KELEIVIS

KELEIVIS

Lithuanian Weekly

PRENUMERATA METAMS:
Amerikoj* .....................................>8.00
Pietų Amerikoj* -.................... 3.00
Kanadoj* ...................................... 3.60

Representp over 75,000 Lithuanians i
New England and about 1,000,000
in the United State*

KELEIVIS

KELEIVIS

636 Broadvray, So. Boeton 27,

636 Broadway, So. Boston 27, Mas*.

THE TRAVEEER-------------------------- —'---------- LITHUANIAN

NO. 5

“Keleivio” Telefonas:
SO 8-3071

“Entered aa Second

Amerikiečiai Korėjoj Kaujasi
Seoulo Priemiesčiuose

WEEKLY

SOUTH BOSTON, MASS. SAUSIO (JANUARY) 31, 1951
Class Matter” Febroary 23, 1905. at the P®*t Ode* a* Boston, Maaa^ under ta* Act ot

S, 187P.

LĖKTUVAI IŠGABENA SI GEISTUOSIUS IŠ PAFRONTĖS

“Ribota Ofensyvą” Nustūmė Kiniečius j Šiaurę; Dides
nių Mūšių Nėra; Jungtinės Tautos Dar Nenutarė
Pasmerkti Kiniją už Agresiją; Daugumas Tau

Atskiro Numerio
Kaina 7 Centai

46 METAI

Kainų Užšaldymas Iššaukė
Labai Daug Kritikos

tų Linksta Priimti Amerikos Pažiūrą; In
dija “Tarpininkauja”

Patvarkymas Pavėluota* ir Neužtenkamas; Darbininkų
Unijos Šaukia Pasitarimą, Darys Savo Pasiūly
mus; Kainų Užšaldymas Jau Keičiamas;
Kuriami Vietiniai Kainų ir Uždarbių
Kontrolė* Ofisai

Korėjos fronte visą pra- JJe/lŪ Pleven
:&ntu%So^J
Meyko Amerikon

Mirė Maršalas
Vyriausybės patvarkymas
Carl ^annerheim ^^^^Ž

Amerikos transporto lėktuvai Korėjos karp atlieka milžinišką darbą.

Paveiksle ma

gybos buriu kautynės. AmeTLauzannoj.
..... daug
kritikos.žluotai
Sako,hjis
patyti. kaip musu jauni kareiviai, sužeisti frante, i& artimiausių aerodromų gabenami į
Šveicarijoj
d
J „V
rikiečiai šios savaitės prą- Piancuzijos
ministerių
ligonines Japonijoj.
prae.t, savaitę mirė buvęs užtenkama3.
DarbininktJ
džioje pasistūmėjo už Su- P*1 menkas, Renė Pleven,
Suomijos
prezidentas
ir
unijo5
š;
won miesto ir prisiartino Praeil3 sekmadieni atvyko
&°: ™s”u
pasitarim« “• ”adai>5
Perono Diktatūra
prie Korėjos sostinės Seoul, -1 Ameriką, kur jis turės pa- Bombos Sprogimas Valdžia Įsgkė
das
Kate
pnes
bovietų
Kusavo
pasiulymus
dėl to pa_
bet su didesnėmis kinų ko-'sltarimus . su. prezidentu Supurtė Las Vegos
Užšaldyti Kainas Prieš ‘Bemarškinius’ siją, maršalas Carl Manmunistu jėgomis dar nesusi-: r^rumanu b kitais vyriausytvarkymo vykdymo gyveni•______
—-«■.
--------nerheim. Jis mirė sulaukęs iman Ir dėl jo pakeitimų.
durė. ‘Amerikos karo lėk- bės Pareigūnais. Prancuzišeštadieni ir sekmadieni
Praeitą penktadienį vyArgentinos diktatoriška
tuvai ir praeitą savaitę maP^yrijeias, sako, atvyko anksti rytą Nevadoj, 50 my- riausybė Įsakė stabilizuoti gen. Perono vyriausybė pra- 83 metų amžiaus.
Unijos reikalauja', kad jų
sinėmis atakomis daužė ki- isriaiskinti su Amerika ki liu nuo Las Vegas miesto, visus uždarbius, kaip jie | eitą savaitę labai gnežto- Carl Mannerheim buvo atstovai dalyvautų vietinėse
nų komunistus ir pridarė ki-nesusipratimus ir no buvo daromi atominių bom- buvo ketvirtadienio nakčia, mis priemonėmis užsmaugė švedų kilmės ir iki 50 metų kainų ir uždarbių kontrolės
niečiams didelių nuostolių. r* asmeniškai paneigti čia bų sprogdinimai. Las Ve- ir veik visas g kainas, kaip kilusį gelžkeliečių streiką. amžiaus jis tarnavo nišų ca įstaigose.
Jungtinės Tautos baigia plačiai skleidžiamą nuomo gas mieste daugelis žmonių jos buvo laikotarpyje tarp Streiką diktatūra užsmau ro armijoj. Kada Suomija
Ką tik išleistas patvarkysvarstyti Amerikos rezoliu nę, kad Prancūzija nemobi matė tolumoje skaisčią švie-: gruodžio 15 ii sausio 25 d. gė, bet savo santykius su pasiskelbė nepriklausoma, mas jau pradėtas keisticiją apie pasmerkimą Kini lizuojanti savo jėgų bend są ir jautė žemės virpėjimą Kainos “užšbMomos” jų darbininkų organizacijomis Mannerheim įstojo j Suomi-į tj Pavyzdžiui, angliakasių
jos už agresiją Korėjoj. ram gynimuisi.
po galingųjų bombų bando- aukščiausiame
pakilime, sugadino. Perono diktato os armiją ir joje uzeme va unijos išsiderėtas uždarbių
Daugumas tautų linksta Prancūzų vyriausybės va mojo sprogdinimo.
'kas sukėlė daug kritikos riška valdžia visą laiką dovaujančią vietą. Užpuo pakėlimas nuo vasario 1 d.
das
tikisi
susitarti
su
Ame
Amerikos rezoliuciiai DriAtominės energijos komi-'spaudoje ir vartotojų tarpe, skelbėsi, kad ji nori būti lis rusams Suomiją 1939 bus leidžiamas mokėti, pa
tarti, tik Indija stengiasi rika ir dėl didesnės pagal sija sako, kad Nevadoj, ka- Visi laukė, k|d kainos bus “darbininkų globsią.” o Pe- metais Mannerheim vado našiai bus su visa eile kai
suburti Azijos tautas už bos Prancūzijai jos kare ro aviacijos bombų bandy-į “nuvarytos atgal.” Vyriau- rono žmona, Ieva, daug kal vavo suomių armijai.
nų. Vyriausybė sako, kad
nuolaidžią “karo paliaubų” prieš Indokinijos komunis mo lauke, bus daromi perio- sybė sako, kad kainos sta bėdavo apie “bemarškinių”
greitu laiku bus išelisti pa
rezoliuciją, o Anglija siekia tus.
rtiniai atominių ginklų ban- bilizuotos laikinai, kol įval likimo pagerinimą. Bet ka
tvarkymai dėl “kainų lubų”
Amerikos rezoliuciją kiek
dymai, kaip tai buvo pa- rioms prekių rūšims bus pa da darbininkai išėjo į kovą 7ežė Deimantus
įvairioms prekėms.
sušvelninti.
Bendrai, JT Suėmė Rabiną
Batukų Kulnyse
skelbta sausio 11 d. Pagal skelbtos kainų lubos. Šiuo už savo būvio pagerinimą,
Visose krašto vietose dajokio sprendimo Korėjos
Nevados gubernatoriaus, C. tarpu draudžiama pirkti ir Perono vyriausybė prieš
Už
Aukso
Šmugelį
konfliktui nepajėgia suras
H. Russel, pranešimą, pra- parduoti Įvairias prekes juos sutelkė žandarus ir jų Praeitą savaitę muitų in-Įbar atsidarė kainų ir uždarti.
ofisai, kūne
Policija suėmė Nevv Yor- eitą savaitę buvo daromi aukštesnėmis kainomis, ne kovą užsmaugė. Tokia dik spektoriai sugavo tris šmu-Įbl^
gelninkus,
kurie
bandė
įgaį,
al
?«
„
^W.vmą
ir jų
ko rabiną, 28 metų ’Joelįtrys bandymai, vienas ti e- gu jos buvo laikotarpyje tatūros politika parodė jos
prižiuręs. Ofisai
Reikalauja Grąžinti Beer, už šmugeliavimą ne-Įčiadienį, kitas šeštadieni ir tarp minėtų dienų, gruo- tikrąjį veidą ir padės Ar >enti j Amerika nelegaliai
daug
deimantų.
'
Du
keleiko
>.
kas
dar
netun uztenkagentinos darbininkams ge
džio 15 ir sausio 25.
670 Paskolintų Laivų legaliai aukso iš Amerikos sekmadieni.
Į Tanžerą (šiaurinėj Afri- Sekmadienio ryto sprogi- Uždarbių užšaldymas nu- riau suprasti, kad su fasis viai, Mrs. Eta Hoffman irimal tarnautojų.
tuojančia diktatūra darbi geizeris Weitman, atvyko
Washingtone vedamos de koj). Teisme praeitą šešta- mas buvo bent tris kartus mato. kad ir naujai samdo- ninkams nepakeliui.
orlaiviu iš Europos ir, juos
rybos su Sovietų Rusija dėl dienj rabinas atsisakė pasi-'galingesnis, kaip šeštadie- mi tarnautojai ir darbininiškračius, rasta jų čeverykų Įkurė Civilių
rašyti
savo
vardą
po
belos
’
nio
ryto.
kai
gali
gauti
tiktai
tokius
jos atsiskaitvmo už gautą
Teisių Komisiją
culnyse už vieną milioną
per karą “nuomos-pasko- dokumentais, nes žydams’-------------------------- atlyginimus, kurie buvo mo
Darbo
Federacija
kami sausio 25 d. už pana
400 tūkstančių dolerių dei
los” pagalbą sumoje 10 bi- subatoj esą nevalia rašyti. Eisenhoicer Grįžo,
šų darbą. Panašiai stabili Už Aiškią Politiką mantų. Miame mieste bu Prezidentas
Trumanas
lionų ir 800 milionų dole Teismas leido jam padėti
Duos
Raportą
praeitą
savaitę
paskyrė
9
zuojami
ir
kiti
mokėjimai,
vo
pagautas
Eli
Stem,
ku

rių. Amerika griežtai rei kryžiuką vietoj parašo.
kaip pensijos, atlyginimas Amerikos Darbo Federa rio kulnyse užtikta deiman įtakingus asmenis į “civili
kalauja, kad Rusija tuoj Vėliau teismas aiškins, ar
Atlanto Pakto šalių gink už viršvalandžius, atostogų cija, kuri jungia 8 milionus tų už 119,000 dolerių.
nių teisių komisiją.” Komi
pat grąžintų 670 laivų, ku tas dievobaimingas rabinas, luotųjų pajėgų viršininkas, !jr
sijos pirmininkų paskirtas
švenčių primokėjimai. darbininkų, per savo vado
riuos Amerika buvo Rusijai kurs negali šeštadieniais ra gen. D. D. Eisenhovver, pra- bonusai
Visi šmugelninkai
pasair" ‘par‘.
.................
,
,
iš tarnybos adpaskolinusi. Amerika taip šyti, gerai darė, kai jis šeš eitą šeštadienį grižo iš Eu- Kainu badymas liečia vybę paskelbė reikalavimus koja tą pačią istoriją, kad pasitraukęs
mirolas Chester w Nimitz
pat reikalauja, kad Rusija tadieniais šmugeliavo auk ropos ir šios savaitės vidų- veik vfsus gobinius, tik dėl užsienių politikos. Tuo nepažystamas
žmogus jTos kornisįjos pareigos bus
užmokėtų už Įvairias dirb są. Už šmugelį gresia ne ryje raportuoja prezidentui kai kuriemB žemės ukic se reikalavimuose darbinin juos prasęs padaryti jam; žiurėti, kad nekalti
žmonės
kų unijos sako, jog gyvena
tuves, kurios buvo duotos maža bausmė.
ir kongresui apie Europos !ploduktams yra numatyto? me didelio karo akivaizdo mažą pataikavimą, . atga- nebuju į*. reika]0 terliojaRusijos civilei gamybai su
valstybių pasiryžimą gintis, j išimtvs kurios
g da. je ir to karo galima bus iš benti bunduliuką deimantų j esą ^ubvereyvWi.- Ko.
stiprinti ir kurias Rusija
apie Amenkos kariuomenes bar ‘ veik5an^0 įstatyme vengti, arba, jam kilus, jį
išgelbėjo draugus
į Amenką. ...
'misija turės sek
naudoja ir po karo.
siuntimą į Europą ir apie apie palaikywa žemės ukic laimėti tiktai sutelkus nu
įstatymai kovai prieš sveti
Bet Amerikos atstovai ne
kitus
ben
^
ro
^
ni
^
osl
_
k
J
aa
produktų
kainų.
KOVA
DĖL
WONJU
mų valstybių agentus nebū
sveriamą jėgą. Todėl pir
slepia, jog iš Rusijos sunku
simus. Po raporto vyriau Vyriausybė žada greitu mas reikalas šiandien yra
tų panaudoti nekaltiems
bus išgauti koki nors užmosybei ir kongresui genero laiku išleisti visą eilę pa mobilizuoti visas jėgas, gin
žmonėms persekioti ir kad
kesni už jai duotą pagalbą.
las Eisenhower per radio tvarkymų dėl nustatymo kluotis, burti sąjungininkus
civilės laisvės nebūtų min
Kol kas Rusija nerodo jo
pasakys prakalbą apie Eu kainų lubų įvairioms prekių remti tas užsienių valstybes
domos po priedanga kovos
kio noro bet ką mokėti už
ropos gynimą ir paaiškins
su svetimų valstybių agen
kurios yra pasiryžusios gin
didelę jai duotą pagalbą,
savo, kaipo vyriausiojo ka kategorijoms.
tais. Komisija galės dary
Už nesilaikvmą dabarti tis nuo rusiško imperializ
kuri išgelbėjo Maskvos dik
ro pajėgų vado, pažiūras Į nio patvarkymo apie kainų mo, organizuoti regionali
ti rekomendacijas dėl pa
tatūrą nuo Hitlerio karo
bendrą laisvojo pasaulio stabilizavimą,
gerinimo
veikiančiųjų įsta
nius
gynimosi
blokus
ii
numatoma
mašinos.
gynimąsi nuo totalitarinio pabauda 10,000 dolerių, ypač stengtis suburti į vieni;
tymų ir net galės pasiūlyti
Rusijos imperializmo.
padaryti
tuos įstatymus
Viduriniųjų Rytų
metai kalėjimo, arba pa bloką
ITALŲ KOMUNISTUOSE
ATSIRANDA TITININKŲ

Stipriausia Vakarų Euro
poje Italijos komunistų par
tija pradėjo skilti dėl iški
lusios “titinės” erezijos. Du
žymus komunistų vadai ir
parlamento atstovai, raudoniausios Italijoj Regio Emilia provincijos vadai, pasi
traukė iš partijos ir sako,
kad kilus pavojui jie gintų
Italiją ne tik nuo “imperia
listų,” bet ir nuo Rusijos
imperializmo. Tie atstovai
yra Valdo Magnani ir Aldo
Cucchi.

bauda ir kalėjimas.
Arkivyskupas Neklauso
Popiežiaus įsakymo

Aviacijos seržantas Louis Sedillos iš Los Angeles išgelbė
jo savo draugams gyvybę Ko
rėjoj tuo. kad jis rizikavo, or
laiviui lekiant, paliuosuoti iš
bombų lizdo vieną ten įstri
gusią bombą. kuri. orlaiviui
nusileidžiant, buty išsprogu
si.

Vandenilio Bombos
Los Angeles, Calif., arki
Dirbtuvės Jau Statomos
vyskupas J. Francis Mclntyre ir vienas jaunas katali Georgia valstijoj, netoli
kų kunigas, Edward A. Kel- Augusta miesto, jau prade
ler, praeitą penktadienį da da statyti dirbtuves, kurios
lyvavo Los Angeles rotarie- gamins “tritium” dujas, iš
čių klubo susirinkime, nors kurių bus gaminamos van
popiežius sausio 11d. įsakė denilio (hydrogen) pekliš
visiems dvasininkams ne kosios bombos. Statymas
lankyti rotariečių mitingų dirbtuvių rodo. kad labora
ir nepriklausyti prie jų klu torijų bandymai tą bombą
bų. Ar Los Angeles arki pagaminti davė gerus rezul
vyskupas “kelia maištą,” tatus ir jau einama prie
rotariečiai sakosi nežiną. prakštiko bombų dirbimo.

griežtesnius, jei toks reika
las butų.

kraštus (Turkiją, Iraną ii
Arabų kraštus).
Azijoje reikia pasmerkti
komunistinę Kiniją, kaipo
agresorių Korėjoj, ir reikia
imtis prieš ją ekonominių
sankcijų. Kinų nacionalis
tams reikia duoti militarinę
pagalbą ir reikia remti Ki
nijos laisvės kovos partiza
nus pačioj Kinijoj. Su Ja
ponija ir Vokietija reikia
sudaryti
taikos sutartis
Reikia remti visas wopozici
nes jėgas anapus geležinės
uždangos.
,

ANGLIJA DIDINA
GINKLUOTAS PAJĖGAS
Korėjos fronte eina mūšiai
dėl Wonju miesto, kuris jau
kelis kartas ėjo iš rankų į
rankas. Paskutinieji prane
šimai sako. kad JT jėgos iš
vijo iš to miesto kinų įsiveržėlius. Prie to miesto kovėsi
ir kaunasi tikras tautų mi
šinys—amerikiečiai, pietiniai
korėjiečiai, olandai, prancū
zai ir k.

Anglijos vyriausybė nu
tarė pašaukti į aktingą tar
nybą 235,000 vyrų ir padi
dinti savo ginkluotas pajė
gas iki 800,000 vyrų. Karo
pajėgų stiprinimas bus at
liktas iki balandžio mėne,sio.
Ginklavimosi reikaįlams Angliia nutarė išleisti
4,700,000,000 svarų sterlin
gų bėgyje trijų metų.

Puslapis Antras
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į Sovietų Imperiją dar vie
ną laisvą tautą. Nerimą
kelia Indokinija ir Malajai,
Krašto gsnimo sekretorius.
kur bolševikai bando gink
George C. Marsftall, kon
lais išvaryti “Vakarus”
grese liudija, kad ginkluo
lauk. Nerimą kelia Austri
toms pajėgoms gali
• politiniai vadai negali dėl
ja,
kurią rusai bando su Pagal iau, Kontrolė!
KĄ REIŠKIA “TAIKA,
igos nėra.
.
• to tylėti, o ypač negali tytekti JJiOO.OCO vyrų ir, jei
skaldyti ir paskui korejieLAISVE, PAŽANGA”?
Kokių Rusijoj esama laiMusų
garbniama^
ai^-.i^ti,
ka(ja Europos žmonių
bus reikalo, teks tą skaičių
tiškai užkariauti.
ir
kokia
ten
žmonių
|nusistatymas vra iškraipoMusų skaitytojai jau žiBet jautrios “Vakarų” są vasis ūkis, kaip tik
šiais metais žemiai didinti.
santykiuose
vyrauja
pažan

ištinka
nelaimė,
arba
‘
<ai
*
a
«į
no, kad Maskvos monelnin
žinės nejaučia jokio nerimo krašto saugumo sumetimais, mas
ga,
liudija
kad
ir
tokie
fak

kai buvo suruošę, vadina
P. H. Spaak dar pridėjo,
dėl rusų pavergtų kraštų,
tai:
reikia
mesti
didesnius
ištek

mąjį, ‘‘Pasaulio Taikos šali
bent kol kas nejaučia, kol lius ginklavimuisi, pasirodo kad Europos ūkiškas atsi
ninkų Kongresą” Varšuvo Šių metų sausio 9 d. Ne\v
statymas, su Marshallo pla
Europos valstybės ir Ame
Yorke
vyko
priverstino
dar

visoj
savo
negražioj
puiky

je. Ir Lietuvos kai kurioms
no pagalba, tiek jau yra pa
rika dar nėra apsiginklavubėj.
“asmenybėms” buvo Įsaky bo Rusijoj tyrimo komisijos
žengęs,
kad šiandien Euro
j sios. Pavyzdžiui, Vakarų
posėdis.
Posėdžiui
pirmi

Imkime
dabartinį
laiką.
ta j tą kongresą vykti. Ra
pa ne tiktai nori, bet jau
diplomatai visiškai nekelia
Amerikoje jokio prekių tru ir gali savo gynimui skirti
šytojas A. Venclova, atsily ninkavo prof. Gideons, da
Lenkijos, Balkanų, Vengri
gindamas už tokį malo ly v a v o daug Amerikos
jos,
Čechoslovakijos, Pabal kumo dar nėra, ypač jokio lėšas ir žmones. Bolševiz
spaudos
atstovų
ir
gausus
maisto trukumo nėra. Bet mas Vakaru Europoj, išsky
nų pavedimą, bolševikinėj
tijo
ir
panašių
“
klausimų,
”
spaudoj tą savo kelionę stebėtojų būrys. Buvo ap
kurie yra Vakarų praeities kainos lipa į viršų. Kiek rus Prancūziją ir Italiją,
klausti
9
liudininkai.
Po
vienas laisvas gamintojas ar yra visai susmukęs, o ir tose
gražiai aprašė. Mums, lais
klaidų
padariniai
ir
šian

vos šalies piliečiams, nepra- vokiečio Hildebrandto, liu
dien atrodo visai užmiršti. tarpininkas yra visada pa dvejose valstybėse komu
dijo
cechas,
rumunas,
Len

sirengęs nuo savo artimo nistų įtaka yra labai suma
tusiems garbinti balvonus,
1
Kiek
ilgai
jie
bus
“
užmirš

kai kas iš to aprašymo puo kijos žydas, rusai ir ukrai
ti,” nesiimtume pranašauti. pirkėjo nulupti devynius žėjusi.
niečiai;
visi
jie
yra
perėję
kailius ir, jei tik gali, lupa.
la j akį, todėl ir tenka ties
Tų
užmirštųjų
klausimų
tar

per Rusijos bolševikų ver
vilkiška ,,lai»\ ė, nei
ta kelione stabtelėti.
pe yra ir Lietuva, apie ją Tokia
.
. ,a- perybos su Japonija
gų
stovyklas
ir
pasakojo,
Vakarų diplomatija nekal- !»'“ Šūsnies laiku, gimdo
Iš visko matyti, kad dau
Amerikos ambasadorius,
kas
tose
stovyklose
dedasi.
ba, nedrįsta kalbėti, kaip ■■>«•*«», kur, skaudžiauguma iš Rusijos i tą kon
150.000
gyventojų,
dabar
liko
liu
skaičiui,
trūksta
natūralinių
šiai muša į silpnesniuosius John Foster Dulles, dabar
gresą vykusių delegatų bu Šiuo metu Rumunijoj vergų gal 60-70.000. Iš senųjų gy- trąšų, tad ir derlius menkas,
nekalba
apie
išduotą
Lenvra Tokio mieste ir tariasi
vo tyčia sukviesti i Mask stovyklose esą daugiau 150 ventojų net trečdalio neliko, i “Prieš karą Mažoji Lietuva kiją ir be atodairos į nuo visuomenės narius.
Kai dabar vyriausybė pa su Japonija dėl surašymo
vą. Čia juos visus susodi tūkstančių, gi Vengrijoj Apie 50,000 su viršum karo pa- užaugino 4,00' .000 centnerių stolius nurašytas kitas Eugaliau ryžosi kainas paža taikos sutarties.
no j specialų traukini ir pa apie 80 tūkstančių pa baigoj išbėgo i Vokietiją, kelio- bulvių, apie 9<"),000 centnerių 1 ropos rytų tautas
Kiek tarptautinė situaci
boti ir su žandaru jas lai
leido i kelionę. Tas spe smerktųjų. Liu d i n i n k a s lika tūkstančių žuvo pakeliui, rugių, 100,000 centnerių avižų,
Jei
Maskva
sutiktų
su
va

ja
per penkis metus pasi
cialus traukinys su ypatin Himmelfarbas buvo Kara tiek pat per paskutinius 5 me- 100.000 centnerių kviečių ir karais pasikalbėti, iš to pa kyti tam tikruose rėmuose,
keitė matosi iš to, kad Amegai gerai Maskvos nušer gandos stovykloje, dirbo tus išvežta Rusijos gilumon. apie 2.000,000 entnerių dobilų sikalbėjimo tarptautinio at visas kraštas laisviau atsi
tais “delegatais,” vyko i nuo saulės iki saulės. Jei Likusieji 50,000 gyvena var- (pašaro). . . . šiandien derlius slūgimo laukti visvien ne duso. Gal gi savanaudžių likos vyriausybė šiandien
laisvė bus kiek suvaržyta, o veda derybas su Japonija,
Varšuvą ne tiesiu keliu, bet kas nestropiai dirbdavo, g-ingose sąlygose, skurdžiai —tik skurdžiom liekanos. Ofi- tektų.
Visos
nerimo
ir
kaipo su suverene valstybe
iš Kijevo ir Lwowo pasuko tam duonos davinys būdavo maitinasi ir dar blogiau rengia ciakuose pranešimuose, tiesa, “įtempimo” priežastys šian eilinis žmogus žinos, kad
si.
.
. .
skelbiama,
jog
derliai
jau
pa

mažinamas
iki
300
gramų
jam “laisvojo ūkio” nema ir nori surasti su ja abiem
į čeehoslovakiją ir atsidūrė
dien
yra
Maskvos
imperia

“
.
.
.
Ūkiai
nualinti,
žemė
iš
siekę
prieškari:.i
lygi
arba
net
šalim priimtinas taikos suPragoję, gi iš čia pasileido dienai—tokie būdavo pa dalinta naujakuriams arba su- perviršiję. Tai yra grynas me- lizmo pasimojimas plėstis ir tomos jėgos neišplėš be rei
kalo
iš
kišenės
nelengvai
Tarties
sąlygas.
smerkti
tikrai
bado
mirčiai.
į Lenkiją ir vingių vingiais
«
• -r Diktavimo
•• • •
traukti
vis
naujas
aukas
į
mesta
į
kolchozus.
Gražus
trolas
propagandos
tikslams.
laikas praėjo ir Japonijoj ir
gautą
centą.
atpyškėjo i Varšuvą. Kam Liudininkas sako:
bėsiai ardomi, kad gautų me “Sumažėjus gyventojų skai savo didėjančią imperiją.
Vokietijoj. Buvusios prie
“Karagandoje
egzistuoja džiagos kolchozininkų trobe čiui pritruko darbininkų, tad Kol Rusijos diktatūros pri
tie vingiai buvo reikalingi?
šų šalys gali statyti savo
Ogi tam,' kad pavergtieji vaikams laikyti stovykla, ten lems statyti. ... Su laiku iš- Sovietų
valdžia
importuoja gimtis, dėl vidaus pasikei Prezidento Galia
reikalavimus,
gali Ameri
cechai ir lenkai patys savo vaikus perauklėja Į užgrudy- nyks mažažemių sodybos, liks'mongolus. Tų atėjūnų skaičius timų ar dėl išorės sukreti-i Izoliacininkų republikonų
sąlygas attik stambus kolchozai, gris bau- siekia 20.000. jie čia jaučiasi mų, nėra pasikeitusi, visi pastango? senate apiezti kos siūlomas
akimis pamatytų tuos Mas tus bolševikus” (čekistus).
jr per palyginus trum
Buvęs vergų stovykloje džiavos laikai. Liūdną Įspūdį perai. . . .
kvos pastumdėlius, “kon
diplomatų
pasikalbėjimai prezidento galią siųsti ka pą laiką faktiškai atgavo
sudaro
dvarai,
...
Jie
visai
ap-į
“
Jei
visiems
leistų
laisvai
N.
irgizovas
po
sunkių
dar

greso” delegatus. Ir dieną
bus tik burnos aušinimai. riuomenę į užsienius, su
savo nepriklausomybę.
ir naktį i didesnes stotis, bų taip buvo nusilpęs, kad leisti ir apgriauti. Dabar čia vykti i Vokietiją, vargu ar kas 0 kol Amerikos ir kitų Va smuko. Senatas to klausi
Japonijos ir Vokietijos
kur tas traukinys sustoda jį perkėlė į Maryiską. Toj rengiami kolchozų centrai. Kol- liktų Mažojoj Lietuvoj.”
karų
valstybių
vadai
neiš

mo
visai
nė
nebalsavo
ir
komitetai . . . neturi jo-:
“grįžimas” į tarptautinę po
vo, buvo suvarytos minių stovykloj administracija au chozu
kio supratimo nė apie žemėj .,S,am Pareiškimui tenka drįs kelti Rusijos pavergtų reikalas paliktas taip, kaip litiką geriausiai rodo, kaip
minios pavergtų žmonių ir gino kiaules ir siuntinėjo ūkio trobesių paskirti nė apie^.t! oe jokių Komentarų, jų kraštų išvadavimo reika jis iki šiolei buvo: prezi-Tehe-rano> Jaltos ir Potį.
liepta jiems šūkauti už tai jas į Angliją. N. Irgizovas tvarkingą ūkininkavimą.
*sa ką skelbia Sovietų lo, tol turėsime tupčiojimą, dentas turėjo n tun ?ailQ;fiani0 diplomatija prafušeką, aukštinti savo pavergė buvo paklaustas kokį mais “Mažoji Lietuva buvo turtin- spauda apie šio ,krašto ge- o ne pozitingą Vakaru pa siųsti kariuomenę į Euiopą,
didžiausio pasaulio
jus, “vadus” ir, anot Venc tą gaudavo pasmerktieji?
ga geros veislės raguočiais ir rovę yra tikras propagandi- saulio tvarkymo programą. Aziją, Afriką ai kui Kitui. ;istorijoj karo laimėjimą.
lovos,
—J. K.
“Toki pat. kaip visose Ru arkliais. . . . Sumažėjus gyvu- nis melas.
Kariuomenės siuntinėji- To karo “demokratiškoj”
“Visur tūkstančiai žmonių, sijos stovyklose. Maistas vie
Užsakė Dovanoms ‘Keleivį’ mas į užsienius, pagal kon- koalicijoj laimėtoju išėjo
nodas visur, daugiausiai tik
ašaros akyse, dainos, šūkiai,
stituciją ir aukščiausiojo viena, visai nedemokratiška
duona. Tarp kitko . . . mes i
linkėjimai . .
Rusija, o kiti koalicivalgydavome geriau už ki
Musų skaitytojai užsakė teismo sprendimą, yra vykBet visa tai netaip jau tus, mes kiaulėms skirto
domosios
valdžios
žinioje.
J
os
dalyviai
paliko bežiopdovanų “Keleivį” savo
graudu butų.
Galima ir maisto dali pavogdavome ..
Kaip tik Vakarų valsty- sutinka pasikalbėti su Mas draugams ir pažįstamiems. Jei kongresas, ar jo dalis—s?sukauti ir savąjį vargelį ap
bės
pradėjo kalbėti apie va- kvos diktatoriais, bet ir vėl Mrs. K. De Balęs iš Chica senatas—turėtų kiekvieną1
'*•
Antonovas liudija, kad
verkti, bet štai jums miesto
.karinės
Vokietijos
įtrauki.
siūlo
kalbėtis
“
visais
klaukartą
kariuomenės
siuntiJ
~
----"
—
;--------jis dirbo priverstinus dar mą į Europos valstybių ben-išimais,” kurie kelia nerimą gos užsakė Mrs. Ona ConKošice stotis su žmonių
ZinOTtlC Apie
bus prie Baltųjų—Baltijos drą gynimąsi, Maskva tuoj ir nuodija tarptautinę situ- rad, Chicagoje; K. Lukšė- mą spręsti, tai Amerikos
tūkstančiais:
užsienių politika butų su-(
Daržu Priežiūrą?
juros kanalo statybos.
pradėjo šaukti, kad Vaka- aciją. Kad išaiškinus, ko nas iš Grand Rapids, Mich., pančiota, netektų lankstu_____
“Orkestras groja čechoslova“Ruože kuriame buvau lai nori “militarizuoti” Vo- kie klausimai “kelia neri- užsakė 3. Sredersui ten pat;
kijos ir Tarybų Sąjungos
Mrs. J. Tylienė iš Nonvood, mo ir i jos sprendimus \i- Daugelis žmonių laiko
himnus. Tūkstančiai žmonių dirbo apie 300 tūkstančių kietiją ir “grąžinti nacius.” mą,” Amerika ir jos sąjun- Mass., užsakė Mrs. Lydijai sada skverbtųsi vidaus po- de narnu mažus darželius,
šaukia tris žodžius, kurie vi kalinamųjų. Iš viso B-B ka Vakarai kol kas dar tik kai- gininkai šiuo susirinkti ke
Perednienei, N e e d h a m, bukos sumetimai ir Painių kuriuo?e ‘ augina įvairiag
same pasaulyje šiandieną rei nalo statyboje dirbo apie bą. pati Vokietija šiaušia- turiu didžiųjų valstybių at
'daržoves. “Keleivio” kalenTik
Mass,; J. Mickunas iš Chi
škia taiką, laisvę ir pažan vieną milioną žmonių.
si
ir
visai
nerodo
noro
dėtis
stovams
ir
nustatyti
busiPabkus
prezidento
gahą
doriuje 1951 metam? ta
gą, ‘ ‘Stalin—Gottwald—Mao mano ruože kasdien mirdavo prie bendro gynimosi, bet mai “didžiųjų” konferenci- cagos užsakė Tony Stracsiųsti kariuomenę į uzsie- |dėta? straipsnis apie “Dar_
700 žmonių . . .”
Tse-tung.’ ”
Maskva šaukia, lyg tarsi jai darbų tvarką. Kai bus kaiciui ten pat; P. Merkevi mus, H. Hooveno pasiuly-^ Priežiūra,” kur rašoma
Spauda praneša, kad Vokietija jau butų apgink-Į sutarta apie ką kalbėti, ta- čius iš Montreal užsakė sa
Traukinys Pragoję. Nak
vo svainiui J. Ambrosai, mas bėgti is Azijos ir Eu-įapie Įvairias daržovių rūšis,
ties metu. Dedasi tas pats. Mao Tse-tung yra įsakęs luota ir jau rengtųsi pulti da susirinks Paryžiuje pa
ropos sa\aime susmuko.
daržų žemės paruošiįtys keturių didžiųjų minis Montrealyje, Kanadoj; J. Truputis apsigalvojimo ir ma a ie t ,ag ir kitug ma_
Jis vyksta į Lenkiją ir su suimtus tūkstančius kinų vargtus rusus.
Repkevich iš VVashington
nepalankių
stoja Katovicuose ir net komunistams
teriai ir bandys išspręsti Depot, Conn., užsakė Mis. pagrindimai užsienių poli- ŽQ daržo reikalug
verta
Praeitų metų lapkričio 3 ginčijamus Klausimus.
Čenstakavoje. Ir čia toji piliečių šaudvti be jokio
A. Kozlo, Ne\v We?tmins- tikos faktai isbkske į nieką pasiskaityti tą straipSnį ir
tardymo, pagal Stalino re d. Maskva pasiuntinėjo di
pat giesmė:
issigandusiojo Hooveno di- tiemg kurie nelaiko
džiosioms Vakai-ų valsty Ką rusai itsakys į šią pa ter, Canada.
ceptą.
“Ore aidi: ‘Stalin—Bierut—
dingą bėgimo politiką.
darželiu.
O pavergtoje Čechijoje ir bėms protesto notą ir joje skutinę notą, da;- nėra žino
NUODŲ PIRKLYS
Mao Tse-tung!”
“Keleivio” kalendoriuje
Lenkijoje Stalin—Mao Tse- siūlė . susirinkti “keturiems ma. Bet pažymėtina, kad
Europos Balsas
Tai mat, traukinys—lux tung, policijai įsakius, reiš didiesiems” ir pasikalbėti rusai visada įsikanda vieną
yra daug įvairiausių skaity
—vingiavo tam, kad ta pro kia “taiką, laisvę ir pažan apie Vokietijos klausimą ir klausimą ir apie jį tiek rė
Amerikon atvyko Paul mų, informacijų, eilių, pa
ga tūkstančiai čechijos ir gą”! Ar bereikia biaures- apie Potsdamo garsiosios kia, jog atrodo, kad tik tas
Henri Spaak, Belgijos so tarimų ir plati kalendorinė
Lenkijos gyventojų garbin nio iš tų žodžių pasityčioji konferencijos tarimų vyk klausimas ir yra visų nege
cialistų partijos vadas, bu dalis. “Keleivis” savo me
tų diktatorių Staliną ir šlo mo?
dymą.
rovių pagrindas. Tai hit
vęs Belgijos premjeras ir tinius kalendorius leidžia
vintų Gotwaldus ir Bierulerinis
būdas
mušti
į
vieną
dabartinis Europos pataria jau nuo 1912 metų. Dabar
Gruodžio 22 d. Amerika,
tus, kuriuos tas pats Stali
mojo parlamento pirminin pats laikas jį užsisakyti.
Anglija ir Prancūzija atsa tašką, o kai tas “taškas”
nas tiems kraštams paverg KLAIPĖDOS KRAŠTAS
prarytas,
tada
eiti
prie
nau

kas. Po H. Hooverio gar Kain 50 centų. Pinigus ir
kė Maskvai ir pareiškė savo
DABAR
ti pastatė.
jo
skaudaus
klausimo,
o
tuo
siosios “bėgimo’’ kalbos, P. užsakvmus prašome siųsti:
sutikimą tartis, bet pasiūlė,
“
Draugo
”
’
koresponden

tarpu,
besi
lerint
ir
bekal

“KELEIVIS”
H. Spaak kritikavo buvusio
Betgi tos trys “asabos,”
kad “keturi didieji” tartųsi
tas
iš
Berlyno
praneša,
kad
bant
apie
derybas,
vogti,
636
East Broadvray
prezidento siūlymą ir sakė,
anot bolševikų, reišia “tai
visais klausimais, kurie pa
So. Boston 27, Mass.
kad H. Hooveris visai klai
ką, laisvę ir pažangą”? jam teko kalbėtis su grįžu saulyje kelia nerimą ir da kas tik galima pavogti. Va
siais
iš
Mažosios
Lietuvos
karų
diplomatai
norėtų
vi

dingai perstato Europos ALPESE ŽUVO
Tik diktatuių kraštuose,
ro
tarptautinę situaciją
ūkininkais.
Tie
ūkininkai
sus
klausimus
pakedenti
ir
tautų nusistatymą dėl ben
kur nėra jokios laisvės pro
“įtemptą.”
Maskva į šitą
VIRS 300 ŽMONIŲ
prieš
porą
metų
buvo
repatpabandyti
juos
išspręsti.
dro gynimosi. Už tą kriti
švaistės, yra galimi tokie
pasiūlymą nieko neatsakė,
ką vienas Amerikos senato Užpraeitą savaitę Alpių
Šukiai. Kalbėti, kad Stali riavęsi ir tikėjosi ten susi bet gruodžio 30 d. vėl pa
Pažymėtina ir tas, kad
rasti
ir
darbą
ir
duoną.
Nu

rius jį išbarė, kam jis kišasi kalnuose dėl griūvančio
nas ir kinietis Mao Tsesiuntinėjo notą didžiosioms “Vakarų” akyse nerimą kesivylę
visu
kuo,
jie
dabar
tung reiškia taiką ir laisvę,
valstybėms ir vėl dejuoja ir lia tik tokie klausimai, kur 35 metų Anthony Granza bu į Amerikos vidaus reikalą. nuo kalnų sniego Šveicari
vargais
negalais
pasiekė
P. H. Spaak dėl tos sena- joj, Austrijoj ir Prancūzijoj
juk tai yra aiškus pasity
aičioja, kad Vakarai gink-rusai dar gresia ką nors pa vo New Yorko policijos su
Vokietiją
ir
čia
patiekė
ži
toriaus kritikos sako, kad žuvo virš 300 žmonių. Ptačiojimas. Viso to laisviems
luoja vokiečius ir tuo budu grobti, bet ką rusai jau pa
armijai reiks daug vyrų

Kas Savaite

Kalbos Apie Pasikalbėjimą

kaip atrodo Klaipėdos laužo Potsdamo konferenci-grobė—tas jokio nerimo ne sektas, kaipo narkotikų stam kiekvienam europiečiui,eitos savaitės viduryje užbus pirklys. 10 mėnesių po
Bet gal kai kas galvoja, kad kraštas. Ūkininkas A. B. jos tarimus.
Įbekelia. Pavyzdžiui, šian- licijos agentai jį sekiojo, iki Amerikos užsienių politikos ėjo didesnis šaltis, iškritęs
Rusijoj ir Kinijoj esama pasakoja:
Dabar Amerika ir jos di-:dien nerimą kelia Korėja, ______
išaiškino,____
kad_per _jo rankas pasirinktas kelias turi ru- kalnuose sniegas sušalo ir
pažangos? Bet jeigu kur “Mažoji Lietuva yra apmiręs dieji sąjungininkai Europo- kur rusų tankąi ir orlaiviai eina daug nuodų. Dabar ipėti.’ Jei Hooveris siūlo ap- nustojo riedėti nuo kalnų į

žmonėms aiškinti

netenka.

nėra laisvės, ten ir pažan- kraštas. Anksčiau čia gyveno je rusams vėl atsakė ir vėl kiniečių krauju nori įjungti “pirklys“ sėdi už grotų.

Įleisti Europą, tai Europos slėnius.

1
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Sausio 31, 1951
KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPE1K1A

Puslapis Trecias

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Worcesterio Naujienos

APDOVANOJA PREZIDENTĄ TRUMANĄ

KENOSHA, WIS.

Pavykęs Vakaras

KAS SKAITO. RAflO
TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje

Kazys ir Ona Budinai ičiai
vasario 10 d. išvyksta
Lietuvai Remti Draugijos
pirmo skyriaus susirinkime atostogų i šiką Floridą.
sausio 14 d. paskirta nema
žos aukos: lietuvių vienin Sausio 21 d. šv. Kazimie
telei gimnazijai Vokietijoj ro Draugija atžymėjo savo
—$100 ir vienoj sanatorijoj 60 metų gyvenimo jubilėjų
esantiems lietuviams džio su banketu L. P. Klubo sve
tainėje. Tai seniausia vie
vininkams—$200.
los draugija. Jai vadovauBuvo plačiai kalbama . T xr - i
T v n.
apie bendrą Vasario 16-tos p J.^Nasukaitis,, J._ KulboJ. Pupka ir kiti.
apvaikščiojimą ir išrinkta iš

Kenoshos lietuvių tauti- Nepaprastas ‘Draugo’
randa talkininkų, sudaro
nių šokių grupė sausio 21 d.'Koncertas
vaišes, suorganizuoja gra
šv. Petro parapijos salėj su
žią lietuvišką programą ir
vaidino “Sekminių Vaini Šių metų “Draugo” kon- važiuoja suteikti nepapraską.” Publikos buvo nema certas,
. , , kuris įvyks ' asano tai dideli džiaugsma sene4
žai. Svečių buvo atvykę d., bus nepaprastas dviem liams ir įenelėm-s. ji tada
Jjiems buna
roji Ka,ė(tu
net iš Racine, Lošėjai savo žvilgsniais. . Dėdienė.
partijai atliko neperblo- Koncertas įvyks
didesnėse
patalpose,
negu
giausiaL Kaimo jaunimas
tikrai žavėtinai pašoko tau bet kuriais metais praeity- Antras Sukrėtimas
: tinius šokius.
Geriausiai je. įvyks Ashland Blvd. i Plačioji Chicagos visuo
suvaidino
savo
partiją Auditorijoj. Tose pat pa- .menė dar nebuvo atsipeikė
tremtinė Dana Andrijaus talpose už savaitės po jusi po tragingo jauno Viknaujakurių komisija pa-' Nors ši draugija turi
kienė Didžbalienės kaimy “Draugo” koncerto, būtent,'
žuvimo,
kviesti parapijas.
šventą vardą, bet pažangi.
vasario 11 d. įvyks Lietuvos!.; ; ,Krasausko
.
..
.kai
.
nės
rolėj,
ji
visą
laiką
links

nepriklausomybės minėji-aP‘%Panasli* ne)a“
Valdybon šiems metams
mino klausytojus savo cha- mas. ruošiamas Chicagos i™* lst,,k.us! k'3.Jaun? »«“Pirmieji pionieriai orga
išrinkta sekančios ypatos:
bekteringa žemaičiuojančia
pirm.—M. žemaitaitis, vi- nizavo draugijas šventųjų
Lietuvių Tarybos.
' i'»
v«,ke»- ,Jal bu?.°u Re”
įkalba ir puikia vaidyba.
mondas Gulbinas, Lithuance-pirm.— Marijona Vaikš- vai’dais. Antro periodo lie-.
Praeityje “Draugas ap- jan University Club pAminorienė ir P. Aukštuolis, tuviai tvėrė draugijas varDana Andrijauskienė nė sieidavo
su saviskių jėge- pinkas. Jis prie vieno stul
sekr.—Jonas Visbara, fin. dais Birutės, Vytauto, Kęs-į
ra profesionali artistė, bet mis. Nors dabai
savosios po lipdė skelbimą Club’o
sekr.—inž. K. Vagelis, ižd. tučio, žiburėliai, Aušrelės,
gamtos apdovanota artistės
Woodrovy
Wilson
fundacija
paskyrė
“
distinjfu*''hed
Serv

ki-'
—Jonas Dvareckas,, iždo La oi jos. Dabar atvykę tve
gabumais ir yra mėgėja lie- “Draugo” jėgos, kaip ir la- '.rengiamos pramogos. Tuo
ice
“
dovaną
prezidentui
Trumaam
ir
paveiksle
matyti,
tų srovių, naujakurių dėka;tarpu į tą pati stulpą atsiglob.—V. Mitukas, A. Pet ria ratelius, bendruomenes,
.uviško mažojo teatro.
kaip jam dovana įteikiama Baltajame Name už teisingą
kzit “Draugo”'—
-- sunkvežimis
—1—
sustiprėjo,
bet
mušė
ir vietoj
rauskis ir J. Cviklas, ko ir tiek tų ratelių pritvėrė,!
tarptautiniu klausimų supratimą. Paveiksle matosi de
koncerto
rengėjai
sumanė užmušė musų veikėją. VeTaip pat puikiai savo roresp.—J. Krasinkas ir J. kad ateityje tikrai pritruks
šinėj Mrs. Eleanor Wil*on McAdoo. prezidento Wilsono
pakviesti
programą
išpildy lionis buvo 30 metų amverpėjėiių.
Kodėl
naujakuę
atliko
12
metų
berniukas
duktė.
Visbara.
ti
visai
naujas,
ne
savo
sro žiaus. Tai buvo vienas iš
j ugene Lizgameris piemeKomisijon
paketėliams
ta*P ^*3° sukurtu senu
ves jėgas. Pasikvietė nuo j nedaugelio Amerikoj gimuluko relėj.
siųsti išrinktos: J. Donilie- organizacijų, tiesiog stebi-1.
pa senus ir jaunus ameritokiame atsitikime biz—•! Petro ir Povilo Draugijos
senai
Chicagoj pasižymėju- sįu įr augusiu taip uoliai
nė, M. Vaikšnorienė, J. kiečius Jei tik susiburia niūriai via nusistatę savo atstovui A. Glebavičius ir
Vaidinimui
pasibaigus,
sį Alice Stephens Mergaičių veikusių lietuvių tarpe.
susiburia
Lendraitienė, M. Vaikšno kur nors pusė tuzino
nanianuolatinius
kostumerius
pa-'P.
Aukštikalnis:
Lietuvos
!
-okiams
grojo
tremtinių
or
įo
naujapa-|P.
Chorą, Linksmuosius Bro
ė tuzino
rienė, M. Pajaujienė ir k.
kestras.
Buvo
genmai
ir
siūlo
pa.
1
tenkinti
Geriausiai
pagal
sa-ISu
Sūnų
Draugijos
—
A.
Nakulius,
profesionalius akordio- Oras
Sausio 21 d. L. P. Klubo kuiiM, ten tuojau
užkandžiai.
Šis
puikus
va
■r
i
vo išgales.
'tis
išgaies.
jtis; Lietuvių Parko Bendronistus ir keletą kitų įžymy Po Naujųjų Metų Chica
svetainėje įvyko bendras>enos organizacijos
karas praėjo jaukioj nuo bių.
Vy
tautas
Skrinska,
į
vės
—
M.
Tamulėnienė
ir
goj oras buvo pusėtinai at
pasitarimas. Atsiuntė at- var(,a į koki nors ratelį ar
taikoj.
Pirmininkas,
i
naujakurių
komiteto
—
P.
stovus Aušros Vartų paua- oendruomenę. Kodėl taip
Kur Pasirodė Artimo Meile šilęs. Kai kuriomis dieno
J. Stalanis.
----------------------i Mulevičius, A. Vilčinskas ir
nesuprantama.
mis temperatūra iškildavo
pija ir federacija. Bet šv.
rnum'
’
J.
Jezukaitis.
Sausio 13 d. baisi nelai netoli 50 laipsnių. Tai nuo
Rep.
Kazimiero parapija neprisi
GARDNER, MASS.
Minėjimas
rengiamas
3
mė
ištiko jauną naujakurį senai stovėjęs gausus snie
WILKES-BARRE, PA.
deda prie bendro apvaikšd.
vasario,
pradžia
6
vai.
Viktorą Krasauską, 25 me gas jau baigė išnykti. Bet
čiojimo Vasario’ 16-tos.
J iš Biznierių Veisimo
Musu Žinios
vakaro, Miller’s Opera Hali, Sausio 21 d. Lietuvių tų amžiaus. Naktį girti vai nuo sausio 20 d. vėl atšalo,
Buvo aptarta, kaip ge-Į AVoicesterio Lietuvių Biz Gardnerio lietuvių visuc 53 Pine St.
Progresyvis Klubas turėjo kėzai jį suvažinėjo ir ant gavom naujo sniego ir atsi
l iau pasiruošti. Pakviesti J nierių ir Profesionalų Drau- menė vra susiburusi i ivai
Minėjime,
šalia
iškiimin« fe
metinį susirinkimą ir išrink vietos užmušė vjais beeinant naujino žiema. Gal dėl to
chorai, lietuvių karo vete-!
„igija turėjo metinį susirinki rias švento vardo ir kitas gos minėjimo programos, ta nauja valdyba. Į valdy šaligatviu į darbą. Liko ant rytojaus įvykusieji sur
ranų postai, “druni corp
mą, sausio 25 d., 8 vai. va- draugijas, kurios daugumoj bus graži meninė dalis— bą išrinkti šie nariai: A. liūdėti žmona su trimis kū sirinkimai ir parengimai
kongresmonas Harold
Worcester B,.ewin„ ..
savišalpos pobūdžio, vaidinimas, dainos ir šokiai Škarnulis, A. Ambrazaitis, dikiais, kurių jauniausias 4 buvo skystoki
Donahue, Dr. Girtautas, jCo. svetainėje, 60 Ellsworth yra
Be savo tiesioginio savišal-—kurią išpildys Tremtinių J. Januška, O. Miliauskie savaičių amžiaus. Gyveno
adv. A. Mileris ir k.
St. Virš 100 žymių Wor- pos darbo, draugijos nėra ? Meno Mėgėjų Ratelio artis nė, J. Stanislovaitis, M. Ku- skurdžioje apylinkėje labai Šnekame, kad tik Vasa
Vieta pakeista daug dirio šešioliktosios minėjimui
lietuvių dalyvavo abejingos ir tautiniam lie- tai iš Worcesterio
pris, A. Meliauskas. Pla skurdžiame namelyje. Sku pasitaikytų palankus oras.
desne uz L. P. Klubo svetai tame vakare. Buvo labai tuviškam darbui ir tuo at
Rengėjai.
navimo komisijon išrinkta: bi pagalba tokiai šeimai bu Kaip per eilę metų praei
nę, t. y., Aušros Vartų pa linksmas, draugiškas vaka veju visos uoliai bendradar
A. Kuklienė, V. Zigmantie- vo būtina. Kas čia pasisku tyje, taip ir šiemet margurapijos auditoriume. Minė- ras su muzika ir skaniais biauja.
Draugijų nariai
nė, A. Grigaitienė, J. Dau bino su artimo meilės čar- tiečiai rengia savotišką Va
nėjimas įvyks vasario 18 i užkandžiais.
Iš Musų Organizacijų
daugiausia anksčiau atvykę
girdas ir M. Stanislovaitie- bu? Tą padarė ne kuri sario šešioliktosios minėji
d., 4 vai. po pietų. Visas ! Slaptu baisavimu išrink ateiviai ir tik vienas kitas
nors parapija, ne kuris nors
pelnas ir aukos eis Ameri ta 1951 metams valdyba. Į yra prisirašę iš naujų atei- Čia pas mus Gardneryje nė.
yra lietuvių vasarnamis, Metinį parengimą turėjo kunigas, ne kuris nors iš mą tame pat Morrison hokos Lietuvių Tarybai.
ją Įėjo: pirmininkas—Vy
trijų lietuviškų vienuolynų, telvie, vasario 18 d.
Tais visais dalykais rū tautas Skrinska, vice-pirm. vių. Čia gimęs lietuviškas (Lithuanian Outing Ass’n, tuoj po susirinkimo. Narės ne tuos vienuolynus remian
Laisvamani*.
mažai rodo akty-ĮInc., jo kasierius pereitais ir nariai smagiai laiką pra
pintis išrinkta komisija iš —Juozas Chunis, sekr.— jaunimas
čios draugijos, ne kurios
vumo ir tik arčiau paraginti metais buvęs apkalbėtas, leido.
11 ypatų: kun. J. Jutkevi Geraldine Tagman, ižd.—
išimtimi prisideda prie ben buk jis prauliavojęs bend čia vakar atvažiavo iš nors parapijos švento var
O
čius, P. Aukštuolis J. Gra Juozas Lo oraitis.
PATERSON, N. J.
dro lietuviško darbo.
rovės pinigų. Nors knygų tremties A. Gruzdąs, tai do draugija, ne Maldos
žulis. J. Visbara, J. Dvarec
Gardnery yra apie 30 lie tikrinimo komisija rado vis- buvo klubiečių svečias, be Apaštalavimo Draugija, ne
kas. -J. Matulevičius, J. Ma-Į Direktoriai —J. M. Nevis,
Meno šiupiny*
kokia nors davatka. Tai
tačinskas. inž. K. Vagelis,!Jonas Kiela. Vincas Mitri- tuvių naujakurių, kurie su;ką tvarkoje, bet metiniame mokesties. Pirm. A. Am gedulo ir skurdo suspaustai
M. žemaitaitis. A. Salaše- kas, Motiejus Cinsky, An senaisiais gražiai sugyvena Įsusirinkime kilus nepasiten- brazaitis pakvietė jį pakai šeimynai sušelpti stiprią SLA 101 kuopa rengia
įdomų, linksmą, didelį me
Įkinimui, kad mažai liko bėt. Svečias Lietuvoje bu
vičius ir prof. Paulikonis. tanas žugžda, Ignas Piga- ir bendradarbiauja.
pradžią padarė ponia So- no šiupinį, vasario 3 d., 27
Šiemet
kaip
ir
pernai:P
elno
jr
kad
knygos
nebuvo
vo
gelžkelio
darbininkas,
šis komitetas dar rūpin ga ir Jonas Dabrila.
phie Barčus, lietuvių radio
Biznieriai nutarė greitu Gardnery buvo drabužių ir smulkiai peržiūrėtos, susi- kalbėjo trumpai apie Lietu programų vedėja. Per sa No. Main St. svetainėje,
sis gauti radio pusvalandi
per vietos radio stotis virš- laiku surengti metinį ban kitų aukų vajus. Surinkta ‘rinkimas išrinko naują iš vos žmonių padėtį prie oku vo programą paskelbė va Patersone. Pradžia 7 vai.
virš 500 svarų drabužių ir keturių asmenų knygų tik- pantų.
vakare. Po programai bus
ketą.
minėtą dieną.
jų.
Kasdien
per
eilę
dienų
nnimo
komisiją,
kuri
šie
šokiai dūdų orkestrui gro
Taip pat buvo pasitarta pinigais 820. Vajų prave
ponia Sophie Barčus pro jant.
met
sausio
IT
d.
iš
naujo
dė
iš
naujakurių
tarpo
su

AVorcesterio apielinkėje dėl biznierių santykių su
Šioje apielinkėje mote gramos dalį skyrė reikalui
labai dažnai oras keičiasi. kostumeriais. Visų kalbė- daryta tam tikslui komisija, 'knygas vėl patikrino. Kny riškų drapanų siuvėjai išėjo aiškinti ir aukotojų var- Vakaro pelnas skiriamas
lietuviams ligoniams Vo
Kartais dienomis yra apie'tojų nuomone, biznierių pa- kurioje dalyvavo A. Biels gų tikrinimo komisija ne į streiką dėl pakėlimo al vams skelbti.
tik
nerado
prauliavotų
ke

kietijoje šelpti. Programą
60 laipsnių, vakare jau tik tarnavimas publikai turi kis, D. Bielskytė, H. Gorogos ir senatvės pensijų. Or
leto
šimtų,
bet
buvusiam
deckas
ir
V
’
.
Dautartas.
Vi

lo. Užtad daug žmonių būti ko geriausias, ypač nu
Ponia Sophie Barčus ne išpildys parinkti aktoriai.
ganizuotų darbininkų lai
kasieriui
bendrovė
dar
turi
įėjimas tik 65c.
serga ir miršta. Praeitą sa sistatyta ko geriausiai pa sos surinktos gerybės pa
mėjimas buvo greitas. Ben pirmu sykiu pasirodė tokiu Kviečia
grąžinti
apie
tris
dolerius.
Šiupinio Rengėjai.
siųsta
BALF*ui
su
atskiru
vaitę mirė A. Kazlauskas, tenkinti nuolatinius, pastodrai gavo pakelti po 7 cen labdaringu darbu. Jos su
Taip
pasibaigė
tos
kalbos.
Vincas Kukauskas (Cook) vius kostumerius, kurie nor prašymu išdalinti jas lietutus į valandą. Bet kurios manymu ir jos darbu kas
ir Lenartavičienė.
maliu laiku biznierius rė- viams džiovininkams. esan- Gerai butų. kad musų dirbtuvės organizuotos į met kūčių dieną aplankomi Laikas užsisakyti “Kelei*
Buvo sunkiai susirgę A. mė. Dabar gali atsirasti vi- tiems džiovininkų sanatori- žmonės atsimintų, jog ap
Oak Forest priegladoje vio*» kalendorių 1951 me*
darbdavio
unijas,
tai
tos
Trunca. A. Kondrotas ir k. šokių prekių trukumų, bet jose Vokietijoje.
esantieji seneliai ir senelės. tams. Daug informacijų ir
kaltinti yra lengva, bet su
Šia proga naujakurių ko inepagrįstais kaltinimais yra nieko dar negavo. Mušty Ponia Sophie Barčus susi- skaitymų. Kaina 50 centu.
nės įvyko tarp einančių į

Vasario 16-tos Minėjimas

Worcesterio Lietuviams Svarbus
Pranešimas!
Dabar galima gaut visas
Valdžios “Income Taxes“ iš
pildyti Lietuviškoj Vaistinėj
vakarais. Svetimtautis kny
gų vedėjas tą darbą atliks.
Su visais sveikatos reika

lais ir Medikališkais Daktaru
Receptais -irgi kreipkitės ypatiškai ar per laišką pas (7)
Vytautą Skrinska. Reg. Ph.

Skrinska

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųnare
Worcester, Mass.

mitetas reiškia nuoširdžią (kaip su paleistu plunksnų
padėka aukotojams ir ben-1^2
dradarbiavusiems si
^iame
am e vejas išnešiojo, bet Kaip tas
labdarybės darbe.
plunksnas surankioti? Pa
Sausio 14, sekmadieni, našiai yra ir su kalbomis,
buvo draugijų
atstovų4 * ir J28 galima paleisti, bet pas1
-4 4.
naujakurių komiteto
ko™ta‘o atstoa«°-,kui tenka juk rausti, kad
vų bendras posėdis, kurta- kaI5os
rejkalo lei.
me buvo aptarta at, metų dži
mus

darbą ir streikuojančių.
Net ir užveizdos gavo ap
kult (ypatingai Scrantone).
Mainų darbininkai pra
linksmėjo. Čia kietos ang
lies kasėjai dar negavo
$1.60 į dieną pakėlimo mo
kesties, bet jau žinoma,
Lietuvos
i
m.pnklausomybes^
J“bllv0 ma. kaip tik minkštosios ang
lies kasėjai gauna, tai ir
minėjimo reikalai,
Buvo žai lietaus.
kietųjų
anglių darbininkai
pasiskirstyta minėjimo pa
I Nary*
gaus, kad ir mažiau kiek.
rengiamaisiais darbais ir i
Bet abelnai publika nusi
nutarta dar kartą tuo rei-į p
7*
ivą
pnesa?
minus dėl kylančių kainų.
kalu susirinkti paraginant
atsiųsti savo atstovus neda- nC8,,ra‘l1 "•«k'’ i naikinti Anglis pakils apie 50c to
pagailėsi
lyvavusias
paskutiniame' auko»“'ir ^epa’
msi ALT nai. Dabar mokama virš
posėdy draugijas.
vykdomo Vabt jai išlais $13 už toną.
J. V. Stanislovaitis.
Posėdyje dalyvavo: šv.lytoti?

LAIKAS UŽSISAKYTI

“Keleivio" Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
100 puslapiu kalendorių. 1951 metų kalendorius
jau atspausdintas. Laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė džflrs su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius
metus ir kitos žinios.
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 East Broadvray
South Boston 27, Mi

Nr. 5, Sausio 31, 1951

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas

AUDROS PASEKMĖS
pinigų neturi—tada jis vi
suomenės našta.
į
Gyvenimo vakare vien
gungio gyvenimas, pasitu
žinios laikraščiuose ri artimųjų, nei giminių nei rinčio ar skurdžiaus, yra
dienomis priminė šeimos, ir gy vena pasaulyje skaudus savo betikslinguužmiršto ‘'stono”—vienų vieni.
lietuviškų viengungių-liu- Viengungiu Amerikos lie- tas
visi žmonfe
dną saulėlydi. Viena žinia,tuvių tarpe y,a tūkstančiai.
dna
alba
a
is New Haven. Conn., sa-Jų yra daug todėl, kad j
. turj koki
ko, kad apdriskęs ir nusalęs Ameriką is Lietuvos važia- vįj
nelaimėį tini su
vyras, Antanas Pūkas, o4 vo daugiau vyrų, kaip mo- j. * ‘ pasidalyti gyvenimo
metų amžiaus, buvo atras-terų, ir visiems vyrams
_. x
.' džiaugsmais ir rūpesčiais,
tas bemiegąs miesto “dom- išteko motei ų.
Lietuvoje
vieneuneis visada vienų
poj” sename karste (gra- buvo priešingai, ten buvo ir vienas ypač jei nėra
’
nei
^>e\'
_ .
'
3Pa(1 dabar po kai o, via artįmesnįų giminių, nei joAntanas Pūkas buvo at-moterų pervirtus, o davat- kio gilesnio
^lesnio interfe)
rastas suvargęs, sergąs ir kų stonas ten jau nuo se- •
v,iriam verta butų
vos begalėjo kalbėti. Ta- nų laikų buvo plačiai žino-' pašvęsti savo dar likusias •
me karste jis gulėjo kas mas ir pagarsėjęs. Čia gi spėkas ir turimą turtą. Ta
naktį ilgesni laiką, kol dar- buvo, o tarp lietuvių ir da- da gyvenimas reikia baigti
bininkai pastebėjo jį tame bar dar yra vyrų daugiau. didelėj tuštumoj, vienumoj,
karste, ir pranešė policijai, Mažiau agresingiems vy o dėl turto iš anksto esi tik
Sportininkai broliai Di.Maggio (desinej
kad patikrintų, ar gulintis rams teko palikti viengun ras, kai jį apspis visi, kas
Joe) žiuri Į sudaužytą lempą, kuri sudužo laike didžiosios
karste žmogus nėra miręs. giais, nes su svetimtautėmis tik netingės tą daryti ir
audros San Francisco srityje. DiMaggio namas labai
skaudžiai nukentėjo, o prie namo stovėjęs brolių automo
dėl
ael visos eilės
eiles priežasčių neibst
kiek
Net
Policija suėmusi Antaną buvo kaip susidraugauti, o ?
bilis buvo stipriai aplamdytas griu\ ančių nuo stogo plytų.
gerai sul asytas testamen
Pūką norėjo jį apkaltinti už tarp ateivių svetimtaučių ir
‘'valkatavimą.” bet paste gi visada buvo moteių tru tas nevisada apsaugo vieni
bėjusi. kad jis yra ligonis, kumas. Ne\ isada viengun šų žmonių turtelį nuo sveti
nugabeno jį į ligoninę, kur giai dėl stokos agresingumo mo grašio mylėtojų.
J. Str.
daktarai atrado abi Antano liko vieniši pasaulyje. Kai
kojas nušalusias ir jas rei kurie jų buvo labai agresin
Dirbtinis Apvaisinimas
rias “dienas,” Tėvo, Moti
kėjo nuplauti dėl prasidė gi ir kaip plaštakėlės skra Maikio ir Tėvo Kraičiui
nos, Brolio ir kitų šeimos
Amerikoje apie 10' < VI- narių ir nenarių, tai, atro
jusios gangrenos.
jojo nuo žiedo prie žiedo,
Tą išmestą į dom pas kar niekur pastoviai nenutup- Musų skaitytojai užsisakyda sų kalvių faunose yra ap- do, visa Amerika nieko
stą Antanas Pūkas skaitė dami ir nesusukdami savo mi “Keleivį” ir kalendorių 1951 vaisinamos dirbtiniu budu. daugiau ir nedarė, kaip tik
savo “namais” ir protestaprisiuntė Tėvui ir jo 1951 metais me mažiau, “selebreitino” ką nors per
—Tegul bus pagarbintas, lieną, neplautas burnas iriįvo, kad policija nori jį tą šeimos ilzdc. Kai atėjo se- metams
2,400,000
pieninių ištisus metus ir net po du
Sunui aukų. Prisiuntė šie as kaip
Maike!
kitokius zabobonus. Ką tu syti po nuovadas ir ligoni inatvė ir gyvenimo saulėly menys :
karvių
bus
apvaisintos
dirb ir tris dalykus iš karto.
dis, tada jau pasidarė per—Sveikas, tėve, tu ir vėl misliji, vaike, jei pranciš- nes.
Po S 1.50—G. Draugenis iš tinai.
Maždaug 300,000
Kiekviena “savaitė” ar
vėlu ką nors daryti.
garbini?
koniški prapesoriai nusilei\Varehouse
Point.
Conn..
J.
Bafarmerių
yra susijungę Į “diena” kam nors padeda
Visai kitokią istoriją gir
gyvenimas, ranausky iš Bronx. N. Y.. Mrs. dirbtinio apvaisinimo ko
—Reikia, vaike, ba jau džia iš padangių iki silkių dėjome iš Bostono, kur vie- Viengungto
kol
jaunas
ir
pusamžis,
gal J. Stankus iš Easton. Pa., J. operatyvus, kurie parūpina biznį daiyti. Tik tuo ir ga
šventas Juozapas pradeda bačkos, tai tas turi ką nors
, j.nas lietuvis viengungis. Kalima išaiškinti tų “savaičių”
tave šukuoti, o dėl kompa- znočyti.
Visa bėda.
_ . . a<stantas Talžunas, 70 metų ir nėra toks jau blogas. Gy Purenąs iš Richmond Hill. N. bulių sėklų dirbtiniam kar gausumą. Jei paskelbus to
nijos ir as gaunu uz tavo as negaliu isfigenuoti, ar amžiaus buv0 nuvežtas į veni vienas, neturi dideliti Y., ir G. Kool iš Pittsburgh. Pa. vių apvaisinimui.
kias savaites iniciatoriai tu
bliuznierstvas per jeneroliš- jie taip rašo prieš gerą ar ligoninę sunkiai sergantis. mpesčių, atsakai tik pats Po SI—W. Gudonis iš WaterDidžiausia
nauda
iš
dirb

ką kepurę. Aš jau senai prieš blogą? Klausiau a Ligoninės darbininkai labai už save ir už nieką kitą, sa bury. Conn., Mrs. B. Guraus tinio kaivių apvaisinimo rėtų patys primokėti, visos
“savaitės” išnyktų, kaip
sakau, kad man reikės ta- zakristijono, ale ir tas JJ®” į nustebo, kai jo švarke jie vo uždarbį arba krauni pa kas iš Brooklyn. N. Y.. V. Zijo t
yra
ta,
kad
kooperatyvai
burtininko lazdelei mosteve, vaike, arba apženydinti, žinojo, šakė paklaus H
p«au£tjko du
1“” nvtik-n
du maiiinlrii
maišiuku di
su pj_ tylomis į banką ar pančia- naitis iš Central Patricia. Cana- gali parūpinti farmeriams įėjus
arba atiduoti pas pranciš- bosčiaus, kada kunigėlis nigais. Suskaičius, pas k.! ką, arba
. linksmai
.
...praleidi.
, da. Ig. Yasunskas iš Glen Park, geriausios veislės bulių sėk
konus į klioštorių, kad iš bus gerame upe.
Talžuna rasta 4,340 dolerių Pazln°Jau vlen« llnksmi» la Canada. r r Mrs. J. Gurskis iš lų ir tuo budu prisideda'
Babelio Bokštas Pietų
tavęs padarytų fain vyrą. I —Tėvas perdaug rupi- grvnais pinigais ir 4.000
TAA do-'^
,1 - • a* diaugišką viengungi, Grand Rapids. Mich.
prie pieningųjų kaivių veis
75c
—
Mrs.
K.
Yushko
iš
Dear.
Įkurs
mėgdavo
sakyti,
kad
Amerikoj
—Pirmą kaitą, tėve, gir- niesi tais pranciškonais ir leriu dvejų banku knygutė-i.
,
,
lės gerinimo.
born.
Mich.
džiu, kad pranciškonai gali jų kantičkomis.
pa, ,. Geriau
,
"Ta maža kapitalą K.l?m,nes« ,relkal° Y'stl’ nes
---------i Ih. J. Alden Mason pa
To 50c—J. Trakimas iš
skaitvtum polų . laikrašti, Talžunia nešiojofi su saviJJ? Z1™*31.
padaryti
“fain vyrus.’
..........................
i—
ve,U/ ; • Turėjome
122
Savaites
skelbė eilę knygų apie Pie-Siurgah. Jie ir patys kuriame rašo ne sventably-U
matomai, neturėjo T“'',’,t.?slasl1lk! senatve pa" Woodbury ileights. N. J.. Mrs.
.
... tu Amerikos žmonių kalL. Balakonis iš Lisbon. Me.. B.
yra vyrai ne iš kelmo spir- vi profesoriai, bet paprastiIsaugios vietos kur pinige sibeldzia i duris.
I9o0 metais Amerikoje ,
T,
i , ‘ ,
Gudin iš Peck, Mich., D. Daili...
.
< bas. Jis sako, kad niekur
ti, vos tik atsikraustė i šį žmonės ir apie paprastus L.-Vvf: :r kam netikėti \’ot Gyvenimo pavakarėj, ka da iš Paterson. N. J., K. Mer turėjome
įvairiausiu
savai•
.
.. .kalbu
,,
-. J
\
pasaulyje nėra tokio
kontrą, o jau šventą Juozą-žmones, tada suprastum ir bankams K bizūnas pa da kiti šeimas užaugino ir
visokiausiems
*
,
Tr . kevičius iš Montreal. Canada. ciu,. pašvęstų
j ,\
... .
mišinio,
kam tarp Pietų
pelnytai
dairosi
ramaus
am

jui biznį įsidėjo į savo kel- apie ką jie rašo.
ritikėjo tik pusiau-pusiau.
dalykams,
viso to- »
___ •,
J. Tamošrunas iš St. Charles. geriems
.
...
~ u
Amerikos
indijonu,■ ,kurie
žiaus galo, viengungis daž- III.. J. Vaitkevich iš Granby. ikių
nių kišenę, ar tas nerodo,) —Ale, vaike, jei gazieta
savaičių apsaugos nuo kaIba keHus • •
simtus visai
Antano Pūko ir Kastanto nai pasijunta niekam nebe- Conn.. ir -J. Jacobs iš Chicagos. gaisru.
kad jie šposų nekrečia, bet neturi prabašcių palaimini
buk geras gyvusavarankių
kalbų
ir turi ke
kai griebia, tai ir nugriebia, mo, tai tokia yra bedieviš- Talžuno nuotykiai atrodo reikalingas. Jis vienų vie- Po 25c—A. Brazunas is Tus_ liams,” “gėlių savaitė” ir tt.
lius -tūkstančius
_
,
, ,
Įka, o kas bedieviška tas labai skirtingi, bet esmėje nas, be atramos gyvenime, carora Pa ir Mrs R Sanaus- buvo 122. Ne daugiau
R- - , .įvairiausiu
—Tas rodo, tėve, kad jie man no gut ir tiek.
jie yra labai panašus. Ir be šaknų ir be pahkomų. kas iš Hop Botton. Pa.
ne mažiau, kaip pustrečio p'.
yra geri biznieriai, apie do —Tėvas kažkodėl įpykęs viename ir kitame atsitiki-Jei turi pinigų, tai ir tuos Visiems aukotojams už para- karto daugiau, negu išviso
' ^meiiKoje narna uklerius išmano daugiau, kaip ant taip vadinamų bedie me turime reikalą su žmo- nežino, kaip sunaudoti ir mą laikraščiui tariem širdingą buvo metuose savaičių. . . . tai saujelė žmonių, kitos
apie poterius.
Jeį prie to pridėti įvai- yra plačiau kalbamos,
vių. bet užmiršti, kad jei nėmis vienišais, kurie netu- ką su jais padalyti, o jei ačiū.
i Visokie bandymai susieti
—O ką tu žinai apie jų nebūtų buvę visokių ereti
Pietų Amerikos indijonų
poterius, ar meldeis su jais?- kų, laisvamanių ir kitokių
___________
kalbas su Šiaurės Amerikos
—Aš nesimeldžiau, tėve, “paklydėlių,” tai pranciško
*
indijonų kalbomis nedavė
bet aš esu tikras, kad jie nai šiandien mumis gyvus
''./ O.'' :
▼
fe
į jokių rezultatų, jokio gimi
šventą Juozapą suvalgė ne ant laužo degintų, kaip jie
H
nystės ryšio tarp jų neat
su poteriais, bet biznierišku degindavo senovėje.
Šeši žmonės atidarys jų
rasta. kaip neatrasta ryšio
apsukrumu.
Suvalgė be
nė tarp tų kalbų ir senaja
diuskos, o paskui pasigyrė, —Tfui, Maike, tu čia nu
taupymo sąskaitas kol
šnekėjai
visai
negerai.
Kaip
me pasaulyje kalbamų kal
kad jie pasiėmė sunkią naš
bu. Iš to fakto mokslinin
tą ant savo šventų pečių. galima deginti gyvą žmogų
jus šitą perskaitysit
kas Dr. J. A. Mason daro
Išeina, tėve, kad ne jie Juo ant laužo?
išvadą, kad Pietų Amerikos
zapą sudorojo, bet juozapi- —Paklausk pranciškonų,
Ar verta taupyti pinigus tokiu laiku,
kaip
jų
plauko
žmonės
tą
; kalbos formavosi visai neniai jiems užkrovė sunkią
kaip dabar?
darė
inkvizicijos
laikais,
c
; priklausomai nuo kitų pa
naštą ant jų kupros, kada
Atsakymą duoda tie taupus Massachu
tada
ateik
pas
mane
pasi

saulio dalių gyventojų kal
jiems atidavė savo namus,
setts žmonės—o jų yra virš trijų milionų—
kalbėti.
bų per kelis tūkstančius me
spaustuvę ir per kelias de
kurie taupo pinigus Taupymo Bankuose
—
Okei,
vaike,
aš
nueisiu
tų.
musų valstijoj.
šinais metų sukrautą turtą.
pas
jų
čyfą
ir
paklausiu
Vien
pernai
virš
270.000
nauju
taupymo
į
Pats mokslininkas Mason
Ar tai nerodo, kad jie yra
streit
į
akis,
ar
jie
kada
yr?
sąskaitų buvo atidaryta tuose sveikuose,
tyrinėjo 91 kalbą, ar kalbų
apsukrus vertelgos, kurie
deginę
gyvus
žmones
an'
senai
žinomuose
bankuose.
Vidutiniai
iš

grupes,
kurios neturi jokio
šventais žodžiais barstydalaužo
ar
ne.
Jei
šaky
eina
nauja
taupymo
sąskaita
kas
20
sekun

ryšio su kitomis žinomomis
iniesi gali nusavinti bet ką
“
jes,
”
aš
tau
atiduosiu
kre
džių
imant
darbo
valandas
bankuose.
Jei
pasaulio kalbomis ir jis sa
ir bet kur?
jus per dvi minutes perskaitysit. kas čia
ditą,
o
jei
sak'-s
“
no,
”
tada
ko, kad visos jo pastangos
—Šarap, vaike, kai tu
parašyta, tai per tą laiką bus atidarytos
tu
gausi
nuo
manęs
per
rasti
bet kokį ryšį tarp jo
pradedi šventas asabas mišešios naujos taupymo sąskaitos Taupymo
marmūzę.
Ar
soslasnas
i tyrinėjamųjų kalbų ir kitų
navoti, mane net šiurpas
Bankuose.
v&ike?
pasaulio kalbų nedavė jo
nupurto, pamanyk ką pasa
Karas ar taika, depresija ar gerbūvis,
—Gerai, tėve. eik pas pakiu
rezultatų.
kys tie mokyti prapesoriai
žmonės su indėliu Taupymo Banke visada
1 urie dabar pranciškonų•
vyriausią,
šventa
į Pietų Amerikoje dabar
yra saugesni, jie turi daugiau ramumo, ne
služboje druską maišais i Juozapą >u\algė be drusyra tik dvi oficialinės kal
gu žmonės be sutaupą. Tas buvo tiesa prapcdliavoja ir niekaip nuo
dnbar atidarė silkių
bos. ispanų ir portugalų,
eityje tai liks tiesa ir ateityje.
abidvi tos kalbos yra atvež
».Jogo tvaiko neatsikrato? |blznl-__________________
The
tos iš Europos. Bet senųjų
—Nepažįstu aš tų tėvo.
vadinamų profesorių ir viTautieti, nepamiršk, kad
Pietų Amerikos gyventojų
sai nesvarbu, ką jie sakys. (Tavo tėvų kraštas — Lietu
tarpe yra išsilaikiusios indi
-Ju rong, vaike, labai Ya V™ svetimųjų pavergtu
jonų kalbos, apie kurias
of Massachusetts
svarbu. Vot. vaike, dar tik " .^ur,a' "J'įna"1?5mokslininkas Mason ir pa
,
v
:
sidek savo darbu ir auka
sakoja.
\ akai >u\ au užėjęs pas ma- prje j0 ič|ajsvjnimo. Aukas
no (rentą zakristijoną, tai gjųgti Amerikos Lietuvių
jis man skaitė iš pranciško- Tarybai, 1739 So. Halsted
Pakalbinkite kaimynus ir
j draugus užsisakyti “Kelei*
nų kantičkų apie silkių bač- gt. Chicago, III., ar vietos
kas, apie prišvinkusią kiau- ALT skyriui.
n- Kaina metams A3.

Viengungiu Saulėlydis

MARGU MYNAI
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KELEIVIS, SO. BOSTON
VOKIEČIAI “OKUPUOJA” HBLGOLAND’Ą

Puslapis Penktas

kins yra daug rašęs apie
naujuosius ateivius “Ver
monto Farmose,” bet tokio'
atsitikimo ir jis nėra a pra-'
Legionieriau* Žodis
i Anglijoj žiuri per Kanalą
Viename laiške iš tolimos vas valandas, o jeigu ne
šęs.
A. Jenkinso
straips-*
....
,
.
. .
i Australijos, Mrs. M. U. paduo- tas, reiktų iš nuobodumo
Rašau iš prancūzų svebm-'Š ska!čiu?ja, dienas, kada
nia! įdomus skaityti, as juos.da į(lomių žinių apie Australi.
šalių legiono, norėdamas •"*
1 Ll*t.uv\°. mlntyatsidėjusi skaitau, jis apia- j^ kasvklų miestelio gyveni išprotėti.
pareikšti sa™ nuomonę *Jau ^endz.a, kokus Jie
mo daug linksmų ir rimtų ma. gavo laiške draugui A. V. Aš dirbu vienoje rūbų va
tiems, kurie kalba ir rašo ten valdz,0}e .pa'.e‘?as U2‘
lykloje ir gaunu į 2 savai
‘dalykų. Gerai kad p. Jen-ji, tarp kitko, rašo:
Butas kai
apie lietuvybės išlaikymų.
kins leidžia savo plunksną) Perėjus kryžiaus kelius, tes 16 svarų.
nuoja
i
dvi
savaites
2 sva
i darba.
•
susiradau pastovesnę gyve rai, o maistas apie 4 svarai,
L. Dabrikienė.
tais nemažas būrys lietuvių
,.
t ...
.. ,
namą vietą iš kurios galiu taip kad galima šis tas su
gelis
musų
pasižymėjo
ko

buvo patekusių į karo ne
vėl pradėti susirašinėjimą. taupyti. Vyrai čia uždirba
vose,
daugelis
praliejo
laisvę pas aliantus. Jie ne kraujo ir daugelis visam
MANCHESTER, CONN.
Dabar aš esu apsigyvenu- visai neblogai. Mano pa
buvo savanoriai vokiečių amžiui liks invalidai, nete
Isi Broken Hill mieste, ku žįstamas lietuvis į savaitę
armijoj, bet buvo prievarta kę dėl žaizdų ir ligų savo
Musų Žinios
ris randasi N. S. W. valsti gauna 16 svanj, dirba prie
suvaryti vokiečiams apkasų sveikatos, bekovodami už
Manchesterio Lie tuvių jos akmenuotų dykų kalnų statybos. Aš čia dar kol
kasti, o paskui prievarta bu demokratiją.
bendrovė sausio 7 d. turėjo slėnyje. Miestas turi apie kas gyvenu viena, mano
vo įvilkti į vokiškos kariuo Būdami toli džunglėse ir
visų šeri n inkų susirinkimą, 37,000 gyventojų, Įsisteigęs dukra dar yra palikusi Sydmenės uniformas. Kada ka pavojuje mes betgi mintyse
dėl blogo oro ne visi susi- tiktai prieš 50 metų, kada r.ejuj, ji dirba ligoninėje,
ro pabaigoje Prancūzijoj ir širdyse trokštame laisvės
čia buvo atrasta dideli kie bet po naujų metų žada at
' rinko.
lankėsi į-usų repatriacinė musų tėvynei ir, gal būt,
Valdyba ir direktoriai iš kiai cino, sidabro ir aukso. važiuoti pas mane, tada bus
komisija, tai ji vertė visus daugiau dėl tos laisvės ir
davė raportą iš metinio vei- Nors miestas randasi dyky linksmiau.
pabaltiečius iš belaisvių sielojamės, negu tie musų
jkimo, taipgi išduota finan nėse ir dar naujas, bet gra Dabar pas mus yra-' pa
kempių “grįžti” namo ir tautiečiai, kurie išemigravę
sų atskaita. Paaiškėjo, kad žiai kuriasi. Yra apie 10 tys vasaros karščiai, dienos
prievarta tą darė. Kad iš- į Ameriką ar kur kitur ir
i bendrovės valdyba pernai mūviu teatrų bei kitokių metu kaitra siekia iki 115
vengus «nzimo , bolševi- jau
ėjo
• lašiniu.
Į gerai darbavosi. Šiemet įs pramogų, o kas antras na laipsnių, taip kad vos gali
kų vergijų, 194o metais ;įai »arba iškeitė tė
linkta valdvbon: pirm.—A. mas tai restoranas. Nors atlaikyti. Praeitą savaitę
Prancūzijoj, Colombie sto-|reikaIus į automobilį,
Bujavičius,
vice-pirm.—J. aš restoranų nemėgstu, bet rašė laikraštyje, kad apie
vykioje vieną dieną 90 lie
' Kvetkus, rast.—A. Biretta, nuo kaitros ištroškusi bunu 19 žmonių mirė nuo karš
tuvių įsirašė į prancūzų sve-i Skaitome lietuviškus laikjfin. sekr.—H. W. Kvvash, priversta užeiti ir išgerti čio. Gera tik tiek, kad
timšalių legioną. Kodėl? raščius ir matome nepuikių
ižd. J. Chižius,
__ ______
iždo. glob. alaus. Gyventojai gražiai naktimis oras atvėsta ir ga
Todėl, kad lietuviai nė iš ir nepageidautinų dalykų
1—L. Brazauskas ir A. Ži- auodo lr nesimato jų tarpe lima gerai pasilsėti. Šią
kur negavo užtarimo ir nie Užtinkame, kad vienas ar
1 i nskas, boarddirektoriais— vargšų, nes čia iš visos Aus- dieną yra sekmadienis, lais
kas net neatvyko jų aplan kitas musų tautietis negali
Len
B. Lemežis
ir S. Brazaus tralijos yra viena vieta, kur va diena nuo darbo, sėdžiu
kyti, nei katalikų kunigai išemigruoti dėl kokių tai
kas, kontrolės komisijon— darbininkai gauna aukš šeimininkų sode po abriko
nei kitokie musų vadai. skundų. O kas tuos skun
Po antro pasaulinio karo anglai įsakė vokiečiams visai
čia so medžiu, bet tiek karšta,
H. Smith ir J. Sele. Visi čiausius atlyginimus.
Tuo tarpu kitų tautybių va dus rašė, jei ne tie patys
patuštinti mažiukę Helgoland’o salą prie Vokietijos pa
butų. gera
gyventi, kad visas kūnas sužliugęs
išrinktieji pasižadėjo dar- atrodo
,,
.......
dai dėjo pastangas saviš musų “mieli tautiečiai,” ku
kraščių. Per kelis metus anglai tą salą naudojo bombų
buotis gerai bendrovės la&et aĮ uzsidnbti,^ bet nuo prakaito.
kius gelbėti nuo repatriaci rie žodžiais yra patriotai,'
mėtymo pratimams. Dabar vokieėėiai nutarė tą salą
1 kankina neįprasti karščiai Tiesa, keletą kartų iš
bui.
jos pavojaus. Tik dėlto 300 bet lietuviui mielu noru pa-;
“okupuoti” ir paveiksle matosi, kaip du studentai išsikėlę
bei vienuma. Laimė, kad nuobodumo buvau išėjusi
lietuvių dabar jau baigė kenkia. Skaitome “Britą-į
Į salą iškelia Vokietijos vėliavą, Helgoland’e prieš karą
čia susiradau vieną dar iš pasi vaikščioti į užmiestį,
gyveno apie 200 šeimų.
savo nelengvą penkių metų Į nijos Lietuvyje,” kad miš-Į
Gegužės 8 d., 1950 me-i Lietuvos pažįstamą kaimy- bet čia gamta atrodo labai
tarnybą prancūzų svetimša rios vedybos yra pražūtis
tais, buvo iškilmingai pami-jną Tai su juo praleidžiu baisi, tik matosi nuo karš
lių legione, o daug dar yra musų tautai, o jau kitą sa
nėta Manchesterio Lietuvių nuo darbo bei poilsio lais- čio Įkaitę akmenys, raudo
tokių, kurie greitu laiku vaitę tame pat laikraštyje
Bendrovės 25 metų gyvavi
ni kalneliai, ir tik vietomis
skaitome linkėjimus “sau-;
baigs tarnybą.
nuo saulės nudžiūvę mažiu
mo sukaktuvės. Pernai buDETROIT, MICH.
Ne vienas iš DP dar atsi lėto gyvenimo” vienam iš;
)vo surengti du piknikai, liekai dygliuoti krūmokšliai.
BROOKLYN, N. Y.
N. Trumpickas su žmona pOS 23 d. ir rugsejo
mena 1945-46 metus, kada vadų, kurs vedė svetimtau
rugsėjo 17 d.
Mat čia šioj vietoj žiemos
Vasario 16 Minėjimas
davė auką $25. Turim pri
stovyklų pirmininkai nesi tę, nors garsiausiai prieš to
metu būna vėsiau ir palyja,
minti, kad drg, N= Trumpic Bendrovės globoje grupė
Vasario 4 d., 6 vai. po tad visa gamta atgyja, o
imdavo jaunų lietuvių Į sto kias vedybas šaukė Ar to Montreanete JLTZ įaugi
New
Yorku
kie
pavyzdžiai
skatina
“
iš

kas
ne
pirmą
kartą
prisidemeno
mėgėjų
suorganizavo
vyklas, aiškindami, kad ne
piet, ukrainų svetainėj,jvasaros metu saulė viską
da
prie
įvairių
visuomeni1
chorą
vardu
Manchesterio
laikyti
lietuvybę
”
9
4655 Martin Avė., įvyks[nu(jegina> taip kad matosi
są vietos. Tai mums tekAdelė Botyrienė iš Mont
davo, kuprinę užsidėjus, O kaip butų, mieli tautie- real, Kanados, švenčių pro nių reikalų su stambia au- Lietuvių Bendrovės Choras, meno ir šokiu vakaras. Šio žalumynai tik tenai, kur
keliauti iš stovyklos Į sto čiai, jei mes dažniau minti ga lankėsi pas savo drau ka, už ką jam reiškiame Chorui vadovauja Mrs. A. parengimo tikslas—sukelti žmogaus
rankos duoda
Hussey ir Mis. A. Kazimer. kuo daugiausia pajamų, ku drėgmę.
vyklą. Latviai daug geriau mis nuskristume Į musų tė gus ir pažįstamus Brookly- širdingos padėkos.
Choras turi savo valdybą, rių visas pelnas jau paskir
mus supi-asdavo, negu savi viškės laukus ir dažniau pa ne. Buvo apsistojusi pas , Visi
”* *.lietuviai kviečiami
nepri-'Pernai
pirmininke buvo J. tas Amerikos Lietuvių Ta- Iš paukščių čia matosi tik
galvotume
apie
atstatymą
tautiečiai.
Suprasdavo ir
draugus Spūdžius Woodha-;v? * Aau 1 . Lietuvos
imigrantai žvirbliai ir viestengdavosi padėti. Nega laisvos, demokratiškos Lie- vene. Bronė Spudienė su-i^usomybes pammejime. Birettienė, šiemett pirm. rvbai,
•r ' Lietuvos laisvinimo Įtinės gyventojos juodos
yra J. Sadonis. Jaunas cho kovai remti.
Kiekvienas varnos, kurių klyksmas pa
lėdami patekti Į stovyklas uvos, kurioj jos vaikai ne pažinclino Adelę su musų įžanga nemokama.
ras
turėjo
jau
du
parengi

bus
skirstomi
Į
ponus
ir
be

Rengimo
Komisija.
lietuvis, dalyvaudamas ta
ir negaudami darbo pas vo
dangoraižiais.
Parvykusi
mus. Pirmas parengimas me parengime, tuo aktyviai našus į verkianččio mažo
kiečius, daugelis stojo i le teisius, į “vadus” ir veda Adelė Į Montrealą, štai ką
buvo bingo, labai skaitlin įremia kovą dėl tėvynės kūdikio balsą, kuris žmogų
gioną, kaipo vienintelę iš muosius. Ar nebūtų geriau, rašo Spudžiams:
SUNDERLAND, MASS.
bauginančiai nuteikia. Lau
gas: antras parengimas bu laisvės.
eitį. Nekalbu apie tuos. jei paklaustume save, ai “Mieloji Brone, aš būda-'
-------ko gyvulių visai nesimato.
kurie stojo į legioną todėl, rišką darome, kad pagrei ma pas jumis neįvertinau Meilė Stipresnė už Ameriką vo prieškalėdinė parė, ku Kitas parengimas, skir Žmonės kalba, kad čia kur
rioje buvo iškilmingai pa tas Vasario šešioliktai pa
kad jiems įgiyso UNRRA tintume grįžimą Į tą laisvą Nevv Yorko. Bet kada par-i t* - ,
tai toliau dykynėse randasi
stovyklose žirnių košė. ar ją tėvynę?
vvkau i Montrealą, prade- f.nes roetus ^aiK" cia at' gerbtos ir apdovanotos cho minėti, yra iškilmingoji kralikų bei kengūrų, kurių
ro vadovės, Mrs. A. Hussey į akademija su rinktine meLeg. V. Kutkevičius.
ba kurie užsimanė “svieto
jau mastvti apie Radio 'azlavo dlpVkas Jonas '
ugi skaičius nedidelis. . . .
City, apie Empire State pa- kauskas- aP‘« 411 metų am ir Mrs. A. Kazimer. Ta pa Jnine dalimi, skirta susi
pamatyti.” Tuo budu dau Nemours, Algerie.
rė buvo tikrai šaunus ban
gelis pasidarėme kareiviai.
statą ir kitas įžmybes, išties žiaus jaunikaitis. Jis buvo ketas. Kada choristai ir kaupti, atminti Lietuvą, pa Viskas butų neblogai, bet
jus ne\vyorkiečiai galite sa geras darbininkas, dirbti svečiai buvo pavaišinti, pir skelbti atitinkamas rezoliu tiktai jau vėl pradedame
Kai DP kempėse musų Pataria Stalinui Nedaryt
Pas ūkininką
cijas. Ši akademija Įvyks sirgti baime, nes netoli mū
miestu pasididžiuoti! netingėjo.
“Hitlerio Klaidos’ vo
tautiečiai šoko blezdingėlę,
mininkė
J.
Birettienė
paaiš

Nebuvęs New Yorke, nema j dirbdamas, jei pastebėdavo, kino tikslą šito parengimo vasario 18 ri., 4 vai. popiet,įsų kontinento vėl pradėjo
lenciūgėli ir kitus gražius
kad darbas baigiasi, tai jis
didžiulėje Western High įvirti karas, kuris gali vėl
Trumanas tęs jo, negali įsivaizduoti, is
šokius, linksmindami alian Prezidentas
anksto
pasiieškodavo
jĮteikė
dovanas
nuo
choSchool salėje, 1500 Scotten,'apsiaubti visą pasauil.
tus, mes legionieriai šoko viename laiške, rašytame ką jis reiškia.”
darbo kitur, kad čia pa bai-i™ jo vadovėms. Po to bu- prie Clark Parko. Kalbės) Tad tuo ir baigsiu. SuA. Botyrienė šiltais žo
me lenciūgėli dieną nuo •Roosevelt Day” minėjimo
gus nereikėtų dieną kitą bu- vo trumpos kalbos ir svei Michigano senatorius, sena- diev.
—M. U.
saulės kaitros drugio kre proga, pataria Stalinui ne džiais prisimena brookly- ti be darbo, nes. sako, tai kinimai. Visi velijo jaunam to užsienio politikos narys; ----------------------------- ;---- •
čiami, o nakčia uodų kan- dalyti klaidos, kokią pada niečių draugiškumą ir vai butų didelis nuostolis. Jis chorui sėkmingai gyvuoti. Homer Ferguson ir Dr. A.) Musų tėvų krašto Lietudžiojami. šokome Indoki rė Hitleris ir kaizeris, kurie šingumą. ypač pas Uršulę buvo ir labai taupus.
Pabaigoje kalbėjo nau Damušis iš Clevelando. Įė vos išlaisvinimo siekia Amenijoj, Madagaskare. Šiau neįvertino Amerikos galy Dalias Kalėdų pietuose ir
Kai
susitaupė
kiek
pini

jasis choro pirm. J. Sado jimas visiems nemokamas.
rės Afrikoj. Šokome ir ka bės ir todėl susmuko. Ru vakare Atletų Klube.
gų,
tai
pradėjo
galvoti
ką
nis, jaunas, energingas vy Minėjimą rengia Detroito rikos Lietuvių Taryba ir jos
Petras Botyrius ir Adelė
sijoj daug kalbama apie
riavome.
daryti. Mat. gyvendamas ras, turi gerą balsą. J. Sa Lietuvių Organizacijų Cen- vykdomas Vajus. T^aremki,
yra pažangus
Pokarinės sąlygos taip Amerikos silpnumus ir išsi- Botyrienė
Montrealo
lietuviai.
Jie yra Vokietijoj jis buvo įsimylė donis prašė visų Manches tras.
gimimą.
Tokios
kalbos
ca

susiklojo, kad mes ir budajęs į vieną našlę moterį, tai
tautieti. tad ios darbus’
Koresp.
rui legione turėjome vartoti Ii sugundyti rusus mestis Į seni “Keleivio” ir “Naujie ir galvojo, kad butų gerai terio lietuvių remti jauną
chorą ir visi kurie su gerais
ginklą prieš tą patį bolše-; kruviną avantiūrą, bet to- nų” skaitytojai.
atsikviesti
čia
savo
mylimą

balsais
priklausyti
prie
Bičiulis.
vizmą, kuris šiandien žudo kiame atsitikime Rusijos
ją. Bet vienas to padalyti Manchesterio Lietuvių Ben
musų tautą ir gresia visam diktatoriai nueis Hitlerio »i
negalėjo. Kad atitraukus drovės Choro.
MES ATLIEKAM . ..
AKRON, OHIO
pasauliui. Kai musų DP kaizerio keliais.
tą moterį bu o reikalingas
—A. B.
VISOKIUS SPAUDOS DAHBUS
affidavitas
ir
garantija,
kad
Vasario 16 Minėjimas
ji čia nebus niekam našta.
Jei tamstoms reikia—
ALT vietos skyrius ren Kadangi jis pats su ja ne Šiemet Lietuvos nepri
LENGVAS BUDAS ...
gia Lietuvos nepriklauso vedęs, tai kas kitas, turtin klausomybės paminėjimas
BIZNIO KORČIUKIŲ
mybės minėjimą vasario 4 gesnis, turėjo tą padalyti. Manchesteiy Įvyks vasario
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
<► SPAUSDINTŲ VOKŲ
d., sekmadieni, šv. Petro Bet nerado tokių gerašir 25 d.
Bendrovės choras
<► LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
parapijos
svetainėj.
Pradžia
dalyvaus
šitame paminėji
džių,
kurie
moteriai
ir
jos
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
1 vai. dieną.
Naujakuriai rengia
dviem vaikučiam butų da me.
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
Programoj yra kelių Čiur vę affidavitą. Negalėdamas perstatymą, pritaikytą tam
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
lionio Ansamblio dalyvių mylimosios atsikviesti, J. paminėjimui. Grupė šokė
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
iš Clevelando dainavimas, Vitkauskas iš^rupino po jų pašoks tautinius šokius.
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
trumpos prakalbos ir kito pierius ir gruoflžio 22 d. iš Minėjimas Lietuvos ne
KAINA 36 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
kie pamarginimai.
Tek© važiavo į Vokietiją i>As sa priklausomybės įvyks 2 vai.
ženkleliais.
nugirsti, kad aukos jau vo mylimą Jovanę. Ar jis po pietų Lietuvių Svetainėj,
“KELEIVIS”
KELEIVIS
plaukia Lietuvos laisvės ko- apsigyvens Vokietijoj ar su- 24 Golvev St. Kviečiam
i
636 East Broadway, South Boston 27, Mas*.
636 East Broadvray
So. Boston 27, Mass.
i vai paremti. Socialdemo- gebės čia grižai, pamatysi-) visus lietuvius atsilankyti.
I kratų 20 kuopa aukavo jau me vėliau.
•"
I Įžanga nemokama.
$10, ALT skyrius—$20 ir Korespondentais A. JenRengėjai.

Laiškas iš Legiono

KorespondencijoS

Gyvenimas Australijoj

Nr.

SUEIVIS, T0. BASTOS

Puslapis še~ts?

Moterų Skyrius

I

SI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENfi

Diktatoriaus Vaikas
Rašyti apie jauną Stali-Į Reikia pasakyti, rašo ži
ną, Rusijos diktatoriaus su- ta aktorė, kad jo elgesiai
nu, atrodo lyg ir sensacija, yra pridarę papašai Stalinui
nes iki šiol nesigirdėjo, kad beveik tiek pat galvos skausenis Stalinas turėtų sūnų. dėjimų, kaip Atlanto PakO betgi toks sutvėrimas yra, tas. Kada tik jis pasiglemir jis jau nebe jaunas, anie žia keno žmoną ar dukterį,
30 metų amžiaus ir jau ve- nuskriaustas vyras ar tėvas,
jei tik ne prasčiokas, tuo
dęs.
“Kaip tai galėtų’ būti?’ jau beldžiasi i Kremlių ir
paklausite. “Jaunas ir mer- reikalauja pasimatymo su
gininkas?”
(seniu Stalinu.
Taip, jaunas Stalinas yra Į Nelabai senai Maskvos
vedęs ir mergininkas—žiau-' aktorių tarpe dūzgė sensarus, nekultūringas merui- ’ cingi gandai, pasakoja Kirą
ninkas .
Petrovskaja.
Vienas žy-

kių skandalų su moterimis.
•'bet man Vasilis Stalinas
niekad nesiūlė bėgti į vi‘durnakėio glėbi,” sako ši
i aktorė.
“Jis sakė savo
1 draugams, kad aš jam esan
ti perdaug didelė (5 pėdų ir
7 colių), nes jis pats yra tik
5 pėdų ir 3 colių žemakaktis nykštukas. Kai mudu
šokdavom, jo galva vos tik

ANGLUOS PRINCESĖ ELZBIETA SU ŠEIMA

siekdavo mano ausu.”

Bet šokti su juo esąs di
delis vargas. Viena, šokti1
jis nemoka, mina savo ba
tais ant kojų ir yra grubus.:
Antra, tos trys eilės žvan
gančių aštriais kampais me
dalių ant jo krutinės beveik
visada sudrasko merginos;
suknelę, “šokdama sykį aš
pastebėjau, kad mano ran
ka kruvina: jis sužeidė ma
ne savo medaliais.” sako
Kirą Petrovskaja.

jaunojo
tiek
Apie jį plačiai rašo vįe-' miausių Sovietijos filmų ga-'Stalino asmenį, Dabar rei-,
me žurnale (magazine) mintojų sukėlė Kremliuje Į
pasak’ti kai ką apie jc'
name
buvusi Satyros Teatro Mas-triukšmą, nes Vasilis Štali- istaiKingą vasarnami. Kai i
kvoje aktorė, Kirą Petrov-'nas pabėgo su jo jauna ir mes prie vasarnamio priva
skaja, kuriai pavyko pabėg- gražia žmona Nina. Tas pa žiavom, sako Kirą, mane
ti Amerikon (dabar ji gy- bėgimas tęsėsi du mėnesiu. apėmė baimė, nes atrodė,
vena Pennsylvanijoj, far- Senis Stalinas pagaliau įsa kad mus atvežė į koncen-l
kė savo sunui pavogtą žmo- tracijos stovyklą. Stovi
moj).
aukšta siena, o viršum sie
Jaunas Stalinas dažnai'ną grąžinti jos vyrui.
ateidavęs į tą teatrą jos pa- Bet grįžkime prie to, kaip nos spygliuotos vielos, šo-!
žiūrėti (ne jos vaidinimo, jaunas Stalinas vežėsi tą feris priėjo prie vartų ir
bet pažiūrėti kaip ji keičia naktį Kirą Petrovskaią iš paspaudė elektrikinį myg
tuką. Bematant mus užlie
už scenos savo aprangą). teatro į savo dačą.
pasibaigus, jo ir apakino stipri elektros
Apie vaidybą, apie scenos Vaidinimui
meną, jis nedaug teišmano jaunasis Stalinas jau laukė šviesa, kuri mušė mums į
ir juo nesidomi. Jam rupi jos automobiliuje prie už akis. Vartai sugirgždėjo ir
tik aktorės, kaip jos maino pakalinių teatro durų, pro mes įėjom į vidų. Prie mus
kurias išeina artistai. Su šoko didelis vilkų veislės
savo kostiumus.
Kirą sutiko važiuoti ir jos šuo ir iššiepė dantis. Prie
Sykį jis įsibriovė į mano scenos draugė Rija, nepai jo pribėgo du kareiviai ir,
kam bari, — pasakoja Kirą sant, kad namie jos laukė : paėmę už aovkaklės
nusi-Į
—K.
Petrovskaja.—ir man besi vyras.
vedė i vidų. Paskui suėjom •
rengiant pagriebė mane už “Važiuojam!” sukoman- ir mes į smarkiai apšviestą j
rankos. Pagriebė ir taip davo Maskvos "Don Žua- salioną.
žiauriai suspaudė, kad aš nas.”
Jaunasis Stalinas atsisto
surikau.
Visi susėdo į puošnųjį jo prie laiptų ir sušuko savo
“Ką tu veiksi po vaidini Mercedes, vieną iš keturių žmonai į viršų:
mo?” paklausė jis, laikyda Stalino limuzinų. Automo-1 ''Galioną! Svečiu atvamas mane už rankos.
bilis lėkė dideliu greičiu, ziavo.

Angiijos so-to Įpėdinė, princesė Elzbieta su savo dviem
vaikučiais ir vyru Philip'u.

Sausio 31, 19ul

’Spiaunam Audroms i Akis!*
Savo laiku šitame pusią- į uos žodžius dar atsimenu iš
py buvo plačiai rašyta apie Lietuvos,” rašo jis toliau.
tai, kaip Amerikos lietuvis Bet iš tikrųjų audros nėra
įašytojas, Fred E. Truman juokai, sako Brazevičius(Vytautas Blaževičius), pa Truman. Net ir nedidelė
sistatė Havajų salose laivą audra yra pavojinga, jeigu
ir kartu su savo žmona ir ji užklumpa laivą koralų
Jis pasakoja,
sv.numi leidosi jurų kelio seklumoj.
kaip
paskutini
sykį audra
nėn aplink pasaulį.
Dabar jis dažnai iš tos užtiko juos Kwaj::leino lakelionės parašo laiškų savo gune sustojusius. Jisai vi
tėvams, K. ir J. Braziams, są naktį budėjo ir laviravo,
kurie gyvena Miami, Flori- kad blaškomas laivas nesudoj.
Paskutiniame laiške dužtų į suakmenėjusius ko
ralus.
jis rašo:
“Mes gaunam nuoširdžiu Viename pirmesnių laišiaiškų nuosavo draugų, ku- kų jis rašė: “Pinigų šitoj
rie mano, jog mes esam jau kelionėj mes nepasidarytiek užkietėję jurininkai, sim. Mes sugrįšim namo
kad galim eiti prieš bet ko- be cento, Bet mes parsivekią audrą visai nealpdami.;Šime tokį įspūdžių ir patyriKartais aš juokaudamas mų lobyną, kurio už jokius
jiems atsakau: 'Kai dė! au- pinigus nenupirksi.”
drų, tai mes spiaunam joms
Tai toks šitos šeimos tik
tiesiai į akis.’
slas: grumtis su audromis,
“Kai dangus sutemsta ir nuolat gvv?nti pavojuose,
piktai kaukia šėldama juo- bet ieškoti vis r.auiu isnuda naktis, aš dainuoju seno- džių, vis naujesnių prietiviską žemaičių dainą, ku- kių.

Saulėtekio Auka

APIE VALGIUS.

Pakilę -argai putė skardų trimitą,
O marios žmonių prisirinko!

Tarnai legė ugnį ant aukuro plytų
Ir auka jau pynė vainiką.
Ji atve ė du baltais rūbais vaidilos.
Minia akmenėjo nuščiuvus!
Ar atmena kas, baltutėliai pražilęs.
Kad butų čia kitas toks žuvęs?
Tarytum Jupiterį Fidijo rankos
Matei iš akmens ištašytą.
Aplink taip tylu! Tik. kažkam pasilenkus.
Be garso dvi ašaros iškrito. . . .
Lyg dievas, jis žengė ant rūkstančio laužo
Tvirtesnis, negu aukuro plytos.
Nors niekad ranka aštraus kardo negniaužė,
Krauju žaliai žemei pražydus.
Ir pažvelgė priešais į tą glūdžią rimtį.
Kuri buvo minią pagavus:
—Jei šita auka jums palengvins atmintį—
Tegul! Busiu atpildą savęs. . . .
Imk peilį, ir drąsiai, o. senas vaidila,
Jį visą į širdį smeiki:
Jei. būdamas dievas, kas žemę pamilo—
Gailėtis tokio nebereikia!

Kaip Pagamint Buljoną

Verdant

buljoną,

reikia

jautienos kaulu su mėsa.
Kaulai su mėsa užpilami
šaltu vandeniu ir par-utomi
«.fz ,
kokiai valandai

kiai sukapoti, pasudvti, pri
dėti porą kiaušinių, šaukš
tukąA sviesto, porą šaukštų
tnMų
JuodVT1!>,ni- Viską reikia
sumaišyti ir sudėti į kopus-

lada statomi ant lArz.lėtos ...
ug- to. vidun.
? Kopūsto
,
.kiauruo,
i- - •
• sius galus apdengti kopusnies ir povaliai virinami.
*•“*“’
s
1

Nuolatos nugraibomos pu to lapais, aprišti ir įdėjus
puodan užpilti
vandeniu.
tos. Kai daugiau putu iau . ,
.
nesirodo, tada pi
pridedama
kad apsemtų ?k> puses.. Ce

rai
uždengti ir pastatyti ant
ju'pini, svogūnų,
salierų,
lėtos
ugnies.
Kai užvirs,
druskos ir pora lapelių. Vi
rinama kelias valandas, iki pridėti druskos ir šaukštą
išverda iš mėsos ir kaulų vi taukų ar sviesto. Šutinti iki
sas gerumas. Tada duoda kojmstas pasidarys minkš
ma atvėsti. Kai sušals ant tas. Tuomet įdėti į puodą
viršaus taukai, juos reikia pusę puoduko duonos tru
nuimti. Tada buljonas vėl pinių, puoduką pieno ir vėl
užkaitamas. perkošiamas ir užvirinti.
Duodant stalan, reikia
Paaiškinau, kad esu susi čia krisdamas į duobę, čia Ji pakvietė mane ir ma
karštas duodamas stalan.
tarusi su savo scenos drau pašokdamas aukštyn nuo iš no draugę aukštyn pasitai
Duodamas paprastai puo nuimti siūlą, kuriuo buvo
ge eiti kailu užsikąsti.
dukuose, vietoj sriubos. kopūstas surištas, ir užpilti
sikišusio gatvėje akmens. syt plaukus ir rubus. Ji bu
V. ALIŠAS.
“Šitą planą turėsi pakeis
Prie to duodami sūrus ar ki sunka.
vo paprastai apsirengusi,
Kopūsto tuštumą galima
;
ti!” pareiškė be jokiu cere Pagaliau privažiavo V nu-■plaukai
Itokie sausainiai.
nudažyti, atrodė
1 prikimšti ir malta jautiena.
monijų medaliais apsikabi kovą. aristokratišką
kaip negyvi.
Lietuvaitė Virėja Gavo Dovaną
Prie šitaip padaryto bul Tąsyk reikia paimti pusę
nėjęs Vasilis Stalinas ir kur šitas “darbininkų tėvy “Dabar valgysim!”
jono galima pridėti maka svaro jautienos, nedidelis
pridūrė: “Šiąnakt tu va nės” jaunas aristokratas Jisai atsisėdo stalo gale,
ronų, ryžių, daržovių ar ki smulkiai sukapotas ir svies
žiuosi su manim į mano da slapstosi nuo darbininkų.
gi iš šonų prie jo atsistojo Chicagos dienraštis “Dai dovaną SI00.
Ne pirmą karta Mrs. Ari tokių tirštimų: tada jau te paspirgintas svogūnas,
čą (vasarnami). Mano žmo Tiesą pasakius, Rusijos du kariškiai. Su viešniomis ly Tribūne" skelbia kasdien
Viską
na irgi bus tenai, bet tai darbininkai gal ir šiandien jis jų nesupažindino ir jie valgių gaminimo “recep- na Višniauskienė laimi do- ?aunasi sriuba’ kuri duoda’ druskos ir pipiių.
sumaišyti
ir
tuo
mišiniu
pri
nieko nereiškia. Beje, ko dar nežino, kad Stalinas tu nieko nekalbėjo: atrodė, lUs,” o mėnesio gale už ge vaną už savo valgių recep- ma ?talan snubo? lėkštėse,
kimšti.
Vartojant mėsą,
kia ta tavo draugė? Ar ji ri tokį sūnų. Prieš penkis kad tai jo asmens sargai. riausią receptą duoda dova tus. 1948 metais kovo mė
vietoj
puoduko
pieno reikia
ną. Gruodžio mėnesį lie nesį jai buvo pripažinta do- . Kimšta Kopūsto Galva
metus Rusijoj net ir komu Prie jo kojų gulėjo šuo.
graži?”
vartoti nedidelę skardinę
tuvaitė Aria Višniauskienė vona už jos “bulvinio ku
nistai nieko apie tai neži
“Graži.” atsakiau.
(Šio recepto prašė Ona Budreikienėi
pamidorų padažo (tomato
“Nebijokit jo.” atsiliepė iš Springfield, Ilk. paskelbė gelio” receptą.
Amerikos
“Na, tai paimsime il lą nojo. Sovietų aristokratija
Reikia
paimti
didelę,
kie

sauce).
•pradėjo kalbėti apie jį tik šeimininkas. “Bet bukit at- tame dieni; štyje vaisių duo- lietuvių tarpe “kugelis” yra
su savim.”
tą
kopūsto
galvą,
išpiauti
'paskutiniais laikais, kai tė- sargios judėdamos. Į ran- nos receptą ir už jį gavo $5 labai populiarus, o, kaip
“Bet ji turi vyrą ...”
kotą, išgręžti vidurį, kad bu Laikas užsisakyti “Kelei
“Vyras ne kliūtis,’’ atsa- vas pakėlė jį Į generolus, kas man nieko neduokit, dovaną, o menesio gale jos matyti, kugelį įvertino ir tų kuo didžiausia uštuma. vio’’ kalendorių 1951 me
kė Vasilis Stalinas, atmes- apkabinėjo medaliais ir pa bet padėkit šalia manęs, receptas laimėjo mėnesio amerikonai, kurie už jo re Tuos kopūstus, kurie buvo tams. Daug informacijų ir
jamas Kiros ranką, kurią galiau kai šitas medaliuo- Mano žmona sykį padavė
ceptą skyrė dovaną. Kele išimti iš vidaus, reikia smul- skaitymų. Kaina 50 centų.
man
laikraštį,
tai
jis
bemaž
iki šiol laikė suspaudęs.
tas storžievis pridarė visotas žodžių apie tą sumanią
APLANKĖ. NUSIVYLĖ
ko nesudraskė jos. Ji nebe
lietuvę šeimininkę.
MOTINA LIŪDI ŽUVUSIOJO SUNAUS
drįsta
prie
manęs
prieiti,
PAV AŠARINĖ SKRYBĖLAITĖ
itfrs. Anna Višniauskienė'
kai šuo yra prie manęs.”
(VVysnoski) gyvena 1727
Ant stalo buvo pridėta
E. Jefferson St., Spring
ikrų. šalto jautienos keps
field, III., su savo vyru ir
nio su krienų padažu, viso
dviem sūnumis, Jonuku 12
kios rūkytos žuvies, dešrų,
metų ir Augiu 10 metų. Ji
kaukazietišku budu pauasakosi jau iš mažens turė
| mintas kalakutas ir kitokios
jusi šeimininkauti, nes jos
gėrybės. Jaunas Stalinas
motina eidavo dirbti, o jai
valgė daug, beveik kiekvie
tekdavo gaminti valgį gau
ną kąsnį užgerdamas degti
siai šeimynai. Dabar, au
ne.
gindama savo
šeimyną,
“Po vakarienės Vasilis
Mrs. Arina Višniauskienė
pasisodino į gilią sofą ma
dažnai gamina lietuviškus
no draugę Riją šalia savęs
valgius ir sako, kad jos šei
ir pradėjo ją glamonėti,”
ma, vyras ir vaikai, ypa
sako Kirą. “Nežiūrint, kad
tingai mėgsta lietuviškus
čia pat sėdėjo jo žmona, jis
virtinius (meat dumplings).
pasiūlė Rijai susitikti se
Jos vaisių duonos ir virtinių
kančią naktį.”
Mrs. Longine fucat. 30 me receptus įdėsime kitą savai
tą gražuolė ir radio artistė, tę į “Keleivį,” kad ir musų
Kai merginos nutarė va sakosi
nuėjusi Chicagoj į sa
žiuot namo, jis nenorėjo jų vo vyro kambarį viešbutyje, skyriaus skaitytojos galėtų
Mrs. Frank Ramoneda is Baldwin Park. Ualif.. liūdnai
išleisti. Bet jos užsispyrė, kad aptarus su juo skyrimosi juos išbandyti ir dėl jų pa
sėdi
prie savo žuvusiojo sunaus kareivio paveikslo, kai
ir iis liejrė savo šoferiui jas! reikalą ir atradusi savo vyro sisakyti.
jai krašto gynimo sekretoriaus atstovas įteikė pomirtinę
parvežti. Jam jas išlydint Į kambaryje gražią dainininkę.
sunaus pasižymėjimo dovaną. Sūnūs, seržantas Paul P.
per duris, papūga pradėjo1, Sako. tokios radybos buvo
Pakalbinkime kaimynus ir
* Nedidelė blizgančiu šiaudeliu skrybėlaitė jaunoms mergai
Romaneda, žuvo Kalifornijoj aerodrome gelbėdamas ge
rėkti:
“
Durak,
durak,
du

aliejus
j
liepsnojančią
skyri

draugus
užsisakyti
“
Kelei

tėms ir moterims yra paskutinis mados šūkis. Skrybė
nerolo Bobert F. Travis ir kitų keleiviu gyvybę. Už pamosi ugni. . . .
laitė mpooMa žalsvos spalvos filcu.
rak T
siaukavimą jam po mirties pripažintas garbės medalis.
vį”. Kaina metams $3.

t
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|Iš Plataus Pasaulio
Argentinos Streikas
I

Areštai Lenkijoj
t
.

pai daugiau tą daro. Jei Hitle
ris sukėlė antrąjį pasaulini ka
rą, tai kodėl jėzuitas užmiršo
pridėti, kad Hitleris tą padarė
susitaręs su Stalinu, pasirašęs
su juo “krauju sucementuotą
, sąjungą”? Stalinas Hitlerio žy-

Piaeitą savaitę Argenti-! ls Lenkijos praneša, kad gįui visižkai pritarė ir su juo
nos gelžkelieėiai išėjo j vi-’ten politinė policija, šalia dalijosi pasauliu. Jei Rusija
suotiną streiką. Streikavo daug kitų žmonių, areštavo susipešė su Vokietija tai ne iš
160,000 darbininkų ir tar-lKielce vyskupijos katalikų Stalino sprendimo, bet iš Hit
nautojų. Argentinos dik- • vyskupą Česlovą Kačmare- lerio “malonės.” lr lietuviams
tatura paskelbė karo stovį, k’ą. Vyskupas suimtas už Hitleris spėjo mažiau skriaudų
daug streiko vadų suėmė, tariamą bendradarbiavimą padaryti, negu Stalinas. Hit
visus gelžkeliečius sumobi su pogrindžio veikėjais. leris išnaikino keliolika tūks
lizavo i kariuomenę ir to-Lenkijoj tai pirmas atsitiki- tančių lietuvių ir Lietuvos žy
o Stalinas jau kelinti me
kiomis griežtomis priemo-;mas prie bolševikų, kad ka- dus,
tai terioja musų tautą ir jau
nėmis streiką po 4 dienų'talikų vyskupas butų areš- apie 500,000 musų tautos žmo
sulaužė. Gelžkelieėiai rei tuotas
nių yra išvežęs iš gimtojo kraš
kalavo uždarbių pakėlimo.
to i rusišką vergiją, o visą Lie
Anglijos Mėsa

SO.

*.> i

ON

ĮTEIKIA DOVANĄ SARGYBINIO NAŠLEI

Frrj'pi' Sėptmtas

niau kelti Lietuvos klausi
Dėmesio Vasario
mu balsą, ratifikuoti Geno
lti-tos Rengėjams cido Konvenciją be rezer

vacijų.

Apart to, atskirų

NEW YORK (LAIC).— valstybių ir kongresinių dis-

ALT ragina, kad visos lie Įtriktų gyventojai turi savo
tuvių amerikiečiu gyvena ypatingų pageidavimų.
mos kolonijos suruoštų Va Delegacijoms asmeniškai
sario 16 Akto paminėji lankant savo atstovus kon
mus ir, ta proga, būtinai ap grese (senate ir atstovų rū
lankytų savo senatoriuš ir muose), lietuvių balsuotojų
kongresmonus.
svoris ir itakingumas pakils
Apart savo rastinės prie jr išlaisvinimo byla greičiau
Kapitoliaus Washingtone, laimės.
kiekvienas • senatorius ir;> _______________________
kongresmonas turi po rašti KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ
nę savo gyvenamoje vieto
REUMATIZMO
je. Kongreso nariai visuo
ARTHRITIS
met yra ‘‘prieinami” savo Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros
rinkėjams. Taigi, reikėtų skaudėjimo. Raumenų gėlimo, SriaStrėnų skausmų. Neuralgijos,
i nesitenkinti vien savo rezo- tikos.
Sąnarių sustingimo, Neuritis, Poda
ir tt_, pabandykit RADĘ TAB
I liucijų persiuntimu, bet ir gros
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no' gyvu žodžiu SU jais pasi- rim, kad jus pamėgintumėt RADĘ
'TABLETSjums<
, VolKSt;
Kalbėti, nardinti
paiagmti kalhėti
Kaine-ii^jy
Nesiųskit pinigų,J°-o
kongrese
Vasario 16,’ daž- jums
Vktaituoj
.sav.° pasiųsime
var,i<ir atabletelių.
.drrrt,tad ™vies
&

tuvą jie laiko žiaurioj okupaci
joj. Juk tik viename mažame
j Anglijos racionuojamos mano kaime. Kunigiškėse, Vep
Prancūzų kariškas teis-, mėsos porcija praeitą savai- rių valsčiuje. Ukmergės apskri
mas Marselėje nuteisė 7 vo- tę buvo sumažinta 20 G ir tyje buvo išnaikintos trys ūki
kiečius naciu? mirties baus dabar kiekvienas anglas per ninkų šeimos. Taip buvo pasku
si nurodymai ant pakelio. Nieko
me ir du nacius kalėti iki savaitę begalės pirkti tik už tinėmis mano gautomis žiniomis.
jums nelėšuos, jei nepatiks.
(11)
5
ARKAI
MIŠKO
Pernai
lapkričio
1
d.
laike
pasikėsinimo
prieš
prezidentą
gyvos galvos už papildytus 8 pensus (apie 10 centų) O kiek tokių kaimų Lietuvoje
NORTHWAY l’HARACAL CO.
nušautojo sargybinio našlei. Mrs. Leslie Coffelt, puerto439 North Street. Dept. 39
Miškas randasi prie East Bridgekaro kriminalus Prancuzi- mėsos. Mėsos porcija su yra ir kiek ištisų kaimų bolše
Rochester .*>, N'ew York
water’io, Mass., ir per 80 metų ne
rikiečių
delegacija
įteikia
Puertorikos
saloje
surinktą
au

kirstas. Norėčiau nedidelio įmokė- .----------------------------- --------------- •----joj. Visi nuteistieji buvo mažinta dėl sumažėjusio vikiški okupantai išnaikino,
ką. $3,000. Auka našlei įteikia ELsie Font, puertorikietė
jimo.
Platesnių žinių duosiu per APSIGYVENK FLORIDOJ
hitlerinės Gestapo (politi-’ mėsos importo iš Pietų žmones išžudė ar išgabeno, o
laišką. Prašau rašyti man šiuo ad
mokinė*.
Puertorikiečiai sako. jie nori tuo budu pareikšti
lietuviu
gyventas
vietas
at(10)
Miami Mieste
resu :
nes policijos) nariai Vichyl Amerikos.
savo padėką, kad vieno iš jų tautiečiu pasikėsinimas prieš
Mr. John Saviškis,
varė savo kolonistus?
j Floridoj visada šilta, gražu ir
1414 Garfield Avė.,
mieste, kada Prancūzija bu--------prezidentą nepasisekė.
sveika. Tai kodėl neapsigyventi čia
Toje pačioje “žva/.gždėje” di
Lincoln Park 25, Mich.
ant visados? Kreipkitės į Antanų
vo vokiečių okupuota.
Maskva Giriasi
delis Dievo kelių žinovas aiški
, P. Rodis. Jis turi visokių gražių na
mų ir biznių pardavimui. Jo ofisas
PAIEŠKOJIMAI randasi
Maskvos vyriausybė per na, kad ir Lietuvą Dievas nu
kartu su
(7)
Ginklai Iranui
KAS
RINKO
IR
KAS
GAVO?
BI ’ KG ĖSK RF.AI.TY
savo statistikos biurą pra- baudęs, nes prieš bolševikų at
Paieškau pusbrolio Jurgio Burbos,
ėjimą Lietuvoje žmonės jau
562.'! Biscavne Boulevard
Pirmas didesnis ginklų;neša, kad Rusijos gyvento- buvo pradėję subedievėti ir a* •
on
t
T • i
•
•
• pereitais metais atvažiavo iš VokieMiami. Florida.
transportas iš Amerikos į!jų gyvenimas pereitais me- šventadieniais per pamaldas Štai JHU bUS kokie 30 me- Jei kunigui prieš piknikų tijos į Newfield, N. Y., iš ten išvy- Jo gyvenamoji vieta randasi šiuo
tų,
kai
Pennsylvanijoj, ir piknike butų garsinę, kad
fiT°: 4“ * F" ™"‘ S‘"
Iraną (Persiją) praeitą sa-tais daug pagerėjęs ir dabar bažnyčios jau buvo tuščios.
Lakeside
ir
Laketvood
Parpikniko
pelnas
bus
skiriap»
ts
®
r
kas
«
žin0
malonėkite
pra---------------------------------vaitę atplaukė į Persijos Rusijos žmonių uždarbių įdomu kokį Dievą tas “žvaig
kuose
kasmet
rengiami
rugmas
vienuolėms
ir
kumAgnės
a. Benicki,
h
ŽALIOJI MĖTA
Įlankos vieną uostą. Atsių- perkamoji galia esanti pū ždės” rašytojas atstovauja? Ar
RF1nhacI°°N\ Y°me' <7)
Žalioji Mėta (Varliastųjų ginklų skaičiuje yra kilusi 19G. Visi Maskvos meilės Dievą, ar kokią tai pa piučio 15 d. dideli lietuvių gams, nieko negalima butų'
metė) yra ir buvo
subuvimai.
Į
juos
suva?akyti.
Bet
man
būnant
ta15 Sherman tankų, 18 ka-; pasigyrimai daromi “pro- baisą. kuri už nėj imą į bažny
vartojama per šimt
i i .
. . Paieškau Benny Atsakų (Alseikų),
mečius kaipo naminė
nuolių ir nemažai smulkes-i centais,” užtylint palygini- čią naikina ištisas tautas ir sa ziuoja žmones iš kokiu se- me piknike girdėjau apie gyvenantį Kalifornijoj. Jis pats
gyduolė. Žalioji Mė
čių
apskričių
(kaunčių),
iš'labdarybę,
o
\ada
paskai"
„*
as
jį
ži
"°
mak)nekit
parasytI
ta yra gera nuo sla
nių ginklų.
Vėliau bus mą uždarbių su kainomis. vo rūstybę pila ant nekaltų
Mrs. Ida Joniką,
ptumo susilaikymo ir
Mahanoy
City,
Shenančiau
Mahanoy
’
aus
“
Saulėj
”
į
žmonių
galvų?
O
dėl
to
Lietu

335 Faneuil St.,
nuo karščiavimo šla
siunčiama daugiau ginklų
-------vos subedievėjimo, tai kunigu- doah, Minersville, Girard-j sausio 5 d., kad pinigai paBrighton 35, Mass.
pumo kanale.
Gerai
Irano annijai.
Ei»enhower’i* Islandijoj
Žaliųjų
Mėtų
gerti
žis perdeda, pats gerai žinoda ville ir kitų lietuviškų kolo-'skirti kunigų
“
seselėms,
”
i
o-*
---- Paieškau Antano Vasiliausko, kit ’
nuo nereikalingų vė_.
Atvyksta Žmonių ir man ir norisi iškelti viešai lusio Kartenos miestelio. Prašau mimų. Yra taipgi sakoma, kad ji
Atlanto Pakto šalių karo mas. kad Lietuvoje žmonės ne nijų.
Šv. Lauryno Upė
\
.
.
-i ,
.T.
.
ji ar jį žinančius atsiliepti šiuo ad- gera nuo akmeninės ir vandeninės
buvo
dar
taip
“
nukrypę
nuo
iŠ Pnilaoelpnijos, New Jei- Visų tų reikalų. v įsa lietu- resu:
(5) ligų, nuo vidurių išpūtimo ir nuo
jėgų viršininkas, gen. D. D.
bažnyčios,’’ kad jau butų rei sey kolonijų ir net iš toliau, viškoji visuomenė turi žiAntanas Baltuskis,
kenksmingų gazų viduriuose, nuo
švento Lauryno upė Ka= Eigenhovver, praeitos savai326
Ginies
St.,
traukimų, sukimų ir visokių nesma
kėję apšaukti Lktuvą Sodoma
gumų viduriuose. Pasidaryk arba
Čarlinville, III.
nadoje praeitą savaitę stai-tės gale, grįždamas iš Eu- Homora ir siųsti aziatišką pa žmonės suvažiuoja, pra= nori, kaip kunigai supranta'
tos iš žalios Mėtos ir gerk kiek tik
nori. Svaras šitos Mėtos kainuoja
ga išsiliejo iš krantų ties ropos į Washingtoną, buvo vietrę musų tautai naikinti. Ir leidžia laika ir šiek tiek labdarybę ir kaip jie, kai-i
APSIVEDIMA1
$2.00, o pusė svaro—$1.00. PrisiunMontrealiu ir užliejo platų sustojęs Islandijoj, kur jis pagaliau, kas tai per bausmė centų. Per pastaruosius ke- bedami viena, daro visai kų
čiam į namus.
pakraštį ir Montrealio prie- apžiūrinėjo ir tikrino Islan- už “bedievybę,” jei atėjęs ru liūs metus tie didžiuliai pik- kita.
ALEXANDER’S CO.
Paieškau gyvenimui draugės. Esu
Frank Lavinskas.
pusamžis vyras, turiu nuosavų na
plauką. Daug gyventojų tu-dijos oro bazes ir tarėsi su siškas okupantas pikčiausiu bu nikai buvo rengiami pabė414 W. Broadvray
melį ir gerų amatų. Prašau su laiš
South Boston 27, Mass.
rėjo patuštinti savo namus;Islandijos vyriausybe dėl du naikina Lietuvoje dvasiški- geliams šelpti, tautiečiams! Brooklyn, N. Y.
ku prisiųsti ir savo atvaizdų.
George B..
-------------------------ją? Pavyzdžiui, Jonavos para gelbėti nuo baisiojo bolše-Į
dėl upės staigaus potvinio. kariškų pasiruošimų.
NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ
11059 Dodge,
pijoj jau trys kunigai sušaudy vizmo, tremtiniams parem-į LIETUVOS GENERALINIO
Van Dyke, Mich.
ti, kaimyninėj Veprių parapi ti. Labdarybė buvo kelia-! KONSULATO NEW YORKE
Skaudžių Žaizdų
n.in-vom »
Paieškau apsivedimui moters ar
joj du kunigai nužudyti, o jei ma į pirmų vietų, kaipo tų j
PAIEŠKOMI ASMENIS merginos nuo 25 iki 50 metų amIR 0DO3 LIGŲ
_______
žiaus, amerikietės ar iš tremties. Tie. kurie kenčia nuc SENŲ. AT
sudėliosime per visas parapijas, piknikų vyriausias tikslas.! .
_ ,
.
». Su pirmu laišku prašau prisiųsti VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie
tai gausis dideli skaičiai. Tai Biznis varomas pabėgėliu ', Jonas
Balseris ls„ Degučiu savo pilną paveiksią. Adresas: (5) negali
ramiai sėdėti ir naktimis
w
.......................
Wm. Mark,
Kaip Suprasti?
I rusai dar nebuvo vokiečiu nuo gi. išeina .kad baudžiami kuni
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
j
i v ,
r. • u * i -km., Naumiesčio vals., Taura610 W. 18th St.,
.
...
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti
Maskvos dasiviję iki Berlyno. gai, Dievo tarnai, kurie bolše vardu, labdarybei, bet kai! .
Chicago 16, III.
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų,
Man gulint Marlboro ligoni-, Kad Hitleris buvo vertas vi- vikams neįtiko, o tokie kunigai, po pikniko ateina laikas, Sta,vs ir v„c»v»< Gerdvila
atvirų ir skandžių žaizdų, uždėkite
LEGULO Ointment. Jų gydomos
nėj vienas draugas davė man sokios. ir Dievo ir žmonių baus- kaip Stankevičius, kuris klauso pasidalyti pelnu, tai pabe- sunils Mato. kuris buvo kilęs iš
DYKAI IŠBANDYMAS
ypatybės palengvina jūsų skaudėj^
pasiskaityti “žvaigždę, mažutį mės, dėl to nesiginčysim. Bet Stalino Įsakymų ir daro tą, ką gėlių reikalai užmirštami.
nuo
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
Šėtos vals., Kėdainių apskr.,
vienuolių leidžiamą mėnesinį kyla klausimas, kodėl tas Die- Stalino propaganda iš jo nori.
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių
Štai iš 1950 metų rtigpiu- Gerdvylų km.
Reumatiikų Skausmų
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žumalą. išeinantį Bostone.
vo teisingumas nenubaudė kar- yra režimo palaikomi ir nebau čio 15 d. parengimo pelno
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISL
Ona Ivanauskaitė iš VarniųArthritis
Man beskaitant apie visokius tu ir Staliną? Juk. pagal tą
Taipgi pašalina perštėjimą ligoe
Paežerių.
liko
31,125,
o
jis
paskirsty

džiami.
Jei dar niekad nevartojot ROSSE vadinamos ATIiLETE’S FOOT, su
ligonių stebuklingus pasveiki- /‘žvaigždės’ aiškinimą. Dievas
TABS nuo Raumeninių skausmų, stabdo džiuvimą odos ir perplyiitną
Pasiskaitęs tokių jėzuitiškų tas šitaip: $375 šv. Kazi Petras Jasinauskas.
mus per maldos galią ir apie'pa<5irjnko Staliną savo įrankiu
susijusių su Reumatizmu, tarpprrščių. Jos yra tinkamos var
išminčių žmogus ir nežinai, ką miero seselėms Nev.tov.n, Kazlauskaitė iš Plutiškių km.. tankiai
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl toti nuo džiastančios ir sHskilasiee
la-'vų išsigelbėjimą iš audringos Hitleriui nubausti.
manyt; apie tuos “Dievo 'a* Pa., $375 šv. Pranciškaus Mikališkio vals.. Mariampolės nepabandyti juos ŠIANDIEN mu odos. Jos yra gero' gy
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
juros irgi per maldas, užtikau
duolės nuo visų išvirši
lios” aiškintojus. Gal geriau seselėms Pittsburgh, Pa., ir apskr.
tančių virš 25 metų.
nių odos ligų. LEGUstraipsnį apie tai, kaip Dievas Jei Hitleris buvo nedoras, tai
LO Ointment suteiks
butų.
kad “žvaigždės“ gudruo
Koekevičiutė-čeplinskienė
ir
DYKAI
SKAITYTOJAMS
ŠIO
nubaudė Hitlerį. Sako, Hitleris Stalinas visais žvilgsniais yra
$375
seserims
nukiyžiavojums pagelbą nuo nu
LAIKRAŠČIO
vargusių, perštamų ir
buvęs nubaustas už savo nedo- dar nedoresnis. Juk Stalinas liai liautųsi aiškinę Dievo žy tojo Jėzaus, Elmhurst. Pa. įvyrąs Juozas čeplinskas.
gius ir pasisakytų, kad jie apie
Jonas Kranauskas ar Kra- Mes kviečiame jus pabandyti juos niežiančių kojų. Legulo
rvbes. už bedievybę, už katali- jau buvo čšžudęs 4 milionus
Ointment yra parduo
Pabėgėliams ir vargstan nevskis iš aVitekunų km., Grin be mokesčio. Paleiskite atsiųsti damas
juos tiek teišmano, kiek ir pa
po 75c., $1.25 ir
jums
siutinį
24
TABLETS
DY

kų bažnyčios persekiojimą ir žmonių, tarp kurių labai daug
prasti žmonės, kitaip sakant— tiems tautiečiams tremtyje kiškio vals.. Kėdainių apskr.
KAI. Jei ne pilnai busite paten $3.50. Pirkite vaistinėse
už sukėlimą antrojo pasaulinio kunigų ir popų. kada Hitleris
(jaunama pagalba, grąžin Chicagoj. apylinkėse ir
NĖ CENTO. Aš pats 1950 Antanas, Leonas ir Stasys kintas
Milvraukee, arba siu>kcj
kite likusią dalį ir už tai jus ne
karo. Girdi. Dievo teisingumas dar nebuvo nė valdžios Vokie- nieko?
pinigus į
(U-l, ~
P. MIKAS.
metais
buvau
tame
didžiu

Makšauskas
ir
Elena
Malinaus

busite mums skolingas. Bandy
negalėjo palikti Hitlerį nenu- tijoj paėmęs. Jei jau Hitleris
LEGULO, Dept t,
mas
nekainuos
jums
nei
vieno
Hudson, Mass.
liame piknike ir negaliu su kaitė iš Mikališkio km.. Ma cento. NESIŲSKITE PINIGŲ.
4847 W. 14th Street.
baudęs ir tas rašėjas sakosi jau buvo bedievis, tai Stalinas daug
CICERO 50. ILI.
riampolės
apskr.,
Plutiškių
km.
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
prasti,
kodėl
ten
buvo
kal

žinojęs, kad vokiečiai bus su- kartų yra bedieviškesnis. Jei
resą
greitai
į:
(26)
bama apie labdarybę, o Elena Marasaitė (Marasas) Rosse Products Co.. Dept. x-9
mušti, kada vokiečių kariuome- Hitleris persekiojo katalikų SUPAŽINDINKIME
Biznieriams geriausia vie*
pikniko pinigai atiduoti iš Skriaudučio km.. Mariampo 2708 Farwell Avė.. Chicago 45. III.
nė dar artinosi prie Maskvos ir bažnyčią, tai Stalinas simterioAMERIKIEČIUS SU
ta pasiskelbti “Keleivyje.”
lės
apskr.
LIETUVOS ISTORIJA vienuolėms, kurios nei prie Sofija ir Veronika Michelkcpiknikų surengimų neprisi vičiutės. gimusios Amerikoje,
dėjo,
nei buvo garsinamos, kurį laiką gyvenusios Kalins
Lietuvos istorija, sklei
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
džianti didingą lietuvių tau kaipo “aukos,” kuriom? rei iančiuose.
AMERIKOJE
— arba —
tos praeitį ir žygius, yra ne kėtų duoti kokią tai pašal Jonas Navickas iš Telšių.
pą.
Marija Nikštaitienė-Titlutė iš
ginčijamas įrodymas, kad
Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė
Didžiausia ir Ttfrtinfiausia Lietuvių
Brooklyne
kartais
tenka
šilininkų
km.
lietuvių
tauta
sugeba
ir
tu

Rusijos Diktatorium
Organizacija Pasaulyje
girdėti kalbant kun. Balku- Stanislovas ir Janina Pokelis.
ri
teisę
savarankiškia
tvar

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
kyti savo valstybinį gyve ną. Jis sako, kad mielašir- Simon Titlus iš šilininkų km.
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
Savo nariams llgoie pcUlpu ir pomirtinių apdraudų
dingi darbai yra svarbiau Antanas, Bronius ir Jonas
nimų.
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas
kilę nuo Panevėžio.
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Pavergtos tėvynės išlais sias reikalas dūšiai išgany Vainauskas,
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
Jonas
Vilkas
iš
Stunkunų
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
vinimui daug pasitarnautu ti—alkanų papenėk, trokš km., Pandėlio vals.. Rokiškio a.
bankus
ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
me svetimtaučių visuomenę tantį pagirdyk, pakeleivin Ieškomieji arba apie juos ži
ar
šmeižtai,
bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
kiek galima plačiau supa gų priimk, sergantį lankyk. nantieji maloniai prašomi atsi
dų nurodymais.
$5,000.00.
žindindami su Lietuvos Publika gerb. pralotui plo liepti į:
Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
praeitimi. Lietuvos nepri ja. Bet kodėl kunigai Čės- Consulate General of Lithuania
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia,
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
klausomybės 33 metų su na, Rakauskas. Laumakis ir
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
41 West 82nd Street
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui ui egzamina
kiti užmiršta labdarybę ir
kaktis
yra
gera
proga
šito

ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?
New
York
24.
N.
Y.
vimų apmoka Susivienijimas.
pinigus skiria “seselėms,” o
kiai
propagandos
akcijai.
Tapk Susivienijimo nariu ir priralyk savo Šeimos na
BroSiura didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
ALT centras savo žinioje ne vargstantier^ tremtyje?
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
Juo
didesnė
bus
Tavo
turi gražiai išleistą ir ilius
suodamas:
leivio’’ knygyne:
Lietuvai gelbėti auka, juo

Karo Kriminalistai

KAS MUMS RAŠOMA

JUOZAS STALINAS

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA
M7 W. 3<Mh SU
N«w York 1, N. Y.

*

J

truotą Lietuvos istoriją ang Jurgėla, 544 pusi- kaina K Tėvynė bus Tau labiau
_ dėlų kalima. Tai—
Kreipkitės: j Lithuanian jįjnga< Aukas priima AmeHistory of the Lithuanian American Cour.cil, 1739 So. 'rikos Lietuvių Taryba ir jos
Nation by Constantine R. Halsted St., Chicago 8, III. 'skyriai.

KELEIVIS

t

Smith Boston 27, Mi

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas
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geresnę ateitį. Jų liūdni siui Mockui ir adv. Wm. Ždanienė, visi Akron, Ohio, parašyti laiškelį ar atvirutę
laiškai byloja apie labai Howard aukojusiems po $5, po $1. ,
, Į stotį WBMS, Lithuanian
Program, 35 Court St., Bos
skurdžias jų dabartines gy- adv. Kalinauskui aukojuKartu $35.
venimo sąlygas, kurios gali šiam $1, pirkusiems dova- Aukotojams šir d i n g a s ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu:
dar labiau pasunkėti, pasi- nų bilietų p. Razvadauskui ačiū.
502 E. Broadvvay, So. Bos
Aukas
siųsti:
J.
Andrews,
baigus IRO globai.
į ir V. Vakauzai už $2 kiekŠiems nelaimingiems iš-vienas ir Pranui Lembertui, 144 Herbert Rd., Arlington, ton 27, Mass.
Steponas Minkus.
tiesti pagalbos ranką yra Stelmokui ir Wm. A. Corey Mass.
JAUNAVEDŽIAI
SOCIALDEMOKRATŲ
K. Bielinis, Pirm.
musų, mieli kolegos, pirmo už $1 kiekvienas.
IR JŲ DRAUGAI
BANKETAS GEGUŽĖS 6
Ar Žinot Kur Ką Gauti!
N. Jonuška, Sekr.
ji pareiga!
PRIGĖRĖ UPĖJE
Visi
norintieji
aukomis
Mei pranešam, kad turime mu
Bostono teisininkai jau
LSS 60 ir 71 kuopos bensų krautuvėj visokių maiinų i4ar
pirkimu
bilietų
prie
šio
RADIO PROGRAMA
kelius sykius pasiuntė liku
randavojimui, kaip tai Floor San
Šeši žmonės nuskendo į drai rengia savo metinį
reikalo
prisidėti . kviečiami
ders, Wall Paper Removers, Boat
siems
Vokietijoj
teisinin...
.
.
.
.
Mystic upėje sekmadienio i banketą gegužės 6 d., L. P.
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
kams po siuntinėli ar sušel- ^ysti aukas ar pirkti dova- Lietuvių Radio Korp. ra sokių
pentų. varnišių, sienoms po
anksti rytą, kada automo-; Draugijos svetainėje, 368
dio programa šį ateinantį pierių, plumbing, elektros reikme
pinigais,
bet
tas
jų
buk11
!
“
bl
į
let
^>
%
Bload
,pė
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės
bilis nuo Chelsea gatvės ;W. Broadvay, So. Bostone.
lę palengvino tik labai,"“y’„S^®?8‘on-tel sekmadienį per stotį WBMS
Charlestown’e įlėkė i upę. i Prašome kitas organiza1090 kil. (netoli WBZ sto Flood Sq. Hardware Co.
trumpą
laiką.
.
J. ALEKNA, Prop.
Automobilyje važiavo jau-įcijas panašių parengimų neties) 9:30 iki 10:30 vai. ly 628 E.A. Broadvvay,
Todėl
šiuo
kreipiamės
Į
So.
navedžių pora Henri Gau- ruošti minėtą dieną,
te bus sekanti:
Tel.
SO
8-4148
visus tremtinius teisininkus, Sąrašai rėmėjų ir auko- 1— Muzika.
thier su žmona iš \V oonRengimo Komisija.
prasydami prisidėti prie jusiu bus skelbiami spaudo- 2— Dainos.
Socket, R. I., kurie buvo ve_________________
musų
kolegų Vokietijoj šel je.
dę prieš 18 valandų.
ledų PADENGTI
3— Magdutės Pasaka.
TeL SO 8-2805
pimo.
B.
Kalvaitis,
su savo draugais atvyko
Dorchesterietis
Anthony
Po
programos
prašome
DAKTARAS
KELIAI PAVOJINGI
Pas mus randasi visų Vo
Skautų Bičiulių Vardu.
Bostoną. Kartu su jauna
Ten terš praeitą savaitę nužu
J. L. Pašakarnis
vedžiais važiavo ir žuvo
XT
,
,. .
dė savo žmoną Martha. WAC kietijoj esančių teisininkų
t t
o
v
Nuo
sekmadienio
MassaGeriausias ir plačiausias
dalinio seržantę. Vėliau vy adresai. Norintieji juos su
upeje R. J. Lagasse, F. X. ,
j
OPTOMETRISTAS
TREMTINIAI PASIRYŽĘ
lietuviškai angliškas,
t
T> Jacob
t
v ir- chusetts keliai vra Hpadengti
ras nuėjo i policiją ir pasisa šelpti tiesioginiai ar per
Lanviere, Mrs. P.
.
angliškai lietuviškas
Ofiso valandos:
PAGYVINTI VEIKIMĄ
skyrių,
prašome
Miss Baillargeon, visi .. ledu ir labai pavojingi ma kė padaręs tą žmogžudystę musų
Nuo V ryto iki 7 vakaro
kreiptis šiuo adresu: Pr.
Seredomis:
Rhode Island.
, šinoms
... , ..ir pėstiems.
,
... Dėl sli- netekęs lygsvaros.
ŽODYNAS
Bostono Tremtinių Rate
Nuo 9 ryto iki 12 dien*
Kaip ta baisi nelaimė ivvJdz.ų kelių keliolika žmonių
Lembertas, 545 E. Broad
Įsigykite
šį
A.
Lalio
kapi

lio
valdybos
iniciatyva
sau

ko, policija ir gaisrininkai^“ 2u.V0 -,vj!,n?se nela'me- SEIMELIS SVARSTO
vay, So. Boston 27, Mass.
447 Broadway
talinį veikalą! Nauja lai
sio
13
d.
buvo
sukviestas
SO.
BOSTON, MASS.
tebespėlioja. Tos nelaimės,
° .,daugells 2momų buI° REKORDINĮ BIUDŽETĄ
Skyriaus Valdyba:
da su ištarimu, dviem da
visų
tremtinių
organizacijų
St Vaitkevičius,
liudininkų nėra.
Chelsea suzeis E
limis.
ir
visuomenės
veikėjų
pasi

Lembertas,
Pr.
Gubernatorius P. A. Devgatvė Charlestoune yra aištarimas. Po ilgesnių dis Neįrištas $12. įrištas $14.
Tel. AV 2-4026
K. Vembrė.
kiai nusagstyta raudonais SEKMADIENĮ GABIJOS er praeitos savaitės gale
Gaunamas
pas:
kusijų, prieita sekančių nu
Dr. John Repshis
žiburiais ir jos pakraščiais!
METINIS BANKETAS Įteikė seimeliui valstijos
tarimų
:
DR.
D.
PILKA
ĮDOMI
PASKAITA
prikrauta daug statomos
--------biudžeto projektą 271,355,LIETUVIS GYDYTOJAS
546 East Broad way
1. Išaiškinti galimybes
medžiagos. Matomai, auto-i Gabijos Choro metinis 898 dolerių sumoje. Biu
So.
Boston
27.
Mass.
Valandos: 2-4 ir 6-8
mobilio vairuotojas per ne- banketas Įvyksta ši sekma- džete siūloma sukelti apie Bostono Lietuvių Rašyto persiorganizuoti į Pasaulio
Nedėliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto
apdairumą nulėkė nuo iš- dieni, vasario 4 d., L. P. 48 milionus dolerių naujais jų Klubo sausio 27 d. su Lietuvių Bendruomenę, pri
ruoštą
paskaitą
“
Musų
sen

traukiant kuo didesnį skai
495 COLUMBIA ROAD
keltos gatvės žemyn tiesiai Draugijos svetainėj. Pia- ir padidintais mokesččiais.
tėvių
kilmės
problema
ir
is

FOURTH
ST.
JUNK
SHOP
arti Upham’s Corner
čių
seniau
gyvenančių
lie

Į upę, kur visi ir žuvo.
džia 6 vai. Choras svečius Dėl naujų mokesčių ir dėl
DORCHESTER,
MASS.
torinė
raida
per
5,000
me

tuvių ir jų organizacijų;
Dabar Atidarą Bizniui
—-----------------------; pavaišins ne tik banketuose padidėjusio biudžeto seime
tų” aplankė gausus lietuvių 2.
Sušaukti Naujosios Perkame Visokį Džionką ir
Lankėsi Prof. J. Puzinas i įprastais gardumynais, bet lyje eina karšti ginčai. Sa
būrys.
Paskaitą
skaitė
Dr.
Anglijos tremtinių atstovų
Vartotus Daėktus
______
i ir puikiomis solo ir viso ko, biudžetas metų bėgy
M.
Gimbutienė,
gi
ją
papil

pasitarimą
organizaciniams
Mokam Aukštas Kainas
dar turės padidėti.
Praeitą šeštadieni musųĮc^oro dainomis.
DR. D. PILKA
dė prof. J. Puzinas. Po pa ir kitiems klausimams ap
Už 100 sv. geležies 75c.
Įstaigoj lankėsi archeologas--------------------------skaitos buvo eilė paklausi tarti ;
S 1U 4
Ofiso Valandos:
Single matracas $1.00.
Lietuvio Išeivio
J. Puzinas, buvęs Vilniaus Šeštadienį Latvių
iU t
7
tr
Double matracas $2.00
3. Organizuoti moterų
Visuomeninis Teismas mų Į kuriuos prelegentė da
Universiteto
profesorius.
Plaukų matracas $2—$3
Dainininkų Koncertas
546 BROADVVAY
vė išsamius atsakymus. Pa sekcija, kuri tiesįocdniai ruSvečias atvyko iš PhiladelPopieros
100
sv.
$1.00
skaita vyko International pintųsi į vargą patekusiais
SO. BOSTON. MASS.
phijos į paskaitą ir sakei Latvi nacionalinės ope. Lietuvių Kultūros Rėmėjai nstituto Beacon St. patal- tautiečiais, nežiūrint kur jie
Telefonas:
SOUth Boston 1S2O
KLAUSKIT: MYER
pabusiąs Bostone porą die-i
Hertos Lusis ir rengia viešą lietuvio išeivio x)se, toli nuo lietuvių ap gyventų;
171 W. 4th SU kampas B St.
nų. Kartu su prof. Puzinu menininko Hugo gtrauso visuomeninį teismą, kuria gyventų vietovių. Tokios 4 Organizuoti jaunimo
TeL SO 8-9117
buvo atvykęs ir inžinierius koncertas Įvyks ši šeštadie me kaltintojais ir gynėjais paskaitos turėtų vykti So.
(6)
A. J. NAMAKSY
ir tuo sudaryti sąly
Dr. J. Gimbutas, kuris da ni, vasario 3 d., 7:30 vai. dalyvaus visa eilė musų vi Bostone, lietuvių klubo pa sekciją
gas
apjungti
visą
neorgani

REAL ESTATE A INSURANCE
bar grįžo iš New Yorko ir vakare, Dudley bažnyčios suomenės darbuotojų. Teis talpose, tuomet jose galėtų zuotą jaunimą:
VAISTAS
“
AZIVA
”
409 W. Broadway
vėl pastoviai gyvena Bosto salėje, netoli Dudley sto mas bus sekmadienį, kovo dalyvauti dar didesnis lie 5. Sudaryti komisiją iš
1— Vaistas nuo nudegimo <r
SOUTH BOSTON. MASS
11 d. Plačiau apie vietą ir
ne.
ties. Programoje latvių ir laiką bus pranešta vėliau. tuvių skaičius. Atrodo, kad studijuoti klausimą radio nuo nušutimo vandeniu.
Office Tel. SOboston 8-0948
kitų tautų kompozitorių kuBee.
27 ORIOLE STREBT
ir paties klubo interesas bu valandėlei įsteigti;
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų
W»t Roibury. Mase.
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
Iriniai. įžanga už auką pra- Adv. Bagočius Sveikino tų savo patalpose koncen
6. Sudaryti spaudos ko mostis.
Tel. PArkway 7-0402-M.
TALENTŲ VAKARAS gedant nuo 99 centų. Lietruoti kultūrinę lietuvių misiją sekti amerikiečių 3— Akių vaistas.
TV
iz
į tuviai turi gerą progą pa- Kiek pasveikęs adv. F. J. veiklą.
spaudą, o ypač tuos straips 4— Vaistas nuo kojų niežėji
Pp. Minkų Radio Kovpo-, žinti musų kaimynų latvių Bagočius sausio 20 d. per
nius, kurie teigiamai ar nei mo, pirštams, tarpupirštėms ir Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
racija si šeštadienį vakare menininkus.
SKAUTŲ PADĖKA
giamai atsiliepia apie Lie papirštėms.
savo žmoną atsiuntė sveiki
Dr. J. C. Seymour
5— Vaistas nuo galvos niežė
piliečių klube rengia didelį
tuvą ;
nimus LDD 21 kuopos narių
(LANDŽIUS)
“talentų vakarą,” kuriame
Reiškiame padėką tiems
7. Geresniam ryšio pa- jimo.
susirinkimui.
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
išgirsime mėgėjus muzikan“Garnys”
skautų bičiuliams, kurie laikymui, suorganizuoti pagelbsti.
tus, artistus, dainininkus ir
--------Vartoja vėliausios konstrukicijos
ŽODIS TEISININKAMS pirmieji atsiliepė į organi dirbtuvėse seniūnus;
7— Vaistas nuo inkstų skau
X-RAY Aparate
k. Šalia to bus šokiai ir: Atėjo naujas “Garnio’
zuojamą vajų, kad sūdanti
8. Pravesti plačią akciją, dėjimo.
Pritaiko Akinius
kitokie smagumai. Plačiau numeris, gaunamas musų Mieli Kolegos! Iš apie sąlygas musų skautų atsto kad tremtiniai stotų į se Reikalaukite šitų vaistų pa
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
prašome žiūrėti skelbimą. ofise, kaina 10c.
300 lietuvių teisininkų, atsi vybei su savo vėliavomis niau sukurtas musų tautie žymėtais numeriais. Kaina už
534 BROADWAY.
kiekvieną numerį $1.00. Pini
SO. BOSTON, MASS.
dūrusių tremtyje, didžioji dalyvauti 1951 metais orga čių organizacijas;
dalis išemigravo į USA. nizuojamam skautų sąskri 9. Surengti tremtinių ge gai, čekis ar money orderis iš
(51-1)
Tačiau tam tikra teisininkų dyje (jamboree) Austrijo radariams padėkos vakarą; kalno. Adresuokit:
DR. G. L. KILLORY
Joseph Machinskas
10. Stengtis pagyvinti
dalis, ligoniai ir nedarbin je, į kurį jie yra pakviesti
18 Tremont SL, Rimbai Baildiag
295 Silver Street
gieji, dar ir šiuo metu tebe- kaipo Lietuvos skautai. Ta Bostono lietuvių kulturinį
Kambarys 205
South Boston 27, Mass.
BOSTON. Tel. LA 3-2371
riame
ačiū
pp.
Jonui
Kasgyvenimą,
surengiant
dauvargsta
tremties
sąlygose
ar
IR LINKSMI ŠOKIAI
arba: SO 6-2044-J
PARSIDUODA
sanatorijose, be jokios vii- mauskui, pirkusiam dovanų giau viešų paskaitų, koncer
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
Rengia Lietuvių Radio Korporacija
IR NERVŲ LIGŲ
ties išemigruoti ar sukurti bilietų už $10: A. Ivai, Sta- tų:
Senas So. Bostono Lietuvių
Daro
Kraujo
Patikrinimą Santaokal
11. Paraginti tremtinius Piliečių Draugijos Namas,
Jei Reikia, Ihioda Pencillino
Šį šeštadienį, Vasario (Feb.) 3-čią
uoliai remti lietuvišką spau turis randasi prie 309 E St..
VALANDOS:
dą ir kitas kultūrines insti- South Bostone. Kaina—$15,000.
Nuo 9 iki 6 kasdien.
SO. BOSTONO LIETUVIU PIL. KLUBO SALĖJ
Šventadieniais uždaryta.
ucijas—chorą ir dramos kreiptis į South Bostono Lie
368 West Broad way
tuvių Piliečių Draugijos valdy BORIS BEVERAGE CO.
studiją;
Šį Sekmadienį
Pradžia 6 vai. vakare
12. Paraginti tremtinius, bą: 368 W. Broadvvay, South
(?) 220 E Street, South Boaton
Kilbasų ir kopusiu užkandžiai ir draugiški gėrimai
kad visi, be išimties, leistų Boston, Mass.
7 vai. vakare TALENTŲ KONTESTAS (Amateur
Pristato toniką, vyną ir viso
vaikus į šeštadienio litua APSIDRAUSK NUO
VASARIO (FEB.) 4 DIENĄ, 6 VAL. VAKARE
Night) su dovanom. Publika išrinks laimėtojus.
kios
rūšies alų baliams, vestu
nistikos mokyklą.
LIGOS IR NELAIMĖS
vėms į namus ir sales.
(-),
8 vai. šokiai prie ponuliarės ir linksmos
Už
$12
per
metus
gausi
ligoje
JONO DI R VELI O orkestros.
Savininkas:
$25 pašalpos savaitei
Aukos
Draugui
V.
Visi
Eikime
į
JUOZAS ARLAUSKAS
ŠOKIŲ KONTESTAS SU ĮDOMIOM DOVANOM:
Visais insurance reikalais
Gervickui
Gydyti
Telephone: SO 8-3141
kreipkitės į:
(n35)
1— Mamės ir Papės Polkos kontestas
arba namuose, 1650 Columbia
BRONIS KONTRIM
2— .Jaunimo Polkos kontestas
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8Papildomai aukojo šie
598 East Broadvay
3—Valso kontestas visiem
2414.
asmenys:
South Boston, Mass.
4— Tango kontestas visiem
J. Žemaitis, Geneva, III., TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483
Šokiai iki 12-tos vai. naktį. Tai paskutinį šeštadienį
LITHUANIAN
$10.
vakaro šokiai prieš Gavėnią. Vakaro vedėjas
FURNITURE CO.
LSS 20 kuopa Akron,
Bernardas Koritis.
Lietuviška Aptie
ieka APDRAUSTI
Ohio, $10.
Ateikit anksti, ilgai linksminkitės, o ant rytojaus
PERKRAUS
U. Trumpickas, Akron,
MT
Savininkas H. CABIT
SO.
BOSTONO
L.
P.
DRAUGIJOS
AUDITORIJOJ
TYTOJ AI
išsimiegosit, nes sekmadienis bus.
Ohio, $5.
(Tnnured
100 Dorchester Street
368 W. Broadway, So. Bo»tone
G. Salasevičius, Akron,
Movan)
Savo dalyvavimu paremsite lietuviškus sekmadieni
SOUTH BOSTON
nius programus finansiškai, ir tikrai smagiai pra
Ohio, $2.
Perkrauatom
TeL SO 8-4149
čia pat ir i to
Ohio, Mrs. C. Shwager,
leisite vakarą. Ateikit su draugais. Iki pasimaty
limas
vietaa.
Turim visokią vaistų. Siunčiam
mo šeštadienį! Įžanga $1.00 priskaitant taksus.
GABIJOS CHORAS VISŲ NUOŠIRDŽIAI LAUKS Chicago, III., ir M. Virbalas, net
Europon. Kalbam lietuviš
Saugi priežiūra,
kai. Patarnavimas mandagus;
Dorchester, Mass., po $2.
Steponas ir Valentina Minkai.
126 BROADWAT.
kainos nebrangios. Gyvename
J. Milickas, A. Gutaus
SO. BOSTON, MASS.
čia jau 20 metų.
Tel SOatk RnMna »-461t
kas, A. Lukoševičienė, A.
NUiUDfi SAVO ŽMONĄ

Talentų Kontestas

Gabijos Choro Banketą

*

