian
Kitas
svarbus
klausimas,
žemėlapyje parodytą liniją. Dabar kiniečiai jau išvarė
nosios tėvynės šventės mi gražus bendradarbiavimas.
OPTOMETRISTAS
kuri gubernatorius iškėlė, Program, 35 Court St., Bos
JT
jėgas iš Seoulo ir veržiasi toliau j pietus.
nėjime, o visi lietuviai, kaip
Ofiso valandos:
yra balsuotojų lapkričio 7 ton, Mass., o biznio reika
kasmet, taip ir šiemet ne Po pirmosios choro repe
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
lais
rašykit
ofiso
adresu
:
ticijos
1951
metais
choras
d.
priimtas
referendumo
Seredomis:
abejojamai gausiai susi
Pp. ŠALNOS GRĮŽO
Dorchestere Šauni
Nuo 9 ryto iki 12 dieną
keliu pagerintas senelių ap 502 E. Broadway, So. Bos
rinks i tą musų tradicinę išsirinko naują valdybą,
ton
27,
Mass.
IŠ ATOSTOGŲ
Pupelių Vakarienė rūpinimas.
kad
ir
šiais
metais
choras
Gubernatorius
447 Broadvvay
šventę.
Steponas Minkus.
SO. BOSTON, MASS.
galėtų dirbti ir eiti savo už
mano, kad tą balsuotojų
sibrėžtu keliu. Naują val švenčių proga, Lietuvos Pupelių vakarienę rengia pageidavimą teks vykinti NEPAVĖLUOKITE
SVETIMŠALIŲ
dybą sudaro: J. Kirmelevi- garbės konsulas, adv. A. O. Dorchesterio Lietuviu Pilie- gyveniman, bet nenurodė,
ĮSIGYTI NAMUS
REGISTRACIJA
Tel. AV 2-4026
čius
—
pirmininkas,
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iš “kostumerių.” I. Ruby pirmyn. Nors ir daug pra
409 W. Broadnray
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Valdyba.
SOUTH BOSTON. MASS
yra buvęs Bostono miesto kaito mielam chorvedžiui J. grupių veikla ir puikus ben dėl pakėlimo senatvės pen
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
Office Tel. SOboston 8-0948
tarybos naiys.
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7— Vaistas nuo inkstų skaue
to teisėjo pašalinimas bus choras jau sklandžiai trau
Weet
Roabary. Maee
1,300 šelpiamųjų visai iš
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dėjimo.
legališkai įvvkdytas tik ta kia visas operetės dainas.
Praėjusį
sekmadienĮ
da, kai visas aukštasis teis Individualios partijos vis SLA U Apskričio Banketas braukta iš šelpiamųjų tar YMCA Dorchestere pašven Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už
po, o 317 šelpiamųjų laikimas ji pasmerks ir kada dar šlifuojamos, kad kuo
tino kertinį akmeni savo kiekvieną numerį $1.00. Pini Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013 Į
nai
nebegauna
pašalpos.
Iš
seimelis jam iškels kaltini vykusiau pasirodyti visuo- Susivienijimo Lie tuvių
viso musų valstija tikisi su naujo pastato, kuris kainuo gai, čekis ar money orderis iš
mą. Iki to laiko tas teisėDr. J. C. Seymour
Amerikoje antrasis apskri taupyti apie 5 milionus do ja apie 100,000 dolerių. kalno. Adresuokit:
(51-1)
*
Imenei.
jas keta ir toliau eiti> teisėNaujų Metų dieną Hyde
(LANDŽIUS)
Joseph Machinskas
pilnas tys, apskričio organizato lerių senelių šelpimui.
Gabijos Choras
jo pareigas.
Parke YMCA skyrius ati
295 Silver Street
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
energijos, užsimojimo, su riams pagerbti kovo
South
Boston
27,
Mass.
dengė
savo
naujuosius
gim

(March)
4
d..
So.
Bostono
savo gražiu lietuvišku jau
Vartoja vėliausios konstrukicijos
DORCHESTERIO KLUBO
X-RAY Aparatą
Mirė Dr. Frederic Stuart nimu varo ir be poilsio vis Lietuvių Piliečių Draugijos METINIS SUSIRINKIMAS nastikos rumus.
Pritaiko Akinius
naujojoj
auditorijoj
rengia
varys tos nepaprastai mums
FOURTH ST. JUNK SHOP
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
Daugeliui lietuvių žino- mielos ir širdį gaivinančios banketą.
Susirinkimas Įvyks sau-, Pranešimas Evangelikams
Dabar
Atidarą
Bizniui
534 BROADWAY.
Numatyta Įdomi ir graži šio 12 d., penktadieni, 8
Mas So. Bostono daktaras, lietuviškos dainos vagą.
SO. BOSTON, MASS.
Frederic Stuart, mirė sausio; Nuoširdžiai visi padėkime programa su daugybe neti vai. vakare, savose patalpo Visi lietuviai evangelikai,1 Perkame Visokį Džionką ir
2 d. Long Island ligoninėj j jiems! Juk jis tik iš meilės kėtinumų dalyviams. Gas se, 1810 Dorchester Avė. senieji ir naujieji ateiviai
Vartotus Dačktus
DR. G. L. KILLORY
Bostone, sulaukęs 90 metų jr prisirišimo vykdo tai. kas padinės jau dabar nemiega Visi nariai kviečiami daly su šeimomis, kviečiami i
Mokam Aukštas Kainas
susipažinimo
arbatėlę,
kuri
18 Tremont St, Kimbal Buiiding
amžiaus. Daktaras virš 50'gludi kiekvieno iš musų šir- naktimis, rūpinasi kuo ska vauti, nes bus svarbių rei
Už 100 sv. geležies 75c.
....
Kambarys 205
Įvyks sausio 14 d., sekma Baltas vatos matracas SI.
niausiai pavaišinti visus at kalų aptartimetų praktikavo mediciną j dies gelmėje.
—L. K.
BOSTON. Tel. LA 3-2371
dieni, 4 vai. po pietų. San Plaukų matracas $2—$3.
vykusius. Bus geras orkes
So. Bostone ir yra daugeliui į
arba: SO 6-2044-J
Valdyba.
SPECIALISTAS
KRAUJO, INKSTŲ
daros klube, 124 F St., So.
tras.
lietuvių patarnavęs. Jis iri BLOGAS GIMTADIENIS
Popieros 100 sv. 75c.
IR NERVŲ LIGŲ
Bostone.
Todėl visi malonėkit pa
pats pažinojo daugybę lie
Daro Kraujo Patikrinimą Senteokal
MYER
Numatoma programa ir 171 KLAUSKIT:
sižymėti SLA antrojo ap
tuvių ir gerai su musų tau
VALANDOS:
W. 4th St- kampas B St
Nuo 9 iki 6 kasdien.
vaišės.
Įėjimas nemoka
skričio banketą.
Butinai
tiečiais sugyveno. Daktaro
Tel. SO 8-9117
Šventadieniais uždaryte.
mas.
reikia nuvykti kovo 4 d.
kūnas buvo sudegintas kre-j
(2)
Rengėjai.
BORIS BEVERAGE CO.
Iki malonaus pasimaty
matorijoj sausio 4 d.
mo šauniame bankete.
Kambarys
f

—L. K.

PRISIMENA BRINK’O
APIPLĖŠIMĄ BOSTONE

Farmerių Atstovų
Suvažiavime Worcestere

Bostono spauda “meti
nių” proga prisimena dar
neišaiškintą Brink’o pinigų
gabenimo Įstaigos apiplėši
mą, kur vagys atėmė iš
ginkluotų pinigų išvežiotojų pusantros tonos grynais
pinigais, 1,250,000 vertės.
Tas garsusis plėšimas Įvyko
pernai sausio 17 d.
ALT Skyriaus Posėdis

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyriaus posė
dis Įvyksta ši trečiadienį,
sausio 10 d., L. P. Draugi
jos name. Pradžia 8 vai.
vakaro.

9

71 metų Joseph Mastrvianni
beminėdamas savo gimtadie
ni susibarė su žmona ir laike
peštynių užmušė ir žmoną ir
savo giminaiti.
Teisme jis
liūdnai klauso teisėjo sprendi
mo sėdėti kalėjime ne mažiau
5 melų.

ŠĮ antradienf Worcestere
pra s i d ė j o Massachusetts
valstijos farmerių organiza
cijų atstovų suvažiavimas,
kuris užsitęs tris dienas ir
svarstys visą eilę farmeriams rupimų klausimų. Da
lyvauja suvažiavime virš 50
farmerių organizacijų, ki»«
rios turi šimtus skyrių visoj
valstijoj.
Kartu su farmerių suva John Hopk>ns l'niversiteto
žiavimu vyksta didelė že mokslininką*. Dr. Emmanuel
mės ūkio paroda, kurią su Schoenbafh- skaiiomas vie
organizavo faimerių orga nas geriausiu vėžio ligos spe
nizacijos su žemės ūkio ko- cialistų. Ji* atsidėjęs tyrinė
misionieriu John Chandler. ja tos ligos priežastis.

220 E Street, South Boston

Pristato tonriką, vyną ir viso
Išnuomuojamas su baldais APSIDRAUSK NUO
kambarys antrame aukšte (ga
LIGOS IR NELAIMĖS kios rūšies alų baliams, vestu
lima naudotis virtuve) vyrui,
vėms į namus ir sales.
(-)
moteriai arba vedusiems be vai Už $12 per metus gausi ligoje
Savininkas
:
$25 pašalpos savaitei
kų. Adresas: 487 E. Seventh
Visais
insurance reikalais
JUOZAS ARLAUSKAS
St.. So. Boston 27.
(3)
kreipkitės į:
(n35)
Telephone: SO 8-3141
arba
namuose, 1650 Columbia
BRONIS KONTRIM
Geriausias ir plačiausias
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8598 East Broadnray
lietuviškai angliškas,
2414.
South Boston, Mass.
angliškai lietuviškas
TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

ŽODYNAS
Įsigykite šį A. I^alio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.

Neįrištas $12, įrištas $14.
Gaunamas pas:

DR. D. PILKA
546 East Broadway

So. Boston 27, Mana.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT
100

Street
SOUTH BOSTON
TeL SO 8-4149

Turim visokių vaistų. Siunčiam
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus;
kainos nebrangios. Gyvename
čia jau 20

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APt)RAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Inaured
Moven)

Perkraustom
čia pet tr i to-1
Urnas vietas.
Saugi priežiūra.
226 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.
TaL SOuth Beetea S-4612

