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Prezidentas Siulo 71 Biliono
Dolerių Biudžetą
Pajamų Numatoma Virs 55 Bilionų Dolerių; Prašo Už
dėti Naujų Mokesčių 16 Bilionų Dolerių; 11 Bilionų
Dolerių Bus Išleidžiama Užsieniams Remti ir
Ginkluoti; Amerika Ruošiasi Mobilizuo
ti Visų Savo Jėgų

ISSIGELBĖJO 18 ŽMONĖS

Atskiro Numerio
Kaina 7 Centai

ąg METAI

Jungtinės Valstybės Stiprina
Savo Armiją Korėjoj
Iš Korėjos Nebus Traukiamasi, Sako Amerikos Vadas
Generolas Collins; Sausio 14 Dienų Karo Vadai
Slaptai Tarėsi Tokio Mieste; Korėjos Fronte
Eina Kruvini Mūšiai, Amerikiečiai Atakuopa; Vienuolikos Tautų Kariai
Kaujasi Korėjoj

Prezidentas Trumanas šios Šildo Nutraukti

Sausio 14 d. Amerikos
karo vadai turėjo labai
(1951-2) biudžetą, kuriame
svarbius slaptus pasitari
numatoma padalyti per me Senatorius Styles Bridges
mus su generolu MacArthur
Generolas
Eisenhovver
šią
iš
New
Hampshire
sako,
tus 71 su puse bilionų -doleTokio mieste. Po pasitari
savaitę lankosi Londone, mų Amerikos armijos va
riu išlaidų. Pajamų numi- kad dabar Amerika jau yra
<ur jis tariasi su Anglijos das, generolas J. Lavvton
tomą gauti tiktai 55 bilio-1 !sltraukusi i mirtiną kovą
vyriausybe dėl karo pajėgų Collins, pareiškė, kad Jung
nai, todėl 16 bilionų truku-’?nes ?ovietV imperializmą
stiprinimo. Anglija dabar tinių Tautų jėgos nebus iš
kurną prezidentas siulo pa-P.1. todėl tuii įtempti visas
18
keleiviai
išsigelbėjo
per
plauką
nuo
mirties,
kada
ju
orlaivis
nukrito
netoli
Chica

yra priėmusi ir jau vykdo trauktos iš Korėjos ir sklydengti ivedant naujus mo-^3^ kad dabar prasidėjugos. Lėktuvas nukritęs užsidegė, bet visi keleiviai laimingai spėjo iš jo pasprukti
apsiginklavimo programą, dę gandai apie apleidimą
kesčius? Biudžetas turi bu- s* ir Jau einanti tretįjį pa
pirm
negu
gaisras
apėmė
lėktuvą.
pagal kurią bus išleista per Korėjos yra be pamato. Ka
ti subalansuotas, sako pre saulini karą laimėtų. Ka
ris metus $10,080,000,000. ro vadų pasitarime dalyva
ras eina prieš Rusiją, nors
zidentas.
Dabar ta ginklavimosi pro vo, be generolų J. L. Col
rusai kol kas kariauja sve- Eina Derybos
Svetimšalių
Nori Pažiūrėti į
Prezidentas savo paaiski- timų tautų kareiviais, bet
grama dar “esminiai didi lins ir MacArthuro, gene
Dėl 11 Bilionų Registracija Baigsis
Stalino Širdį nama,” gal bus pridėta rolas Walter Bedel Smith,
nime sako, kad Amerika tu- tie kareiviai kaujasi už
ri pati apsiginkluoti ir pa- Maskvą. Šen. Bridges siu25% daugiau ginklavimosi Amerikos karo žvalgybos
Sausio 24 Dieną
Londone
praeitos
savaiWashingtone
prasidėjo
dėti apsiginkluoti jos są-jjo 20 punktų pergalės proišlaidoms.
viršininkas; gen. Hoyt S.
jungininkams, kad Mask- gramą ir reikalauja, kad derybos tarp Sovietų Rusi- Svetimšalių registracija, tės gale pasibaigė Britų Generolas Eisenhovver’is Vanderberg, oro pajėgų vir
\os diktatoriai nebedrįstų Amerika tuoj pat nutrauk jos ir Amerikos dėl atsi kuli turėjo užsibaigti sau- Tautų Bendruomenės mi- ankosi visose Vakarų Eu šininkas, ir gen. Alexander
kartoti savo agresijų, o jei tų diplomatinius santykius skaitymo iš Rusijai duotos šio 10 d., yra pratęsta dar:nistenų pirmininkų pasita- ropos sostinėse ir nori išsi
gu jie puls, tai kad ir Ame su Maskva.
per karą “nuomos-pasko- 14 dienų ir visi svetimšaliai, i rimai‘ Svarbiausias pasita aiškinti, kokias jėgas Euro R. Bolling, armijos žvalgy
rikos ir jog gąjungininkų jė
los” pagalbos 11 bilionų do kurie čia pastoviai gyvena, rimų tikslas buvo aptarti, pa gali tuoj pat ir vėliau bos viršininkas.
Po Tokio pasitarimų iš
ga užtikrintų pergalę.
lerių sumoje. Rusai 1942 nors ir turi pirmuosius po kaip išsaugoti taiką aki sukelti bendram gynimuisi. Washingtono! pranešama,
Pagimdė Du Sunu
metais pasirašė nuomos-pa- pierius, turi užsiregistuoti vaizdoje didėjančio Rytųjog Amerika planuoja pa
Baugiausiai pinigų bus
skolos sutartį ir pasižadėjo pašto įstaigose. Po sausio Vakarų priešingumo.
Ir
Dvi
Dukreles
siųsti
daugiau kariuomenės
išleidžiama
ginklavimosi
po karo už gaunamą pagal 24 d. registruotis pašto Priimtame nutarime Bri ai
Bazės
Koreją, kur bus bandoma
reikalams, net 69% visų iš
bą atsiteisti sutartyje numa įstaigose nebebus galima ir tų Imperijos ministerių pir Žymiai Sustiprintos įkiniečių
Iš
Pontiac,
Mich.,
prane

gaujas sulaikyti,
laidų eis karo reikalams.
tytu budu. Bet per penkis kas neužsiregistinos, turės mininkai sako, kad jie
ša,
kad
ten
jauna,
34
metų
gal apie Pusano uostą. Da
Užsieniams
ekonominiai moteris, Mrs. Anne Rose- metus rusai net nenorėjo
“sveikina kiekvieną įvykdo
vėliau
kreiptis
į
imigracijos
bartiniu laiku Jungtinių
remti ir ginkluoti preziden
kalbėti apie tos skolos lik ir natūralizacijos ofisą, ar mą bandymą atvirai pasi Nuo Korėjos karo pra Tautų jėgų eilėse jau kau
bush,
pagimdė
keturius
vai

tas siulo per metus išleisti
vidavimą, o gautąją pagal ba turės nešti atsakomybę keisti nuomonėmis” su Sta džios Amerika žymiai su jasi 11 tautų kariai; Aus
kučius,
du
sunu
ir
dvi
duk

11 bilionų dolerių.
linu ir Mao Tze-tungu ir to stiprino Alaską, pasiuntė
reles, kurie bendrai sveria bą, kuri nebuvo sunaudota už nesiregistravimą.
liau sako, kad “mes, var ten daugiau kariuomenės ir tralijos, Belgijos, Britani
Dabar pasiūlytasis biu 15 svarų 12 uncijų. Tėvas, kare, jie pasilaikė sau, nors
dan bendro žmoniškumo, karo aviacijos, o nuolatiniai jos, Kanados, Prancūzijos,
džetas yra rekordinis taikos 36 metų Kenneth Rosebush, sutartyje buvo pasižadėję
Graikijos, Olandijos, Filipi
DRAUDŽIA KUNIGAMS turėtume dėti didžiausias pratimai Alaskos platybėse
metams, tik karo metu džiaugiasi, kad jo šeimoj ją grąžinti.
nų, Siamo ir Turkijos armi
BŪTI ROTARIEČIAIS pastangas pažvelgti vieni į paruošė karo jėgas viso
Amerika daugiau išlaidų sūnų skaičius padidėjo. Amerika derybose reika
kiems galimiems pavojams jų didesni ar mažesni dali
kitų širdis ir protus.”
darė. Bet dabartinio laiko Rosebush pora jau anksčiau lauja, kad rusai nors dabar
niai, o Australija, Kanada,
pasitikti.
nebegalima vadinti “taikos turėjo keturius vaikus, da grąžintų kai kurias pramo Romos popiežius įsakė Britų Imeprijos ministe
Olandija, Naujoji Zelandi
Šias dienas rusų spauda ja ir Siamas padeda kautis
bar šeima staiga dvigubai nės žaliavas ir atsilygintų visiems katalikų bažnyčios riai, nors ir nori pažiūrėti į
laiku.”
už jiems duotas pramonės kunigams pasitraukti iš Ro- Stalino širdį, bet atmeta aiškiai iškėlė reikalavimą į vandenyse. Australija, Bel
padidėjo.
Dėl prezidento siūlomo
Įmones. Jei Rusijos atsto tary Klubų, jei kur kunigai vienšališkų nuolaidų ir už Alaską ir sako, kad Ameri gija, Kanada, Graikija ir
biudžeto kongrese eis labai
vai to nepadarys, tai Ame į tokius klubus buvo įstoję. gerinimo politiką. Jie sa ka suktybėmis tą žemę nu Pietų Afrika pasiuntė į Ko
karšta kova. Dėl karo iš SOVIETAI DIDINA
rika viešai pasmerks Rusi Iš įsakymo seka. kad kata ko, kad dabar svarbiausias pirkusi už grašius iš Rusi
PLIENO GAMYBĄ ją už nesilaikymą sutarties likų kunigams bus drau reikalas yra surašyti taikos jos. Alaska buvo nupirkta reją karo lėktuvus, kurie
laidų kongrese mažai ginčų
dalyvauja mūšiuose. Kitos
tekils, nes visas kraštas tam
ir, gal būt, kreipsis į tarp džiama priklausyti ir prie sutartis su Vokietija ir Ja iš Rusijos 1867 metais už 7 valstybės davė nekarišką
Sovietų Rusija siekia pa tautinį tribunolą, kad Rusi įvairių kitų organizacijų, ponija ir mano, kad “pen milionus dolerių.
pritaria, bet dėl uždėjimo
pagalbą—laivus, vaistus, li
didinti
savo plieno gamybą ją pasmerktų už sutarties kaip Kiwanis, Eikš ir kito kių didžiųjų” pasitarimai
naujų mokesčių republiko
gonines, maistą ir kitokių
nai keta vesti griežtą kovą. tiek, kad per ateinančius 10 laužymą.
kių socialinių ir labdarybės galėtų bandyti išsaugoti tai 30,000 ANAMITŲ
karo reikmenų.
Republikonai žada kovoti ir metų butų gaminama dvi
ką.
draugijų.
Korėjos fronte amerikie
PUOLA PRANCŪZUS
prieš prezidento siūlomas gubai daugiau, negu dabar. KORĖJOS VYRIAUSYBĖ
čių
kariuomenė stipriai su
išlaidas užsieniams remti ir Dabar Rusija gamina apie
Rotary Internacionalo pa
TRAUKSIS I CHEJU
Prancūzų Indokinijoj ko daužė ir nuvijo priešą ke
socialiniams reikalams ten 30,000,000 tonų plieno per
reigūnai sakosi nesuprantą, SULAIKĖ BIZNIO
PATALPŲ STATYBĄ munistai
pradėjo naują lioliką mylių. Amerikiečiai
kinti. Tas išlaidas republi metus ir pagal plieno gamy Iš Korėjos praneša, kad kodėl popiežius rado reika
puolimą prieš prancūzų ka užėmė Osan miestą ir pri
bą užima antrą vietą pa
konai siūlys apkarpyti.
lo uždrausti kunigams da
Korėjos
respublikos
vyriausaulyje po Amerikos. Už
lyvauti rotariečių organiza Vyriausybė patvarkė, kad riuomenę į šiaurę nuo Ha siartino prie nesenai apleis
svbė,
kuri
dabar
iš
antro
visokia statyba biznio na noi didmiesčio. Pranešimai to Seoulo. Amerikos ir są
sieniuose
apskaičiuojama, •f '
cijoj.
karto
persikėlė
į
Pusan
uos

H. STASSEN PRIEŠ
mų visame krašte butų su sako, kad apie 30,000 “par jungininkų karo lėktuvai be
kad peniai metais rusai pa
HOOVERĮ IR TAFTĄ sigamino 27,600,000 tonų tą, jei pavojus tam uostui
laikyta, kad sutaupius me tizanų” dalyvauja puolime. paliovos daužo kiniečius ir
bus
didelis,
kelsis
į
Cheju
SIŪLO KINAMS
džiagą karo gamybai. Ypač Krovini mūšiai prasidėjo pridaro jiems labai didelių
plieno. Pagal planą turėjo
Liberališkųjų republiko būti pagaminta 25,400,000 salą Kinijos juroje. Tą sa
DARYTI “DYLĄ” norima taupyti plieną. Biz praeitą penktadienį ir tęsia nuostolių.
nų vadas Harold Stassen tonų, bet metų bėgyje ga lą iš Korėjos sunku butų
nio namų statymas bus lei si šią savaitę plačiame fron
užkariauti, ypač jei JT karo Jungtinių Tautų seimo džiamas tik būtiniausiam te.
sako, kad Amerikos pasta myba buvo padidinta.
LĖKTUVO NELAIMĖJE
laivai saugotų salą nuo už “politinis komitetas” priė reikalui esant su specialiniu
rųjų penkių metų užsienio
ŽUVO 17 ŽMONIŲ
puoliko. Jei Korėjoj JT mė nutarimą, pagal kuri ko valdžios leidimu.
politika buvo “blogiausia
Philadelphijoj sausio 14
Senatas Balsuos dėl
jėgos neatsilaikytų, tai Ko
Amerikos istorijoj,” bet jis SUGAVO ASTUONIŲ
munistinei
Kinijai
butų
už

d.
pakylant keleiviniam
Kariuomenės
Siuntimo
ŽMONIŲ UŽMUŠĖJĄ rėjos vyriausybė, kaip ir
pridėjo, kad H. Hobverio ir
tikrinta ' jos reikalavimų Ilzė Koch Nuteista Kalėti
lėktuvui į orą, dėl ledų ap
Kinijos nacionalinė vyriau
R. Tafto siūloma užsienių
įgyvendinimas.
jei
kinų
ko

krauto
tako, orlaivis pradė
Senate eina ginčai, ar
Iš Tijuana, Meksikoj, sybė, rastų prieglobstį ju
politika butų dar blogesnė.
munistai
sutiktų
daryti
ka

Vokiečių teismas nuteisė prezidentas turi teisę siųsti jo slysti ir užsidegė. Ne
H. Stassen sako, kad Ru praneša, kad ten policija ros apsaugoje.
ro
paliaubas
Korėjoj.
“
Dybuvusią Buchenvvaldo kon Amerikos kariuomenę į už laimėje žuvo 17 žmonių, ta
sijos režimas nėra toks tvir suėmė amerikietį, 23 metų
las
”
numato,
kad.
padarius
centracijos stovyklos pabai jūrius savo nuožiūra, ar turi me skaičiuje du vaikai ir
tas, kaip jis atrodo iš lauko William E. Cook, kuris kal Po Visą Ameriką
karo
paliaubas,
bus
iš

są, Ilzę Koch, kalėti iki gy pirma atsiklausti kongreso. viena lėktuve tarnautoja,
Registruoja Daktarus i
žiūrint. Rusijoj yra daug tinamas užmušęs aštuonius
traukta
nekorejiečių
armija
vos galvos už papildytus Kai kurie demokratų sena kuri iš degančio lėktuvo no
nepasitenkinimo ir opozici- žmones. Jaunas “desperaiš
Korėjos,
paskui
bus
lais

išgelbėti
keleivius.
žiaurumus
koncentracijos toriai, pripažindami prezi rėjo
jos, Amerika turėtų steng-Įdo” paeina iš Missouri, kur, šį pirmadienį visoje Ame
vi
balsavimai
visoj
Korė

Tarnautoja,
Miss
Esther
dentui
tokią
teisę,
mano,
stovykloje.
Daugybė
liudi

tis Rusijos žmonių ir Rusi- sako, jis nužudęs penkių rikoje prasidėjo iki 50 me
joj
ir
po
jų
didžioji
konfe

ninkų teisme liudijo, kad Il kad kilus nuomonių skirtu- Frances Housley, didvyrišjos pavergtų tautų nepasi žmonių Carl Mosser šeimą. tų amžiaus gydytojų regis
rencija,
kurioj
kartu
su
ki

zė Koch sadistiškai kankin mui geriausiai butų, jei se- kai pasiaukojo, kad išgeltenkinimą padidinti, kad Lavonai išžudytosios šei- tracija.
Turi registruotis
vidaus jierversmo keliu bol- mos atrasti ir įtartas žmog- gydytojai, dentistai ir ve- nų komunistais butų spren- davo politinius kalinius ir natas tą klausimą išdisku- bėjus keleivių gyvybes, jai
ševikinis režimas butų nu- žudys bus išduotas Ameri- jterinoriai kuriems dar ne džiami ginčijamieji kiauri-Jis jos priežasties nemažai savęs nubalsuotų ir tuo bu- pavyko 10 keleivių išgelbė
maf
kalinių buvo nužudyta.
tų ginčus užbaigtų.
ti, bet ji ir pati žuvo.
suėjo 50 metų mažiaus.
verstas.
* kos teismui.

Zg^ui

Santykius su Maskva

Anglija Didina
Karo Biudžetą

Puslapis Antras

Nr. 3, Sausio 17, 1&51

KELEIVIS, TO. BOSTON
PREZIDENTAS IŠLlDI ARMIJŲ VADĄ

Kas Savaite
Didieji Debatai
mano, kad Amerikos sauguįsižadėti vykti i Rusiją, an-j
ta v x
i
-i
Debatai dėl Amerikos
uz- mas. pareina
'
, . nuo stiprių
..F * juRytinę Vokietiją faktiš.;»« kartą atsidu.-s "savo no-;
•
•
,
x-i
j
~
,ru
ir
oro
laivynu;
lis
siemu politikos dar nepasi- * .
.
/ * ., sakėsi
,
. le." kur buv?
em?'
kai,i valdo ir tvarko Maskva, ™
Tai
tlL'i-ai
“imnvili”
SUkv
. . - f
•»
.
\i. . susirūpinęs Amerikos ukiš
Tai
tikrai
“
geniali*
baigė,
bet
iš
senate
pasaky.
*
Y
.
.
,
,
.
bet dėl akių tos Vokietijos
tu kalbu jau daromos ižva• ballkstes1'
čiautoju
politika.
priešakyje rusai pastatė vi
d’os dėl republikoniškojo k“d a^.ginklav.mas nenusai jiems patikimą trijulę iš
.
__ * silpnintu krašto.
kongreso sparno i-i
laikysenos
1
vokiečių komunistų tarpo. SKATIKĖLIAI
užsienių politikos klausiBet kartu šen. Taft’as suTą trijulę sudaro GroteVasario šešioliktai besi
muose.
tiktų
paskelbti karą komuwohl, neva ministeris pir artinant, geriems tėvynai
Herberto Hooverio ižo- nistinei Kinijai; jis pripamininkas; Pieck, preziden niams pravartu prisiminti j
liacinė,
bėgimo ir “budraus žįsta Amerikos atsakomybę
tas, ir Ulbricht—vidaus rei savo pirmaeiles pareigas tė-|
laukimo” kalba iššaukė iš Vokietijos
okupavimo atveetijos okupa^
kalų ministeris. Šią trijulę vynei ne tiek gražiais žo
patamsių
visus
siauraziuju ir pripažįsta prezidentui
vokiečiai praminė “vokiš džiais,
kiek konkrečiais j
rius izoliacininkus ir sukėlė teisę siųsti i Vokietiją ka
kais ruskiais.” Tų “ruskių” darbais ir veiksmais.
didelę audrą republ'konų riuomenę; jis užsiminė, kad
pavardžių pirmosios raidės Pasilikusieji tremtyje mu
partijoj. Bet atsargesni ir Amerika galėtų panaudoti
—GPU—sudaro
buvusios sų tautiečiai Vokietijoje su
aiškesnės
galvosenos, ar ge savo karo jėgas šiaurinėj
komunistų šnipų Įstaigos darė
Vokietijos Krašto
Prezidentas Trumanas atvyko i aerodrom t išlydėti Atlanto Pakto šalių armijų vir
riau painformuoti republi Afrikoj, Suezo kanalo sri
pavadinimą, tad vokiečiai Bendruomenę. Bendruome
šininką. gen. Eisenhowerį, iškeliaujant jam i Europą. Kartu su prezdentu visa Ame
konų vadai, kaip Dewey, tyje ir net Malajuose; jis
šią “vokiškųjų ruskių” tri nės nariai visi be išimties
rika lir.ki generolui suburti Europos jėgas, sukelti Europos žmonėse pasitikėjimą sa
Dulles, J. C. Lodge ir siūlo siųsti ginklus Čankaijulę dažnai vadina GPU. moka solidarumo mokesti
vimi ir Amerikos pagalba ir. ištikus karui, pergalingai atremti Maskvos imperializmo
Knotvland, atmetė izolia- šekui; jis sako, kad Ameri
kas iš esmės šiai trijulei vi bendriems Lietuvos išlaisvipavoju.
cionizmą, kaipo saužudys- ka turi vadovauti pasauliui
sai tinka, nes šie trys ponai nimo reikalams.
Kai kas________
tės
politiką. Įtakingas se kovoje prieš bolševizmą; jis
yra ištikimiausi Maskvos to mokesčio purtosi, ypač
v
įvencija tautų žudymui su- natorius Taftas svyruoja,
mano, kad 40 bilionų dole
tarnai, kurie visiems Mask tie, kurie turi daugiau nei
jis kalba izoliacininkų fra rių metinių išlaidų ginkla
vos sumanymams pritaria ir kiti. Tokie nenori būti su
imo ir ratifikavimo Ameri- zėmis, bet praktikoje pri
juos vykdo.
savo tauta klajūne.
_ __________
į kos Lietuvių Taryba yra pa ima daug internacionalistų vimuisi teks daryti ir pusę
Musų skaitytojai jau ži
tų pinigų išleisti armijai....
lių
Azijoj,
bet
kad
reikia
į
tiek
daug
pastangų.
Išeinąs
Vokietijoje
laikTautiečiai
’
,
pažiūrų
ir
rezultate
niekas
no, kad visai nesenai ryti
Sudėjus už ir prieš išeina,
nėj Vokietijoj buvo priim rastis “Tremtis” (Nr. 21) j ižengėme i Naujuosius; likviduoti ir 1940 metų ag-, Akivaizdoje skaudžių musų nežino, kokią užsienių poli
nerimasties
1
resijos
padarinius
Europopavergtos
tautos
isgyveninuodą
tokių
pavyzdžių,
kuMetus
didžios
tiką jis atstovauja. Atrodo, kad Taft’o pozicija nėra
tas teroristinis Įstatymas,
riuos
daugelis
iš
musų
turė

kamuojami
ir
drauge
di-je;
kad
Lietuvos
vaistybės
niųyra
tai
svarbus
Įvykis,
kad R. Taftas dar teliėra jau taip tolima nuo admi
pagal kurį kiekvienas, kri
tų
visiems
laikams
atsimin

džios vilties gaivinami.
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apie sovietų valdžią.
didesnę jėgą, negu jų skai
“Nesprendžlant, kiek šian
Amerikog Lietuvių Tan-'^lA^Jį.L..“
Turėdami tokius Įstaty "2. B. Sehw. seniūnijos (Ma-'laimėjimas sąlyęoja paštočius
leistų
manyti. Su re- dien yra teisingos priešta
mus okupaciniai vokiečių žosios Lietuvos lietuvių) iš 49 i via taiką ir žmonijos pa- bos Vykdomojo Komiteto namos lietuvių tautos prisi- publikonais ranka rankon raujančios nuomonės apie Is
teismai gali ir turi padir- asmenų mokesčius moka kas žangą. Laisvė, kaip ir tai jusų vardu padarytas žygis kėlimui, vieningai spieski- eina pietinių valstijų demo- panijos dabartinę padėti, tai
bėti. Teismų malūnas su mėnuo 48 asmenys, o vienas dėl ka bei valstvbiu saugumą Įpareigoja visus šiame kraš- mės apie Amerikos Lietu- kratai, kurie bendrai su re- visai nesušveln-na ten nese
vra nedalomi.
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j nimo prezidento Trumano mą” vyskupas kalba? Jeigu
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guliariai siunčia savo 4.50 DM kunoje buvo aptartos ben- ?oma_ Todėl dar labiau šu laimėsime
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praneša šitokią žinutę:
monstruokime šiam kraštui

IRGI “AMNESTIJA’

Žodžius Teseka Darbai

užsienių politika butų pa negali primesti jokių žiau
kirsta ir dar laisvasis pa rumų. Vyskupas tą galėtų
saulis visai nebūtų tikras, ar žinoti. 0 jeigu kalba apie
kurią nors dieną liūdnas pilietinio karo režimą abe
hooverizmas nepaims Wa- juose fronto šonuose, tai
shingtone vadžias ir bėgs vyskupas gerai padarytų
iš Azijos ir Europos, palik atsiminęs, kad žiaurumai
damas sąjungininkus Mas siautė abejuose fronto šo
nuose ir kuriame jų daukvos meškos malonei.
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land, N. Y., Mrs. Stasaitiebuvo
skaitomas
vidaus
po

nei, Utica, N. Y.; Mr. Sa
O dėl vysk. Brizgio sa
dauskas iš Brooklyno užsa litikos specialistu. Jo įta kymo “nesprendžiant,” tai
kė Casper Malhus’ui, Mas ka stipriai buvo jaučiama mums tas žodelis primena
peth, N. Y.; J. Maniukevi- darbo Įstatymdavystėj, bu Poncijų Pilotą, kurs irgi
čius iš Peabody, Mass., tų statybos politikoj ir ki “nesprendė,” bet darė taip,
Nūn,
Mrs. O. Račkauskienei ta tuose klausimuose.
senatorius pasisako ir dėl kaip jam politika diktavo.
me pat mieste.
užsienių politikos ir, mato
x
Atitaisymas. — “Kelei mai, siekia užimti vadovau
vio” 1 nr. buvo pagarsinta, jamą vietą republikonų ei Burna, Nebūk Durna . . .
kad Mrs. Agota Ališauskie lėse toje srityje.
Musų kaimvnas “Darbi

TARYBOS

glauda N/D moka mokesčius,

ca vadovybe, iš kurios gau- j,. vjsarn pasauliui musų po“Kadangi rytinės Vokieti
nors iš tikrųjų ne jie bendruo tas užtikrinimas, kad Ame-jjj^nį subrendimą ir laisvės VYKDOMASIS KOMITETAS.
jos prezidentui pieck’ui su
menei. bet bendruomenė jiems rikos Lietuvių Tarybos pa- branginimą.
VVasb’ngtonas.
eina 75 amžiaus metai, tai
turėtų mokėti.
stangos
sudaryti
sąlygas
į
...
19-51 metu sausio 8 d.
krašto vyriausybė paskelbė
“6. Džiovininkų sanatorijose prabilti iš čia lietuviu kai-i Artimiausia pioga tai paamnestiją, pagal kurią iš ka
gulintieji lietuviai, kaip negau ba netrukus duos praktiš-’ Atitinkamai paminėti
lėjimų bus paliuosuoti tie po
nantieji jokių pajamų, turėtų kus vaisius, mes savo Įteik- i-iisdešimttiečiąją Lietuvos UŽSAKĖ ŠVENČIŲ
litiniai kaliniai, kurie pareikš
DOVANOMS “KELEIVĮ’
būti atleisti nuo mokesčių, o ta
tame
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sekretoriui
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s
tybės
nepriklausomybės
sutikimą savo laisvu noru
čiau ne visos sanatorijų seniū
vykti į Rusiją darbams.
Musų skaitytojai švenčių
nijos naudojasi ta teises, štai rašte pareiškėme, kad Ame-.paskelbimo sukakti ir su“Iki ‘amnestijos’ paskelbi
rikos
lietuviai
visomis
išgam
°bilizuoti
kovai
dėl
Lietuproga
užsakė dovanoms
sanatorija R. siunčia mokesčių
mo politinių kalinių giminės
lėmis
remia
ir
rems
Junsrti-I
vos
išlaisvinimo
įe.kalingas
“Keleivi” savo giminėms ir
čius nuo visų savo narių. Kita
kreipėsi į prezidentą Pieck'ą
sanitorija R. siunčia mokesčių nių Amerikos Valstijų vy lėšas. Visose musų didelio, draugams. Užsakė: Priscilsu
prašymais
amnestuoti
nuo dalies narių. Tos seniūni riausybės pastangas sulai plataus ir galingo krašto ir Roy Deave iš Worcester,
mirti pasmerktuosius.
Visi
jos seniūnas K. rašo:
kyti pasaulinio komunizmo vietose, kur tik esama lie- Mass., savo seseriai Mrs.
prašymai buvo atmesti, baus
“ ‘Stengiamasi, kad galimai veržimąsi ir likviduoti jo tuvių, tatai tun būti pada- P. Bekešienei tame pat mie
mės buvo Įvykdytos.”

Po to buvo paskelbta
“prezidento”
gimtadienio
“amnestija.”
. Amnestijos
yra pasigailėjimo aktas, to
dėl visuose kraštuose, kur
tik jos skelbiamos, nusikal
tėliai tikrai gauna bausmių
atleidimą ar jų sumažini
mą, bet Maskva tokių sen
timentų nepripažįsta. Ji siū
lo patiems eiti Į vergų sto
vyklas, tenai dirbti sunkius
darbus, kad metams kitiems
pratęsti savo gyvastį. To
kią tvarką mongolai vadina
“amnestijomis.”
Spauda, be to, praneša,
kad didžiulė “amnestuoja
mųjų” dalis savo laiku,
kiek anksčiau, buvo rusiš
kųjų teismų pasmerkti ir
išvežti Į Rusiją. Maskva
tuos nuteistuosius grąžino
vokiečiams, kad jie pasi
džiaugtų bolševikų kilnu
mu, o dabar tie patys kaitinamieji, jei jie sutiks pa-

daugiau :š čia esančiųjų mokė
tų solidarumo mokesti, bent jo
dali. kad tuo budu ir ligoje bū
dami galėtų jaustis prisidėję
prie lietuviškų reikalų, jei ne
darbu, tai bent grašiu’.”

Taip tuos solidarumo mo
kesčius moka tie, kurie gy
vena bendrai, kur vienas ki
tą pasiskatina ir paragina,
bet
“7. Vienas privačiai gyvenąs
senukas klaipėdietis G. rašo:
“ ‘Gyvenu iš menkos pašal
pos. Esu paraližuotas ir nega
liu nei jokio darbo dirbti. Tu
riu 78 metus, mano žmona 75
m. ir labai liguista. Turėjau
L. kaime Klaipėdos apskr. di
delį ukj ir gerai gyvenau. So
lidarumo mokestį moku aš ir
žmona po 25 pfg. j mėnesį.
Siunčiu už tris mėnesius 1.50
DM’.”

r-v^a‘ Ten, kur ueto> jėgos
yra nepakankamos, kreip
kitės į didesniuosius Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
rius—jie mielai jums patal
kins. Priimkite rezoliucijas
šiame atsišaukime palies
kad padilginti jos nervus ir tais klausimais ir pasiųski
pažadinti sąžinės balsą.
te jas savo valstijų senato
Ne, tas žinias patiekia riams ir kongresmenams.
Vokietijos Krašto Bendruo Kovai dėl Lietuvos išlais
menės iždininkas Pr. Kara vinimo lėšų telkimas nesiri
lius ir savo parašu jas pa boja Lietuvos valstybės ne
tvirtina. Tai ne išgalvotas priklausomybės sukakties
čia reikalas. Nuo savęs iž minėjimo proga, šiais kri
dininkas prie viso to pri tiškais metais Amerikos
deda :
Lietuvių Taryba vra užsi
agresijos padarinius: kad
pakibusi virš Europos grės
mė yra drauge grėsmė ir
Amerikai; kad negana su
drausti komunistini agreso-

“Skatikėliai. Menki grašiai. brėžusi sukelti 100,000 do
•Juos reikėtų grąžinti siuntė lerių sumą. Kaip jau esa
jams pridėjus dar dešimterio me paskelbę, musų tautinė
pai didesnes sumas. Bet palie garbė ir musų istorinė par
kam juos. Paliekam kaip lai- eiga reikalauja, kad tas užmę nešanti talismaną, kaip di-''simojimas butų ištesėtas.
dėlę moralę jėgą ir kaip pa-‘NuO jusu, tautiečiai, pareis
Laįsvės ‘Mobilizacijos VaGal, sakysite, tas laikraš vyzdį visiems tautiečiams.”

nė iš Rockford, III., užsakė
laikraštį broliui Kriaučiunui,
Hudson, Mass., turėjo būti
Mrs. Agota Ališauskienė iš
Hudson, Mass. Už klaidą
atsiprašome.

Šen. Taft’as savo ilgoje
kalboje senate pakartojo
visus izoliacininkų argu
mentus. Jis netiki, kad Ru
sija nori karo; jis bijo, kad
Europos ginklavimas gali
išprovokuoti Rusiją; jis ne
“Keleivyje” naudinga yra pripažįsta prezidentui te’sę
biznio •kal siųsti kariuomenę į užjurius

tis pats tokius tremtinių so- • Didelė moralė jėga yra Jaus pasisekimaslidarumo pavyzdžius sugal- ten, kur vienas už visus, vi-į Šių metų sausio 12 diena 1
'įsigalėjo tarptautinė kon-Ibiams ir pajiežkojimus.
vojo ir patiekia visuomenei, si už vieną.

ninkas” dievobaimingai nu
tylėjo Clevelando parapijoj
kilusį skandalą ir nutylėjo
“Lietuvių Žinių” užimtą po
ziciją prieš kun. Vilkutaitį.
“Keleivis” apie tai platokai
rašė.
Užtai tylusis “D.”
“Keleivį” išplūdo.
Išeina
kaip toj dainoj: kada tyli

be kongreso sutikimo; jis kada ne. . ..

—J. D.
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Puslapis Trečias

BOSTON

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
PREZIDENTAS IS 01 ODA RAPORTĄ

Kas Girdėt Chicagoje

KAS SKAITO, RAftO
TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne

kuris anksčiau rūpinosi aukomis draugui Geivickui
mis ir todėl jie neverti lie: gydyti.
*:i a
'tuvių paramos.
Gruodžio 15 d. LSS 19' Tame
tiR Amerikos
yz i f i
• • negauna
m
pat susirinkime
x. koio-.1? Kay
Federacija
kuopa Brooklyne turėjo sa-' Brooklyno socialdemokra^patingos naujakurių tainaujyų _ ateivnj skaičiai, :k
tai aiškinaJma, ka(1 ta.
v o metini susi; inkimą, ku- taj p, įsiminė pačio žymiautuo eme aiškėti, kad „ l
kalus Smetonos ,.e.l
name išrinkta nauja kuo- sjo muSų socialdemokrato,
santykiai su senesniais atei-|žimas
Gildi smetoninį
pos valdyba. Į naująją vai- Lietuvos Socialdemokratų
djbą l^ma. pirmininkas pai-tij03 vadovo prof. Juo\iais sudarys tam tikrą pro- vyliausybė trukdė katalikišblemą. Ta problema Čki ką veikimą, persekiojo kaJuozas Glaveskas, vice-pir- zo Kaminsko metines sucagoj dėl didelio abejų talikiškas organizacijas ir
minmkas Aleksandras Šu- katuves.
šiam dideliam
skaičiaus apsireiškė labiau, tuomi žmones atpratino
laitis ir sekretorius Jonas iietuvįui nutarė jo gimtanegu kitur.
Vilgalys. Naujai Į valdybą dienio ir 1951 Naujųjų Me
nuo visuomeninės veiklos.
išrinkti: Antanas Žilinskas tų proga pasiųsti sveikiniIš anksto reikia pasakyti,
Naujakuriai
užsitraukė
kad viršūnėse ta problema,
iždininku ir mokytojas ma j Eu,.Opą? kur jįs dar
Jonas Valaitis, iš tremties randasi ir musų nepriklau
galima sakyti, neapsireiškė. senesniųjų nemalonę ypa
prieš kiek laiko atvykęs.
Vienų su kitais santykiai tingais papročiais. Sakysisomybės bylos reikalais dir
nuėjo tinkama vaga. Va me> vasaros metu naujakuPrieš rinkimus susirinki ba ir budi.
—J. V.
“Naujienose,”
“Drauge,” vės eina i bažnyčią vienmas išklausė senosios val
“Margutvje” nuo senai dar- plaukės, be skarelės, be
dybos metinę atskaitą. Tai Sambūris Šviesa
buojasi po keletą naujųjų skrybėlaitės. Senesniųjų subuvo gana darbingų ir sek- Iškilmingai Sutiko
ateivių. Tų veikėju santy- pratimu,,tai baisus nusiženraingų darbo metų apžvalMera,'
kiai buvo ir*tebėra geri. * girnas. Tai laužymas apaš
ga. Skaičiai.; imant atro-j
talo Povilo parėdymo, kad;
dys taip: kuopa per metus; Sambūrio šviesa New
Tas pats kartojasi didžio- moterys bažnyčiose priva-f
turėjo 11 susirinkimų, ku-!Yorko skyrius surengė
siose organizacijose. Ir SLA jo būti PU apdengtomis!
riuose bu vo ne tik aptaria-J Brooklyne, Knapp Mansion
ir LRKSA kuoposna nuo galvomis. Kanoniškų teisiu!
mi kuopos propagandiniai [salėje, iškilmingą
1951
senai prisirašinėja naujieji kodekso rašytojai tą parėreikalai, bet ir buvo skaito- Naujųjų Metų sutikimą su
Prezidentas Trumanas sausio 4 d. išdavė kongresui ir visai tautai raportą apie “Uni
lietuviai. Abejų organiza- dymą palaikė tokiu svarbiu,
jos Padėti'* ir skelbė, kad Amerika turi būti pasiryžusi ginti savo ir viso pasaulio
mos paskaitos ideologiniais koncertu ir baliumi. Pa
eijų kuopose sugyvenimas kad ji Įtraukė i kanonus,
laisvę nuo agresingojo bolševizmo pasimoji mu.
ir pasaulėžiūriniais klausi rengimą reikia laikyti ypa
yra broliškas.
,To parėdymo nesilaikymas
mais, buvo paminėti žy tingai gerai pavykusiu. Me
Bet tai veik viskas kuo reiškia mirtiną nuodėmę.[ateivių santykius ir sugyve- sirinkime car uaugiau da-butu gerai kad pasisakytu. miausieji asmenys, mirę tuo ninėje programoje dalyva
Įima pasigirti
vm L;
__ ru.;
_____ -i___________________
.... ir tt
______
‘
«
galima
pasigirti ir
ir paSi-'A
pasi-j Amerikoje tas nonmtvc
paprotys yra|
nimą
Chicagos
mieste*
lyvaus narių
Hermaną
su
Buvęs i
Knyf .ium. 4 laikotarpiu, kaip Leon vo žymus menininkai, k. t.
džiaugti. Kadangi naujų- rūpestingai vykinamas. CMLaisvamanis
Ipolitas
Blum, Harold Laski ir Dr. operos solistas
Stašiene prašalins iš vado
jų ateivių tarpe buvo nema- cagoj yra žinoma tokių atK. Grinius, žymesni Įvykiai, Nauragis, dramos aktorius
vybės. Nariai, kurie tvir
Nelaimė
žai jaunimo, tai katalikiško- sitikimų: vasaros metu, kai
k. t. Klaipėdos krašto atva Vitalis Žukauskas, rašyto
CAMBRIDGE, MASS.
tai stovi už Amerikos kon
ji dalis buvo pradėjusi dė bažnyčioje duodamas šliuSausio
8
d.
Viktoras
Sir

davimas, Tautos Gedulo jas Leonardas Žitkevičius
stitucijos principus, žada ir
tis prie Lietuvos Vyčių. Ne bas šeštadienių popiečiais, Prasidėjo Kova su Stalino toliau raginti klubo daugu vydas, 26 metų amžiaus, Diena birželio 14 ir tt. Kuo ir dainų kvartetas “Aitva
prigijo. Ne tik prie Lietu tai ceremonijų pamatyti iš
Pakalikais
mą kad kovotų visais lega 35 Benefit St., dirbdamas pa surengė per tą laiką du rai,” vadovaujamas muziko
vos Vyčių daugiau nesira gatvių subėga moterų ir
liais budais tol. kol bus at Maher Plastic Shop labai viešus banketus, vieną pik A. Mrozinsko. Pats balius
so, o nemažai iš prisirašiu- mergaičių su neapdengto- Pereitų metų paskutinę statytas klubo geras vardas susižeidė, grąžtas kiaurai niką ir viešas paskaitas vi praėjo kultūringoje ir jau
siųjų išstojo. ALKK Fede mis galvomis. Tai vienas
Lietuvių visuomenės akyse ir komu perėjo per kairės rankos suomenei su gerais kalbėto kioje nuotaikoje. Nors ren
racija nedaug talkos iš nau iš kunigų eina per bažny Piliečių Klubo, Cambridge, nistų pakalikų neliks nei delną.
jais. Kuopos Įgalioti atsto- gėjai buvo tremtiniai, pa=
jakurių tesusilaukė. Toliau čią ir tokias moteris ir mer nariai rinko sekantiems kvapo.
Dabar gvdosi Memorial vai ir atskiri nariai dalyva- rengime dalyvavo gerokas
jų pasigenda vienuolynų rė ginas vienplaukes bara.
metams klubo viršininkus.
ligoninėj. Viktoras Sirvy vo ALT, BALF organizaci skaičius amerikiečių lietu
Senas Klubietis.
mėjų draugijos, kurių čia Aišku, kad vietinės senos 'Klubas yra pagarsėjęs kai
das yra sūnūs Vytauto Sir jose ar komitetuose, daly- vių junimo. Jiems neteko
nemažai. Naujakurių taip moterys piktinasi naujaku- po užuovėja komunistų pa
vydo, buvusio “Vienybės” vavo ir iš dalies vadovavo'nusivilti, nes visiems šis
WORCESTER, MASS.
gi pasigenda davatkinės rėmis, kurios eina Į bažny- sekėjams iš plačios Bostono
redaktoriaus.
antikomunistinėje akcijoje,'Nau jųjų Metų sutikimas
draugijos, kaip va tretinin čią vienplaukės.
apylinkės miestų, nes ten
lojalumo parade, nepri-'padarė geriausią Įspūdi,
Knygynas
Mirtys
kai, maldos apaštalavimo ir
kiti
klubai
jų
i
narius
ne

klausomybės šventės minė-!
—:—
Kitas nemalonumų ir ne
šv. vardo draugijos.
Kur dingo Worcesterio Praeita savaitę mirė kele jime ir kitokiame visuome- LSS 19 Kp. Susirinkimas
susipratimų šaltinis tai nau priima, o čia jie yra pagei
Toliau pastebėtina va jakurių vaikų “pagoniški” daujami nariai, nes klubo j lietuvių brangus turtas, tas vietos lietuvių, kaip tai: niniame gyvenime. Visur! Susirinkimas Įvyksta saukas: Jungtuvių čia yra Į vardai: Nijolė, Uogelė, Ru- vadovybėje buvo susisukę knygynas, a. a. Petro Dėdy- Agota Skliutas, žinomo pa- socialdemokratai išlaikė ir!^’sio 19 d., 7:30 vai. vakare,
Aye Brooklyne,
daug. Įsidėmėtina, kad di-;telė, Birutė, Algis, Vytau- sau gūžtas net 4 bolševikų no sumanumu, SLA 57 kuo- triotingo lietuvio Juozo lietuviškumą ir savo socia-;į6g M
pakaiikai.
Jie
kontroliuoja
pos
vardu,
29
Endicott
gatlistmę
uniją
Negalima
neLictuvių
Atletų
Klubo pa.
Skliuto
žmona,
kilusi
iš
Va

delė dauguma naujųjų at-jtas, Gediminas ir tt. Toapie 8-5 balsus iš 500 klubo vėje, 1921 metais Įsteigtas? rėnos miestelio. Paliko di paminėti,
kad daugelis’talpoje. (Susirinkimas saunarių, kurių dauguma ma Apart mirusiųjų P. Dėdyno deliam nuliudime sūnų ir kuopos narių yra veiklus
12 d negali įvykti> nes
žai domisi, kas ir kaip jų ir A. Bernoto, prie to kny tris dukteris ir vyrą Juozą unijų darbuotojai Su kito
daugelis narių tada dalymis organizacijomis, kaip vau ja ALT New Yorko sky
daug tebūna. Šis pastara ar mergaitė pasako seselei klubą valdo ir neprisiverčia gyno steigimo prisidėjo se Skliutą.
Taip pat mirė Vincas Sa- tai su broliškomis socialde riaus metiniame susirinki
sis reiškinys išaiškina, ko “pagonišką” vardą, tai ji bent vieną kartą per metus. kami vietos veikėjai: V.
kai
renkama
valdyba,
daČekanauskas
(Chase),
Vlalatka, suvalkietis, paliko mokratų jaunimo grupe ir j me, kur be to bus aptaria
dėl naujakurinis jaunimas klausia, koks tavo kitas var
lyvauti
susirinkime
ir
padas
Jankauskas,
Antanas
nuliudime 2 sūnūs ir 2 duk LDD 7 kuopa, toliau SLA ma ir Vasario 16-tos minė
neprigijo prie Lietuvos Vy das, krikščioniškas. Išgir
duoti
savo
balsą.
O
šitie
Jasaitis,
J.
Krasinskas,
J.
kuopomis, Lietuvių Atletų jimo iškilmės.)
teris.
čių. Negalima sakyti, kad dus toki vardą ir tokiu už
85
dalyvauja
visada
ir
balPlatukis,
A.
Kriaučialis,
K.
Mirė Pranas Žiūkas, ki Klubu ir kitomis buvo pa Visi kuopos nariai ir
Kai tėvai
tarp dviejų rūšių jaunimo registruodavo.
suoja
drausmingai
už
savo
Budmavičius,
-Juzė
Rauktylęs iš Birštono miestelio, pa laikomi gyvi draugiški ry- draugai maloniai kviečiami
apsireiškė koks nors anta apie tai sužino, tai kyla pa
kandidatus
ir,
aišku,
laimi.
tė-Daužvardienė,
L.
Jabliko nuliudime tris dukte šiai. Kuopon per pereito ii; pausio 19 d brinkinu}
Kai kurie
gonizmas, tik galima pripa sipriešinimas.
Bet
paskutinis
susirinkilonskis,
J.
Rauktys,
Pianas
ris ir žmoną, Katriną Jeru- metus Įstojo 4 nauji nanai. atsiIankyti.
žinti, kad jų tarpe neapsi tiek įsikarščiuoja, kad šne
mas
praėjo
po
“
kova
su
koStatkus,
B.
Emkus.
A.
KaSužinojus, jog Los Anševičiutę-Žiukienę.
ka
apie
teismą.
Girdi,
reiškė simpatija.
Sekretorius.
munistais
”
ženklu.
Demo-'sėlis
ir
visa
eilė
kitų.
gėlės, Calif., LSS kuopos
Rep.
Kad davatkiškosios orga kreiptųsi i teismą, jei neiš
kratijos šalininkai stengėsi!
pirmininkas ir žinomas vi Tautieti, nepamiršk, kad
nizacijos nesusilaukė talkos eitų iš to skandalo.
atidaryti
klubo
daugumai!
Buvo
rastai
tisų
senų
n
suomenininkas drg. inž. Tavo tėvų kraštas — LietuSenesniesiems nepatinka
ir narių iš naujųjų ateivių,
GRAND RAPIDS, MICH. Draugelis serga ir dėl savoj va yra svetimųjų pavergtas
akis
ir
ragino
nebalsuoti
už
‘
^?
u
^
rašytojų,
ka
‘
p
tai,
tai to priežastis yra ta, kad naujakurių motėm ir mer- kandidatus ZeivĮ, Herma- .Sumano Daukanto, strazde
žiauriai naikinamas.
žmonos ligos atsidūrė sun- ir
b* žiauriai
naikinamas, Pnnaujakuriai nėra davatkiš-iginų modemiški papročiai
lio, Valančiau*, Baranaus Lietuvių
Susivienijimo kioje būklėje, kuopos susi-j
SI1X. sidėk savo darbu ir auka
ną,
Niaurą
ir
Stašienę.
Ko

ki. O kai va Šv. Vardo'—rūkymas, lupų ir nagų
ko, Kudirkos. Basanavi Amerikoje 42 kuopa ren
" prie jo išlaisvinimo. Aukas
Draugija eina airiškais ke-, dažymas. Kai jiems nuio- munistų pasekėjai ragino čiaus, Dr. šliupo, šerno- gia, 1951 metais vasario linkimas vienbalsiai nutarė P. J Amerikos Lietuviu
juos balsuoti ir gaudė
liais, tai su ja naujiesiems doma, kad vietinės moterys už
balsus kaip Įmanydami. [Adomaičio, Krėvės-Micke- mėn. 4 d. t. y. sekm. 8 vai. is savo iždo paskirti jam T£įbai> 1739 So. Halsted
ateiviams nepakeliui.
lir merginos tą pat daro, tai
$2o paramą ir pasiųsti tą gt, Chicago, III., ar vietos
Rezultate jie pirmininko Aliaus, Vaišganto. Maiio- vak., didelį koncertą, Šv. sumą tam pat komitetui, ALT skyriui.
Kad vienuolynų rėmėjų tas priekaištaujančių nenuvietą laimėjo tik 14 balsų ^lo *r daugelio kitų.
te Jurgio Draugijos Salėje.
draugijos nesulaukia Į savo ramina.
persvara.
Jų
kandidatas
1
,
orcesterio
miesto
vieša?
Koncerto programą išpil
tarpą naujakurių, tai aiški- Tai va ka galima pasaHermanas
gavo
125,
o
de-i^
n
Y8y
nas
t
buvo
dovanoję^ dys Europoje ir Amerikoje
nama tuo, kad vienuolynai kyti apie senųjų ir naujųjų mokratiškos grupės kandi-|.au& vertingų knygų musų
pagarsėję solistai Antanina
datas J Turauskas—m i įmigtam knygynui. Kuo- Dambra-Dambrauskaitė ir
LAIKAS UŽSISAKYTI
balsų.
Bet demokratams me^ SLA skilo tas brangus Stasys Baranauskas. Jiems
Angliškai • Lietuviškas Žodynas
pavyko
išversti
jų
didžiaudurtas
pasiliko
komunistų
akompanuos
prof.
muz.
Ku«
Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
šią stulpą ZeivĮ, kuris su-'(^°b°je» reiškia, jų namuo- čiunas.
rinko vos 85 balsus. Buvęs s®*
.
Bilėtai bus galima gauti
Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
pirmininkas
Beleckas
pats
Praeitą
pavasarį kuome. pas rengėjus ir Šv. Jurgio
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z,
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius
nekandidatavo, tai jau, pa- naujakuriai stirengė de- Draugijos Salėje.
jau atspausdintas. Laikas jį užsisakyti.
parankaus 4” x 5’/z formato, kaina $3.00.
galiau, klubas apsivalė bent n\°nstraciją ir pikietavo A.
Brangus lietuviai ir jūsų
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug
nuo dviejų agresingiausių ti- Bimbą, tai tame nemažam draugai bei pažįstamieji,
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra
pų, kurie nuodino klubo kultūros kambaryje sėdėjo nors ir kitų tautybių, malo
lendorinė dd$s su tautiškais ir bažnytiniais var
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.
orą. Dabar valdyboj jų li moterys komunistės ir rodė nėkite Į koncertą atsilanky
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius
“
dipukams
”
per
langus
ti, nes koncerto programos
ko mažuma. Kiti valdybos
metus ir kitos žinios.
špygas
ir
liežuvius.
išpiklytojai tikrai mus ne
nariai turėtų energingai ko
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
apvils.
Koncerte išgirsime
voti prieš visokius Maskvos
KELEIVIS
Vadinasi, iš “kultūros
Senųjų ir Naujųjų
Ateivių Sugyvenimas

netapo lietuvybės tvirtovė

Socialdemokratų Kuopos
Nauja Valdyba

r; i
o
UICIKJ

Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadvray

South Boston 27, Mass.

pakalikus. Malonu, kad na- kambario matėm nekultu- daug gražių lietuviškų liau
nai jau pradeda gausiau rą.
dies dainelių.
[lankytis į susirinkimus ir ti-l Kas žino daugiau apicj
A. Klimavičių*,
Ikėsime, kad sekančiame su-'dingirbą to brangaus turto,
42 Kuopos Fin. Sekr.

636 Broadway,

S®. Boston 27. Mas*.

Puslapis Ketvirtas

KELEIVIU SO. BOSTON

kavo medžiagos,
i H. Hooveris sutiktų
įtraukti į Amerikos bazes
Angliją ir Japoniją. Hoo
“Gibraltarą galinha pasa veris dar prideda, jei Ang
kyti, kad po didžiulės mo lija to nori. Jei ne, Hooralinės ir politinėj išdavys-. „
„„ ~
tės, kokia Siūlo Hooveris,'y6'.'5
G.bmltare galėtų
Vakarų hemisferos”
“'J""“*1

Hooverinė Sala

Nr. 3, Sausio 17, 1951
TARDO EL CAPONE ĮPĖDINIUS

Gruodžio 20 d. buvęs
prezidentas H. Hoover nu
stebino pasauli savo kalba,
kurioje jis siūlė ne daugiau
ir ne mažiau, kaip užleisti
bolševizmui visą Aziją ir raltaras liktu be moralinio jurose. Hooveris nepagal
net visą Europą, o Ameri nugarkaulio ir net be mate vojo, kad anglai butų visai
kai siūlė gintis oro ir jurų rialinės jėgos apsiginti prieš neprotingi, jei jie, atidavus
pajėgomis atsirėmus rytuo 2,000 milionų žmonių įkin i ūsams visą dar likusį lais
se i Japoniją ir kitas Azijos kytu i griežtą totalitarinę vąjį pasaulį, sutiktų būti
salas, o vakaruose i Ang discipliną ir i galingiausią Amerikos avanpostu ir su
traukti ant savęs rusų bom
liją.
; pasaulio karo mašiną.
H. Hooveris sako, kad Imkime tiktai ekonominę! bas ir kanuolių šuvius, kai
Amerika yra didelė sala, to amerikoniškojo “Gibral tuo tarpu hooverinė sala
kuri, bendrai su Pietinės taro” padėtį po to, kada Vakaruose butų saugi. Jei
Amerikos kraštais, gali ap- hooverinis bėgimas bus ati Amerikos politiką vestų
įsitverti stipria oro ir jurų davęs bolševikams Europos Hooverio idėjų žmonės,
laivynų pajėga ir ginti mu plieną ir gamybos pajėgu Anglija ir kitos dar laisvos
sų civilizaciją nuo galutino mą, Viduriniųjų Rytų alie šalys turėtų skubėti susitar
ti su rusais ir už materiali
i jos sunaikinimo.
jų, Azijos žmonių šimtus nę pagalbą Maskvai turėtų
Senato kriminalizmu tyrinėjimo komisija turi pasikabiH. Hoover kratosi izolia- milionų ir Afrikos išteklius.
nusi "kriminalizmu mapą." kaip Įvairiuose miestuose
cininko vardo, bet tas, ką Kokioje padėtyje atsidurtų išsiderėti sau šiokią tokią
gengsteriy bosai yra susijungę su kitu miestu kriminaliznepriklausomybę, kad ir to
jis siūlo, yra izoliavimasis, tada Amerika?
kią, kokią dabar turi Suo
mo lizdais. Paveikslo viršuje matosi Tony Accordo, žinoo ne kas kita. Užsidaryki Rusijos didžiausias silp mija. Europos šalys tik
mo gengsteriu paveikslas, kuris siejamas su mirusiojo
me musų "hemisferos” sa numas yra aliejaus truku
EI Capone gengsteriu "brolija.
loje. panaudokime Japoni mas. Jei Maskva galėtų taip galėtų atsakyti į Hoo
siūlomą išdavystės po
ją ir Angliją, kaipo musų Įsigalėti Persijoj ir Arabų verio
litiką.
pirmuosius avanpostus ir kraštuose, aliejaus klausi
Hooverio politika, jei
‘‘budriai laukime,” kol bol mas jai butų išspręstas. Ką
ševikiškas
totalitarizmas Amerika prarastų, tą Rusi Amerika ją priimtų, butų
ne tik išdavikiška, negarbandys čia ateiti ir pa ja laimėtų ir kiek Amerika ginga, bet ir begaliniai
ir “pinakli”: Stamford,
Naujas Gaspadorius
smaugti musų civilizaciją. pasidarytų silpnesnė, tiek
Conn., elobiash": Nashua,
kvaila. Jeigu išdavystė po
Parvykęs švenčių proga y jį
Rusija
pasidarytų
stipresnė.
vežimą’: Bostone,
litikoj kai kam atrodo “pa
Moraliniu žvilgsniu
—Apie ką čia tėvas da
—Ar tėvas tam til
radau
daug
naujenybių,
be••
e
j
n
jĮ
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i
Kitas
Rusijos
trukumas
yra
ir “bridge”; Pleasprastas reikalas,” tai už
: Hoover siūlo milžinišką išbar taip mąstai?
—Šiur. Maik!
ne
svarbiausia,
tai
permaiant
Valley,
“zypkę,” o
plienas.
Europos,
ypač
—Vaike, aš neturiu jokio —Ar tėvas tiki, kad avis duvystę. Jis siūlo išduoti; Prancūzijos, Belgijos, Vo kvailumą ir žioplumą visa nos Lietuvių Piliečių Klube. ; Laurence—“Forty Five.”
da reikia labai brangiai už
visas laisvąsias tautas Masmasto ir nieko nemąstau. gali atsivesti zuiki?
Stasys Juška, ištarnavęs ar- Į;O(jėi ta gėmi vadina “45,”
kietijos
ir
Luksemburgo
Aš mislinu.
—Nebūk vari jotas! Kur kvos imperializmui ir rezul- plieno gamyba veik išly mokėti. Už Jaltą, už užlei ti dešimts metų gaspado- lai ligi šiol dar niekas t0
—Apie ką?
j tu girdėjai. kad avis atsi- tate Pasilikti pačiai Ameri gintų Rusijos ii- Amerikos dimą rusams Europos Rytų l iaus vietoj, atsisakė. Nau- neišaiškino,
neisa
—Ogi apie tave.
įvestų zuiki? Avis gali tik kai be sąjungininkų prieš plieno gamybą ir duotų ru tautų, už Kinijos pražiopso- jai tapo išrinktas
išrinktas
ir
sugalėnus — galima
jimą ir už atidavimą ru biai eina gaspadoriaus Par%šu driUhriese
jungtas Europos. Azijos ir
—Jeigu apie mane, tai ir ėriuką atsivesti,
sams
galimybės
pasigamin

keturie
aš norėčiau žinoti, ką tėvas —O kaip su kanarkom, net Afrikos jėgas. Ameri ti ir karo laivų, ir tankų, ir sams be jokio reikalo pla eigas vietos visuomeninkas,
turi galvoje.
,tėve: ar kanarka gali išpe- ka kulturiniu žvilgsniu yra ypač submarinų tokius kie čių Vokietijos sričių, šian patyręs biznierius, Povilas se, penkiese ir šešiese.
dien jau reikia brangiai mo
Smagiausia lošti triese bei
Europos dalis ir bendrai su
—Žmonės nori žinoti,J’ėti vistą?
.
Aleksa.
kius,
kurie
galėtų
hooverinį
kėti. O paklausius Hoove
keturiese ir lošimas eina
Maike, kur tavo motina, arKas tau šiandien pasi- Europa sudaro „ta “Vakarų “Gibraltarą”
Seniau renkant klubo gas- sklandžiai: dalinama po
ekonominiai
rio,
Amerika
pati
sau
už
u
’
kūno įssilaikvmas
ba mano
supruga. tIs- tz
Ka- darė Maike
Aiaine.9 Ar
.ai neužvalneuzvai- pasauli,
*
uždusinti.
simautų virvę ant kaklo ir padorių eidavo
penkias kortas. vyriausias
'eei
kur
durnaropių,
kad
todabar
v
ra
pavojuje
dėl
ni

nados Mandraolio gavau il
Amerika, dargi su Kana tos virvės galą atiduotų tarpe Romos katalikų ir triupas penkiakis, antras
gą gromatą su tokiais klauekius klausimus statai? Juk s^ko imperializmo pasimo- da ir Pietų Amerika, nebū Maskvos diktatoriams į tautiško- bažnyčios parapi džekis, trečias triupaunas
jonų. Šiais rinkimai? buvo tūzas ir ketvirtas čirvų tū
simais. Sako, velnias ne 'skaitai moksliškas knygas. jĮmU Įvesti savąją totalita- tų “autarkiškas” Gibralta rankas.
įr
kanadiškius
tai
turėtum
žinoti,
kad
toks
ldn
£
tvarką
visame
pasaulyPovilą zas visuomet būna triupas.
snaudžia, tai
ras, arba toks, kuriam likuHooverio prestižas Ame trys kandidatai.
paėmė pagunda kišti savo £ali pagimdyti tiktai toki,Je- Užleidimas be mūšio sis pasaulis ūkio žvilgsniu rikoje yra didelis. Jis yra Aleksa rėmė visi lietuviai Juodų kortų dviakis nuker
nosi kur nereikia ir žiūrėti !koks -Ds Pats- Toki parėtką
didžio&io? dalies to yra nereikalingas. Imkime
žinomas, kaipo humanita be skirtumo tikybos ir balsų ta dešimkę ir žemyn iki
kaip ir kas iš ko pareina. i nustatė pats ponas Dievas Vakarų pasaulio,” kartu keletą pavyzdžių:
ras, daug dirbęs šelpiant gavo 87: Petrą GarlionĮ rė tritkui, gi raudonųjų eina iš
su Vakarų kultūros lopšiu
Na, ir taip sau be jokių ce- Pasaub tverdamas.
Urano rudos yra pagrin badaujančius žmones po mė vien tik komunistai, bal eilės nuo dutkaus iki tūzo.
remonijų ima ir stato man —Gerai, tėve, jeigu taip Europa, butų toks didžiulis dinė atominės energijos ža pirmo pasaulinio karo. Bet sų gavo 33: Vaitiškis—10.
klausimą: pasakyk, sako, yra nustatyta paties pono moralinis bankrotas, kad liava ir didelė dauguma tos kaipo politikas, Hooveris su Reiškia, vietos lietuvių tar Varžytynės prasideda iš
kur tu gavai tą savo Maikį, Dievo, tai prašau man pa "alima tik stebėtis, jog to rudos atvežama Į Ameriką savo pasiūlymais pasirodo pe tėra 33 Stalino vieros iš kairės ir gali šaukti ne ma
Lietuviai pa-, žiau 15, kitas—20, trečias
kurio jokiu budu negali po aiškinti, kodėl katalikė mo kias išdavikiškas idėjas iš Belgų Kongo kolonijos atitrukęs nuo tikrovės, jis pažintojai.
tina negali pagimdyti kata skelbia atsakomingi politi Afrikoje, o mažesnė dalis iš
terių išmokinti?
matė savo klubui gresianti —25 arba 30: jeigu trečias
daro
siūlymus
nepajėgdamas
kes
vadai.
liko? Kam jos vaiką reikia
pavojų, padėjo savo tikvbi-: užbetino 30., tai jau ketvirKanados.
Atidavus
bolše

pats
suprasti,
kokios
pasek

—Teisybė, tėve, aš ir dar krikštyti?
Hooverio idėiu priemiĮsitikinimus ir
mus įsitikinimus
ir bergž-itaja™ nebeka beto. nes eipats apie tai nežinau. Tai —Matai, vaike, nors tu mas butų kartu negirdėta vikams Europą. Belgų Kon mės savaime išplaukia iš tų džius ergelius Į šalį, vienin na tik iki 30 punktų. Lo
gi, ar nebūtų jau laikas.\ mokytas ale visko nežinai. istorijoj politinė išdavystė, go, kaip ir visa Afrika, ir jo pasiulvmu.
gai susimetė remti ii- išrin šimas eina nuo 10 iki 20
gi
atsidurtų
anapus
geleži

—
S.
D.
kad tėvas šį klausimą išaiš-Į Krikštas yra įeikalingas va- prieš kurią visi praeities
ko klubo gaspadorium tikra minučių ir kuris pirma pa
nės uždangos ir kartu svar
kintum?
luk to, kad šventas Jonas; Muenchenai. Jaltos ir pa- biausieji urano rudos šalti
lietuvį, Povilą Aleksą. Dėl siekia 120 punktų, gėmis
BALTIMORE,
MD.
—Turiu pasakyt, Maike, apkrikštijo Kristų, o mes!nasios išdavystės atrodytų
to tik galima pasidžiaugti. jau baigtas. Du lošikai ga
kad ir aš nežinau, kaip tu esam Kristaus mokslo sekė tik vaikų žaislu. Reikalas niai butu rusu rankose.
vę mažiau punktų privalo
Lavvrence
’
o
Piliečių
Klu

Sponsorių
Pagerbimas
ant svieto atsiradai. Par jai. Valuk to. Maike. koš tas, kad Amerika yra pasi Amerika visai neturi la
pirkti alaus arba arielkos,
bas tai yra visų lietuvių pa kaip sutarta, kitiem dviem
eidamas iš vesilijų syki su nas krikščiunas tuvi būt ap- rašiusi su Vakaną Europos bai svarbaus metalo, man
Sausio 27 d., šeštadienį,
sitikau tave ant stryto dar krikštytas.
tautomis “Atlanto Paktą” gano (manganese). Rusija 3 vai. vakare, Lietuvių Sve stogė, lietuvybės plėtimo ir arusiems daugiau punktų.
mažutį ir parsivedžiau na —Aš žinau. tėve. kad dvidešimčiai metų ir tame turi to metalo perteklių, bet tainėje ruošiama iškilminga abelnai kultūros centras.
Kūčių išvakarėse susikimo. Misi i nau, kad užaug Jonas krikštijo Kristų. Bet pakte visos pasirašiusios dabar rusai, atsikeršydami vakarienė. Tai šiame mies Čia ateina visi lietuviški
bom
lošti dvi poros: Juozas
laikraščioi,
čia
Įvvksta
visi
si ir galėsi išeiti i kunigus. “ats Kristus nekrikštijo nie tautos pasižada užpuolimą už sulaikymą mašinų išga te apsigyvenę tremtiniai
Vadinasi, tikėjau, kad pa ko. Kurio jųdviejų sekėj-Įan^ bent kurios i jų skai benimo iš Amerikos, visai uošia bendrą ir viešą savo lietuvių parengimai—su \ askelionis su Jonu Jurkšta
darysiu Dievui garbę ir pats|jas tėvas nori būt: Jono ar tyti užpuolimu prieš visas nutraukė mangano ekspor globėjų (sponsorių) pager tuok tu vos, radvnos, krikš- is vienos pusės, aš su savo
turėsiu kuo pasidžiaugti Kristaus?
jas.
Paktas pasirašytas, tą. Indija ir Pietų Afrika bimą. Tai gražus baltimo- ynos. banketai, gužynės ir senu burdingbosiu Julium
pasilinksminimai, Kieva iš kitos. Abu mus
ant senatvės. Ale. anot tos
kongreso patvirtintas, o H. pavaduoja Rusiją mangano riečių pavyzdys ir tikima, visokie
kanadeiškos gromatos, vel —Maike, tu čia išvedei Hooveris siūlo ji mesti i parupinimo reikale, bet ati ad visi tremtiniai su savo prakalbos, paskaitos, kruta- oponentai skaitomi visam
mieji paveikslai ir visokie klube “45” ekspertais bei
nias nesnaudžia.
Pakišo mane į laukus. Aš protes mėšlyną ir
sumindžioti davus rusams Indiją ir ne globėjais jame dalyvaus.
švenčių apvaikšeiojimai bei čempionais, bet Juliaus be
tau kažin kokių knygų ir iš tuoju.
Amerikos parašą Į purvą. tekus Afrikos, tektų ieškoti
—A. L.
Įvairių sukaktuvių minėji čirvų tūzo irgi nekirsi. Tik
virtai i bedievius. Vietoj —Matau, kad tėvas ne Tą jis daro rimtu veidu, bet kitų mangano šaltinių. Sa
bėda tame. kad tas čirvų tū
mai.
patiekos, susilaukiau zgry- gali į mano paklausimą at tokiais argumentais, jog ko jo yra Brazlijoj, bet it
TORONTO,
ONT.
zas
visuomet tupi VaskelioKas
nori
smagiai
laiką
zatos.
sakyt ir pradedi pykti. Aš tenka stipriai abejoti dėl iš ten reikėtų ji juromis ga
praleisti prie stikliuko, prie nio arba Jurkštos rankovė
—Bet ką reiškia, tėve, nenorėčiau seną žmogų er buvusio prezidento politi bentis, arba visai nesau
Socialdemokratų
bonkutės, prie apskritų bo- je ir reik labai vaktuoti.
“patieka” ir “zgryzata”? zinti. bet tėvas pats krikšto nio sugebėjimo suprasti šių giais keliais.
Susirinkimas
liukių bei keturkampių ab- Kadangi pats girkšnoju,
—Patieka. Maike, tai di klausimą iškėlei. Taigi no dienų pasaulio būseną ir Jei Amerika paklausytu
rozėlių
—kortom
palošti— kaip čia priimta sakyti, tik
delė linksmybė žmogaus rėčiau dar paklausti, ar tė» tinkamai Įvertinti laisvajam Hooverio ir “padovanotų”
Metinis Toronto lietuvių
silkių skystimą, o Julius ir
dūšiai, zgiyzata, tai mar- vas esi kada nors pagalvo pasauliui ir pačiai Ameri Maskvai Tolimųjų Rvtų ža socialdemokratų susirinki čia tam vieta.
gi
tik pora brandukių buvo
Kiekvienoj lietuvių kolo
katna mislis.
liavų šaltinius. Indoneziją, mas įvyks sausio 21 d., sek
jęs. kad krikštas yra tik kai gresianti pavojų.
nijoj, kiekvienam klube ei išvertęs, tai viskas buvo
—Vistiek nelabai
Jei imti Hooverio pasiū Indokiniją
ir
Malajus, madienį, 2 vai. po pietų, na įvairus kortavimai: Bal- tvarkoj.
keli lašai vandens ir trupu
aišku, tėve.
salėje,
404 timore, Md., kortuoja “pu
tis druskos. Kodėl vanduo lymą “visai realistiškai,” Amerika netektų 80 N na ukrainiečių
Per tris valandas sulošėm
-Oliait, pasakysiu a^.jr druska turėtų iš ne kata- atmetus Į šąli moralinius ir tūralinės gumos, 16'; ci- Bathurst St., ketvirtame
ką”: Philadelphijoj, “tri-'20 gėmiu—4 pralošėm, o 16
k«u. Mane ėda zgryzata, !,iko padami kįtalik , Juk politinius
samprotavimus, nos, augalinio aliejaus ir aukšte.
centį
”: Scrantone. “pinak-Į išlošėm ir kone visai uždyvaike, kad nežinau, ar tu vanduo nėra jokios religijos tai gaunasi vaizdas dar visos eilės kitų žaliavų, ku
Nariai, rėmėjai, simpatilį”: New Yorke. “pokerį”[ką prisipūtam iki ausų. Laikrikštytas, ar ne.
nei šiaurinė j nei pietinėj i kai ir prijaučiantieji prašošaltinis. Jį vartoja lvgiai liūdnesnis. Hooveris mano, rių
[mi į susirinkimą atvykti. —------------------------------ —įkas taip smagiai ir greit
—O koks čia butų skir katalikai ir nekatalikai. kad Amerika, apsitverusi Amerikose nėra.
prabėgo, kad nė nejutom,
tumas?
Taip pat ir su druska. Ji oro ir jurų laivynų jėga, bus Atidavus rusams Viduri- Socialdemokratų organiza-, me socialdemokratų_ susi- ir_ ,lyg netikėtai išgirdom
—Skirtumas, vaike, labai
vartojama silkėms ir kiau neprieinama bolševikiškam niųjų Rytų kraštus Maskvos ei ja yra darbo žmonių or-'rinkimus ir bukime nariais [g'a^orjaa* Aleksos bal
didelis. Be krikšto tu ne
totalitarizmui, bus savo ru rankose butų du trečdaliai ganizacija, o lietuviai Ka- —dirbkime.
lienai sūdyt. Ją valgo
są: “Na. vvrai, gana jau,
gali būti katalikas.
Kadangi susirinkimo lai- tU()- gims Kristus, eikit na
dai, budistai, muzalmanaiiS’e? .. ^a’sv®s Gibraltaras viso pasaulio aliejaus ir su nadoje beveik visi esame
—O jeigu mano motina ir kiti. Ką bendra druskapasaulyje.
5
Apie tokiomis aliejaus atsargo-'darbo žmonės, todėl tikslu kas yra apribotas nuo 2-5
buvo katalikė?
vai.
popiet,
todėl
vykstan-'
i tikrąjį Gibraltarą generolas mis rusai kalbėtu visai ki-:fcutu priklausyti savoje orturi su katalikybe?
A. Jenkins.
—Tas nieko nereiškia,
Franko nesenai sakė, kad taip, negu iie kalba dabar, ganizacijoje. Niekas kitas čių į susirinkimą prašome
dac
—Maike,
Maike. Jeigu be krikšto,
tumač. ispanų kanuolės
galėtų jį kai jų rankose yra neužten- musų gyvenimo nepagerins kiek yra galima nesivėluoti. Biznieriam* erriau«ia vie
Gud-bai . .
tai ne katalikas.
Sekretorius.
įveikti, o apie
hooverinį karnas kiekis tos svarbios kaip
mes patys. Lankykita pasiskelbti “Keleivyje.”
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Socialinis Aprūpinimas
Švedijoj

&ELEIV1S, sq. buįston
GEN. EISENHOWER IR MARŠALAS MONTGOMERY

Puslapis Penktas
tramcke.

Šitas klubas nu- draugijų metiniai suvažia-

sipirko namą ir įsisteigė vimai yra kaip ir kokie va
klubą, suprantama, su viso karinės Pennsylvanijos lie
kiais gėrimais ir visais pa tuvių kongresai, skaitlingi
lankumais. O dabar ren delegatais ir -svečiais, gau
gia didelį koncertą ir šo singi gerais nutarimais pa
kius sausio 20 d., lenkų ve siruošimui prie Lietuvos ne
Dirbančio Žmogaus
į biausią rolę socialines reteranų svetainėje, ant Hol- priklausomybės minėjimo
Aprupinimas
formas vykdant Švedijoj
brook ir McDougall gatvių; ir kituose visuose lietuviš
APRŪPINIMAS
DAR- va i d i n a socialdemokratu
prasidės nuo 6 vai. vakare. kuose reikaluose.
BL, DARBO PASKIRSTĖ - darbininkų partija, kuri tuĮžanga nedidelė, bet valdy Šiame suvažiavime turėMAS.—Planingas socialinis ri daugumą parlamente ir
.ba. , taip sutaisė,
. .
.kad kurie
, , sime garbingą svečią, nes
aprūpinimas demokratinėje bendradarbiauja su profeklubo nanai-nares nedaly-; paskuūnžmi5Mdienomis y,-a
valstybėje eina tokiu keliu, jsinėmis sąjungomis (unijovotie
*
w.
T_
vaus, Tixi
tie tuvoc
turės nvcimnlfori
užsimokėti « gautas
pranešimas
iš
ALT
kad butų užbėgta už akių mis). Antras pasaulinis ka$3 kaipo- pabaudą. Mat centro, kad dalyvaus ALT
vargui, kuris gali užklupti ras buvo apstabdęs socialiklubas yra pašalpinis, o Vykdomojo Komiteto sek
žmoues, o ne laukti, kol bė- nes reformas, bet karui parengiamas koncertas ir šo retorius Dr. P. Grigaitis,
da ateis, ir tuomet gelbėti, sibaigus socialdemokratija
kiai yra metinė klubo iškil kuris padarys pranešimą
Sudarymui sveikų ir pato- paskelbė 27 metų punktų!
mė—sukaktuvės.
apie ALT Vykdomojo Ko
gių darbo sąlygų tarnauja “pokarinio darbininkų juDar turiu pažvmėt, kad miteto darbus ir planus Lie
atitinkamos organizacijos ir , dėjimo programą,” kurios
tame koncerte programą tuvos laisvinimo darbuose.
įstatymai, kūne garantuoja prisilaiko prie valdžios stopildys Lietuvių Moteių Pa Dr. P. Grigaitis ne tik yra
darbo apsaugą, nustato dar- vinti socialdemokratų paržangos Klubo Choras, due geras kalbėtojas, bet ir
bo laiką, atlyginimą ir atos- tija.
tai, solistai ir lietuvių jau Lietuvos laisvinimo dar
togas. Švedai išplėtė pas Pogrindiniai punktai tos
nuoliai (lietuviukai) su sa buose jis yra daugiau pa
save tuos Įstatymus plačiau programos — be išlaikymo
vo dainomis, muzika ir šo tyręs negu kuris kitas iš
negu bent kui- kitur ir ap- politinių laisvių — numato
kiais.
musų Amerikos lietuvių vei
ėmė naujas dirbančių gru- platų išvystymą socialinių
Taigi sausio (Jan.) 20 d. kėjų, nes per jo rankas kaip
peš: žemės ūkio darbinin- reformų, kurios galima išturėsime pirmą koncertą sekretoriaus eina visokie
Anglų maršalas Montgomery Prancūzijoj pasitinka Amerikos generolą Eisenhowerį,
kus, nuomininkus, sezoni- reikšti taip: darbo užtikrišiame
sezone, lenkų vetera susirašinėjimai ir tiesioginis
kuris dabar perėmė vadovavimą visų Atlanto Pakto šalių armijoms ir lankosi įvai
nius darbininkus, namų, nimas visiems, teisingas panų svetainėje, Hamtramcke. susisiekimas su šios šalies
riose sostinėse, aiškindamasis, kiek kuri šalis gali duoti karių Europos bendram gyni
restoranų ir prekyviečių j amų paskirstymas ir indus
Manoma, kad bus daug pu valdžios pareigūnais ir su
muisi.
tarnautojus. Namų tarnai trinė demokratija.
blikos ir kiekvienas galės tremtyje esančiais Lietuvos
tės pirmiau negu kur kitur
gražiai
pasilinksminti ir pa atstovais. O jei kuris musų
kuotų daktarų ir gerai siturintiems iki 80'< re- kronų, iš kuru tik mažą dabuvo pastatytos į žmoniškas Nenagrinėdami tos pro- įrengtų ligoninių.
Visas monto kaštų dovanos for- Ii įeik grąžinti, kita gi da- simatyti su savo draugais turėjom progos dalyvauti
sąlygas.
Švedai pirmieji ,S™"105- Paminėsime, kad ji
pasiturintieji gauna lis per 36 metus yra la’sva bei pažįstamais.
Amerikos Lietuvių Kongre
susirūpino skaitlinga darbi- numat0 U>'P kltko stlPnau kraštas yra padengtas tink- ma;
lu
ligoninių,
ambulatorijų,
paskolos
dešimčiai
metų
be
nuo
nuošimčių.
suose
Chicagoj ir New Yor
ninkių grupe—namų šeimi apkrauti mokesčiais turtin kurortų ir gydymo punktų. procentų. Naujoms statyDetroite gyvuoja dar kiti ke ir esame girdėję Dr. P.
DEMOKRATIZ
ACIJ A
ninkėmis, kurios neturtin gas klases ir įvesti Įmonių Gydymas beveik nieko ne-boms už išduotas paskolas M0KSL0
SRITY.-Buržu du lietuvių klubai, vienas Grigaičio raportus, tai tie
darbininkų
tarybas
produk

gose šeimose neša sunkų,
kamuoja—ligoninėse moka- reik mokėti nuošimčius n azinfoe vaUtybfee aukštas šalpinis, o kitas tik taip jau žinome, kokie yra įdo
cijos
paspartinimui.
Tary

ilgą ir nuobodų darbą la
sau, draugikas klubas, ku mus tie pranešimai iš ALT
ma 1 kroną į parą. Džiova amortizuoti per 20 metu. _ , .
,
, . .
biausia ten, kur yra daug bų reikalu susitarė vado ir lyties ligos visiems gydo Iki 1945 metu apie 100 tuk- m°ksaS ^dal»ka;P
riame turi užeigą įvairių pa- darbų.
vaujančios
darbininkų
ir
vaikų. Tokių šeimininkių
ma nemokamai. 1942 me stančių šeimų, kas sudaro ^Op“1L.5r*v,1^<>t? A*3?"* žvalgų lietuviai. Dabar tar Suvažiavime bus ir dau
j . -j
ir sunkiai prieinamas ze- pe tų klubų narių eina as
šveduose priskaitoma iki pramonininkų organizaci tais Švedijoj buvo 650 ligo du
trečdaliu iki šiol nepa-!
i i •
jos.
Planingai
socialinei
1
mesmems sluoksniams.
Vi- meniški pasitarimai, kad giau žymių ir garbingų sve
100 tūkstančių. Joms sten
ninių
ir
75,000
lovų.
Dan

kenciamai
kaimuose
gvve.
.
socialde- reikėtų visus tris klubus su čių bei viešnių, kurie taip
giamasi suteikti nors ke politikai nustatyti buvo tų priežiūra ir gydymas yra nanciu seimu, tokiu keliu sai , suprantamos
„f.
, ,
pat pasakys kalbų ir pada
-i • vbu-! mokratųos
pastangos,
kad
vienyt į vieną klubą. Jei lys įdomių pranešimų Lie
lioms savaitėms poilsio— įsteigta “komisija pokari plačiai valstybės organizuo ,buvo suteikti žmoniški
,
.
•
•
,
•
i
-•
•
atostogų. Reikalą trukdo niam ukiui suplanuoti,” ku tas visame krašte ir kiekvie tai Valrtvbei tas kainavo ^larbininkų ir valstieciU Jau’ tas įvyktų, tai butų gražus tuvos laisvinimo klausimu.
icn
-n ? i
••
° nuomenė galėtų igauti auk- ir naudingas žygis. Kiek žitas, kad atostogaujančiai ri paruošė smulkiai susta nam prieinama.
Todėl, vyrai ir moterys,
180 mibonų kronu, iš to
i i •
i • j
tt
t • .
•
tytą
planą,
kurs
numato
:
šeimininkei reik laikinai su
114
milionų
sudarė
negrųm
?
ksl
«
,r
?
a
?
ku
‘
,
d
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Dar 1930 metais ketvir
“pajudinkim” Pittsburgho
Į’™tls vlsuHm,'n« >r Valst-V' Piliečių Klubas su mielu ir visos vakarinės Pennsylrasti kitą asmenį, kurs at visuotiną darbu aprūpini toji dalis Švedijos gyvento žintini primokėjimai. '
organuose bei užimti noru sutiktų susivienyt. Kas
-•
“įutnvička ?pmp ”
liktų jos darbus. Joms su mą, darbo jėgos paskirsty jų neturėjo padorių gyve
mą
pramonėj
ir
žemės
ūky.
Nuo
1933
pradėta
statyti
ten
vadovaujančias
vietas/,padalys
pradžią
vienybei?
Į
vani
J°
s
.’
teikiama papiginta kelionė
nimui patalpų.
Didžioji namelius miško darbinin- Einama prie steigimo aukšj'>padarykim
SĮ KlIįlMgijų “•
namų
statybos
pagreitini

'
1
a
'
JarvKlnl
ir pragvvenimas poilsio na
Charles J. Martin, važiavimą tikrai sėkmingą.
mą, racionalizuotą ir cent dalis butų dar šiandien turi kams, žvejams, medžio tųjų liaudies mokyklų, bib-'
muose.
Klubo Pirmininkas. Dar kartą norime primin
vieną
kambarį
su
virtuve.
ralizuotą draudimą, invesplukdytojam^ ir kitiems se- liotekų ir pan. Ypatingai
ti, kad draugijų suvažia
Švedijoj, kaip ir kai ku tacijas pramonėj ir laivyne Pravesta 1944 metais pra zoniniams
darbininkams, lemiamas švietimas kaivimui pasibaigus bus graži
monės
miestuose
anketa
riose Vakarų valstybėse, ir tt.
PITTSBURGH, PA.
tuo budu duodant jiems ga- muose, teikiant stipendijas,
vakarienė ir malonus pobū
mažėja gimimų skaičius, iš Švedų socialdemokratija parodė, kad tik trečdalis limybę gauti papildomas vietas studentų bendrabušeimų
galėjo
susirasti
ati

kitos gi pusės dėl geresnių nesiekia radikalės pramo
pajamas iš žemės sklypų, čiuose ir nemokamą kelionę Besiruošiant prie Metinio vis artimesniam susipažini
mui tarpe draugijų atstovų
sąlygų žmonės ilgiau gyve nės nacionalizacijos, bet tinkamus butus su norma- Tam tikslui duodamos pa- i miestą.
Draugijų Suvažiavimo
ir svečių bei viešnių ir nie
na, todėl didėja vyresnio s‘stematingai Įjungia priva ia nuoma, išleidžiant nedau skolos iki 10 tūkstančiu
V. Siraitis. I T
, . ,
! Jau spaudoje buvo pra- kam nereikės alkti.
amžiaus žmonių skaičius. čius verslus ir Įmones Į pla giau 20', savo pajamų
’
nešta, kad Pittsburgho ir
Tas didina išlaidas sociali ningą visos tautos ūki. Tik nuomai ir kuivii. Padėtis
S. Bakanas,
pradėjo
gerėti,
kai
valstybė
apylinkės
draugijų metinis
niam aprūpinimui; prieš kai kurias pramonės šakas
ALT Pgh. Skyriaus Sekr.
suvažiavimas Įvyksta sau
valstybę atsistojo ušdavinys siekiama suvalstybinti, pa ėmėsi reikalą tvarkyt*. Val
sio 28 d., 2:30 vai. po pietų,
sutvarkyti darbo jėgos pa vyzdžiui, dėl visai supran stybinė gyvenamų namų
DYKAI IŠBANDYMAS
77 .
..
.... {Lietuviu Piliečiu Svetainėj,
skirstymo metodus. V isų tamų priežasčių nacionali politika sudarė vieną svar
BROOKLYN, N. Y.
rapijoje, Siaubu apskrityje. 1723 Jane St> g g pitts_
biausiųjų socialinės politi
Reumatiškų Skausmų
pirma valstybė pati paėmė zuojama vaistų gamyba.
Atvažiavo į Ameriką 1913
kos
dalių.
Kas
čia
buvo
burghe.
Privačiai
pramonei
dides

tarpininkavimą darbb ieš
Arthritis
metais. Visą laiką dirbo
Mirė Juozas Lėlis Jr.
Visoms draugijoms, ku Jei dar niekad nevartojot ROSSE
kantiems, kitaip sakant, ni pavojų sudaro plačiai iš daroma, atkreipė Į save dė
šioj apielinkėj kasyklose. Į
liu tik™nėti
adresai yra kvietimo
žinomi, TARS nuo Raunieninių skausmų,
Sausio
d
darbo suteikimas pasidaro siplėtę Švedijoj vartotojų mesį toli už Švedijos sienų. Lėlis
Jr., 8sulauki
« Z f„^oU^a’°u
tankiai susijusių su Reumatizmu,
Trumpais
žodžiais
kalbant,
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl
valstybės monopoliu, įjun kooperatyvai, kurie suburė
Palaidotas!^.
^il-kai j metinį suvažiavi- nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
tas
dalykas
ta*p
atrodo:
trečdalį
krašto
gyventojų,
tus
amžiaus,
giamos į darbą silpnesnės
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
.
’
įmą.
Bet
jei
dar
rastųsi
to

tančių virš 25 metų.
sausio
11
d.
šv.
Jono
kapipigiau
negu
privatus
pirk

kategorijos darbininkai su
,
..
per septynius metus. Tai kių draugijų, kurios negavo
Buvo sudarytos trys vals
DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO
fiziniais ar psichiniais de liai parduoda prekes ir da tybinės įstaigos, kurios rū nese, salia sesers Alenos, ^.veniinag iš kuklių sutauLAIKRAŠČIO
laiško
dėl
kokios
nors
prie

fektais (tokių yra apie 300 bar turi šimtus milionų ka pinasi butų klausimu: (1) kuri mirė 1937 metais su pų buvo vargingas. VelioMes kviečiame jus pabandyti juos
vyras, su- žasties ir jos linkėtų daly-Į be mokesčio. Paleiskite atsiųsti
tūkstančių), bet tas vykdo pitalo, už kurį stato daug komisija paskolų davimui aukusi 28 metų. \ elionis njg ^uvo
siutini 24 TABI.ETS DY
ma ne prievartos keliu, bet Įmonių, ' nukonkuruojančių butų statybai ir ypač dau “T* paliko senus tėvus. gyVeno taikiai su pažįsta- vauti suvažiavime ir įsi-' jums
KAI. Jei ne pilnai busite paten
jungti į Lietuvos laisvinimo kintas {raunama pairalba, grąžin
suteikiant asmeninius pata privatų biznį.
giavaikėms šeimoms butų į oIį Joną ir dvi sesei is, p. maį? qpai laidotuvėse da- darbą, širdingai prašome kite
likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
rimus arba juos atitinkamai DARBO ŽMONIŲ AP statymui; (2 sanitarinė ko orlandienę ir p. Moikuvie- jvvavw gražus buiys žmomas nekainuos jums nei vieno
e- nju
Liūdėti paliko žmona pasinaudoti spaudos prane rento.
išmokslinant. Be to eina RŪPINIMAS. — Žmo n i u misija, kurios pareiga yra nę, abidvi su šeimom.
NESIŲSKITE PINIGŲ.
šimais
ir
prisiųsti
savo
at

Tik atsiųskite savo vardą ir ad
permokslinimas tokioms sveikatos išsaugojimas ir vi žiūrėti, kad butų statomi honis Juozas buvo ramaus Marę dukterį Blanche? du
resą greitai į:
•
126)
profesijoms, kur trūksta suotinas ligonių gydymas sveiki ir patogus namai ir budo, is amato suavėjai ne- anuku, ^entą ą Masilioni stovus į draugijų metinį su Rosse Products Co_ Dept. x-9
važiavimą.
darbininkų, labiausiai miš yra vienas svarbiausių so (3) privačių namų statymo blogai uždirbdavo. Jo mn;-iir broli Igną
Pittsburgho ir apylinkės 2708 Farwel1 Are.. Chieago 45. IU.
‘
.__
kų ukiui. Valstybė taip pat cialinės politikos uždavinių. komisija, kuri padeda no tis didelis tėvams smūgis!
ta> smūgis j Lietuvių ęądio valandos
imasi priemonių kelti pro Švedijoj niekas negali turė rintiems įsikurti nuosavuodai didesnis, kad senelis te- vedėjaj rengia pramogą vafesionalinį išsilavinimą įvai ti baimės, kad dėl pinigo se namuose.
riose specialybėse.
Per penkmetį 1940-45 m. vas serga, guk lovoj ir ne- ?arj0 mėnesį su apvaikščiostokos jis nebus gydoma
MES ATLIEKAM ...
PLANAVIMAS. — Svar- Krašte yra daug kvalifi- buvo išduota statyba* spe galejo net sunaus laidotu- jjmu Lietuvos nepriklauso'mybės
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
cialių paskolų 516 milionų vese dalyvauti.
Tėvai
sukunė
šeimyninį,
J. v. Slani.lov.ili.,
kronų ir 104 milionai pa
pildomų paskolų, kurios židinį daugiau kaip prieš o0>____________________
Jei tamstoms reikia—
metj, daugiau kaip metai1
faktinai
sudaro
pašalpą;
LENGVAS BUDAS . ..
atšventė auksinį jubilėjų. DETROIT-HAMTRAMCK,
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
vien tokių paskolų dėka
MICH., ŽINIOS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
Visi
kaimynai
ir
pažįstami
♦
SPAUSDINTŲ VOKŲ
kraštas gavo 50,000 butų.
♦
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
siunčia
jiems
užuojautą
Iki
šiol
duodama
pirme

Pastaruoju
laiku
Detroi♦
BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
liūdnoj valandoj.
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
nybė
mažų
butų"
(1
ir
2
to-Hamtramcko lietuvių ko
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
Kaimynas.
kambariai su virtuve) sta
lonija buvo lyg ir apsnūdu
kos raidės: su žodžių linksniute. su gramatika ir su
tybai ir plačiu mastu vyk
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
si. Bet dabar jau pradeda
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
wilkes
barre
.
pa
.
d omą statyba namų dau
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
atbusti. Vienos organizaci
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
giavaikėms šeimoms.
jos rengiasi suvaidinti sce
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
KAINA 35 CENTAL kuriuos galima prisiųsti pašto
Musu Žinios
nos veikalus, kitos rengia
Namų pataisymui, "pir
ženkleliais.
moj eilėj kaime ir mažuose Jonas Ogent-Ogentas mi- koncertus ir tt.
“KELEIVIS”
KELEIVIS
miesteliuose, jau nuo 1939 rė gruodžio 2< d. Palaido- Iš visų Detroito ir Ham636 East Broadway, South Boston 27, Mass.
636 East Broadway
So. Boston 27, Mass.
metų valstybė duoda pa- tas lietuvių tautiškose kapi- trameko organizacijų gyskolas ir primokėjimus. Pri- nėse. Gimę> Lietuvjo, Ti- viausia yra Lietuvių Ameri^mokėjima* išduodami nepa- tanio kaime. Linkuvos pa- kos Piliečių Klubas Ham-
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BALF’o SEIMO PREZIDIUMĄ?

Moterų Skyrius
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EUROPOJ SIAUČIA
1NFLUENZA

Keleivio’ Knygos

Žinios iš Europos sako,
kad tenai siaučia didelė in-: DEMOKRATINIO
i Visuotinas tvanas
SI SKYRIŲ TVARKO
fluenzos epidemija. Belgi-'SOCIALIZMO PRADAI
Ar galėjo būti toks tvanas, kad
M. M1CHELSON1ENE
joj šita liga paguldžiusi jau; labai populiari ir naudinga šių,apsemtų
vi ą žemės rutulį? Iš kur
__
klausiniams suprasti knygutė,
ėmėsi tiek vandens ? Kur tas van2,000,000 žmonių. Angli dienų
.......................7.0c du© yra dabar? Ir kaip Nojus ga
Kaina ...................
lėjo surankioti viso pasaulio gyvujoj mirė jau keli šimtai, ka
bus, vabzdžius ir paukščius? Kam
dangi Anglijoj medicina so- DĖL LAISVOS LIETUVOS
šitie klausiniai rupi, ieperskaito
Uži if’ ių Orgai.izacijo raš- knygelę "Ar Buvo V isuotinas Tvucializuota, daktarams ligo •ai1.2UP
ir >b k .mėli ai, sudaryti dėl bol- na.-?” Kaina ................................... Jtūc
niai nemoka, tai gydytojai ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c:j KURGj VISA TAI NYKSTA?
Pereitam “Keleivio” nu- kyti, kad ji savo užduotį
perkrauti darbu ir daugelis TIKRA TEISYBE APIE
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
mery suspėjau tiktai trum- atliko puikiai. Padėkojusi
žmonės kuria per amžius! ftį intri
ligonių
negauna
priežiūros.
SOVIETŲ
Rl
’
SUĄ
pai paminėti apie Įvykusi delegatams už pasitikėjimą,
guojantį politiskai-ekonoinišką klau
Sveikatos ministerija turėjo Arba komunistų diktatūra .faktų simą
aiškina garsusis Vokietijos soNe\v Yorke BALF’o metini ji tuoj pareiškė, kad visi deciai^emckratų teoretikas Kari Kautšviesoje.
Visi
nori
žinoti
apie
Rusiskelbti
atsišaukimą,
kad dėl jų. Visiems kyla klausimas kodėl sky*. Kaina .»••....»••.•••••• 10c
seimą. Dabar mėginsiu pla- legatai visuose klausimuose
- .
•
"
šitoj nuotraukoj matome buvusio BALF’o seimo pirminin
maŽ
1
a
U
S
1
O
sunegalejimo
Rusija nesusiatria su kitomis valsty SOCIALIZMO TEORIJA
ciau seimo eiga paliesti.
gaus balsą, nes, girdi, mes
kę p. Paurazienę (trečia iš dešinės), vice-pirmininkę M.
ir kodėl Rusija nenori įsileisti
žmonės nebėgtų pas daktil bėmis
Sis veikalas trumpais ir aiškiai*
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji
,.
.
, ,
. ,
čia esam suvažiavę tam,
Michekonienę (pirmutinė iš dešinės) ir ju tarpe BALF’o
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
ius,
kurie
nespėja
prižiūrėti
is seimas delegatais buorganizacijos reicentro sekretorę Norą Gugienę. Iš kairės stov i BALF’o
yra demokratija, kokie darbininkų draugijos formos, ir kodėl turės bū
ir
sunkiau
sergančių
pilie
(
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 2Se
vo neskaitlingas. Tam bu- kaius laisvai apkalbėti. Ji
pirmininkas Dr. Končius. Kiti—New Yorko majoras, svečiai.
!
pragyventi
? Dabar rusai sako kad
vo daug pnezasciy, svaipel. visą
qaik4si
čių.
j Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. NIHILISTAI
trijuose aktuose. Veika
Epidemija apėmė įau vi- Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas lasTragedija
įausia tuibut ta, kad sei-*vįgj, kurie tik prašė balso.
persta to nužudymą caro Alek
i. .
' yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa
Aleną
Devenienę.
Daugekorčiukės,
kad
gėrybė
yra
mas buvo šaukiamas netm-,gavo p10ga išsireikšti, nors
są V akai'U europą. Zmo- apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- sandro 11. Labai puikus ir nesun
kia Lietuvos ateįtis gali būti ? Atsa kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
liui
delegatų
tas
nepatiko,
nuo
BALF
’
o
karnų laiku—tuoj po šven- jr buvo mėginta Lietuvos
nės serga Švedijoj, Danijoj, Ijį*
25c
inus į šiuos klausimus galėsi gau- viso reikalaujamos 28 ypatos.
nes
abi
moterys
puikiai
mo

ti
nusipirkęs
naujai
išleistą
knygą
(Bus
daugiau)
Olandijoj,
Prancūzijoj
li

čių, kada žmonių kiseniai Raudonojo Kryžiaus klausi: 98 pusiapių didumo. Kaina 50 centų. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
kitur.
pusetmai aptuštinti ir visi me kaiįas kontroliuoti. Už ka už save kalbėti. Vienam
Į KRISTAUS VIETININKAS?
Atsiminimai ir Mintys,
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
švenčių pokihais nuvargin- jos sėkmingą ir bešališką kalbant ui tris asmenis, ra Mergaitės Norėjo
drąsiai
Romos Katalikų
portas
pasidaro
labai
ilgas
parašė buvęs Lietuvos prizedentas bažnyčioskritikuoja
Laukia “Sudnos Dienos’
i^0,1 iaiį butų buvę rude- seimo vedimą p. Paurazienė
autoritetą
ir faktais pa
Išbandyt Gyvenimą
į Dr. Kazys Grinius.
rodo. kad jis nėra joks Kristaus vie
nj, kada daugelis turi atos- įuvo moterų apdovanota ir klausytis vieno asmens
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, tininkas.
224 pusi. Kaina .... $1.26
nusibosta.
Britn PnlnmhHni
L'-tr'-.i • kurioje buvęs Lietuvos prezidentas
">ne t0 11 g1 Pn“‘giaž.iu eėliu korsažu,
I
•
’
m
1
'
ana
.,
,a
s
j
a
P
ie
lietuvių
tautinį
atbudimą,į
KOKIUS
DIEVUS ŽMONES
Kadangi pirmininkas sa šiomis dienomis Bostono aoj, yra ‘ Dievo Bažnyčios aP»e senesnių laikų veikėjus tr pasideda. Paprastai rudens ‘
.
i .
i
•
. . , .
pasakoja daug linksmų ir įdomių GARBINO SENOVĖJE?
lakiu orai gražus ir būrys ,
seimo sesija vo raporte palietė ir Lietu priemiesty policija suėmė Sekta,
kui
ios
nariai
dabar
nuotykių iš savo patyrimų. Tą knyVisokiuose kraštuose žmonės gar
balfiečių susėdę automobi-;buvov atidaryta 2:30 vai., vos Raudonąjį Kryžių, pa _ dvi jaunas mergaites, ku laukia ‘Sudnos Dienos.” Jie’&J?* lietuviai turėtu perskaityti. bino įvairius dievus. Dievų garbini
..................... $2.00 mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus
lium traukia sau seiman,‘ne>. )UU). ^au^ta N eu Yorko darydamas jam keletą ne rios buvo pabėgusios iš na- sako, jog šventraštis (Bibli-J Rama
garbino musų boč.ai? Kokias žinyči«s jie buvo įsteigę ? Kodėl žmonės
bet žiemos metu važiuoti i ™a^or^. 11
Salbės sve- malonių priekaištų, tai tuoj inorėdamos išbandyt ja) parodo, kad šiomis die DELKO REIKIA ŽMOGUI
priėjo krikščionybės gadynę? Visus
GERT IR VALGYT?
po jo raporto ir pasipylė ^a’sv0 gyvenimo laimę.
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
New Yorkan automobiliais C1^’ 2.ieJm> -^us’ '1SĮ
nomis turi būti pasaulio pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
Valgyt
ir
gert
reikia
dėl
to,
kad
visokie
klausimai,
liečia
tą
neišdrįsta. Daugelis savo
, Rabai
baiga. Todėl jie išpardavė norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. mato, 271 puslapio knyga. .. $1.0C
Viena
jų
buvo
dingusi
iš
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai- SIELOS BALSAI
automobilius visai per žie- Amerikos himnas, taipgi opų reikalą. Pirmutinis pa namų prieš koki mėnesi lai visus
• « •savo
• daiktus
n
.ir . susi. .. gio žJnvpuo
žmogus silpsta?. U
Ir uvmv
delko vienas
» iriua-i Gražios eilės ir dainos, čia yra
mos menes'us neregistruo- dainininkei B. Darlys vado ėmė balsą p. Simutis, kuris ko ir jos tėvai buvo jau pa linkę
l VieiMĮ lurmu (VISI į’G mautas duoda daugiau spėkų, kitas sudėtos
įvairios lietuviškos dairus
vaujant ir Olišauskui akom dii-ba prie Lietuvos konsu
ja.
farmeriai) laukia galo. ' j SS“*askįk°irir'kitų
žn?O8ruipanašių
*eikia dalyc“k‘ aP?e mošų. tautą, apia šeimyną ir
aiškinę
policijai,
kaip
ji
iš

darbą. Toji knyga palinksmins
lato. Jo nuomone, kan. rodo. Taigi vienas polici Policija ir valdžios dak- kų? Rodei jam •- ...........- - £•_)■ apie
Seimą atidarė sausio 5 d., panuojant.
jūsų laisvas nuo dartx> valandas. In
.
...
,
.!
tuos
klausimus
suprasi
tįstai
iš
sios
formato, 223 poslapių knyga,
11 vai. ryte BALF’o pirmi-i. Majoras Impellitteri kar- Končius neturėjo nutraukti jos detektyvas ir pamatė tarai daboja tą namą. kao knygutės. Parašė Dr. (;-«««. jos delio
kurioje yra daug visokių eilių ir dae
ninkas kan. J. Končius.žtai steikin0 !‘etuvius- tik' ryšių su LRK. Jei jisai ir tokią mergaitę, kaip jam tarp susigrudusių žmonių <ka,n* t,k ........................ 7 15e nų. Kaina ................................... $1.00
Dainininkei Barborai Dar tindamas, jog Maskvos ga rado ten kokių nesklandu buvo paaiškinta. Prie jos nekiltų kokia liga ir kad KUNIGŲ CELIBATAS
SAPNlNlNKAs
lybė
turės
griūti
ir
kaip
Lie

mų,
tai
skundą
turėjo
par

ši knygelė parodo, kodėl Romos! Didysis Lietuviškas Sapnininkas
lys vadovaujant buvo su
—* popiežiaus
buvo
x .
----- ir kita panašaus am- neužkrėstų apylinkės 'gV-į
kunigai nesipačiuoja. čia ” Palemono galva. Isaiskmti visokie
giedotas Lietuvos himnas. tuva. taip ir kitos Pabalčio vežti
.
. BALF. ’o
to!aams žiaus jaunuolė. Jis apklau- ventojų.
išaiškinta visa jų bepatystės istori- i
/.sokims atsitikimais. Ve.
valstybės
vėl
turės
būti
lais

ir tie turėjo padaryti pa- finėjo jas jr nusived/i
-------------------------------- ja, _jos pasekmės ir doriškas dvasiš-!300 puslapių knyga. Kama .. $1.00
Pianu akompanavo vargo
' kijos nupuolimas, šia knygą turėtų
vos ir nepriklausomos. Su- tvarkymu... o ne pačiam ,iciiįs Jnuovada.
nininkas Oiišauskas.
Pakalbinkite kaimynus ir iškaityti kiekvienas vyras, tėvas JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
o
x sirinkusieji jam gausiai pio- tuoj sutarti panaikinti, jam
ir jaunikaitis, kurie geidžia, Kad jų
moterys. aOreafys w myiimesiss bs- pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
Seimui buvo pateiktas,Pn
tA
nndtran
.
draufus
užsisakyti
“
Keiei
Po to jis dar nusitrau delegatai plojo.
Į Policijos kvočiamos, viepapultų į tokią kunigų globą. Para-' jis įgijo valdžią ir pašalino savo i»usrovių siūlomas prezidiu-ta
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D.,1 vusius draugus. Labai įdomi knyga,
. .
, ,
,,
. įna pasisakė esanti penkioli- vj.” Kaina metams $3.
i ne kelias fotografijas su
sulietuvino Ferdinand de Samogitia Kaina.................................................. 25c
rnas, būtent: seimo pirmi-1 prezidiumo nariais. Pas Antras balsą tuo klausi- j-og metų amžiaus, kita šeĮKaina ....................................
KODĖL A5 NETIKIU
KAILINIAI
ninke p. Elzbieta Paurazie- kui vysk. McDonald sveiki
P’r“ šiolikos. Jaunesnioji sakė
ŽEMAITĖS
RAŠTAI
j
DIEVĄ?
nė: vice-piimininkais Mar- no seimą kardinolo Spell- mininkas Dr. .Jasaitis, bet si atvvkusi iš Ohio valstiAr žinote, kad Žemaitė buvo viePa<akogareta
Michelsonienė ir man vardu. Trečias kalbė- kadangi buvo jau vėlu, tai jos, bet vėliau paaiškėjo,
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar n.ef?al* tikėti. Pilr.a_ argumentų, ku
pinote, kad ji buvo paprasta kainašumus joks jėzuitas. .... zOe
Petras Pivaronas; sekreto jo NCWC direktorius mon- nutartf ta klausimą palikti ,įęa(j abidvi iš Bostono prie
mo
moteris,
mažai
mokslo
išėjusi,
LIETUVIU
KALBOS
riatas—J. Bražinskas, P. Jsinjoras E.
r
gyyver.o ūkyje ir augino vaikus, kaip.
Ji-,
miescių.
«
Svranstrom. rytojui.
tūkstančiai ir melionai kitų moterų.; vjKAIVIA 11HA
Gribienė, P. Joga ir 0. Va Tarp kitko jisai pabrėžė, Iš pirm. kan. Končiaus! •Jodvi papasakojo šitokią
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Pritaikyta Amerikos lietuviams.
laitienė.
I Jos apysakos yra tikras gyvenimas.!
į<as iš lietuviško jaunimo n»»n
kad dėka gražiam ir vienin raporto taipgi paaiškėjo,!
kuri tūkstančiaii žmonių gyvena, bet. tinkarrai išmokti savo tėvų kalb*.
Rezoliucijų komisija: No gam BALF’o ir kitų orga jog dabar BALF as turi vos Susitiko jodvi viename
’ Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- o senimas irgi dažnai nori pagilint
nų kiti nepastebėjo, ir gražiai juos
raštiškų lietuvių kalbos žinoįira Gugienė, M. Zujus, V. nizacijų darbui, lietuviai 136 skyrius, ir ne visi tie! restorane ir pasikvietė Į
aprase. Žemaitė yra daug rastų paŠita gramatika yra tinkama viSidzikauskas, P. Lapienė, galėjo tiek daug savo vien skyriai veikia, nekurie visai kompaniją du jurininku.
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. Ke- > cĮems. kas nori gerai lietuvių kaileivis ’ parduoda jos rastus parašyišmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
kun. Juška ir K. Namak- taučių atgabenti.
apmirę.
Kai
kur
buvę
du
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi i Rajna tik ...................................«>_iM
, . . , ,
.
.
įJaunesnioji sakosi nuėjusi
1 laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- !
sienė.
jul1ninku į hotelį ir
se raštuose ji gražiai aprašo, gra- TAVO KELIAS Į
Seimą dar sveikino kon skyriai dabar jau jungiasi su
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- : ca/ į a i I7IU^ \
Finansų komisija: A. sulas Budrys, V. Sidzikaus } \ ieną, kad get įau sufleri-1 ^įa ^vj naĮęiig Su juo nakvosų gyvenimo būdą ir musų paproPietarienė, S. Cibulskas ir kas, L. šimutis, Dr. Aldona nu veiklą.
čius. Knygoje yra paveikslas su gar-; parašė L. Blumas. Trumpas ir aišjusi. Už kambarį užmokė
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- kus socializmo aiškinimas.......... 25c.
Antanina Colney.
Dr.
Aldona
šliupaitė
pa

šiai vaikų prieglaudų, kurias Že-1
jęs jurininkas.
Šliupaitė ir buvęs Lietuvos
j maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-į KAIP SENON ES ŽMONES
Nominacijų komisija: Dr. Raudonojo Kryžiaus pirmi- reiškė, . kad
New
Yorke
per
...
„ .,
Vėliau iodvi vėl susitiko
las Žemaitės kartu su Andrium Bu- ppDCKTiTVniVrt ■UTYIIJ'?
lota ir A!. Bulotiene. Bylotus žiau- 1
«UAVU
.
P. Grigaitis, kun. J. Bakšys, nįnj<a Dr. Jasaitis. Jisai Vle?«
a-5- ga' tame pat restorane. Čia prie
riai nužudė vokiečiai laike šito ka-' Labąi įdomus senovės filosofų daTai didelė knyga, 128 puslapių, Reidiniai apie žemės išvaizdą. Pagal
Alena Devenienė ii J. Gin- pragg palikti tą pačią sutar- vo $8,923.91. Tai graži su-prisidėjusi viena kinietė
su
garsiais
raštais ir retais paveiks- Į daugelį autorių parašė Iksas. Antra
kus.
ma pinigų.
\ewyorkie-įsu dviem juodveidėm ir pa.................................... 50c knygutės dalis yra: “Išvirkščias -Matį tarp LRK ir B ALF.
i
~
ks’as. arba Kaip Atsirado Kalbos.”
Nominacijų komisijos pa
ciams uz tai garbė.
klaupusi:
ANGLIŠKAI-LIETL
VISKAS
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ 10e
siūlytą seimui prezidiumą J Dabar jau priėjom prie Tiečia 5-eimo sesija atida- «Ąr nenorėtumet važiuo
ŽODYNAS
SO( IALDEMOKRATIJA IR
delegatai vienbalsiai užgy- raportų. Pinniausia gan il- lyta irgi 11 vai., nors buvo ti i Norfolką? Tenai va
Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas
rė.
Igoką raportą davė BALF’o nutarta, kad visi susirinktų žiuoja dar 10 merginų. Šitokie
.....
...... .. n
. ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. BOLŠEVIZMAS
kailiniai. is I etines ■ Mes kasdien girdime daug anglišku
kailiniai,
Pagal K. Kautsky naujesniomis
Prezidiumas užėmė savo pirmininkas. Jisai, kažin 10 vai. Pirmininkė tuoj pa Gausit gerą maistą, gražias Amerikos graužiku (nutria)
žiniomis tuo klausimu papildyta
.
dazn
,
ai
.
f™™™,
e
, tikrai j'.e lietuviškai vadinasi.
lam knygutė.
Kaina...............................20c
vietas. Pirmą kartą BALF kodėl, kalbėjo už nacionalę reiškė, kad baigsime vakar drapanas ir po kambarį. kailiuką.
yra iabai lengvi ir reikalui yra reikalingas geras žodyTABAKAS
ha i šilti
,^as: T ‘ip*’ kas tari S3«»niM Eure.poistorijoj jo seimui vadova- sekretorę Norą Gugienę ir pradėtą darbą. Ji paprašė, Dirbt nereikės nieko, tik su kartii
Kanu iii
idnai
sini.
i
,r nori jjems pažibėti angliškai
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
vo moteris. Ir reikia paša- už emigracijos pirmininkę kad Lietuvos Raudonojo jurininkais pasilinksminti.” . ■ i.
-------------------------I išmokti, tai
geriausiai jiems pasi kimės rūkę’ Pagal A. Apolovą ir
tarnaus pasiųsdamas žodyną.
Tai daugelį iš gyvenimo patyrimų para
Kryžiaus pirmininkas Dr.
ŠVENČIŲ DRESĖ
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny šė K. Stiklelis. Kaina ............... 25c
(Norfolkas randasi Vir
ga, su ištarimų nurodymais.
$3.00 “Keleivi*,” 636 Broadway,
PRANCŪZŲ MODISTĖS AMERIKOJE
Jasaitis užimtų vietą ir duo ginijoj. Tai didelis uostas,
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
tų atsakymą BALF’o pir kur stovi Amerikos karo
So. Boston 27. Mass.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu
mininkui. Dr. Jasaitis pra laivai.—Red.)
klausimu. Ja turėtų-.perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
dėjo nuo pat pradžios, kuo Mergaitės užsirašė va
Remkit biznierius, korio
raše E. VandcrveMe, vertė Vardumet tai-p BALF ir LRK bu žiuoti tenai lengvo ir links
nas. Kaina .................................... JOc skelbiasi “Keleivyje.”
vo padaiyla sutartis. Jis mo gyvenimo paragauti.
pastebėjo, kad jau tais lai Sutarta susitikti čia pat ry
M am y t ė Labai Dėkinga
kais
kan.
Končius
Lietuvos
D ,
.
,
tojaus dieną. Juodveidės
--------------------- ------------—\[
Raud0inaJam ,^r^z]U1 - ?)uv0 į sakė. kad visos mergaitės
neprielankus ir nenorėjo su važiuosiančios troku.
Mamytės gimtadienio pro- \
>ais skaitytis. Kalbėtojas Bet sutarties mergaitės
ga užrašiau jai “Keleivį.” ’
faktais parodė, kad LRK neišlaikė, nes susitiko du
Ji labai dėkinga ir sako:
buvo ir yra savistovi orga kareiviu ir su jais susidėjo.
“Gera mano dukrelė, la
nizacija ir taip pat naudo Vietoj važiuoti į pietus, jos
bai gera! Kad visos dukre
jasi pripažinimu, kaip kad išvažiavo su tais kareiviais
lės butų tokios jjeros ir sa
ir BALF’as. Kan. Končiau? į šiaurę nuo Bostono ir ke
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
užmetimas, buk LRK uzur lias naktis praleido turistų
leivį.’ Aš skaitau naudingus
patarimus Moterų Skyriu
pavęs BALF’o garbę ir kre kabinose.
je.
skaitau kitus įdomius
ditą, yra neteisingas. Prie Gyvenimo slaptybių jos
straipsnius
ir žinias. Man
šingai, kaip kur prie Rau paragavo, bet kaip dabar
labai patinka ‘Keleivis’ —
donojo Kryžiaus sandėlių reikės parodyt akis tėvams
ačiū, dukrele, ačiū”...
buvo vien tik BALF’o iška ir kaimynams?
Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už
bos lauke, o LRK tiktai ant
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
vidurinių durų, ir visiems
Pavergęs Lietuvą priešas
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip
gaunantiems gėrybes visuo nesigaili nieko jai naikinti.
yra
dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:
met buvę pasakyta, kad tai Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi Madą sumanytoja H a n n a
šeši Paryžiaus madę balionai atsiuntė j Ameriką šešias
nuo BALF’o, nuo Amerikos aukos ir neparemsi ALT Troy siūlo šventėms šitokią
Keleivis
modistes, geriausias madų žinoves, kurios demonstruoja
į lietuvių.
Prie dalinamų vykdomo Vajaus jai išlais dailią juodo šilko šaknelę, pa
amerikietėms Paryžiaus naujausius madų išmistus.
yoofttą
perlą
ašaromis.
636 C. Broeduray,
So. Boston 27, Matu.
daiktų buvo prisegamos ir vinti?
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KELEIVIS, SO. BOSTON
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Ils Plataus Pasaulio
Jautri Sąžinė

i

.

Puslapis Septinta?
Klumbokaitis, Juozas Lugaus- PARDUODAMI TINKLAI
kas, Gabrielė Mironas, Vladas
ŽUVIMS GAUDYT
Natkevičius,
Marija
Navikas,*
.
.
,
,
’
...
..
Žvejams, kurie daro pragyvenimą
i Vytautas Pavilionis,
Lucija iš žuvų, mes turim du tinklu trijų
Penkjiiwk-aitė Rarhora Ponelis P*11*, tikro krajavo
lininioturi
siūlo,|»savo
į i enKdUSRaiie, caroora ronens, raiikų darlx).
Tinklai
:fcj
'Albertas Repšys, Stasys Rup- jardu ilgumo ir 2‘u jardų platumo.

INCHON LOŠTO

__

Slovakijos Vyskupai

•s
Vc Aneie CiidlMiiskas
Asta ('e- ’Jais «alinla svarų
ištraukti
kartonorėtų
nuo
b\S.
SiaiaUbKas, AState
žuvų.iš Kas
Vienas pilietis iš Kalifor-' Iš Bratislavos praneša,
merkaitė, Marijona Šilovienė, juos pirkti, tekreipiami šiuo adresu:
M. M.,
nijos parašė iždui Washing- kad ten bolševikiškame tei| Vytautas Sirutavičius. Albinas
4«» Ellswort.li St.,
Woreester, Mass.
(3
tone laišką ir sako, kari jam sme teisiami trys katalikų
Šmulkštys, Antanas Sperauskas, Marija Svotelis, Henrikas
sąžmė neleidžia naktimis-vyskupai, jie kaltinami šniTamašuskas, Vladas Tarosas, PARDUODU KNYGAS IR
iniegoti todėl, kad jis dirb-lpinėjimu ir krašto ’šdavysAntanas Vaičaitis, Vytautas
ŽOLES
damas prie WPA kaipo'tėję. Kaltinamieji, po kanVaitiekūnas,
Pranas
Vendelis
naktinis sargas, naktimis1 kinimų kalėjime, teisme
Sveikata ligoniams—Gydymas ligų
ir Petronėlė Žalys.
lietuviškai, angliškai ir lotiniškai—
miegojo ir savo darbo ne- prisipažįsta prie jiems pri
{šaknimis ir augmenimis—Jų vardai
Paaškinimai lietuviškai. Kaina $1.011;
dabojo. Jis norėtų atlygin- metamų kaltinimų,
Sausio 19 d. laivu Genearl apdaryta $1.25.
ti vyriausybei miegojimo
Ballou” i New Yorką atvvkstaf'ainos «r I^klamacijos ........... 25c
nuostolius. Jam buvo atsa
Mine Joliot-Curie
į 35 lietuvių šeimos. Atvyksta: Trejos Devynerios stambios ....50c
kyta, kad jis gali pasiųsti į
I| Flpna
4uo-aitis
Ona Bakai- 1 Nervd Zolfe—$1.25. Trukzoiės $1.00
Edeną AUgaillS, una bakai Valerijonai $1,00, Ramunėlės 4OC.
iždo “jautriųjų sąžinių” Prancūzijos atominės
< 4>C
tis. Pranas Buškevičius, Adol-'Liepų žiedai ..........................
fondą, kiek jis mano reika energijos komisija pašalino
fas Ceberauskas, Ona čenkus, Nuo bronchičio, kosulio, dusulio 75c
75c
iš savo tarpo žinomą moks
linga. . . .
Konstancija Nuo vidurių užkietėjimo ........... 75c
Jonas
Dėdinas,
lininkę, garsiosios radiumo
Didžbalis, Juozas Duoba.
atradėjos
Marijos
Curie
rardas Fricas, Petras Garbiu-'
Vokiečių Ginklavimasis
PAUL MIKALAUSKAS,
Sklodowska dukterį, Irene
73 Compton SL,
nas, Alfonsas Gleveckas, Edward Gruzdąs, Algirdas Kača- _____ Boston 1$, Mass.
Vakarinės Vokietijos par-'Joliot-Curie.
Jos vyras,
na u s kas, Mečys Kalašauskas, j
lamente kairiųjų demokra- Frederic Joliot, jau anks
Lai vas prikrautas iki krantų apleidžia Indu,n uostų, netoli Seouio, Korėjoj, kada
Stasys
KažragLs, Marcelė Kės- APSIGYVENK FLORIDOJ
tų partija, su socialdemo- čiau buvo pašalintas iš piramerikiečiai nutarė evakuoti tą uostą.
Miami Mieste
rr.rnaitė, Antanas Kesys, Anikratų partijos pritarimu, mininkavimo tai komisijai,
‘ ceta Kielaitė, Leonas Klimas, 'Floridoj visada šilta, gražu ir
įnešė įstatymo sumanymą, i Joliot - Curie
pašalinimas
Tai kodėl neapsigyventi čia
.vena—Italija. Ten komunizmas čios priešais, o bažnyčios prie- kalėii” ir k. įėjo ir pasiliks Ona Literskis, Otonas Mansas, sveika.
ant visados?
Kreipkitės j Antanų
kuris draustų imti vokiečius įvyko dėl jų simpatijų bol- irgč plinta.
■: šas buvo kiekviena.' kas savo- musų choru repertuaruose. Albinas Micuta, Jurgis Balaitis, p. Kodis. Jis turi visokių gražių na• tiškai
t • • norėjo
~ galvoti, ikas su i _
__
_ •»
.• _
tLeonardas
__ i mu
vi m m
.To
Fi'ds
į bet kokią armiją. Toks'ševizmui.
m** *ivr hrin
*>*zniii
*0 Tvn
pardavimui.
Jo oofisas
Petniunas.
Kun.
Voisiekausko
leidiI
^
nas
randasi
kartu
su
(7)
Kad
vysk.
Brizgys
nemato.
pačių vokiečių uždraudimas
-------Bl RGESS REALTY
užsimerkė'
kad
nematyt,
tik- ku,n'^. pasak“n’ ,"es"’iko; kas nyje yra sudėti visi C. Sas.““"į’
'ar
vokiečiams ginkluotis ran-Į
Kanados Radio
6623 Biseayne Boulevard
rosios komunizmo plėtimosi T* k‘y<’
“T, nausko kuriniai, kai ku,.įe EvakUs Retkems Sta«-s Pu^
Miami. Florida.
da Vokietijoj daug pritarė-' ..
, . ..
Jo gyvenamoji vieta randasi šiuo
Kanadoje
išrastas
naujas
pnezasties,
aišku
ir
nezmeliu.
mį
žiauriausiu
budj
.
verčiami
.vienam
ir
mišriems
balTaraubit
i
8
.
Bronius
4«T
n/e. 72nd st^Miami
J u.
nešiojamas radio siunčia- 0
l1.rOjl prisipažinti kaltais, gailėtis už S3015*
Dainos mėgėjai 11 Jokūbas Trautprimas, Antanina —------------------------------------Politika
lmasks ir Pnimamasis apaia- komuizzmo, tiksliau-staliny- Rlaidas nors tos klajdoR buvo musų chorai neabejojamai vaskeks. Teresė Vieraitytė ir’
ŽALIOJI META
• tas, kuris labai tinka ka-,
P‘etimosl priežastis, sknr- moksk> išradimai, kokiais nūnai pasveikins tą naudingą lei- Juozas Zubrickas
1
Žalioji Mėta (VarliaIndonezijos parlamentas riuomenei. Sako, naujasis
,r ta“su“as;
s^meJdiai;visa žmonija naudojasi. Stali-dinį.
nietė) yra ir buvo
vartojama per šimt
atmetė bolševikuojančiuju radio aparatas vra labai ieit1, ur ?
o* »•
as ZI”^,nas “ištobulino” inkvizicijos
5 AKRAI MIŠKO
mečius kaipo naminė
atstovų pasiūlymą nutrauk-,lengvas ir patogus artimam,^ negu krikšččionybįs priemones, bet jų neisgalvojo.
NE GIRELĖ ŪŽĖ, žo- 1 Miškas randasi prie East Bridgegyduolė. Žalioji Mė
ta yra gera nuo šla
’k>, Mass., ir per 80 metų ne
ti “Unijos Sutarti" su Olan- susisiekimui, bet kaip jis ™7t'“lai
Jei'
v!?k; BriZ!rioJr kk džiai L. Vitkausko, muzika water
pumo susilaikymo ir
kirstas. Norėčiau nedidelio įmokenuo karščiavimo šla
dija ir pritarė vyriausybėsIpadirbamas neskelbiama.(pkestas gaudo tveriasi, tikėda-!.ų noro’ ib,galet^ papybe, ta:
Kinderio, ir priedas Jjimo.
__ _____
, duosiu_ .per
Platesnių, _
žinių
pumo kanale.
Gerai
nusistatymui tęsti derybas Tai skaitoma karo paslap- mas gyvybę išlaikyti, taip ba-zmoni-’a susilauktu stalininio.“gaulei Tekant,” išleido K. įįj*- Prasau
man šiuokart-j
Žaliąją
Mėtą
gerti
nuo nereikalingų veSako, tas patogus ra-Jdaujas skurdžius patiki viso- t>fa^ar®1S1
“ \eičiami Rinderis.
J
MrSU Olandiia dėl vakarinės tis.
mimų. Yra taipgi sakoma, kad ji
1414 Garfield Are.,
Gvinėjos klausimo taikaus dio aparatas bus prieina- kiam melui, kas žada sotesnj 'i®"°
nv^č'i APYNĖLIS,
lietuviška'
gera nuo akmeninės ir vandeninės
Lincoln Park 25, Mich.
vienam tarnaut. Dvasišligų, nuo vidurių išpūtimo ir nuo
mas visoms Atlanto Pakto, rytoju, ir virsta Salino liaup- kjarns jr tJk papūtam, tikra: polka, žodžiai ir muzika
išsprendimo.
kenksmingų guzų viduriuose, nuo
sukimų ir visokių nesma
PAIEŠKOJIMAI traukimu,
sintoju.
šalių armijoms.
butų žemėj dangaus karalystė, Charles Kinderis. Abu lei
gumų viduriuose. Pasidaryk arba*
Berlyno Blokada
Jei krikščionvs, ypač Romos o jus vargšai, laukite po rnir- diniAl sukrauti pas K. Kin- Paieškau Prano Apulskio (Amen-1 tos is Žalios Mėtos ir gerk kiek tik
i * 1-1 •
* * *
• '41
1 404 i- ztoino
C' Gt
Rn-tnn koje jis vadinosi Frank Opulskis). nori. Svaras šitos Mėtos kainuoja
Švedijos Gyventojai
katalikai., pataptų viespaciais, ties dangaus karalystes. Stali- aens, 10 G ot., OO. Boston, Jisj ^^-2^0 iš Amerikos į Lietu- $2.00, o pusė svaro—$1.00. Pnsiun•?_ t___ __ tA
v
j__ x________ x
__
____
•_
Rusai uznarė susi?!eniiiiui
ciam ii namus.
Pirmąjį Karą. rVokor
Dabar Aięim
. .
j-- = kokiais jie buvo nuo 10 iki 14 nas žada ant žemės rojų ir Mass. Kaina nepažymėta. ,v* dar P^Š IX
girdėjau,
kad
gruodžio
23
d.
atvyko
vieną labai svarbų kanalą, Naujųjų i etų pr
ALEXANDER’S CO.
amžiaus, tai ar butų geriau ne-’įkūrė pragarą, bet ar pragaras*
laivu ‘‘Blatchford” j New Yorką. Jis
414 W. Broadway
kuris jungia Berlyno miestą S\edljOs gyventojų skaičius
dabar pasiuvusiems po Sta- butų geresnis, jei pažadai butų STRĖLĖ DANGUJE. Henriko
South Boston Z7, Miss.
jei kas žino, kur jis gyvena, malosu vakarine Vokietija. Ru- perviršijo <,000,000 zmo- jjno valdžia? Nūnai stalinistai nukeliami į pomirrin: gyvem- Radausko eilėraščiai. HO pus- nės prisiųsti man jo adresą, už ką
<4) NUO UtSISENSJUSIU. ATVIRU
••i ir
4 4
o
sai sako, kad 6 savaites rei-(nių. Taip praneša švedų kaip tik tokius pat budus nau-.mą?
lapių, išleido
Vytautas
Sau- busiu labai ^dėkinga,
rs p Intas,
ANIS RŪKAS.
kės kanalą taisyti. . . . Tuo statistikos biuras, kuris ga-(doja. kokius anuomet naudojo,
ĮIS E. 4th St..
liūs, spaudė “Naujienos” Chi-i
Mt. Vemon, N. Y.
Skaudžių Žaizdų
kanalu gabenama į Berlyną lutinus apskaičiavimus pa-.turi galia popiežiai, su bažny-Į Chicago, III.
cagoj.
Kaina nepažymėta.'.
IS ODOS LIGŲ
Viršeli Čr iliustracijas piešė Paieškau pusbrolio Prano Naaja■
anglis ir todėl Berlyno pra- . darvs tiktai vasario mėnesio;
*
_. . ..
_
lio, kilusio iš Jonienų kaimo, Svent- Tie. kurie kenčia nuc SENŲ, AT
\ ytautas Kasiulis. Liaunama ešerio parapijos. Jo motina yra VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie
monei gresia anglių truku- gale. Gyventojų prieauglis
pas
V. Šauliu, 4425 S. Green- Agota Mulioliutė-Naujalienė mano negali rainiai sėdėti ir naktiinb
mas, ko rusai, matoma*, ir; per metus laiko Švedijoj
motinos sesnte. Prasau brolelio at-,
_
jų nžsiser.ejoaios žafewood Avė.. Chicago 15, III. siliepti. arba jį žinančiųjų pranešti i dos niešti ir skauda,
kauda. Kad pašalinti
siekia.
perviršijo 100,000 žmonių.
man jo adresą. Busiu labai dėkin- tą niežėjimą ir spaudėjimą seną,
Skoningai išleistame H. r*<3) atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite
Marcelė Matonienė,
LEGULO Ointment. Jų gydomoe
Sausio 10 d. Romoje, Ita tytojus patiektos fotografi- Radausko eilėraščių rinki- į
89 Wilson Street,
ypatybės palengvina jūsų skaudėjiHaverhill,
Mass.
lijoj, mirė Amerikos žy jos teisingumu ir vaizdingu- nyje sudėta apie 80 poeto •____________________
įąą ir mdėsite ramiai miegoti nak>
t). Vartokite jas taipgi nuo skaudžių
miausias rašytojas, Sinclair V?u‘ Knygoje “Arrousmith”(kūrinėlių. Leidinys gražiai)
A
Al
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISL
Lewis, 1930 metais apdova jis piešia provincijos inteli-Iliustruotas. Patartina poe-i
r
nu
unsii
tur.
kur
nuo
bažnyčios
atsimeDėl Stalinybės Plėtimosi
Taipgi pašalina perštėjimą ligoe
notas Nobelio literatūros gentų gyvenimą; ‘Elmer,zijos mėgėjams įsigyti.
Paieškau apsivertimui vyrų nuo 50 vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
Kadangi maskoliškas bolše tusių tikrai daug yra.
iki 65 metų amžiaus. Aš esu 50 stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą
__________________
m. ir 5-5 aukščio, srražaus sudėjimo, tarppirščių. Jos yra tinkamos var
vizmas negiminingas nei socia Komunizmas gema ir plinta, premija už savo romaną Gantry” duoda kunigų gy-sveiko kūno ir proto, ne girtuokle, toti nuo džiastančios ir suskilusiee
“
Babbit.
”
Rašytojas
mirė
venimo
nepuiku
vaizda
ir
J
lizmui. nei komunizmui, nieko kaip tik priešingai vysk. Brizdraugiška, turiu srerą darbą ir my odos. Jos yra geros gy
bendro su žmonių lygybe ’rįgio teigimui, “pabažn:ausiose” sulaukęs 65 metų amžiaus. nupešioja įvairias sektas ir NAUJI LIETUVIU liu ramų gyvenimą, bet vienai nuo- duolės nuo visų išvirši
gfi «-> ą tTOn/iryp A f bodu gyventi, todėl norėčiau susi nių odos ligų. LEGU
laisve neturi, tai tą baisų žmo- šaiyse. kuriose “Dievo namų.”
Sinclair Lewis pradėjo sa žmonių mulkintojus vardan
ję rCAiy
rasti sau drau89 tokių pat pažiūrų LO Ointment suteiks
kaip ir aš. -Su pirmu laišku prašau jums pagelbą nuo nu
gaus žmogum išnaudojimą va-.atseit bažnyčių apstu, kur žmo- vo karjerą, kaip laikrašti dusios išganymo: “Kingsparašyti viską apie fave ir įdėti vargusių, perštamų ir
dinsiu stalinybe, nes Stalinas ngS maldingi, tamsus ir prieta- ninkas, vėliau pradėjo ra blood Royal”—duoda rasi12 d laivu MGeneral pašto ženklelį '^ky™»L
(3) niežiančių kojų. Legulo
Ointment yra parduo
yra vyriausias to “mokslo” vy-’ inngi. tiki Į Dievo ir velnio ga
General Delivery,
šyti noveles ir romanus, bet niU Santykių negiažu V aiz-! Stewart” Į New Yorką atvyko
damas po 75c., $1.25 ir
kintojas.
lia. Bolševizmas savo šiandie- iki 1920 metų jis neturėjo dą ir tt.
i35 lietuvių šeimos. Atvyko: j _______ Brooklyn, N. Y._________ S3.50. Pirkite vaistinėse
apylinkėse ir
“ Aiduose” vyskupas Brizgys n i nėj e formoje Įsigalėjo “no- pasisekimo ir pagarsėjo tik
Sinclair Lewis parašė ke- i Pranas Bakšys, Angelė Birk-' Paieškau našlės nuo 50 iki 65 nie- Chicagoj,
Milwaukec, arba siųskit j
sako. kad komunizmas gimė iš bažnoj. prietaringoj Maskolipinigus į
(11-1)
po paskelbimo savo romano liasdešimt knygų. Visos jos skytė, Ona Budrevičienė. Alek- nemlžJ^nės’‘kaip'
LEGULO. Dei»t- X.
bedieviu ir kitokių bažnyčios joj. Maskolija tamsių, pamallengva Skaityti, patrauklios Sandra Čerpinskienė, Antanina rašytu lietuviškai ir kartu prisiust sa4*47 W. 14th Street.
CICERO W». 1LL
atskalunų. Tyčia ar ne. vys- džių žmonių šalis, su daug mal- “Main Street.” Po to jo ir pelnytai buvo ir bus mi- Cesnakavičius, Valerija Grnt- vo atva‘ a. A
i
Arcikauskas.
659
Bridge
Street.
kupas prašovė pro tikrovę. Jei dyklų ir vienuolynų, šventųjų garsas pasklido po visą lionų žmonių skaitomos.
vainis, Juozas Gintvainis, KaJuo didesnė bus Tavo
_ .
,
4. .. I
Grand Rapids, Mich.
nuo bažnyčios atsiskyrimas .vietų ir stebuklingų \aizdų Ameriką ir po visą pasaulį,
Gudauskas,
Manja ______________________
Lietuvai
gelbėti auka, juo
Sinclair
Lewis
buvo
griežzim,eras
gimdytų komunizmą, tai pir-■ (ikonų), keleriopai šventesnė :r o jo žymiausias romanas
.
I
Tėvynė
bus
Tau labiau dėtas antifašistas ir taip pati5.u’taį .«««<“«» Guzausk«.
miausia butų pasireiškęs ir už Lietuvą. Kita dievota ir ka- “Babbit (1922 metais) yra oriovtn
Aukas priima AmeK i’ -V ’ t r. t-.i 'Zina Hajens. Augustas Herb- rakalomkime kaimynus ir
plitęs Jungtinėse Amerikos talikiška salis, kur pats katali- išverstas į visas kulturingo- gn
s
se\i'įmo
;stas, Antanina Ješmantaitė. draugus užsisakyti “Kelei- j-įkos Lietuvių Taryba ir jos
Valstybėse. Prancūzijoje ir ki- kų viršininkas (popiežius) gy- jo pasaulio kalbas ir išsi-htarizmo priešininkas. Ku-!^^ Jočienėt justas Jurašu- rį”. Kaina metams $3.
skyriai.
platino milionuose kopijų. rI laiką bolševikiški “kul-(nas Kazys Karbočius, Jonas i
Už tą knygą jam ir buvo turtregeriai” bandė jį sa-;Kutka> Eiena Lizdas, Stasys
SUSIVIENIJIMAS LIETVVIŲ
pripažinta Nobelio dovana. vintis, bet rašytojas griež-(Lukaševičius, Gerda Meilytė,,
S. Lewis buvo kilęs iš tais žodžiais pasmerkė Ru- Pranciška Miklaševičius, Anta- ’
AMERIKOJE
Naujokaitis.
Natalija
--- ------------ —
..... .. Ne— arba —
“middle westų,” jo gimtinė sijos bolševizmą ir buvo už nas
bijonat,
Bronius
Paikus,
Sta,
sitraukęs
“
perkūnus
”
iš
yra Sauk Centre, Minn. Iš
Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė
Didžtaosaa ir Tortmfiausia Lietuvių
nislovas Petkus, Zofija Petro- j
Maskvos
diktatorių.
Rusijos Diktatorium
Amerikos “viduriniųjų va
Organizacija Pasaulyje
saite, Stasys Petrauskas. Stasė.
karų
”
rašytojas
ir
ėmė
ti

Rimbergas, Eugenija Rupeikai-,
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
pus savo romanams ir apy
Nauji
Leidiniai
tė. Magdalena Senkus. Elvira1
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
Savo nariams ligoie p^Salpų ir pomirtinių apdraudų
sakoms. Savo knygose ra
Skopas, Valerija Sandauskas.
žysta
Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
šytojas piešė ar fotografa LIETUVIŠKA MUZIKA, kom Pranas Stulgaitis, Jonas Ūselis.
Rusijos
diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
vo Amerikos gyvenimą, pozicija Česlovo Sasnausko, Ona Vaičienė ir Vincas Zakelis.
.bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
kaip jis jį matė pro inte išleido kun. L. Voisiekauskas.
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
ligentiško kritiko akinius. 1950 m„ 133 pUsl., kaina $3.- Sausio 13 d. laivu “General
dų nurodymais.
$5,000.00.
Romane “Babbit” jis nupie 50. Sukrautas pas J. Žilevi Sturgis” 'j New Yorką atvyko
Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
šė amerikonišką “rilesteiti- čių, 166 Park PI.. F.lizabeth. 38 lietuvių šeimos. Atvyko:
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia,
Dabar vedamas Susivienijimo 00 metų Jubiliejinis Va*
N. J.
Sofija Ambrozevicienė, Jonas
ninką,
”
gerų
norų,
ambicin

kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ius. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzaminaStasys Baltušis, Teklė
Una^Rnoka Susivienijimas.
gą, darbštų, bet intelektua Ceslovas Sasnauskas (gy Anysas,
ims
jo vietą, kai giltinė j j nusineš?
Bielskienė. Viktoras Birontas,
liniai
aprėžtą,
su
idėjų
už

veno
1869
—
1916
metais)
Vladas Brantas, Boris Bručkus,
Tapk Susivienijimo nariu Ir prlraiyk savo ketams na
Broiiura didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
uomazgomis,
bet
be
drąsos
yra
vienas
stipriausių
musų
____ __ Mykolas
_ ___ ____
_
'Jurgis Bundelis.
Burorius. Kreipkis pas vietinę kuopų arba i Centrų adrelapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
ir ryžtumo savo idėjas da- kompozitorių, jo kompozi-|kaSt Jurgens Czemius. Morta
leivio'* knygyne:
galvoti iki galo. Knygoje cijos himnai ir dainos, kaip|Daniiįus, Steponas Dumba, AlUTHUAN1AN ALUANCE OF AMERICA
KELEIVIS
Main Street” jis piešė sa- “Jau Slavai Sukilo, “Kur fonsas Gudauskas, Jonas Kava307 W. MM SU
Nmr Y«fk 1, H. Y.
South Boston 27, Mass.
vo gimtinės kasdieninį gy-įBėga Šešupė,” “Užmigo Že- liūnas, Antanas Kazlauskas,'
venimą ir suįdomino skai- mė,” “Karvelėli." “I-ėk Sa-'tAntanas Klavčanas, Albinas
j

j

Mirė Sinclair Lewis

KAS MUMS RAŠOMA

JUOZAS STALINAS

L

Nr. 3, Sausio IT, 1951

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas
LDD 21 KUOPOS
METINIS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Darbininkų
Draugijos 21 kuopos meti
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, sausio 21 d., 3 vai.
popiet, Piliečių Draugijos

LIETUVIŲ PILIEČIŲ
LIETUVIS TRAUKIA
DRAUGIJOS MITINGAS)
VALDŽIĄ TEISMAN žemutinėj svetainėj, 368
Broad\vay, So. Bostone.

PASKUTINIS Iš HUNGNAM UOSTO

Mokytojas Norėjęs
Suvilioti Mergaites

Roslindale aukštosios mo
kyklos tėvai apskundė vie
ną mokytoją, kad jis norė
jęs suvilioti jų dukteris. Sa
ko, mokytojas daręs nepa
dorius pasiūlymus mergai
tėms. Dabar eina to ap
kaltinto mokytojo tyrinėji
mas.

Kambarys
Ištiuomuojamas su baldais
kambarys antrame aukšte (ga
lima naudotis virtuve) vyrui,
moteriai arba vedusiems be vai
kų. Adresas: 487 E. Seventh
St., So. Boston 27.
(3)

Ar Žinot Kur Kų Gauti!

Mes pranešam, kad turima
Juozas G. Grigaliauskas, Susirinkimas yra šaukia
sų krautuvėj visokių mašinų iš
randa vojim ui, kaip tai Floor SanGardnerio lietuvis, kuris mas dieną, kad visi nariai
ders, Wall Paper Removers, Boat
per paskutinį karą Vokieti galėtų dalyvauti.
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
Juroje Dingo17 Žvejų
joj neteko vienos kojos, pa Darbotvarkėje bus kuopos
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės
traukė teisman federalinę valdybos rinkimas 1951 me
tams,
senosios
valdybos
Žvejų
laivas
“
Gudrun
”
iš
Jungtinių Valstybių valdžią
Flood Sq. Hardware Co.
Gloucester’io su 17 vyrų
ir reikalauja $265,000 atly pranešimai ir kiti svarbus
A. J. ALEKNA, Prop.
įgula dingo juroje, 170 my 628 E Broadway. So.
ginimo už tai, kad armijos organizacijos reikalai svar
Tel. SO 8-4148
lių nuo Rače iškišulio. Dėl
daktaras, darydamas tik ką stomi.
Visi nariai kviečiami da
didelės audros juroje bijo
gimusiai jo dukrelei opera
lyvauti
ir
atsivesti
naujų
masi, kad laivas ir jurinin
ei ją, įčirškė jai neatskiestų
TeL SO 8-2805
Pajamų per metus buvo vaistų ir jie padarė jos nu narių įrašymui į organizaci
kai bus žuvę.
DAKTARAS
100,105 doleriai: baras da garėlėj žaizda, kuri ir da ją.
vė 88,537 dolerius, pulrui- bar, jau po trijų metų, nėra
Valdyba.
RADIO PROGRAMA
J. L. Pasakantis
/
mis—§3,255, namo renda dar užgijusi.
OPTOMETRISTAS
—§4.189 ir narių duoklės— Bylos svarstymas prasi DĖMESIO SKAUTAI!
Lietuvių Radio Korp. ra
Ofiso valandos:
§1,961. Banketas davė pel dėjo pereitą savaitę Bosto
dio programa šį ateinantį
Kuo 9 ryto iki 7 vakaro
no §2,162.
Naujai atvykę skautai ap
sekmadienį per stotį WBMS
no federaliame teisme.
Seredomis:
sigyvenę Bostone, Brockto1090 kil. (netoli WBZ sto
Nuo 9 ryto iki 12 dieną
Išlaidų per metus buvo
Paskutinis Amerikos kareivis, Carrol Creasman iš Ashne
arba
jų
apylinkėse
dar
ties)
9:30
iki
10:30
vai.
ry

447 Broadvvay
§91,494: algoms ir orkest VYKSTA I ŽUVUSIO
ville, N. C- rengiasi apleisti Hungnam uostą, iš kurio
neįsitraukę
į
skautišką
veik

SO.
BOSTON, MASS.
te
bus
sekanti:
KARIO LAIDOTUVES
rui išleista §22,505: užpir
amerikiečiai išdangeno 105.000 kareivių. 81.000 civilių
lą,
bet
norėdami
ir
toliau
1
—
Armonistė
Irena
Ma

kimui įvairių prekių, gėri-j
pabėgėlių ir 350.000 tonų Įvairios karo medžiagos. Ki
nys iš Dorchesterio.
niečiai nepajėgė išdangenimo sutrukdyti.
mų ir valgių, išleista §49,- Korėjoj žuvusio jauno darbuotis skautiškoje srity
je,
yra
prašomi
pranešti
sa
2— Operos solistė Juzė Tel. AV 2-4026
131: elektrai, kurui ir ap kareivio, Edward Peterso
Krištolaitytė iš Worcestešvietimui—§3,221; taksai ir noiš Lewiston, Me., Runas lvo adresus ir vyresniškumo
Dr. John Repshis
bei
patvrimo
laipsnius
že

MIRĖ
ONA
VENIENĖ
rio.
RADIO ŽINIOS
vanduo—§3,424; rakandai si pirmadienį pargabentas
LIETUVIS GYDYTOJAS
3—Magdutės Pasaka.
—§2,576; morgįčio numo- iš Korėjos į Levviston, Me., miau paduotu adresu: S.
Valandos: 2-4 ir 6-8
Po programos prašome
Sausio 8 d. So. Bostone, Lietuvių Radio Korp. renkėta—§1,250 ir paskui ei kur žuvęs karys bus palai Petukauskas, 67 G St., So.
Nedėliomis ir Šventadieniais:
Camey ligoninėj, mirė Ona gia linksmą talentų kontes- parašyti laiškelį ar atvirutę
nuo 10 iki 12 ryto
na įvairios smulkesnės iš dotas. Laidotuvės įvyksta Boston 27, Mass.
—
L.
J.
K.
į
stotį
WBMS,
Lithuanian
Venienė,
po
tėvais
Šebaniuto
vakarą
ir
šokius,
Ama

šį
trečiadienį.
Į
jas
vyks
495 COLUMBIA ROAD
laidos, iš kurių verta pažy
Program,
35
Court
St.,
Bos

te,
seno
lietuvių
veikėjo
teur
Night
and
Dance,
šešta
žuvusiojo
kario
giminai

arti Upham’s Corner
mėti įvairių auku duota
Bostone
Įsikūrė
Lietuvių
ton,
Mass.,
o
biznio
reika

Mykolo
Venio
žmona.
Vatadienį,
vasario
(February)
DORCHESTER,
MASS.
tis
Albinas
Waleyka,
musų
§494.
Protestonų
Parapija
lais
rašykit
ofiso
adresu
:
sario
11
d.
butų
suėję
lygiai
3
d.,
6
vai.
vakaro.
Kviedraugo Antano Valeykos
L. P. Draugija dabar turi sūnūs su motina drg. Wa45 metai, kaip velionė Ona čiam visus iš visur atvažiuot 502 E. Broadway, So. Bos
1,400 narių. Per pereitus leykiene.
Praeitą sekmadienį Bos ir Mykolas Venys sukurėj pasirodyt ką jus galit. Jei ton 27, Mass.
metus į draugiją įstojo 356
DR. D. PILKA
Jdainuojat, šokat, grojat koSteponas Minkus.
tono ir apielinkių lietuviai šeimos židinį.
nariai, jų tarpe daug naujai
protestonai (liuteronys ir Velionė paliko vyrą My-Įkį instrumentą, deklamuoOfiso Valandos:
S Iki «
VAISTAS “AZIVA”
atvykusių lietuvių iš Euro Įspūdingas Vasario
1 iU S
Ir
reformatai) laikė susirinki kolą ir dukterį Florenciją? jat, anekdotus pasakojat,
Šešioliktos Minėj
pos.
mą Sandaros svetainėje ir ištekėjusią už- Juozo Kaspe- ar lošiat, kviečiam visus už- 1— Vaistas nuo nudegimo šr
546 BROADVVAY
Draugijos turtas metų ga
tarėsi apie įkūrimą čia lie ro, So. Bostone. Į Ameri- siregistruoti, nepaisant jūsų nuo nušutimo vandeniu.
UO. BUSTUPi,
le siekė §216,821, bet ant Praeitą trečiadienį L. P. tuvių protestonų parapijos. ką velionė atvyko 1903 me- amžiaus, nuo 6 iki 60. Už- 2— Vaistas nuo atdarų žaizdų Telefonas: SOUth
to turto yra užtrauktos sko- Draugijos patalpose posė Pasitarime dalyvavo virš 60 tais, kilimo ji buvo iš Kur siregistuuokit dabar prisiųs- —mostis.
los 60,064 doleriai, taip jog džiavo Amerikos Lietuvių žmonių. Nutarta įkurti Bos šėnų miestelio Lietuvoje, dami savo vardus į Lietuvių 3— Akių vaistas.
grynas turtas siekia 156,757 Tarybos Bostono skyrius. tono ir apielinkių lietuvių mirė sulaukusi 64 metų am Rardio Korp., 502 East 4—Vaistas nuo kojų niežėji
A. J. NAMAKSY
dolerius. Per pernykščius Buvo tartasi apie Lietuvos protestonų parapiją ir iš žiaus. Palaidota New Cal- Broadvvay, So. Bostone. Bus mo, pirštams, tarpupirštėms ir
SEAL ESTATE * INSURANCE
papirštoms.
metus draugija padarė pel- nepriklausomybės šventės rinkta parapijos taryba.
vary kapinėse.
trys dovanos už geriausius 5— Vaistas nuo galvos niežė
409 W. Broadvvay
no §10,408. Pagal teisybę, minėjimą. Artistas H. Ka Į parapijos tarybą įėjo: Velionės šeimai liūdesio pasirodymus, laimėtojai bus jimo.
SOUTH BOSTON. MASS
pelnas yra net didesnis, nes činskas paaiškino apie nu K. Burbulis, J. čigienė, H. valandoje reiškiame širdin kviečiami per radio progra 6— Vaistas nuo kosulio. Greit
Office Tel. SOboston 8-0948
toks pelnas gautas įrašant į matytą meninę dalį: bus Yčaitė, L. Jasinskienė, J. gos užuojautis.
mas pasirodyt ar per musų pagelbsti.
VI ORIOLE STREET
Waat Roztrary,
išlaidas morgičiaus numo- duoti gyvi vaizdai iš Lietu Jašinskas, E. Siravičienė, I.
surengtą
parengimą
vėliau
7
—
Vaistas
nuo
inkstų
skau

-?• •
Tel. PArkw*y 7-0402-M.
kėjimą virš tūkstančio dole vos netolimos praeities, nuo Manienė, B. Micpovilius, A. Serga M. Strazdienė
pasirodyt. Talentų kontes- dėjimo.
vargo mokyklos iki nepri Orentas ir A. Žilinskas.
rių.
Ir P. Audėnienč tas prasidės 7 vai. vakare, Reikalaukite šitų vaistų pa
Pernai metais L. P. Drau klausomybės praradimo ir Kandidatai: L Banys ir R.
po to bus linksmi šokiai iki žymėtais numeriais. Kaina už Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
numerį §1.00. Pini
pavaizduota
musų
viltis
dėl
gija persikėlė į savo naują
Urbšas.
Pereitą savaitę sunkiai 12 vai. prie smagios Jono kiekvieną
gai,
čekis
ar money orderis iš
Dr. J. C. Seymour
namą ir apyskaitoje tas ateities. Meninėj progra Parapijos taryba išrinko susirgo musų gera draugė Dirvelio orkestros. Atvykit
(51-1)
(LANDŽIUS)
persidanginimas matosi mos dalyje dalyvauja Gabi savo valdvbą. į kurią įeina Marija Starzdienė. Ligonė anksti, nes bus užkandžių ir kalno. Adresuokit:
Joseph
Machinskas
Lietuvis Gydytojas ir Chirnr
skaičiuose. Naujame name jos Choras, bus solistų dai K. Burbulis, I. Manienė ir gydosi namuose. Taip pat gėrimų nuo 6 vai. vakaro,
295 Silver Street
nininkų
ir
k.
apyvartos staiga pašoko į
Vartoja vėliausios konstrukicijos
A. Žilinskas. Plačiau apie sužinome, kad serga p. Au- Lietuvių Piliečių Klubo sa
South Boston 27, Mass.
X-RAY Aparato
viršų.
Draugijos vadovai Vasario 7 d d., 8 vai. va parapijos
organizavimąsi dėnienė, Juozo Audėno lėj, 368 W. Broadvvay, So
Pritaiko Akinius
kare
šaukiamas
visų
lietumano, kad visos skolos pa
bus pranešta spaudoje. Pa žmona, ji išvežta i ligoninę. Bostone, šeštadienį, Feb. 3 BALDAI PARDAVIMUI
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
lyginus greit pasiseks ap- viškų draugijų atstovų susi rapijos kūrintajame susirin
Steponas ir Valentina
Akiuotojo klevo gražus 5 vie
534 BROADWAY,
mokėti.
Naujasis namas rinkimas L. P. Draugijos kime dalyvavo 25 nuošim Serga T. Babuškinaitė
Minkai.
SO. BOSTON, MASS.
netų baldai miegamajam kamnupirkti kainavo §70,000. svetainėje p a s i t a r t i dėl čiai senųjų ateivių.
i bariui, pilno pločio lova su nau
Lietuviško baleto pažiba, Pakalbinkite kaimynus ir ju matracu, parduodami ne
Jo pataisymui jau išleista įspudingesnio Lietuvos neRep.
balerina T. Babuškinaitė draugus užsisakyti “Kelei rangiai. Sužinokit telefonu: DR. G. L. KILLORY
§98,330. *
Rep.
priklausomybės paminėji18 Tremont SU Kimbal Buldūg
--------------------------mo. Visos lietuviškos drau Naujosios Anglijos
(ponia Vasiliauskienė) pra vį.” Kaina metams $3.
GE 6-1831.
Kambarys 205
gijos turėtų į tą pasitarimą
eitą savaitę staiga susirgo,
BOSTON.
Tel. LA 3-2371
Tremtinių
Vadovybėms
SOCIALDEMOKRATU
PARSIDUODA
atsiųsti savo atstovus. Pa
buvo nuvežta i ligoninę,
arba: SO 6-2044-J
Geriausias ir plačiausias
SUSIRINKIMAS kvietimai draugijoms siun
Sena* So. Bostono Lietuvių SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
kur jai padaryta operacija.
Bostono
Tremtinių
Rate

IR NERVŲ LIGŲ
lietuviška: angliškas,
čiami, bet jei kuri dėl klai lio valdyba, norėdama suei Linkime greit pasveikti.
Piliečių Draugijos Namas, Daro Kraujo Patikrinimą Semtnnkal
angliškai
lietuviškas
LSS 60 kuopos narių su dingo adreso ar kitų prie
turis randasi prie 309 E St.,
Jei Keikia. Duoda Pencillino
sirinkimas įvyks šį šeštadie žasčių negautų pakvietimo, ti į artimesnį kontaktą su
VALANDOS:
South Bostone. Kaina—§15,000.
ŽODYNAS
Nuo 9 iki 6 kasdien.
nį, sausio 20 d.. 6 vai. va visvien prašoma atsiųsti at Naujosios Anglijos tremti D-gės Liutkuuienės
Kreiptis į South Bostono Lie
Šventadieniais uždaryta.
įsigykite šį A. Lalio kapi
tuvių PiKečių Draugijos valdy
kare, “Keleivio” patalpose. stovus į ta svarbų organi nių vadovybėmis ir išsiaiš
Auka
talini veikalą! Nauja lai
bą: 368 W. Broadway, South BORIS BEVERAGE CO.
Visi nariai ir norintieji įsto zuotų lietuvių pasitarimą. kinti bendrus tolimesnės
da su ištarimu, dviem da
veiklos
principus,
sąryšyje
Boston, Mass.
(?)
ti į organizaciją kviečiami
Ka« Prikalbins Daugiau
limis.
220 E Street, South Boston
su besiorganiz uojančia
atvykti i šį svarbų, metinį
Skaitytojų
Pristato toniką, vyną ir viso
Neįrištas §12, įrištas §14.
Amerikoje Pasaulio Lietu
susirinkimą. Darbų tvarko S. L. A. 175 KUOPOS
APSIDRAUSK NUO
kios
rūšies alų baliams, vestu
Gaunamas
pas:
Draugė Anelė LiutkuvieSUSIRINKIMAS vių Bendruomene, prašo iki
je bus išklausymas valdy
LIGOS IR NELAIMĖS
vėms į namus ir sales.
(-1
š. m. vasario 5 d. pranešti nė iš Bridgewaterio prisiun
DR. D. PILKA
bos pranešimų, perrinkimas
Ui $12 per metas gausi ligoje
Savininkas:
546 East Broadnray
naujos valdybos ir aptari Svarbus susirinkimas, ku savo tikslius adresus. Pra tė mums $3 ir prašo paskirti
§25 pašalpos savaitei
juos
tam,
kas
prikalbins
nešimą
prašome
siųsti
J.
So.
Boston
27,
Maas.
JUOZAS ARLAUSKAS
ris atsibus sausio 21, 1951,
mas šių metų veiklos.
Visais insurance reikalais
daugiau
skaitytojų
“
KeleiVembrei,
373
K
St.,
South
2
valandą
po
pietų,
Lietu

Telephone: SO 8-3141
Valdyba.
kreipkitės į:
(n35)
Boston,
Mass.
arba namuose, 1650 Columbia
V1U1.
vių Piliečių Name, 368 W.
BRONIS KONTRIM
Bostono Tremtinių
Laiko, kada šis “vajus” FOL'RTH ST. JUNK SHOP
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8Broadvvay, South Boston,
598 East Broadway
Naujakurių Pasitarimas
2414.
Ratelio
Valdyba.
turi
pasibaigti,
d-gė
LiutMass.
South Boston, Mass.
Dabar
Atidarą
Bizniai
kuvienė nenustato, todėl
Bronis Kontrim, Pirm.
TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483
Visokį Džionką ir
Sausio 13 d. įvvko pla
manom, kad ji nepyks, jei Perkame
Naujojoj Anglijoj
LITHUANIAN
Vartotus Daėktus
tesnis Bostono Tremtinių
Kuriama Plieno Liejykla mes nustatysime 31 kovo
FURNITURE CO.
Mokam Aukštas Kainas
Ratelio valdybos sukviestas Kas Nori Vykti į Floridą?
Lietuviška Aptieka APDRAUSTI
kaip paskutinę tam tikslui
Už 100 sv. geležies 75c.
pasitarimas.
Susirinkimas
PERKRAUS
Vyriausybė davė leidimą dieną.
H. CABIT
Apie
pradžią
vasario
mėnesio
Single matracas §1.00.
TYTOJAI
buvo gausus, aptarė visą eiTaigi* kas iki 31 kovo
įkurti Naujojoj Anglijoj
(Inaured
Doubie
.
matracas
§2.00
100
Dorchester
Street
lę _ klausinių* ’ i? užsitį?
iki,vvksti
; į f1"*
“ su manim
.
133
J
O
dei kas nnrofii
norėtų «n
manim pieno liejyklą, kuri per me (šių metų) dienos prikal
Plaukų matracas §2—§3
SOUTH BOSTON
vėlyvo
meto.
Ratelio
val

bins
daugiau
naujų
skaity

tus
galės
pagaminti
virs
1,. ,
.
. ,
ii- kartu vykti prašau kreiptis
Popieros 100 sv. §1.00
TeL SO 8-4149
<tyba apie aptartus k ausi- )aiiku ar teWonu
čia pat ir i to000,000 tonų plieno. Plie tojų ir prisius jų prenume
KLAUSKIT:
MYER
Turim
visokia
vaistu.
Siunčiam
mus patieks spaudai platės-,
charle, Savickas.
no liejykla kuriame New ratas, tas gaus d-gės Liutnet Europon. Kalbam lietuvii8au*i priežiūra,
171 W. 4th St., kampas B St.
ni musų visuomenei prane
kai. Patarnavimas mandagus;
17 Woodale Avė.,
London-Waterford, Conn. kuvienės paskirtą §3 dova
*26 BROADWAT,
TeL
SO
8-9117
kainos
nebrangios.
Gyvename
šimą.
Mattapan, Mass.
’Jos įsteigimui dabar suke ną.
SO. BOSTON, MASE.
čia
jau
20
(«)
D&lyvis.
Tel. BL 8-3846.
Tel. SOuth Boston 8-461*
“Kei.” Administracija.
liama 250,000,000 dolerių.

Ši ketvirtadienį So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gija laiko savo mėnesini su
sirinkimą, kuriame bus iš
duotas raportas apie perei
tų metų apyvartą ir draugi
jos finansini stovį. Kiek
teko girdėti iš draugijos pa
reigūnų, draugija per me
tus padarė tokią apyvartą:

ai

t

