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NAUJAUSIAS VAR VĖLINIS KOM BERIS
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46 METAI

Kaip Sukelti Šešioliką Bilionų
Dolerių Ginklavimuisi?
Mokėsime D&ug Aukštesnius Mokesčius; Vyriausybės
Planas Numato Padengti Ginklavimosi Išlaidas
Iš Mokesčių; Siūlo Padidinti Visus
Dabartinius Mokesčius

Praeitą savaitę preziden
Korėjos fronte mūšiai ei- \Vokietijoj Paleido iš
Cechų Prezidentas
Trumanas pasiūlė kon
na prie Seoulo, nuo kurio i iz
nn *t
Policijos Priežiūroj tas
amerikiečių šarvuoti dali- Kalėjimo 29 AdCIILS*
gresui
uždėti ant gyventoNaujausias Amerikos varykliniu motoru varfoas bo m be ris gali lėkti 600 mylių per
...
.
. , jų naujus mokesčius ir paniai bėra penkių mylių atvalanda ir gali nuskristi kelis tūkstančius mylių su sunkia bombų našta. Bomberis
.
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P
ranesa
»
kad
kgjti dabartinius mokėsstūmė. Bet Jungtinių Tau- ^Ąmenkos okupacinė vai
vadinasi B-47.
Cechoslovakijos
pr<aidenia
kad krašt0 ^nklavi.
tų jėgos nesiveržia užimti džte
okietijoj paleido iš
1
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........................ ■..........................—
tas,
Klement
Gottwald,
esąs
m
•
:sia;ja<. ^,1,-L u,.,.
teritoriją Korėjoj, tik šie-kalėjimo 29 nacili karo kriPeronas Uismaugė Mažina Aliuminijaus\^[kom^ policijos pnežiu-ipadengti & mokesčių, neužkia sunaikinti įsiveržėlių
tame skaičiuje Kinai Atmeta
nų kariuomenę. Bombardamilionierių A 1 f r e d ą
J. T. Nutarimą'Ia Prensa Dienraštį !r Gumos Vartojimą\™£mo tbLeo ^^isS’ii° traukiant naujų paskolų ir
r
J
artimo draugo, buvusio uz- nestumiant krašto j inflia.
vimai iš oro ir šarvuotų da- į^uppą, didžiųjų vokiečių
sienių
reikalų mimsteno V. viją.
••
linių puolimai be paliovos |karo dirbtuvhĮ savininką, Praeitą ketvirtadienį Argentinos diktatūra, per \ ynausybė išleido patvar- Ciementis
pabėgįm0. Sako,
naikina priešą, o dėl atkirs- Kruppas ir kiti naciai pa Jungtinių Tautų seimas pri- jos valdomą laikraščių par kymą. kurs uždraudžia var-k Prahą atvyksta rusas Vatu keliu ir susisiekimo sun- le^i vasario 3 d. \ okiečių ėmė nutarimą dėl Kinijos davėjų uniją, privertė su- toti aliummijų ir natūralinę lerian Ą Zorin Maskvos Šią savaitę kongresas pra
kūmų kinus kankina badas karo kriminalistai buvo nu- kišimosi į Korėjos karą ir stoti seniausią ir itakingiau- gumą gamyboj daugelio NKVD valdininkas, kuris dėjo vyriausybės atstovų
apklausinėjimą dėl mokes
ir visokios ligos.
'teisti po karo už
vadina tą kišimąsi agresija šią opozicinį dienraštį Ar- daiktą. Patvarkymas įsvar- vadovavo Cechoslovakijos čių kėlimo. Iždo sekreto
ŠĮ antradienį dvi ameri-»prasižengimus. Kruppas bu- prieš Korėjos respubliką ir gentinoje, “La Prensa.” Pe- dija kelius simtus daiktų, perversmui 1948 metais, ir
kiečių tankų kolonos įsiver vo nuteistas kaipo vienas iš prieš Jungtinių Tautų jėgas, rono režimas jau senai ban- kurių gamybai aliuminijus his imsis pravesti Cechoslo- rius, John W. Snyder, iš
žė i priešo užnugarį, apsupo tų pramonininkų, kurie pa Nutarimas reikalauja, kadĮdė tą dienraštį pasmaugti ir guma nebebus vartojami. L-akijoj valymus komunistų dėstė tokį planą valstybės
tūkstančius kiniečių ir ga dėjo naciams įkopti į val kinų komunistai sulaikytų visokiomis priemonėmis, at Tas padaryta todėl, kad pai-tijoj, kad visokie “titi- pajamoms padidinti:
lybę jų išskerdė. JT karo džią, o paskui padėjo ap karo veiksmus Korėjoj.
imant iš laikraščio jo popie- ahumimjus ir natūralinė ninkai” ir nepriklausomy- Jis siūlo pakelti mokes
vadovybė siekia parodyti ginkluoti hitlerinę Vokieti
rio atsargas, užkraunant guma yra labai svarbios ka- b^s šalininkai butų iššluoti čius nuo atskirų asmenų pa
komunistinei Kinijai, kad ją ir iš nacių plėšimų užka- Pekino vyriausybė į šitą muitus ant laikraščio įvežto ro žaliavos ir jų neužtenka jg partijos ir valstybės apa- jamų po 4% nuo kiekvie
acresiia neaDsimoka” ir i riautuose kraštuose riebiai nutarimą atsiliepė ilgiausiu
,
popierio iš užrienii^ir kito- civilei ir karo gamybai. |rato.
no šimto dolerių pajamų,
pareiSKima, Kuriame «nu«g» kįajg suvaržvr.lis. r Bet tas Kartu sū vuO patvarkymu j
kada kinų geriausia kariuo pelnėsi.
po legališku atskaitymų.
menė bus sunaikinta Korė Kruppo ir kitų nacių karo tin.ų Tautu nutarimą vadi- nieko negelįrt laikraštis pS i,nSs u
Siūlo padidinti veik tris
joj, Pekinas gal bus linkęs kriminalistų paleidimas iš na neteisėtu ir beverčiu ir buvo p,a{iai jkaitomas ir
kartus taksus už automobi
geležies
kalėjimo susilaukė daug sako, kad Kinija neleis sa- jis nesudko pataikauti ge- nas.
kalbėti taikos kalbą.
Nevadoje Tęsiami lius, nuo 7 dolerių iki 20
JT jėgų ofensyvą Korė kritikos, ypač Prancūzijoj. ve uzbaidvti ir tęs karą Ko- nerolo Perono režimui. Bet
dolerių nuo fabrikų kainos,
joj eina visu frontu, bet vi
ie^;
_
_ _ _
dabar per laikraščių parda- Gelžkelių Streikas
I Praeitą ketvirtadienį Ne- pakelti gazolino taksus nuo
Dabai Jungtines Tautos v—u unjja dienraštis buvo
sur ji aprėžta, veržimasis MASKVA ATSAKĖ DĖL
I7L.; vados dykumoj, karo avia pusantro iki 3 centų už ga
pirmyn daromas atsargiai. “4 DIDŽIŲJŲ” DERYBŲ turės daryti išvadas iš savo priverstas sustoti ėjęs, nes
/ aranžuoja Ūkį cijos bandymų lauke, buvo lioną, daugiau negu padvi
nutarimo
ir
jau
pradeda
Pagal JT karo vadovybės
išsprogdinta ketvirta, pati gubinti taksus ant įvairių
ta unija pastatė negirdėtai
apskaičiavimą per paskuti Maskvos vyriausybė šį tartis, kokių priemonių im- sunkias sąlygas ir dienraštis Prieš savaitę laiko gelž- galingiausia atominė bom- elektrikinių prietaisų, kaip
,žj() -u iimti Ar .>La kelių tarnautojai, iešminin- ba? kuri supurtė Las Vegas radio, televizijos aparatai,
nes kelias dienas kiniečių pirmadienį atsakė į pasku tis prieš komunistinę Kinitinę
Vakarų
valstybių
notą
ją. kad ją privertus palikti p,.ensa„
kada dar kai, pradėjo staiga sirgti miestą 75 mylios atstu nuo šaldytuvai ir k., nuo 10 iki
nuostoliai siekia 16,643 vy
dėl
“
keturių
didžiųjų
”
mi

Korėją ramybėje.
„ėra žįnūma_
rų.
ir nebeateiti į darbą. Per bandymo vietos. Las Ve- 25 % jų kainos.
nisterių konferencijos. Sa
——---------------------------------------- '
. . - ištisą savaitę apie 100 gelž- gag mieste kai kuriuose na
ko, Maskvos atsakymas pa
Peronas te dienrašti uz- kelių centrų buvo suparali- mUOse langai išbiręjo nuo Cigaretų mokesčius iždo
MĖSOS JUODOJO
šalina
kai
kurias
kliūtis
to
Kur Dingo Cechų
smaugė todėl, kad prieš rin- žuoti. Šios savaitės pra- sukrėtimo. Atominės ener- sekretorius siūlo pakelti
TURGAUS NEBUS
kiai konferencijai susirink
trijų ju puse iki 5 do
V. Clementis? kimus diktatorius nenori džioje eilėje vietų iešminin- gjjos komisija įspėjo Las nuo
ti,
bet
kada
“
didieji
”
rink

Kainų
administratorius
leisti savo krašte nepriklau- kai pradėjo grįžti į darbą, Vegas gyventojus, kad ato lerių už 1,000 cigaretų, ar
sis,
dar
nėra
sutarta.
DiSalle sako, kad vyriausy
Iš Prahos praneša, kad somai spaudai skelbti tei bet užtat kitose vietose miniai bandymai bus tęsia- ba nuo 7 iki 10 centų už
bė imsis griežtų priemonių,
gelžkeliečiai staiga ‘ susir- mj jr patarė gyventojams pakelį. Degtinės mokesčiai
ten kur tai dingo, pabėgo singas žinias.
BROOKLYN,
N.
Y.
kad mėsos “juodasis tur
go. ’ New Yorko didmies- nebuti arti langų anksti ly butų pakelti nuo 9 iki 12
ar i kalėjimą liko padėtas,
dolerių už galioną, arba
tis ir eilė kitų miestų yra tą> prieš aušrą ‘
gus” nepasirodytų Ameri
Šų
k
=X
U
vfŠ
Floridoje
Iškrito
LSS
19
Kp.
Susirinkimas
koje, kaip jis veikė karo
veik visai atskirti nuo susi- §j antradienį rytą, prieš nuo $1.80 iki $2.40 už kvor
metais. Vyriausybė bėgy Susirinkimas įvyks šį lav Clementis, kuris po Jo Labai Daug Sniego siekimo su kitais miestais aušrą buvo daromas penk tą 100 laipsnių degtinės;
kelių dienų išleis patvarky penktadienį, vasario 9 d., no Masariko nužudymo ar
gelžkeliais.
Las jg ejiės atominis sprog- alaus mokesčiai butų pakel
mus dėl gyvulių skerdimo 7:30 vai. vakaro, Lietuvių savižudystės buvo perėmęs Po visą Ameriką didelės Gelžkeliečių unijos, šir-Mjmmas bėgyje 11 dienų, ti nuo 8 iki 12 dolerių už
Atletų Kiubo patalpose, 168 užsienių reikalų ministeri sniego audros pridarė žmo dingai ar ne, smerkia tokįl jjs gkaidriai nušvietė dyku bačką (31 galionas).
priežiūros.
Marcy Avė. Visi kuopos ją. Jo namas Prahoje yra nėms nemažai nuostolių. laukinį gelžkeliečių streiką mos padangę
Vyriausybės atstovai ska
nariai
ir prijaučiantieji apstatytas policija, iš to Sniegas iškrito ir Floridoj, ir kviečia savo narius grįžti
POPIEŽIUS LIEPIA
tina kongresą greitai priim
NETIKĖTI STEBUKLAMS kviečiami atsilankyti.
spėjama, kad buvęs užsie tos valstijos šiaurinė dalis į darbą. Vyriausybė sako,
ti naujų taksų įstatymus,
KARIAUJA KORĖJOJ
Sekretorius.
nių reikalų ministeris esąs buvo padengta storu sniego kad gelžkeliečiai, nors yra
kad juo mažiau ginklavimo
organizuoti,
bet
nediscipli-|
Popiežius įspėjo katali
pabėgęs į užsienius. Už sluoksniu, o pietinėj Flori
si išlaidų reikėtų dengti iš
MOBILIZUOJA - VYRUS
kus visame pasaulyje neti
sieniuose betgi jis dar ne- dos dalyje, net iki Tampos nuoti ir reikalau ja per teis
paskolų. Bet kongrese dėl
kėti i stebuklus, kurie netu
mą
jų
kaltąsias
unijas,
ku

asiskelbė.
ir St. Petersburge, pasirodė
mokesčių kėlimo yra dide
ri bažnyčios pripažinimo,
V. Clementis buvo paša sniegas, ko ten niekada ne rios savo narių nemoka dis-i
lis nuomonių skirtumas ir
kaipo tikri stebuklai. Sako,
ciplinuoti, nubausti. Dery
lintas iš užsienių reikalų būdavo.
prezidento pasiūlymas dar
kad pastaraisiais metais
ministerio vietos už “buržu Dėl užsnigtų kelių įvyko bos su gelžkelių kompanijo
tik pradėtas svarstyti.
žmonės pasidarė lengvatiazinį nacionalizmą,” kaip daug nelaimių. Po visų mis irgi eina, bet labai lė
kiškesni ir dažnai tiki į vi
ten krikštijama palinkimas kraštą priskaitoma virš 200 tai. Iš viso “serga” apie |
Išteisino Neteisingai
sokias “vizijas,” stebuklus
pasekti Jugoslavijos Tito. žmonių, kurie žuvo įvairio 12,000 iešmininkų.
Apkaltintą Karininką
ir kitokius viršgamtiškus
Šį
antradienį
rytinėse
|
se nelaimėse. įvykusiose dėl
reiškinius, kuriems nėra jo
valstijose gelžkeliečiai “pa
sniego gausumo.
ARABŲ LYGA RŪPINSIS
kio pateisinimo. Kada baž
gijo” ir darbas gelžkelių I
Karo aviacijos sekreto
IŠVIET1NTAIS ARABAIS
nyčia randa kur reikalo ste
mazguose prasideda normarius, Thomas K. Finletter,
Streikuoja Laivu Krovėjai liškas. Bet ir po grįžimo]
buklus pripažinti, tada ir
paskelbė, kad kaltinimai iš
Arabų Lygos valstybės
tikintieji yra kviečiami to
į darbą liks dar ilgam lai
kelti prieš aviacijos kapito
sutiko pradėti rūpintis iš- Didžiajame Anglijos uos kui susitvenkusių vagonų, |
kiems stebuklams tikėti.
ną, negrą Charles A. Hill
vietintaisiais iš Palestino te Liverpool sustreikavo pašto siuntinių ir sandėliuo
Jr.,
kad jis esąs nelojalus
arabais, kurie du metai yra laivų krovėjai.
ITALŲ PREMJERAS
5,000 se sukrautų prekių.
ir turįs kokius tai ryšius su
ATVYKS AMERIKON
išvaryti iš savo gimtosios krovėjų metė darbų ir subolševikuojančiais elemen
Palestinos. Tokių išvietin- paraližavo visą prekių ju Wallace’ai ir Brovrder’iai
tais, pasirodė visai be pa
tų arabų yra virš 700,000 dėjimą. Vyriausybė sako,
Italijos ministerių pirmi
Rytinėj Europoj Nyksta |
mato. Tam karininkui bu
žmonių. 400,000 tų arabų kad į laivų krovėjus pada
ninkas, Alcide de Gasperi,
Mirusiojo Turkijos preziden
šio mėnesio gale lankysis Mrs. Anna Rosenberg. krašto rado prieglaudą Transjor- rė įteką bolševikų propa Rytinėj Europoj paskuti to Ataturko duktė (įdukrin vo pasiūlyta arba pasitrauk
Amerikoje tartis su musų gynimo sekretoriaus padėjė danijoj, 200,000 yra Egyp- ganda ir bolševikai deda vi nieji Wallace’ai ir Brow- ta), Sabiha (iokren, 36 metu ti iš karo aviacijos, arba
vynausybe. Bostono mies ja. liudijo kongrese ir pasisa- to valdomoj Gaza teritori sas pastangas trukdyti Ang der’iai baigia galutinai iš moteris, yra karo artatnrė ir skųstis savo vyresnybei dėl
tas jį pakvietė atsilankyti kė prieš šaukimą į karo tar- joj, kiti yra išsimėtę po Si- lijos ūkio gyvenimą, kad nykti bolševikiškuose Kalė dabar iivvko į Korėją su tur jam metamų kaltinimų. Ka
Bostone. Jis gauna ir dau-' nybą veteranu. Bent šiuo tar- piją, Lebanoną ir kitas ara- tuo keliu sutrukdžius krašto jimuose ir koncentracijos ką karišku daliniu dalyvauti rininkas ieškojo teisybės ir
buvo išteisintas.
Į kautynėse.
stovyklose.
giau pakvietimų.
J pu ji siūlo veteranę nešaukti, bų valstybes.
Ginklavimąsi.

Puslapis Antras

Nr. 6, Vasario ?, 1951

KELEIVIS, gp. BOSTON
amerikiečiai bolševi k v nelaisvėje

pino paklusniuosius bolševi.-t”
1 kus ir jie dabar nutarė “ap• D.
v D. Eise.,liower
is pra-,.,
isivalyti —mesti patylomis
rolas
visus įtartus neeita. ketvirtadieni padare, ;£tikimvlmeje Maskvos dik-

Ei$enhower’io Rarportas

BE KOMENTARŲ
I bet organizuotai — galima j
“Draugas” (Nr. 22) at-1 ** ““ pad”ytii"
. . i

spausdino sekančią žinutę Kanados Montrealvje ir
“Komjaunuoliai i Kuni- Toronto jau issteigė Mažogus,” kurioj tvirtinama, kad .^ Lietuvos Bičiulių Draugijos. Ir Omahos lietuvių
“Čechoslovakijoje 90 pro
kolonijoje taipgi yra įsistei
centų parapijų esant be ku
gusi panaši draugija. Ka
nigų, komunistinė vyriausy
bė įsteigė savas ‘kunigų” se žin, kaip ten su ta musų
minarijas Prahoje ir Press- Amerikos lietuvių sostine
burge.
Jose ‘mokosi’ apie Chicaga, su miestais kur lie
800 komjaunuolių, kurie po tuvių tūkstančiai?
dviejų studijų metų bus
Anot P. Lėlio, Mažosios į
‘įšvęsti’ kunigais, šiems en- Lietuvos Taryba, leidusi sa
kavedistiškriems kunigams vo laikraštį “Keleivį,” turė
duotas leidimas ir šeimas su
jo jį dėl lėšų stokos sustab
kurti.”
dyti, nors jam leisti reikėtų
Mums čia mažiau rupi, tik 15-20 dolerių kas mė
kad naujieji “enkavedistiš- nuo.
Taip budime savo į
ki kunigai” galėsią šeimas krašto reikalų sargybose!

pranešimą kongresui.

Ge-|tatwiui

abejojanįius

' nerolas, susipažinęs su Eu ir svyruojančius. Valymas
ropos tautų pasiruošimu ir bandoma vykinti be triukš
pasiryžimu gintis, aiškiai mo, bet apie triukšmą pasi
pasisakė prieš tuos politi rūpins bolševikų priešai__ _
kierius, kurie siūlo aprėžti
prezidento galią siųsti į už Kaip matome, ne viskas
jūrius Amerikos kariuome gera ir Maskvos penktojoj
kolonoj. Kur žiauri čekis
nę.
Pagrindinė generolo
to
ranka nesiekia, bolševikų
Eisenhower’io
pranešimo
pasekėjai kartais ima ir
idėja buvo ta, kad Vakaru pradeda patys savarankiai
Europos ir Amerikos gyni
masis yra bendras laisvųjų galvoti, o iš galvojimo daro
visai nestaliniškas išvadas.
tautų reikalas.
Bendras gynimasis reika Kompartijų didžiausia pro
lauja vieningumo, susitari blema yra, kaip atpratinti
šitą paveikslą paskelbė bolševikai, jie sako, kad tai esą Amerikos kareiviai ir karininkai pakliuėę į kinų bels n ikų neiaisvę Korėjoj.
sukurti, čia nieko ypatingo,
mo ir jėgų bendrinimo. To žmones nuo galvojimo, kad
bet itin svarbu butų žinoti ANT VĖŽIENOS
dėl generolas perspėjo jie virstų automatais? Žiū
rėkit, kaip ramu lietuviška
kur dingo 90'7 čechoslova- SUKLUPO
daužyti jos pramonės cen Amerikos vadus prieš visus me Amerikos bolševizmo
kijos kunigų? “Laisvė” ir
trus, ar gal panaudoti na nesantaikos kurstytojus ir bare. kur žmonės senai vir
Naujienos” (Nr. 24) sa
“Vilnis” tikrai žino kur jie
cionalinę Kinijos kariuome pasmerkė kiršintojus prieš to papūgomis, užsimerkę
dingo, tik iš didelės tole vo įžanginiame rašo:
nę iš Formozos kovai prieš kitas tautas.
kaJungtinių
Tautų
organiJie
kariauja
ir
grasina
n<*komunistus
“
Muitų
Įstaigos
viršininkas
rancijos ir kuklumo to ne
Amerika, be abejonės, kartoja Maskvos išmintis ir
y
apie maištų kėlimą net ir
\Vashingtone su iždo sekre racijos seimas praeitą sa- iu! Panašią nuomonę atpasako.
—S. D. turės dėtis prie Europos gy nebesvajoja.
toriaus pritarimu uždraudė vaitę. ketvirtadienį, 44 ba!- stovavo ir kai kurios kitos
_________________
nimo savo vyrais, bet šiuo
x
rusų vėžienos (vėžių mėsos) Į sais prieš 7 balsus ir 9 susi- Azijos tautos, vadovaujant
metu
svarbiausias reikalas
GR|ŽTA SŪNŪS
Įvežimą i Jungtines Valsty laikius, priėmė nutarimą, Indijai, kurios irgi baukštė- NAUJI LIETUVIŲ
yra padėti Europos tautoms Atominiai Bandymai
PALAIDŪNAS
bes. kadangi ją gamina prie
kuriame kaltina komunisti- si, kad pasmerkus kinų koir užimti joms Užpraetios ir praeitos sa
TRANSPORTAI apsiginkluoti
Sausio 24 d. Anglijoj, vartos darbas ... tai ne eko nę Kiniją už papildytą ag- munistus pasaulis eis į didįprideramą vietą bendrame vaitės atominių ginklų ban
Southampton uoste į Ame nominė sankcija (bausmė), o i esi ją prieš Korėją. JT sei-'iį karą. Bet nepasmerkigynimosi
fronte.
dymai Nevadoj nuaidėjo po
Sausio 24 d. laivu “General
riką plaukiantin laivan įli tik vykdymas įstatymo, kuris mas savo rezoliucijoj pir- mas kinų komunistinio rėži-; ^gfįt'r
7
New
*
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Reikia
tikėtis,
kad
gen.
visą Ameriką ir po visą pla
liepia
neleisti
i
Amerikos
rin

Yorką atplaupo amerikietis Arden Perin.
miausiai
sako,
kad
tos
ormo
butų
buvęs
moralinis
Į
k
e
jį
et
ūviai
iš
E
Eisenhower
pranešimas
ir
ką vergų ir kalinių darbo
Europos:
tųjį pasaulį. Kalifornijos
Kaip praneša New Yorko produktų.”
ganizacijos saugumo tary-' bankrotas, bailus bandymas
patarimas
privers
nutilti
ir kitų vietovių seismogra
Juozas Arstikvs. Elena Ber
laikraščiai, tai esąs tas pats
dėl nevieningumo di-■ išsisukti nuo atsakomybės.
•
ha.
Ta proga laikraštis pri
notienė, Vincas Briedaitis, Pet- kranklius, kurie siūlo bėgti fai užregistravo stiprų že
Perinąs, kurs pardavęs New
narių tarpe, negali
Kas dabar seks iŠ Jung- ras Celiesius. Juozas Gudaitis, iš Europos ir Azijos, arba mės sukrėtimą. Las Vegas,
Yorke turėtą namą ir drau mena, kad vykusieji perei pasisakyti dėl Korėjos likiNikoae-1 siūlo bendrą gynimąsi Eu- artimiausio nuo bandymų
ge su žmona ir šgšiu mėne tais metais uostų darbinin mo, o kadaneri komunisti-! tinių Tautų organizacijos Edmundas Jankauskas,
; či_!mas Jodka, Martinas Kavolis, ropos Vakaraose apstatyti lauko miesto gyventojai tu
OIcaRViiią j
' nutarimo?
sių kūdikiu vyko Į Rusiją, kų atsisakymai iškrauti iŠ . ’ ...
vyriausybė
neklausimą duos Kinijos iMarba Noreikienė, Gustavas kitoms tautoms ne visada rėjo progos stebėti padankad tenai nuolatos apsigy laivų Rusijos vergų darbo ne'_ Kmijo
JT pasiūlytų karo į
gėse šiurpią šviesą ir girdė
pagaliau ofičiaHa'i
privertė į PP.a!iai.bų
11?m
komunistinė vyriausybė. Jei Petersonas. Edvardas Rizleris, priimtinomis sąlygomis.
venti. Jis nuvyko į Suomi prekes,
Amerikos^valdžią
Korėjoj, tai Jung-j..'
Agota šalnaitis ir Vytautas
x
jo toli nuaidėjusi sprogimą.
- -p
•
i iv” ji norės paklausyti
Jungtiją, bet čia leidimo Įvažiuoti
tiniu
Tautu seimą? skelbia'/.
__ .Skrubutoms.
Atominių ginklų bandy
Badas Indijoj
nių Tautų organizacijos nu
į Sovietų “rojų” jis negavo, pripažinti faktą, kad Sovie komunistinę
esant
mai
daromi “įprasta tvar
jam buvo prikišta, kad jis tų Sąjungoje yra naudoja kalta dėl oapildvmo agre- tarimo, ji gali sulaikyti ka- Sausio 31 d. laivu “General
Indijos žmonėms gresia ka,” kaipo dalis ginklų to
prievartos
darbas.
nepripažįstą® “linijos” ir mas
sijos ir dėl pagalbos duoto: lą Korėjoj ir niekas nebus Batchford” Į New Yorką at- badas. Ne pirmą ir ne pas bulinimo ir gerinimo pro
Prievartos
darbas
rusuose
priešingas, kad su Kinija plaukė šie lietuviai:
esąs kritikavęs Amerikos
kutinį kartą Indijoj žmonės
šiaurinės
Korėjos
agreso
susitarta dėl jos teisių Ema Andnekus, Juozas Ale- badauja. Prieš kelis metus gramos. Bet ir Maskvos
kompartiją. Penkias savai pirmon eilėn smerkiamas riams. JT seimą? kviečia butų
!
tes Perinąs gyveno Prahoj laisvųjų kraštų darbininkų komunistinės Kinijos vy- ir interesų apsaugos Korė- junas, Luiza Balikėnas. Vincas apie trys milionai žmonių diktatoriai gerai padarys,
jei Nevados bandymus iš
įjoj. Bet jei kinų komunis- Butkus. Česlovas Butkus. Sofija Indijoj mirė nuo bado.
ir vargais negalais ištruko ir jų organizacijų: o tai ro riausvbe išakyti savo
. .
jtai tęs karą, tada kils čižauskaitė. Viktoras Dabušis. Prezidentas Trumanas ke girs ir sustos žaidę pasau
iš to krašto ir be pinigų ir do kokio pobūdžio yra Sonuomenei
#ulaik>-u
k
a
i
’
oj«
3anĮccij,,” klausimas. Tos Brnni“’ Gadeilks. Stasys Gelio taika savo beprotišku
be gražių sapnų, kad komu vietų tvarka, kuri dangsto-; veiksmus prieš JT jėgas.
ta siūlyti kongresui, kad In svetimų žemių grobišiavi.
s
u
butj
ekono
jgecka
?
.
Vytautas
Giedraitis.
nistų valdomoj Rusijoj gra si dirbančiųjų reikalais iri
Ko.!?joj- .
....
minės ir militarinės, žiūrint
</»•
Gnkš.s sta- dijai butų duodama iki dve mu. Kitaip, bolševikiškos
žu ir gera, ir atvyko į Ang veikia jų vardu.
jų milionų tonų maisto iš
“mesianizmas”
liją. Lipdamas Į laivą jis
vo pasirvžima tęsti pasi- [ei^.a
‘
hor kar?Juo2as Kimbizauskas- Jonas Amerikos maisto atsargu. diktatūros
gali
sutirpti
atominėj kait
Korė- kelt.1 .karą Azijoj, bet karoįKavaliunas. Jonas Kemeklis, Prezidentas siūlys maistą
anglų laikraštininkams pa
priešinimą
agresijai
Kas Pradėjo
sukėlimas priklauso \isada Bronius Kviklys. Alfonsas Lau- dovanoti ir jokių politinių roj.
reiškė :
x
joj: šaukia visas valstybes
Knygas
Spausdinti?
adreso
'
nuo
puoliko,
o
ne
nuo
to.
rinavičius.
Zinaida
Makejevas,
sąlygų
su
šita
dovana
ne
“Aš mačiau kaip komunis
neduoti pagalbos
,
.
.
i- vkuris ryžtasi
Menkeliunas. Stasė Ne rišti. Dovanos davimą tu Vasario 16 Artėjant
_
_gintis. Jei ko-į'Juozas
€
tinėj tvarkoj žmonės gyvena
riams, kurie užpuolė Korė-'
Visi esame girdėję, kad ją. ir įgalioja vieną skirtą ’munistinė Kinija ir jos bo-; šukaitytė. Jurgis Palubinskas, rės spręsti kongresas, kuris Visos lietuviškosios kolo
Prahoje. Nieko daugiau, tik
sai Maskvoje karo Šiuo me- Juozas Puida. Jonas Pūras. Anpasipiktinimą ir pasišlykštė pirmas spausdinto žodžio
komitetą aiškinti, kokių pa tu dar nenori, didžiojo karo i tanas Rašytinis. Pranas Styr- tuo nutarimu padarytų apie nijos po plačiąją Ameriką
jimą ši tvarka sukelia žmo išradėjas buvo Jonas Gupildomų priemonių tenka Azijoj nebus. O jeigu bol-!^ Martinas Sudnagis. Emili- 180 milionų dolerių išlaidų. ruošiasi minėti Lietuvos ne
guje. Aš jau ne komunistas. tenbergas, bet ne visi žino
Reikalą kiek drumsčia priklausomybės šventę. Ma
Aš grįžtu į Ameriką ir nie me, kada jis gyveno, kada imtis Korėjoj, kad pasiprie ševikiškasis “pasaulis” yra ja Tamošaitienė, Juozas Truskusiniais mitingais, meniniais
kur niekados iš jos neišvvk- piraną knygą atspausdino ir šinus agresijai, o kaliu pa pasiryzęs eiti prie jėgų ban-« * • Petras Valaitis čr Juozas įtarimas, kad Indijoj badas,
brėžia. kad JT tikslas Ko
kaip ir didysis Rusijos ba parengimais ir kitokiais bu
siu. Aš pradėsiu naują gy
kaip spausdintas žodis pla rėjoj yra taikos atstatymas dymo pasauliniu mastu, tai
das 1932-33 metais, yra dais prisiminsime musų tau
venimą.”
jokios
nuolaidos
karo
neiš

tinosi pasaulyje.
ir Korėjos klausimo iš
Juo didesnė bus Tavo “žmogaus ranka padaly tos Laisvės Dieną ir kartu
Visa Perino bėda, kad jis
vengs.
juo tas.” Indija, norėdama pa priminsime pasauliui, kad
“Keleivio” kalendoriuje sprendimas taikiomis prie kai paaiškės
tik Prahoje pasišlykštėjo
monėmis. Tuo tikslu nu
kenkti savo kaimynui Pa- musų tautai dabar, po di
bolševikine tvarka. Jei jis 1951 metams yra sudėta
nistų
laikysena
po
J.
taukj
ng
a
_
Aukas
priima
Amepriima
matomos ir toliau derybos
kistanui, atsisako pirkti iš džiojo demokratjių laimėji
butų patekęs į tikruosius pirmųjų dvejų šimtų metų
mo,
bus
aiški
įamasi,
—
mistine Kinija,
7”
Petuvių Taryba ir jo; to kaimyno medvilnę ir mo. piktas kaimynas atėmė
Kinija, jeivs
stalininius Sovietus, jis ten knygų spausdinimo istorija, su komunistine
ji norės daryti karo Daliau-!blokuotl Kinl]o? uostus’ ar ^at-____________
džiutą ir nemažai savo že laisvę ir ją pavergė.
butų “pradėjęs naują gyve ypač nurodant, kada ir ko
bas.
mės skiria tiems produk Lietuvos laisvės kovai pa
PREZIDENTAS PASITINKA GENEROLĄ
nimą” kur nors Sibire ir ne kios knygos buvo spausdin
tams auginti. Indija atsisa remti visi lietuviai kviečia
reikėtų dabar jam vargti tos Lietuvoje bėgyje dvejų! Toks trumpai suglaustas
ko pirkti ir duoną iš Pakis mi prisidėti savo aukomis.
šimtų metų po spaudos iš yra JT organizacijos nuta
kapitalistinėj Amerikoj.
tano, nors tas kraštas jai Kai kas klausia, ar galima
radimo. Verta susipažinti rimas dėl Korėjos ir dėl ko
siūlė duoną pirkti prieina pinigais Lietuvą išvaduoti?
su ta knygų spausdinimo is munistinės Kinijos įsikiši
IR VĖL TUO PAČIU
Atsakymas į tokį klausimi)
momis sąlygomis.
torija. Joje yra įdėta, ka mo į Korėjos karą.
KLAUSIMU
yra
tas: Pinigais Lietuvai
Ar rėmimas Indijos ne
da pirma spausdinta knyga Tas nutarimas pasako tą,
“Naujienose” (Nr. 21) P. pasirodė Anglijoj, Prancū
bus paskatinimas Indijos laisvės nenupirksime, bet
ką
reikėjo
pasakyti.
Ko

Lelis rašo apie Mažosios zijoj, Italijoj, Amerikoj ir
vadams pagriežtinti jų ko jei mes neklabensime di
munistinė
Kinija,
kuri
sako

Lietuvos reikalus sąryšy su kituose kraštuose.
vą prieš Pakistaną dėl Kaš- džiųjų galybių durų, jei ne
si
norinti
įeiti
pilnateisiu
prisiminsime musų šalies
Klaipėdos krašto atvadavi
miro provincijos?
nariu
į
Jungtinių
Tautų
or

aukštiesiems
pareigūnams,
“Keleivio” kalendoriuje
mo sukaktuvėmis. Kai kur
x
ganizaciją,
pasiuntė
savo
jei nesukelsime susidomėji
toji sukaktis sukėlė gražių yra daug įvairiausių skaity
Titizma* Italijoj
kariuomenę
į
Korėją
ka

mo Lietuvos klausimu Ame*
patriotinių minčių ir pabėrė mų, informacijų, eilių, pa
Italijos komunistų parti rikos visuomenėje, Lietuvos
daug dar gražesnių gintari tarimų ir plati kalendorinė riauti prieš Jungtinių Taujoj
iškilo didelė krizė. Du reikalas gali būti “užmirš
nių žodžių. Bet P. Lelis sa dalis. Dabar laikas kalen-01! ten pasiųstas jėgas. Kižymus vadai, Valdo Magna- tas” kaip tik tada, kada bus
komunistai kariauja
vo rašinio vienoje vietoje dorių užsisakyti. Kaina 50'niJ
prieš
JT
ir
sakosi
norį
būti
ni ir Aldo Cucchio, iš par planuojama dabar paverg
centų. Pinigus ir užsaky
štai ką sako:
tos organizacijos nariu, ki
tijos pabėgo, o kartu su jais tųjų Europos tautų likimas.
mus prašome siųsti:
"Šiandien mažalietuvlai
taip sakant, jie nori su areina ir “raudoniausia” Ita Kad butume gyvi, kad

Kinija Pasmerkta

ei—

skursta tremtyje Vokietijoje,
jie nėra nei IRO globojami,
nei turi teisę emigruoti. Jie
palikti savo likimui visų ap
leisti. vokiečių neapkenčiami.
Ar mes, didlietuviai, negali
me nieko jiems padėti? ži
noma, pavieni asmenys ne
daug ką galės jiems padėti,

“KELEIVIS”

motomis prasilaužti pro .JT
organizacijos duris ir atsi
sėsti prie bendrojo visų tau
tų stalo.
Pakalbinkime kaimynus ir
Prieš priimant tą nutari
mą
kinų komunistai grasi
draugus užsisakyti “Kelei
no, kad, jei jie bus pa
vi”. Kaina metams $3.
smerkti, tai tas reikš karą.

636 East Broadway
So. Boston 27, Mass.

Trumanas nuvyko į aerodromą pasitikti iš
Europai gr|fc»! generolą Eisenhowerį, kuris praeitą sa
vaitę davt raportą kongresui ir kalbėjo per radio į visą
tautą.
__ ___i i.

lijos
provincija,
Reggio
Emilia. Pabėgusieji vadai
sako, kad Rusijos imperia
lizmas gali būti Italijai taip
pat pavojingas, kaip ir “va

butume visada akyse tų, ku
riems teks spręsti paverg
tosios Europos atstatymą,
kad visi jaustų, jog esame
kovingi ir nusistatę išgauti

karų imperializmas.”

laisvę musų tautai, turime

Tokia baisi titinė “erezi- veikti, turime varyti propasukėlė Į kojas visus Sta- gandą, o tam reikia lėšų.

*
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

bostot

Puslapis Trečias

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Kas Nauja Brooklyne

LANKO

ROOSEVELTO KAPy

sų tautos reikalais, tai gra
žus, sveikinantis reiškinys.

KAS SKAITO, RAM
TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje

0 rgan izacij ų vadovybės
rodo sektiną sutarimo pa
Socialdemokratai Paminėjo lyginti maža dalis lėšų skirSeminarijai $1,704. Ne
vyzdį. Dabar bus eilė tų Ką Pasako Parapijinės
Klaipados Krašto
ta Klaipėdos krašto lietu
Atskaitos
lietuvių
marijonų turimai, o
organizacijų nariams ir ne
Atvadavimą
viškoms mokykloms. Bet tie
organizuotiems lietuviams , Kasmet sausio mėnesi pa- arkidioeezijos seminarijai.
pinigai
Lietuvai
nežuvo,
nes
’
Misijoms $1,007.30.
Sausio 19 d. Lietuvių So- ..
. . .
. ..
,
parodyti gerą valią ir dėtis rapijonai gauna savo parū
Nuo karo nukentėjusiems
cialdemokratų Sąjungos 19 }** sudetl.<
mokyklų roopite bendro darbo. Vasa- pijos atskaitas. Mažai kas
$750.
Ne BALF’ui, ne liekuopa Brooklyne turėjo sa- “ ' R,1
5,1 dĄ
rio 16 d. minėjimas tebūnie j jas tesigilina, o dar ma-Llviamc
to mėnesini susirinkimą, k?a?t<! 1,letuv,sk°5 mokyklos
tuo akstinu. Kaip butų gra- žiau kas iš ju daro atitinka- tu * „ foJdu? I Ut,,vd-d
kuriame gana daug kuopos oau?' dau- jaun- .!,?tuv;«l
žu, iei butu Įgyvendintas mas išvadai O tuo tarnu
Į0I}dui. Lietuviai
t
ūkis
‘
‘
Visi
lietuviai
i
Va
**
♦
i
V*
°
tuo
vai
pu
tremtiniai
jiems
narių atsilankė. Susirinki- ^zino a,lBų tauuu’
-alus. Visi lietuviai į \a- tos atskaitos yra dėmesio
tek -aZ, mo, iškiek fondo
Įėjo
dorais,
tvirtais
ir
dau

sario 16 d. minėjimą!”
mą atidarė kuopos pirmi
vertos tiek parapijonų, tieki Kataliku akcijai $225.
i
Dzūkas.
ninkas drg. Glaveskas ir su gelis net aukštai išmokslinir
pašaliečių. Visiems svar
sirinkimui pirmininkauti iš tais lietuviais. Su dėkingu
bu
ir Įdomu matyti, kad »L Kunigų ligonių fondui
JACKSONV1LLE, FLA. parapijų iždus suplaukia la-,$160. Reiškia kunigams lirinktas drg. Antanas Ma- mu ir pasididžiavimu Klai
pėdos krašto mokykloms ir
čionis.
bai didelės sumos pinigų, 'goniams fondas reikalingas
Mite Petronėlė Olekniene Toliau svarbu ir Įdomu pa- ir toks fondas yra, o bažnyPačioje pradžioje aptarti jų mokytojams kiekvienas
kuopos organizacijos reika- ten, buvęs
. ».mokinys tai priSausio 20 d 1951 metų
^am ’r kokios sumos tiniams tarnams toks fon
lai. Kuopos atstovai ALT va,° P' ‘Pazm“čia mirė Petronėlė Olekni<š!^^le,idžia™°s;
das nereikalingas ir tokio
-J. V.
New Yorko skyriuje drau
Paimkime Chicagos lietu fondo nėra.
nė, po pirmuoju vyru God
gai J. Valaitis Sr. ir P.
Loyola medicinos mokyk
leuskienė, o po tėvais Žile- vių šv. Jurgio parapijos at
Kriaučiukas davė praneši CAMBRIDGE, MASS.
lai
$100.
vičaitė, kilimo iš Telšių. Ji skaitą. Primintina, kad tai
mus apie paskutini ALT
šv. Tėvui $533.50.
mirė sulaukusi 72 metų am seniausia ir viena iš di
Ne\v Yorko skyriaus visuo
šv. žemei $60.
Gėda Klubui
Mrs. Eleanor Roosevelt ir 12 mėty berniukas, Larry Mcžiaus. Velionė visai jaunu džiausių Chicagos lietuvių
tiną susirinkimą, kuriame
Kataliku universitetui
Kenzie. “dešimtuką žygio” berniukas, bendrai lanko mi
tė atvyko Į šią šalį, buvo iš parapijų.
buvo aptarti Vasario 16-tos Sausio 28 d. Įvyko Lietu$40.
rusiojo prezidento Franklin Delano Roosevelt'o kapą.
tekėjusi už A. Godleusko, Dabar parapijonams iš
Nevr Yorke iškilmių reika- V1M Piliečių Klubo, Main
Toliau va ypatingos išlai
Prezidentas Rooseveltas buvo kūrėjas “March of Dimes”
pavyzdingai išauklėjo šei dalinta atskaita parodo,
lai. Šis minėjimas Įvyks St-» na,iV susirinkimas. Po.
fondo, iš kurio gydomi vaiky paralyžių sergantieji ir ty
myną, sūnų Walteri ir duk kad praėjusiais 1950 metais dos:
vasario 18 d., sekmadieni, metinių apyskaitų praneši-,
Bažnyčios laikrodžiui ir
rinėjama ta liga.
terį Stellą. Duktė, Mrs. S. ta parapija pajamų turėjo
3:30 vai., Webster Hali, 171 ir nauJos valdybos pri-į
varpams $2,468.
Eouding, buvo lėktuvu at $64,531.38.
New Yorke. Socialdemo- Matymo naujas pirmininkas
Klebonijos naujas “furDidžiausią
pajamų
dalį
kratai šioje musų tautos Julius Hermanas paskelbė, kad laiškai butų “padėti,” deklamacijos. Pagrindiniu skridusi į motinos laidotu sudaro sekmadienių ir šven nace” $2,234.40.
šventėje solidariai daly- £autU laiškų skaitymą. Tie nes ir iš tų daugelis dėl sku- kalbėtoju pakviestas kun. ves iš Chicagos į Jackson- čių kolekta. Iš to šaltinio
Kunigų rekolekcijų na
vaus. Juos atstovaus kaipo du laiškai, kuriuos valdybos baus pirmininko veiksmo prof. S. Yla. kuris buvo ville, Fla.
mams $1,000.
įplaukė $17,389.38.•
minėjimo kalbėtojas drg. J. sekretorius perekaitė, buvo gerai nesuprato reikalo, bet kankinamas vokiečių kon Velionė buvo darbšti šei
Praloto M. L. Kruszo lai
mininkė, gera motina. Ji Kamivalas davė $9,751.Pakalka.
t iš Amerikos Lietuvių Tary- tiems kurie sąmoningai tai centracijos stovykloje.
dotuvėms
$412.16. Ar baž
Erdvi salė, garbingi sve paliko dideliame liūdesyje 80.
Po tų aptarimų eita prie bos Cambridge skyriaus, darė, atvirai reikia klausti:
nytinių tarnų laidotuvėms
istorinės lietuvių dienos, iename ALT kreipėsi Į Judai, už kiek grašių par čiai ir kruopščiai ruošiama vyrą ir savo šeimą. Per Metiniais mokesčiais pa skiriama pinigų?* Negirdė
sausio 15-tos, paminėjimo, bl’Jbo narius kad prisidėtų davei savo tautą, savo pro programa išskirs šių metų daug metų velionė skaitė rapijonai sumokėjo $7,372.- tas daiktas.
nes tą dieną prieš 28 metus Pr*e ALT ir tam reikalui iš- senelių ir tėvu garbingą šą minėjimą nuo ankstyvesnių “Keleivį.” Tebūnie jai len 50.
Už žvakutes Dievo garbei
jų. Juo gyvai domisi ne tik gva šios šalies žemelė.
Kardinolui už atvykimą
Klaipėdos kraštas po 500 rinktų du atstovus: antra- li?
Koresp.
ATT
uždegiojamas
Įplaukė
$3,minė

pasiųsdama
Brocktono.
bet
ir
Bridgesuteikti dirmavonės $500.
metų svetimosios priespau- me aėi Lietuvos nepnklausoz.cu.
\vater,
Stoughton
ir
kitų
tus
laiškus,
nereikalavo
ko

Tremtyje yra keletas lietu
dos, vėl prisijungė prie somybės vasario 16 d. miST.
PETEKSBURG,
FLA.
Po
to
seka
pajamos
ma

kių nors naujai pramanytų vietų lietuviai. Neabejotivių vyskupų.
Kodėl ne
nepriklausomos Lie tuvos nėjimo.
žesnėmis
sumomis.
dalykų,
bet
kvietė
prisidėti
.
nai
tai
bus
didinga
demon
kviesti
bent
vieną
iš jų tovalstybės teritorijos. Tai Paskutiniame laiške buvo
Lietuvių
Klubo
Piknikas
diena, kada per šimtmečius prašoma, kad leistų ALT prie to, kas musų pačių stracija laisvėje gyvenančių
Pajamų sąrašan, žinoma, kias ceremonijas atlikti?
Amerikos
lietuvių
daugiau
lietuvių
už
gimtosios
šalies
Floridos vakarų pakraš neįeina tie pinigai, kuriuos
užsitęsusi Mažosios Lietu- atstovui tuo svarbiu reikalu
Tai va kokios sumos ir
vos lietuvių tautinė bei kul- tarti trumpą pranešimą, kaip prieš 10 metų visų laisvę ir teisę savarankiškai ty, Hillsborough kauntėj, parapijonai sumoka už mi kokiems reikalams iš lietu
nesenai Įsikūrė lietuvių pi šias, krikštus, šliubus, laido
turinė rezistencija ir kova, "V aldybos sekretoriui per- bendrai sukurta, su pasi- tvarkytis ir valdytis.
kada staigus ginkluotas su- skaičius laiškus, pirminin- j šventimu visų bendrai dirb Jautriai atsiliepdami Į liečių klubas, kuris angliš tuves ir visokios dovanos, vių parapijos kasos yra iš
Iš parapijos
kilimas pasibaigė pergale, kas, kaip Įgeltas, užklausė ta ir dirbama. ALT tik pra- Amerikos Lietuvių Tarybos kai vadinasi Florida’s West asmeniškai kunigams Įtei leidžiamos.
kasos nė vienas centas ne
Tačiau padėtis neleido lie- susirinkusius “svarstyti ar šo dėtis Į vienybę, nes vie- mobilizacini vajų, vietos Coast Lithuanian Ameri kiamos.
buvo
skirtas BALF’ui. Nė
tuviams Klaipėdos krašte padėti.” Kada viena mote-nybėje—galybė. Atsisaky- tremtiniai Vasario 16 d. can Citizens’ Club. Jis ap Dabar apie išlaidas. Jų
ar.t iškovotų launi užmigti relė sakė “padėti Į sali, mas dėtis Į bendrą darbą proga nutarė paaukoti Lie ima St. Petersburgo, Tam per praėjusius metus viso vienas centas ALT. Supran
tama, panaši tvarka ir kito
—tautinė kultūrinė kova su pirmininkas nebeleido nei yra didžiausia gėda kokia tuvos laisvinimo reikalams pos ir Clearwaterio mies turėta $57,568.80. Va dalis se lietuviškose parapijose.
Įsišaknijusiu
vokiškuoju vienam tuo reikalu pasisa- begali būti kaip klubui taip vienos dienos uždarbi, kaip tus ir jų apylinkes.
tų reikalų, kuriems išleista Ir taip dedasi, kada lietu
elementu, kuris po to dar kyti, čia pat paskelbdamas ir jo nariams. Atseit, mes tai jie jau yra padarę praė Sausio 28 d. šis klubas ši suma:
vių tauta veda mirtiną ko
atkaklesnis pasidarė ir ku-greitomis balsavimą, pa nieko bendra neturime su jusiais metais. Senieji lie turėjo surengęs pikniką Klebono alga $1,375.
vą
už išlikimą.
ris mus viršijo prityrimu ir skirdamas nuo savęs du bal- tuo. kas lietuviška, nors pa tuviai ir čia gimusieji taip Williamo Popelio darže, ne Kunigų vikarų algos $3,jėgomis, buvo tęsiama. Tą sų skaičiuotojus. Ir čia ne- tys lietuviškai šnekame. pat neatsilieka. Štai San toli nuo Tampos miesto. 450.
Tad kaip lietuvių parapi
kulturinę kovą Klaipėdos šutai imas, vienas suskaitė Pirminin kas plaktuko pa daros kuopa ir Franklin Ponia Anita Adalian, buvu Vargonininko alga $1,- jų didžiulės išlaidos išrodo
krašte Lietuvos neprikišu- bendrai tik 36, o sekretorius galba niekam neleidžia klubas jau paskyrė tam pa si bostonietė (draugų Viš- 500.
lietuvių tautos reikalų aki
somybės laikais drg. J. Va- net 193 balsus! Tada pir- apie tai pasisakyti, o tai čiam tikslui po S100. Rei niauskų duktė), kartu su Džanitoriaus alga $3,600. vaizdoje? Kaip tos išlai
laitis Sr., ilgus metus dirbęs -mininkas skiria tik vieną yra tikrai “demokratiška? kia manyti, kad kitos orga Mr. ir Mrs. šeštokais, nuve Klebonijos aptarnavimas dos išrodo Kristaus mokslo
ŠĮ Iš ko jis tą “demokratišku- nizacijos ir likusieji klubai žė i tą pikniką ir kelei v ie- $2,520.
Klaipėdos krašto aukštesnė- sekretorių skaičiuoti,
šviesoje?
se mokyklose pedagoginį Į kartą sekretorius neapvylė"mą” pasisavino, šiandien pasielgs panašiai. Tuo bu čius Michelsonus.
Laisvamanis.
Raštinės išlaidos $2,423.darbą ir dalyvavęs aktyviai pirmininko ir gavo 65 prieš yra visiems gana gerai aiš du šventė bus paminėta ne Publikos piknike buvo 44.
Klaipėdos krašto Lietuvių 38. Reiškia, laiškai tapo ku. Tokie pirmininkai kaip tik gražia programa, bet ir nedaug, nes lietuvių koloni Klebonijos reikmenys ir
Geriausias ir plačiausias
J. Hermanas kenkia visam konkrečiu prisidėjimu prie ja čia negausi, vis dėlto pataisymai $1,303.52.
Mokyklų Draugijos steigi- “padėti.
lietuviškai angliškas,
me ir vadovavime, pavaiz-i Yra žinoma, kad minė lietuviškam judėjimui. Gai lietuvųi tautos kovos, kuri smagu buvo matyti savo
angliškai lietuviškas
Klebonijos
išlaikymas
žmones susirinkusius kartu $3,775.16.
davo savo paskaitoje apie h am klubui priklauso Įvairių la, kad lietuviai pasitiki to neįmanoma be lėšų.
ŽODYNAS
Klaipėdos krašto mokyklas, pažiūrų lietuvių, bet nesino- kiems, pavesdami jiems at Šis minėjimas bus toli pasižmonėti.
Telefonas $606.39.
sakom
i
ngas
pareigas.
mesnis
bendras
visų
vietos
Rengėjai
pastatė
ilgus
Iš paskaitos aiškėja, kad rėtų manyti, kad tie paduoArkidioeezijos mokesčiai Įsigykite šį A. Lalio kapi
Dalyvavę*.
lietuvių žingsnis Lietuvos stalus, pristatė keptų ančių, ir aukos buvo tokios:
daug milionų litų Lietuvos tieji 65 balsai butų nuo ištalinį veikalą! Nauja lai
reikalais.
Praėjusiais
me

lietuviškų
dešrų
su
kopūs

da su ištarimu, dviem da
valdžia sudėjo Į Klaipėdos sigimėlių, kuriems nerūpėtų
Katedros mokesčiai $426.
tais bendromis visų lietuviš tais ir kitokių gerybių. Iš Katalikų labdarybei $1,- limis.
krašto reikalus, kaip tai i savo gimtojo krašto gvvybiBROCKTON, MASS.
kųjų organizacijų pastango laidas pikniko dalyviai ap- 000. Ta tūkstantinė nuėjo
uosto statvbą, žemės ūkį, niai reikalai, o ypač dabarNeįrištas $12, įrištas $14.
mis buvo suruoštas baisiųjų mokėjo proporcionaliai, po ne Į Lietuvių Labdaringo
prekybą, pramonę ii admi- tiniu metu, kada mu>ų tau-Nepriklausomybės
Gaunamas pas:
birželio įvykių Lietuvoje $1.50 nuo žmogaus,
nistraciją, ir kad tuos mi- tos saulės užtekėjimas nebe ^jin-jimas
sios Sąjungos kasą ir ne
DR. D. PILKA
minėjimas, kuris visiems Po pietų, klubo pirminin lietuvių senelių prieglaudai,
bonus galima bent šiuo me- už kalnų. Nesinorėtų kal
546 East Rroadvay
tu laikyti dingusiais. Pa- tinti tų‘ visų, kas balsavo Lietuvos nepriklausomy dalyvaims paliko gilų įspū kas J. Maskaliunas papra o Į arkidioeezijos labdary
So. Boston 27. Mass.
bės minėjimas Brocktone dį. Sutarimas bendrais mu- šė kai kuriuos dalyvius pa bės kasa.
sakyti po keletą žodžių.
Įvyks vasario 11 d., 3 vai.
PAIEŠKOJIMŲ KAINOS Kalbėjo klubiečiai ir sve
po
pietų,
Winthrop
School
Worcesterio Lietuviams Svarbus
DAR GALIMA UŽSISAKYTI
salėje. Minėjimas ruošia Nemokamai paieškojimų ne- čiai, tarp kurių buvo Dr.
Pranešimas!
mas bendromis visų patrio talpinam. Iki 25 žodžių paieš Kapočius iš So. Bostono, p.
«
kainuoja 50 centų, o Anita Adalian iš St. Peters
Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
tiškų organizacijų pastan kojimas
virs 25 žodžių—po 2 centu nuo
Dabar galima gaut visas
burgo ir M. Michelsonienė
gomis.
Iniciatyvos ėmėsi žodžio. '
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
Valdžios “Income Taxes” iš
Brocktono Lietuvių Taryba Bet tokia kaina yra tiktai gi iš Bostono. Ant pat pabai
100 puslapiu kalendorių. 1951 metų kalendorius
pildyti Lietuviškoj Vaistinėj
ir Katalikų Federacija, ku- minių bei draugų paieškoji gos kalbą pasakė S. Michel
jau
siuntinėjamas. Pats laikas jį užsisakyti.
vakarais. Svetimtautis kny . rių susitarimu sudarytas
sonas.
mams.
gų vedėjas tą darbą atliks.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug
Klubo tikslas yra remti
bendras
minėjimo
komite

Paieškojimas asmenų vedybų
Su visais sveikatos reika
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
tas. Į minėjimą pakviesti tikslais kainuoja 75 centus iki savuosius nelaimės atsitiki
lais ir Medikališkais Daktarų
lendorinė d^s su tautiškais ir bažnytiniais var
senatorius Lodge, miesto 25 žodžių, o virš 25 žodžių—po me, ištikimai dirbti Ameri
Receptais irgi kreipkitės ypadais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius
kos demokratijai ir remti
majoras Clifford, Lietuvos 3 centus nuo žodžio.
tiškai ar per laišką pas (7)
metus ir kitos žinios.
garbės konsulas A. Šalna. Užmokestį gakma prisiųsti lietuvių kovą už atstatymą
Vytautą Skrinską, Reg. Ph.
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
ženkleliais po 3 ar 5 cen nepriklausomos,
demokra
Minėjimo programoj sveiki pašto
tus.
Bet
prašom
nesiųsti
oro
IDEAL PHARMACY
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:
nimai, paskaita ir meninė pašto ženklelių ir nesiusti pašto tinės Lietuvos respublikos
29 Kelly Square
Klubą sumanė Maskaliu
dalis, kurioje pasirodys ženklelių ii Kanados.
“KELEIVIS”
Worccster, Mass.
V. Skrinska
choras, solistai Barauskas ir 1 Visi paieškojimai apmokami nas, Popeli ir šeštokas.
636 East Broadvray
South Boston 27, Mi
Svečia*.
Salučka, tautiniai šokiai,!« kalno, kitaip jie negali tilpti.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Tado Kosciuškos
Testamentai
-----------

TADAS KOSCIUŠKA

i

vyrių, kurie savo kardu, sa
vo idėjomis ir savo triusu
prisidėjo prie šviesesnio ir
teisingesnio gyvenimo kūri
mo.
—T. N.

Tadas Kosciuškų, Lietu- tas ir T. Kosciuškų pateko
Į vos bajoras iš Naugardėlio, į rusų nelaisvu iš kurios po
Kareivio Laiškas
Lietuvos, Lenkijos ir Jung- dvejų metų jis buvo paleis-į
tinių Amerikos Valstybių tas ir 1797 metais iš antro
Iš Korėjos | Ameriką per
laisvės karys, gimė 1746 karto atvyko i Ameriką,
Rusiją
metais ir mirė 1817 metais. Čia jam buvo pripažinta
1776 metais jis atvyko į pensija už jo tarnybą revoMrs. Michael Kupris iš
Ameriką
su
Benjamino • buciniame kare ir duota ne-'
Wilkes-Barre, Pa., mums
Franklino rekomendacija ir maži žemės plotai. Bet T.
prisiuntė Įdomų ir nuotai
čia, pulkininko laipsniu, Kosciuško nepasiliko gy-j
kingą naujakurio lietuvio
jstojo i besikuriančios ir už venti Amerikoje, jis grižo
i kareivio laišką iš Korėjos
savo laisvę kariaujančios i Europą ir veik visą laiką
i fronto. Laiške sako:
Lietuvos ir Lenkijos karo vadas prieš Ru
jaunos valstybės armiją.
gyveno Prancūzijoje, o mi-j
Brangus tėveliai ir šeima!
siją 1794 metais.
Tadas Kosciuško buvo rė jis Šveicarijoj, SolothurGavau nuo tamstų laiške
kariškas inžinierius.
Savo n’e 1817 metais.
li, labai malonu, kad viskas
kariškus gabumus jis pirmą! Savo turtą Amerikoje T. Thomą Jeffersoną panau-šalininką, kas tais laikais pas tamstas gerai, Pas ma
kartą Amerikoje parode pa- Kosciuška iš kelių kartų pa- doti visą
įsą mano kalbamą buvo radikalus reikalavi- ne taip pat viskas gerai. Tėrinkdamas gerą strateginę skirstė savo testamentuose, turtą negrams išpirkti, iš jo mas. Amerika tik 65 me- vėliai brangieji, nesirupin
poziciją Amerikos kariuo Žinių apie tuos musų tautie- ,paties negrų tarpo ar iš ki- tus vėliau, 1863 metais, ne-.Rit, viskas yra gerai ir bus
menei prie Bemis Heights, čio testamentus patiekia tų, ir duoti jiems laisvę ma- gra vergiją panaikino ir tą gerai. Tolimuose Rytuose
netoli Saratogos miesto. Vė Lietuvos garbės konsulas no vardu; duoti jiems pro- padarė pilietinio karo ug- nėra taip baisu, nieko ypaliau, kaip kariškas inžinie Bostone, adv. Antanas O. gos išsimokyti amatų ar ko nyje.
tinga, tik . davėm pasirius, jis vadovavo West Shallna, savo Įdomiame kito; apšviesti juos jų nau Antras T. Kosciuškos džiaugti rusams šventų KaPoint sustiprinimų staty-'straipsnyje “Adjudication jose gyvenimo sąlygose do testamentas buvo padary- ledų ir Naujų Metų belaumui ir yra skaitomas Ame- of General Kosciuszko’s rovės pareigose, kad jie ga tas 1806 metais birželio 28 kiant. Tik nereikia nusi
rikos kariškos Wėst Point W i 11 s,”
atspausdintame lėtų buti geri kaimynai, ge d.
Tame testamente T. minti, nes nusiminimas ir
akademijos kurėju. Per vi-/‘The Massachusetts Law ri tėvai ir motinos, vyrai ir Kosciuško sako:
jėgą atima. Tik neužmirš
są nepriklausomybės karą Society Journal” Vol. XX,'.žmonos; ir apšviesti juos “Tesul bunie visiems ži kit, kad ŠĮ kartą aš kariau
Amerikoj Kosciuško buvo 1949 m. gruodžio mėnesį ir!piliečių pareigose, išmoki- noma, kad aš, Tadas Kos siu ir aš manau, kad tokių
aktingoj tarnyboj, buvo ad- išleistame atskiru leidinėliu. Inant juos buti gynėjais jų ciuško, buvęs Junginių kareivių mažai yra, kaip aš,
Sveiks gyvs, Maike!
ką, kad tu čia ruskių lauki, jutantu __prie generolo Jur- Iš to straipsnio čia ir imame ‘pačių ir visos šalies laisvės, Amerikos Valstybių kari- nes aš esu jau ragavęs ir
apie T. Kosciusos tęs-j buti gynėjais visuomenės ninkasjų revoliuciniame susipažinęs su ateities “vel
-Gera diena. tėve. kaip o nevažiuoji i Kasėjų ame- gio \\ ashingtono,
•“££££ kariavo žinias
tamentus.
i tvarkos; ir, bendrai, duoti kare prieš Didžiąją Britani niu.”
Todėl nenusimenu,
pvuoji ir ką tau pasakė nKonų laukti. Jis sako, vad
wje ir kada Ameri.' Pirmame
Pil
tu g}
testamente, ra- jiems apšvietos, kuri gali ją ir kilimo iš Lietuvos, nes ir prieš penkis metus žibiznieriai piancisko kodėl.ka išsikovojo savo nepri- sytame 1798 metais gegužės 'juos padaryti laimingais Lenkijoje, dabartiniu metu
.
.
_
...
nojau, kad bus dar karas,
nai? ..
.
.,
eta Jauki ruskių pne b*™ kiausomvbę. kongresas Ta- 5 d.. Tadas Kosciuško, prieš žmonėmis, ir aš darau mini- gyvenantis Paiyžiuje, pa- nOrs dauguma nesuprato ir
-As arvuoju, vaike ne-atsistojęs, sotus, šiltai a^t-dui
Kosciuškai
pare
iškė apleisdamas
kartą n:mą Thomas Jefferson’a tvarkau ir nurodau, kad netikėio bet išmoks tikėti
pareiškė
apleisdamas antrą
antrą kartą
visai siektai, o pranciškonų f®
''i™?™!-*'}™ Am®rikos žmonių padėką Ameriką, paliko toki testą- mano šitos valios vykintojų, man mirus trijų tūkstančiu
pažinti.
as dar nemačiau, cesas ne-konttej netazumnas zmojo ištiki
ir naudingą mcntą;
j
'
.šimtų« ir keturių ir Kalėdas
septynių
praleidau tykiai
“
1798
m.
gegužės
5
d.
”
leido pas juos nueiti t sye-gtukas. o ten tu lauktum
jr
d ažino jam;
Tadas Kosciuško,
Amerikos
dolerių
suma
bu

ir
liūdnai,
buvau
tarnyboje,
(Parašas)
cius. Nėra ko ir skubėti, amerikonų utelių nugrauz-bri dos
olo ,ai
į
apleisdamas Amerika, patų išmokėta ir perleista pilvisus girtus (kareivius)
valke' .
,
ws. nudriskęs, visada rfra-, i786 metais Tadas Kte-reiškiu ir duodu nutodvma? Šitas T. Kosciuškos tęs- non nuosavybėn Kosciuškai tai
sukišom
Į “prison,” o Nau
dėjęs iri. liežuvi
prikandęs. ciuško grįžo Į Lenkiją. Ten kad, jei aš nepadarysiu kito tamentas dažnai yra mini- Armstrong.
.—
. Kai tėvas • su • kuo
j nors
i
ir
*
sunui mano jiems Metams išvažiuosiu Į
eini lažybų, tai visada s u- Ou, sarau, en tu suprasvadovavo Lietuvos ir testamento dėl mano turto mas, kaipo Įrodymas jo hu- draugo generolo John Arm- kalnus atostogų, tai atsiim
bim laimėti, bet sį kartą. tum. kas yra laukt., ten
kare rieš Mask. jungtinėse Valstybėse, šiuo- maniškame ir rodo jj kaipo s„on2 JAV ambasadoriaus
atrodo, jokio noro netur. z,- nuo, mo. ,k..
Karas buvo praiaimė- mi Įgalioja mano draugą negrų vergijos panaikinimo Paryžiuje. To patvarkvmo siu ir už Kalėdas. Pas ma
noti. kam ten buvo su ta in- praveizėtum ir sprandą nuT
o„
, . - .
. . 1, ,
. ne viskas gerai, brangieji,
nieko nesiųskite, kol kas
kvizicija.
'sigunntum bežiūrėdamas į j
* J
nurodau
ir
Įgalioju
mano
mes nieko netrukstame, ar
—Sakiau, kad čėsas ne- Amerikos pusę, o čia tu tiki
vieninteli
teisėtą
valios
vy

mija pilnai viskuo aprupin
leido. Neužmirš, vaike, kad pliauški, ale ir pats nenori,
kintoją
Jungtinėse
Valsty

ta. Tiesa, lietuviškų laik
aš esu bizi žmogus, jau bu- kad ruskiai čia atneštų sabėse,
Thomas
Jefferson
’
a,
raščių tai niekur negaunu,
vau pasistanavijęs eiti i sve- vo utėles ir Stalino poliPrezidentą, paskirti Į specia- tų tai galit prisiųsti, busiu
čius. ale gumbas sugundė, ceiskius.
lini fondą kalbamą sumą iš labai dėkingas. Man Įdo
užeiti pas Senpetri. o ten j —Tėvas gana teisingai
Įjo
laikomų man priklauso- mu girdėti, kas Europoj de
susitikau bulšių čyfą Nali- atsakei.
|mų pinigų. . .
dasi. Parašykit plačiau. Aš
vaiką, tą pati, katras prie —Šiur. teisingai, vaike.
Šitas
testamento
papildy

manau, tėveli, kad grįšiu Į
baro visada dirba stachano- Ale Nalivaika to nesuprato,
mas
buvo
patvirtintas
Ame

Ameriką per Europą, nes
viškai. Vot, vaike, su Na-į jis sako: “Tu, seni. perdaug
rikos komercinės atstovybės reiks perkošti Rusiją. Il
livaika ir pasisporijom apie esi paleidęs liežuvi, kaip tik
(konsulato) Paryžiuje ir gai, tėveli, manęs nematy
svieto nepakajus. o pranciš-1 ateis ruskiai mes čia padapasirašytas prie dvejų liudi sit. gal teks ir Lietuvon už
konai nepabėgs, rasiu ir vė- rysime parėtką, tokius kaip
ninkų.
važiuoti. butų labai linksma
liau. jie čia giliai šaknis tave tuoj nutildysim, o
1816
metais
birželio
4
d.
pamatyti ir tikiuosi, kad
Įleido Į švento Juozapo ku- pranciškonus
išmokvsime
T.
Kosciuško
parašė
testa

teks.
ną.
giedoti gadzinkas iš Stalino
mentą
Šveicarijoj,
Soleure
Tuom kart, brangieji, sa
—O dėlko tėvas ginčijai kantičkų ir tada čia bus ci
mieste.
Tame
testamente
kysiu sudiev, linkėdamas
cilizmas.”
si su tuo bolševiku?
jis
apie
savo
gyvenamą
vie

geros sveikatos jums ir vi
.
.
—Tas tavo bolševikas,
tą
sako
šitaip:
sai šeimai. Jūsų klajūnas
, —Paklausiau jo, vaike,,
neĮUrj supratimo apie
“Aš žemiau pasirašęs Ta
kada jis važiuos i palaimiu-Įsocjajjzrna
Antanas.
das Kosciušo, gyvenantis
tą visų bulšių tėvynę, pas
Berville prie Genevrage, Gruodžio 27 d., 1950.
patį Staliną? O jis man —Well, vaike, aš neži
Seine ir Maine departa
ant to sako: “Išgerk vieną nau, ar jis supranta, ale aš
mente (Prancūzijoj), šiuo Lietuvos Praeitis—
drinksą, seni. o tada supra-jjam sakau: “Tfui tavo
metu
būdamas Soleure mie
si, ką aš tau pasakysiu.” Aš toks cicilizmas, kada tu tiki
Musų Moralinis Ginklas
ste. Šveicarijoj . .
sakau. šiur. išgerti visad ga mislini apie žmonių karšty
Prieš mirti T. Kosciuško Lietuvos praeitis, turtinga
lima, trankai tam ir dirba mą, apie burnų užčiaupimą
parašė dar vieną testamen lietuvių tautos žygiais ir kovo
mi, kad padoras žmonės jų ir apie tėvų pranciškonų
tą, kuriame nieko nesako mis dėl laisvės, pasiektais lai
paragautų. Išgėrėm, atsi- gvaltavojimą.”
apie savo gyvenamą vietą. mėjimais ir sunkių bandymų
dusėjom, užkandom alučiu, —Gerai pasakei, tėve.
metais, yra svarbus moralinis
o aš atsikrapščiau ausis ir —Yep, vaike, ale Nali
Po
T.
Kosciuškos
mirties
ginklas dabartinėje kovoje už
klausau, ką iis man papo vaika man sako, “Išnyk, se
Amerikos
teismas
turėjo
iš

Lietuvos išlaisvinimą.
rins apie tą Stalino karalys ni, aš nenoriu tave matyti!”
teisėti
Įpėdiniai,
pagal
jo
laisvės Mobilizacijos Vajaus
O aš jam sakau, okei, t<>tętestamente
nepaminėtas
ir
proga
paskleiskime Lietuvos
varišč bulšinski, mudu šiur
—Ir ką jis sakė, tėve?
nepaskirstytas turtas čia laisvės idėją, kiek gaVma pla
—.lis sakė, kad jam nėra nebepasimatysim! Jis klau
Amerikoje ir po ilgoko čiau supažindindami amerikie
reikalo važiuoti i Kasėjų, sia. kodėl nebeoasilmatvsvarstymo teismas priėjo iš čių visuomenę su didinga lietu
ba greit ruskiai čia atva- sim? () aš jam išfigeriavau
vados, kad T. Kosciuškos vių tautos istorija.
žiuos ir valdys visą Meriką, taip: “Jeigu tu, sakau, ko
spręsti, kam priklauso jo Amerikos Lietuvų Tarylta
Ju ų telefono vertė pakilo per p:>s'uiini.f- ios H» mėly. šantlioo vedlug to ir čia bus Staii- jas pakratysi, tai aš tavęs
savo žinioje turi didesnį kiekį
paskutinę gyvenimo vietą dviejų
■»»> ceriau jums patarnauja . • • rr<‘iėia>i . . . toliau. Itt jo išlaukė.
no karalystė ir visi bulšiai nebematysiu, o jei tu apjakLietuvos istorijos k'nygų
pabratijro daujr mažiaa. n«įfu duujnunos kilų nai.ių reikmenų.
Prancūzijoj,
turi
buti
pri

anglų
kalba.
Tai—
čia tada bus ponai, o tokie, si, tai tu manęs nebematysi,
Patyginkitl Pažiūrėkit apn- save namuose. Pažiurę' it į jūsų
pažinti,
pagal
Prancūzijos
HISTORY OF THE LITHL’perkamas prekes. Drapanos, daržovės, kt nuotos prekės, mėsa. avalynė,
kaip aš ir tu, turėsime užsi- sy?” Nalivaika dėl to paĮstatymus,
jo
artimieji
gi

kuras,
medis,
baldai
...
tie
kiekvi-mos
dienos
reikmenys
pa
'lo
nu
”
ANIAN
NATION by Constančiaupti arba busime pa- galvojo ir pradėjo šaukti
95', iki 27O$f per paskutiniuo; ius 10 metų.
minaičiai,
jo
dvejų
seserų
tine
Jurgėla,
544 pusi., kaina
džiauti Į dvišakį medi džio- “Geriaut!” o aš sakau: “Tu
Tiesa, daugely atsitikimu jus gaunat tvos pačius produktu,, ta
vaikai.
Teismo
sprendimo
$5.
ir
vintis. Vot, sako, kodėl pats geriaut!” Tuo tarpu
pačių kokybę ir kiekybę . . . bat jie išl anda vis didesnį ir didesnį kąs
pagrindan buvo padėtas THE STORY OE L1THUnį iš jūsų biudžeto. Iš kitos pusės, iusų telefono patarnavimas paderė
jam nėra reikalo važiuoti i bartenderis pradėjo rėkti
ANIA by Rev. Thomas C.
1816 metų testamentas.
jo ir pakilo vertėje. Jis tikrumoje kainuoja dabar mažiau, neg® prieš
Kasėjų ir dar pridėjo, “ar šerap ir čia diskusijos baiChase.
392 pusi., kaina $3.50.
10 metų.
Tadas Kosciuško buvo Abi knygos gerame popierysupranti, seni?”
gėsi.
laisvės kovotojas, didelis je. gražiar įrištos, kietais vir
—O ką tėvas į tą kalbą —Tėvas mėgsti diskusisavo gimtosios Lietuvos ir šeliais.
atsakei?
jas baigti skandalu.
Lenkijos patriotas. Mes jį Kreipkitės: LITHUANIAN
—Aš sakau, šiur, aš su—Šerap ir tu, vaike, eik
E.ut.i
TELIGRAFN
šiandien
minime, kaip vie AMERICAN COUNCIL, 1739
prantu, ką tu mynini, bet, Į savo škulę, ba ir man čėną iš žmonijos laisvės did- So. Halsted St., Chicago *8, III.
sakau, ar tu nedarai mistei- sas keliauti.
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KORĖJOJ VfiL MUŠASI prie SEOULO

Šmugelis Kriaučiuose

Puslapis Penktas

KorespondencijoS
LOS ANGELES, CALIF.

Vasario 16-tos Minėjimas

pabaigoj pritruko, nes ren
gėjai nesitikėjo tokio dide
lio svečių skaičiaus susi
laukti.
Reikia sveikinti hamiltoniečius socialdemokratus už
tokį gražų- parengimą ir tikėtis, kad daugiau tokių
bus.

Sausio 24 ir 26 dienomis į gistraciją, tuomi komunisLietuvos nepriklausomy
jvyko siuvėjų susirinkimai,;tai nusimaekavo ir aiškiai
bės minėjimas musų mieste
abu susirinkimus komunis- { pasirodė, kad jiems vien tik
vyks šeštadienį, vasario 17
tai nusiaubė. Pirmam su rupi komunistinis šmugelis
d. Pradžia 7 vai. vakare,;
sirinkime buvo iškeltas lie pravesti. Tuo visu reikalu
Patriotic svetainėje, 1816
tuvybės klausimas, skaity leiskit kalbėt siuvėjams, ku
So. Figueroa St.
A. Kiesiuna*.
ta laiškas nuo Amerikos rie dalyvavo abejuose
Minėjimo programoj
Lietuvių Tarybos, kviečiant kriaučių susirinkimuose.
{Amerikos ir Lietuvos vėlia
OAKVILLĖ, ONT.
prisidėti, kaip visuomet,
vų pagerbimas, himnai, pir
Kriaučių
Laiškai
.
prie visų lietuvių vasario 16
mininko P. Milierio žodis. Kaminskiečių Susirinkimas
d. minėti Lietuvos nepri Pirmas laiškas:
Iškilmėms vadovaus gene
klausomybės šventę. Laiš “Kas dėl musų veiklos kriau
rolas S. Raštikis. Pagrin Susirinkimas Įvyks vasa
kas atmesta ir nutarta ne čiuose, tai dalykai dabar stovi
dinę kalbą pasakys profe rio 10 d., šeštadienį, 5 vai.
dalyvauti. Kam buvo ne sekamai. Sausio 24 d. Įvyko 54
sorius
M. Biržiška, padėjęs po pietų, drg. Frenzelių
aišku, dabar temato. Kas skvriaus susirinkimas, kuriame
savo parašą po Vasario Še ūkyje. Ta pačia proga bus
lietuviui arti prie širdies,'buvo skaitytas laiškas nuo
šioliktosios Aktu, 1918 me minima antrųjų veiklos me
kas jam brangu ir šventa— Amerikos Lietuvių Tarybos,
tais; kalbės garbės konsu tų sukaktis.
Amerikiečiai ir sąjungininkai nuvijo kinie ius įsi\erzelius ir šaiurinės Korėjos ka
tas komunistams priklu ir prašant nupirkti tikietų dėl aplas Dr. Bielskis, šv. Kazi Dienotvarkėj yra Įtrauk
Lietuvos nepri
riuomenės likučius prie Korėjos sostin s Seoulo. Mūšiai eina priemiesčiuose.
nepriimtina, jie visu Įtūži vaikščiojimo
miero par. klebonas J. Kup tas drg. V. Žemecko refe
klausomybės minėjimo.
Kilo
muo tam
skelbia kovą.
.........................................
karštos diskusijos ar pirkti ar
činskas ir pavergtųjų tautų ratas “Ghandi ir jo kova
Sąžiningi umjistai ir tik- ne įuos tikietus. Komunistai Bubnis, vice-pirm.—V. Michel- tas komitetas ar komisija ir geras vaidas veltas daugiau atstovai.
dėl indų tautos laisvės ir
l i lietuviai jau senai pašte- rėkė visu gvoltu, kad Tary bos sonas. ižd.—J. Bemotukas, sek- pradės rašyti čekius—viskas negu kelius doleriu^ Te- Meninėj programos daly nepriklausomybės,” antroji
“"M’ “"* ‘b“,"t dar
J °m‘ T",' k“d kas jungiasi visi ir neleiskit pabėjo, kad komunistai velka tikietai butų atmesti, ir ka- retoriu—J. Bikulčius. ’
je bus tautiniai šokiai, dai dalis.
,i__ u
Brooklyno kriaučius Į balą dangi jie buvo čš kalno susita- rvste—atmesta; A. Bubnis, C. tiem planam nepakenktu.
Daly Visi idėjos draugai ir pri
1 savo olganlzaci_ nos, deklamacijos.
ir jau virš metai laiko, kai rę. žinoma, jie sudarė didžiumą Kundrotas, S. Jackus ir Bikul-j “Jau dabar musų lyderiukai
vauja solistai Helen Bar- jaučiantieji prašomi punk
jie man rašo laiškus prašy ir tikietų nutarė nepirkti. Ką čius ‘peizojo’ jumis, kiek tik;kitaip negali daryti, jie turi j*
A.
Jenkins.
tush, P. V. Baltrušaitis, de- tualiai atvykti.
mokėjo. Petersonas bandė už-{duoti žmonėms pinigus, nes iš
dami jiems padėti kovoje dabar pasakys musų dideli žmo tarti
Kor.
klamatorė Mitkiutė, P. Žai—
buvo
nurėktas.
j
dalinimas
jau
perdaug
išpopusu komunistais. Nesinorėjo nės, iš Tarybos ir BALF’o, ku “Po visų šių ceremonijų, ,liarizuotas pertoli nuėjęs. Jie Lietuvi KaIbos Vadovo
kienės vedama tautinių šo
ne syki mums yra pasakę,
tikėti, kad ten butų rimtas rie
NAUJOS SROVES
kairys
davė
pasiūlymą,
kad
bujaučia,
kad
jeigu
dabar
žmonės
c
k
p
.
kių grupė, parapijos cho
dabartinė lokalo valdyba
pavojus, kad tokie seni vei kad
tų
šaukta
nepaprastas
narių
sunegaus
tų
pinigų,
tai
jie
bus:
*
cnumera
onami
(Aktualijos)
ras, vedamas P. Skridulio,
nėra komunistinė, nes j: remia
kėjai, kaip V. Zaveckas ir Lietuvos reikalus. Tai kaip da sirinkimas ‘taip greit, kaip ga- pakarti. . . .—XX."
.
~
r
ir Piliečių Klubo daininin Naujo laiko naujos srovės
Įima.' ne vėliau kai vasario mė—
•
I Dalis Lietuviu Kalbos Va kų grupė vedama P. Aržuo- Kyla. veržias, kunkuliuoja.
A. Bubnys, leistųsi komu bar?
nistams vedžioti už nosies, “Skyriaus pirmininkas V. Za nesi. Pirmininkas J. Herma DarL_V1Tnaf narys mums dovo gerb. prenumeratorių, laičio. Meninei programai Griauna užtvankas tvirtovės,
kad. po susirinki- pilnai sumokėjusių prenu
.
leistų visus kriaučius Įvilkti veckas ir delegatas K. Kundro nas reikalavo aptarti, ar tokis pranešė,
vadovaus p-lė Kilimonytė. Kurioj šitaip dar byloja:
balon. Dėja, gal teks man tas nei vieno žodžio nepasakė susirinkimas reikalingas ir ką rnU1 xaduk<a. markiai vai- meratos mokesti, dar nega Sekančią dieną bus pa —Kam čia reikia tam ateiviui
nusivilti: o gal jiedu nepa už minėjimą Lietuvos nepri- rnes ten veiksime? Kairvs ir šino kriaučius. kad remtų vo knygos. Paskutiniu me- maldos bažnyčioj. Visi Los Jo kalbos mokyt mokykloj ?
jėgia atlaikyti komunistų klausomybės; nei vienu žodžiu įkiti kalbėjo ir labai mikčiojo. JŲ planus, kad kaip grei-itu jj nebuvo siuntinėjama, Angeles ir apielinkių lietu Ko čia rūpintis “Keleiviui“
antpuolių? Matysim vėliau. nesudraudė komunistų kuomet bet vengė pasakyt, kad dalysi-;čiausiai išpustyt kriaučių šiandien gavau pranešimą, viai širdingai kviečiami da Ką mes skelbiame sakykloj?
anie begėdiškai smeize
šmeižė A. L. mes kriaučių unijos pinigus. Jis pinigus, nes tuojau kils,kur sako: “Tuo tarpu dėl
Nesinorėjo tikėt, kai bu Tarybą. BALF’ą ir viską, kas tik rėkė. kad yra laba daug rei- prieš Rusiją karas, o čia re
lyvauti musų tėvų šalies Juk bažnyčios mus statyta
Įvykusių
susitrukdymų
dėl
vo pranešta, kad komunis yra lietuviams brangu ir priekalų aptarti. Bikulčius pasa- voliucija, ir kriaučiams pi
tautinės šventės minėjime. Ir mokyklos tiktai musų!
Iš kur drąsa nematyta
tai pasimoję sugriaut lietu širdies. Priešingai, leido kelti kojo. kad Albany vyriausybė nigų nereikės—bus dangus leidyklos kaltės negalėjome
M. J. Aftukienė.
didesnio
kiekio
knygų
gau
Kritikuoti
musų trčusą?
obstrukcijas
prieš
tuos
drau-j
neturi
mus
klubo
adreso,
reišvių organizaciją. 54 skylių.
ant žemės, kaip šiandien ti.
šiomis
dienomis
tiki-irki
Sau lindėtumet, kaip pelės,
Tikra sensacijai Pirmiau gus. kurie kalbėjo už pirkimą kia nėra Įregistruotas ir tt. O
Tos vaišės tauo
gaiėsia
pakankamai
HAMILTON,
ONT.
tikietų.
kurie
gynė
Lietuvos
bykaip
dalykai
stovi
su
Dėdės
Sa

Susigužusios po šluota,
sia, esą, jie siekia sudemopadengtos iš kriaučių kiše-^nygų‘išsiųsti.
lą,
atrėmė
komunistų
begėdismo
taksais?
1 Už tai jums dangaus kampelį
ralizuoti narius, sukiršini
nės. Pernai tokiems reika-!
x ‘
.. . .
kus
ir
neteisingus
puolimus
“
Vengė
minėti
p'.nigu
pasidaGražiai
Pavykęs
Vakaras
Duoumem švariai iššluotą ...
.;
kaip
tamstos
žinote,
knyvienus prieš kitus; po tam
prieš Tarybą ir BALF’ą.
linimą. kad kas tam nepakenk- lams išteista $116. Šiemet tga siuntinėjama ne per ma
kaip nors sunaikint iždą ir
Sausio 13 d. Central sajau jėgos naujo ,aiko
tu. Po susirinkimo žmonės kal- bus dvigubai tokių išlaidų,
vėliau pats lokalas pakriks. “Gal. dabar. Cinkus. Tyslia- bėjo, kad Velykoms gausim po o juk ir “Laisvė norės gau ne. bet betarpiai prenume- Įėję Įvykęs šokių vakaras Baigia laužt ledus pirmuosius
ratonams.
Aš tik priimu turėjo didelį pasisekimą se Ir ausis lietuvio’ vaiko
Jeigu šios šalies kiltų karas va ir kiti pamatys, kad čia eina kumpi ir taip plačiai kalbama ti, ji taip vargšė sukudo.
I-abai prašy nųjų lietuvių kanadiečių ir Išgirs žodžius prigimtuosius.
užsakymus.
su Rusija, tai tokis pakriki rimta kova su komunistais, o
vjsas lietuviškas šapas, kad
Zylė.
mas ir demoralizacija dar ne džiabų klausimas, kaip jie Velykoms gausim po dovaną; Skaitant tokius laiškus čiau, dar truputi kantrybės, naujų ateivių tarpe. Drą
kurios
tamstos
ir
taip
daug
bininkų eilėse komunistams mums tankiai primesdavo, kad visus pinigus neišdalvs. reik nesinorėtų tikėt, kad tokie
siai galima pasakyti, kad
būtinai reikalinga. Bimba, mes tik faituojamės už džia-bjjgjęj palikt; pinigus neva ne dalykai galėtų dėtis Brook parodėte, o knyga visus ap- tai buvo pirmas tos rūšies Maikio ir Tėvo Kraičiui
mokės, bet išmokės dividentus. lyne, ypač siuvėjų unijoj, lankys.
Mizara, Pruseika ir Andru bus.
parengimas Hamiltone, ku Maikio ir Tėvo iždas gavo
“Sausio 26 d. įvyko Lietuviu Taip ir panašiai lietuviškose Jau vien neįleidimas senų
Juozas Audėnas,
lis, aiškus Kremliaus agen Kriaučių Neprigulmingo Klubo
riame taip gausiai apsilan aukų ir gražių linkėjimų iš šių
Generalinis Įgaliotinis. kė musų senieji kanadiečiai “Keleivio” skaitytojų, kurie at
tai, negal patys to purvino mitingas. Komunistų ir jų pa dirbtuvėse kalba. Jų planai unijistų Į klubo narystės sąvisa; aiškus: mitingą šauk rašą parodo jų blogus šie-1----------------------------------------naujino savo prenumeratą:
darbo atlikti, neigi jų pa kalikų buvo didžiuma, jie nuta jau
ti ko greičiausiai, prieš Vely kius, norą kiršinti narius] MUSy SKAITYTOJAMS lietuviai.
stumdėliai Kairys, Bikul rė jumis nepriimti i L. K. N. kas. kad nepavėluoti išdalyt
Savo pirmajam partngi- Po $1.50—K. Peckis iš BalMd., A. Prielgauskas iš
vienus
papirkti,
kitus
paduANGLIJOJ
čius, Stakvilevičius, Bemo- Klubą, išrinko pakalikišką visą Velykoms ‘kumpius.’
mui socialdemokratai ne timore,
Islington,
Mass.. ir J. Vaišvila
ryt antraeiliais nariais.
_____
tukas ir kiti to neatliks. valdybą čr nutarė greit šaukt
įstengė pateikti meninės ar iš Detroit. Mich.
Pranešam, kad musų skai- humoristinės programėlės,
Aišku, žarijoms žarstyti rei kitą klubo susirinkimą, kuria “Išdalyti visus pinigus, kiek Jie pasėjo daug demoiaPo $1—J. Mackų nas iš Daryra
‘
cash/
o
morgičius
ir
bo

lizacijos, padarys daug ža- tytojai Anglijoj gali atnau- kurios buvimas butų labai
kia kreivos kačergos. Ir me bus nutarta pasidalint
by.
Pa.. Mrs. B. Pocius iš Chi
visgi man nesinori tikėt, kriaučių pinigus. Į šitą susi nus kolkas palikti. Pinigus ga los visiems kriaučiams ir jinti prenumeratą per “Ke pageidautinas. Tačiau, kai cago. III.. Mrs. O. Stankus iš
kad tos kačergos pareigose rinkimą buvo atėję keletas se lės gauti tik tie. kurie pereitais tas niekam neišeis ant gero. leivio” atstovą šiuo adresu: po subuvimo ir šokių vaka Linden. N. J.. V. Stuszka iš
persiregistravo; tokių Visi kliaučiai privalo budė-į
Mr. A. Zamžickas.
atrado ir Įpareigojo tokius nų musų lokalo narių, kurie, metais
ro tikslą pilnai pateisino— Colburne. Ont.. ir J. Kudzius iŠ
narių
raportavo
504. Turto yra
kaip ir jus. nėra Įregčstruoti,
26
Devonport Rd.,
vyrus, kaip Bubnys su Za- neturėjo klubo knygučių, tai jie $10,000 morgičiais ir apie $6.- ti, nes ne kam kitam, o vien
visur jautėsi maloni šeimy Detroit. Mich.
London 12 W.
tik
54
skyriui
gresia
pavo

vecku?
niška nuotaika, o iš rengė Po 50c—T. Firevčch iš So.
nebuvo Įleisti į susirinkimą. Ką 000 valdžios bonais. Vėso arti
Gyvenant ir dirbant toli su tokiais nariais valdyba da $38.000. taip kad dėl pragėri- jus. Dėl tų kelių dolerių,
Pas ji galima ir naujiems jų pusės kruopščiai pavyz Boston. Mass., J. Mikalauskas
jei
kam
ir
teks,
nei
vienas
į
nuo Brooklyno tiesiog nėra rys. tai aš nežinau, o tokių yra mo bus arti $22,000.
užsisakyti “Keleivį.” Angli dinga tvarka. Šokiams gio- ,s Neuark, N. J.. J. Rabinsky
Kaip greit įvyks susirinki- nepaliks turtingas ii nei joj “Keleivis” kainuoja me jo geras orkestras, buvo vi- iš Elizabeth. N. J.. V. Mikulsgalimybės jiems padėti. Bu daugybė, gal didžiuma urrijistų,
į kis iš Racine. Wis.. C. Snyder iš
vo sumanyta, kad nors tiek, kurie neturi knygučių ir tokių mas ir nutars išmokėti ‘divi- kiek nebus biednesnis jei tams tris ir pusę dolerio.
šokiu gėrimu ir vpac lietu-. ..
,
...
.,
.
.1
.
..
,
..
Chicago. III.. A. Garbauskas is
“
Keleivio
”
Administracija.
kaipo senas 54 skyriaus na- dabar komunistai prie klubo dentus/ taip greit bus sudary- negaus. Siuvėjų 54 skyriaus
viski valgiai darė dideli Georgetown, 111., S. Kondrat iš
rys įsiregistruočiau i narių neprileidžia nei artyn. Kai ma
įspūdi. Kugelis, košeliena, Bavonne, N. J.. B. Misulis iš
skaičių Lietuvių Kriaučių tyt. komunistai pasimoję ne
GABENA SUŽEISTUOSIUS Iš FRONTO LINIJOS
v ėdalai, silkutės tai lietu- schenectady. N. Y.. W. Papoll
Neprigulmingam Klube, kur paisant nieko bile tik sunaikint
viski skanėstai, kurių pa- j§ Kenosha. Wčs.. ir F. Shimkus
siuvėjų sutaupos globoja turtą ir patį lokalą.—X.’’
ruošimui šeimininkės triūsė iš Rhinelander. Wis.
mos ir reikalui atėjus bent Antras laiškas:
daug laiko. Suprantama, Aukotojams už laikraščio pa
čia jiems padėti. Ir čia ne “Sausio 26 d. Įvyko L. K. N.
tų skanėstų kaip ir gėrimų laikymą tariame širdingą ačiū.
maniau, kad būt bent ko Klubo susirinkimas. žmonių
kios naudos. Tačiau pir prisirinko daugiau negu galėjo
mosios kregždutės jau par- tilpti į svetainę. Visur tik girskrido. Antram susirinki- dėjosi: gausčm pinigų ir tt.
MES ATLIEKAM ...
me, 26 d., atmetė mano įre- Perrinko valdybą; pirm.—A.

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ

♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
kaip yra tariamos Įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krautuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

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

KAINA 85 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto
ženkleliais.
KELEIVIS
636 East Broadway
So. Boston 27, Mass.

“KELEIVIS”
Marinai Korėjoj gabena iš mūšio savo mi žemuosius draugas iki artimiausios ligo
ninės. o iš ten sužeistieji gabenami j u/Jronle arba Į Japoniją. Greita pagalba su
žeistiems dažnai išgelbsti musų jaunų orų Lr.".'bes Korėjos šalčiuose.

636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

Puslapis

TT. TTTTTrN
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PRIEŠ PIRMĄJĮ BAU' DIREKTORIŲ POSĖDI

ANTANAS ŠKĖMA:

Moterų Skyrius

Beržas ir Žmogus

SI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

v
Mes Alkstam Spausdinto Žodžio
Gyvendami
normaliose Amerikoje. Neturi atlieka-Į
gyvenimo sąlygose, dažnai mų pinigų užsimokėti preužmirštame vargus ir rūpės-, numeratai, tad bando daiičius tų, kurie ne dėl savo,mis siuntinėti po atliekamą
kaltės atsidūrė be namų, be centą.
užtikrinto rytojaus, gyvena Panašus laiškas gautas iš i
diena iš dienos, nuolat truk- lietuvio kareivio, tarnavusio
darni vieno ar kito butiniau- prancūzų svetimšalių legiosių gyvenime dalykų.
ne:

(Iš Knygos “Nuodėguliai ir Kibirkštys”)

'

Laukai ir niūrūs, debesuo-i prikalbindavo klajūnus
tas dangus. Purvinas, vin- į,ankštelius bent valandėlei
giuotas kelias. Už akiračio atsitūpti ant Sidabrinių šair pačiulbėti ką nors
pasibaigirs.
Purvas—blinganti košė, ką tik išvirta, pie meilę. Apie jo, atseit,
skraidančio
garuojanti. Ten, į šiaurę, beprasmiškai
kur debesys—pūslės susi- vėjo meilę,
jungia su miglotu akiračiu,
Na. bet visa tai jau pra

bumsi.
Retkarčiais, dus eity, galvojo nusilpęs nuo
liai. šiandien frontas aP' kančios vėjas ir tik retkarringo.

Žinoma, šaudyti rei" čiais dar bandė pajudinti

kia. Kaias. Bum . . - ilga beižo
pauzė, u- ūda aiškiai girdė-

plaukus — pajuodu0 „al . . . Kol
ti, kaip piaskiendancio \ė- ;sitį!;įno> ka(i šis galutinai
i jo banga užgauna nuversto ^iręs
jbeižo sulamdytas šakas. Bepal- Vgjas nenorėjo kibinjegis tonas, kimus ir trum
Po BALE seimo direktoriai renkasi pirmam po arminiam posėdžiui. Iš kairės į dešinę (viršu pas, išslysta ir žūna čia pat.
— ant kamieno. Žmoėdėjo
tinėje eilėje): B. Spudienė. M. Michelsonienė. V. Tysliavienė. V. Sidzikauskas. M. Kasevičienė, Vėjas silpnas, o beržo šako, . ,
.gaus veidas liūdėjo. Tai
Juozas Cinkus; antroje eilėje: P. Pivaronas. p. Gribienė. J. M. Mačiulis. Juozas B. Iuiučka; te maža pajuodusių Iapu.-galima buv0 jš<kajtvtj iš gi.
priešakyje: Albinas S. Trečiokas. Nora M. Gudienė, kan. Juozas B. Končius. E. Paurazienė Ir tie patys nuolatinio
patys nuolatinio li.-jįyį įsirėžusių
įsirėžusių raukšlių, atir Elena Devenienė.
taus išmirkyti. Bum . . Ii*Ii IKarusios
*
apatinės lupos ir
tyla. Kada ji pritvinksta* paraudusių,
ašarojančių
sianti žymų mokslini darbą. šita netikra tyla . . . vėli'akių. Jeigu vėjas stipriau
Vakaro Giesme
■ Paskaitos aptarime dalyva bumsi dusliai.
pustų, akys smarkiau ašaro
Jau pakalnėn saulė nusirito . . .
vo istorikas prof. S. Sužie Pakelės beržą nuvertė tų. O vėjo nuotaika šian
Rimsta, kas kovojo, verkė, gynės—
dėlis, p. K. Bielinis, p. An pravažiuojantis tankas. Vai dien laidotuviška ir sentiSveikas, o slenksti poilsio pelnyto,
ruotojas
buvo nusisukęs.
Jis mentali. Todėl, jis nuskridrius ir kt.
,
.

Jau penki metai, kai iš “Penkis metus klaidžiojęs po
girdę apie tūkstančius trem pasauli svetimšalių legiono ka
tinių, atsidūrusių Vokietijo reivio uniformoj, pagaliau pa
je ir kitur užsieniuose, ge baigiau tarnybą, atsidūriau Vo-j
ir pradėjau civili gy-j
raširdžiai lietuviai stengiasi kietijoje
venimą. Kol kas dar negaliuI
jiems padėti kuo gali: au sumokėti prenumeratos, bet gal 1
koja rubus, siunčia maistą, atsiras koks geraširdis lietuvis,
parūpina darbo ir buto ga kurs sutiks man išrašyti ‘Kelei
rantijas, teikia tautiečiams vi.’ Gal vėliau, gavęs darbą,
pagalbą per organizacijas aš ir pats galėsiu atsilyginti”
ar pavieniai, savo iniciaty (laiškas iš Reutlingeno. Vokie
va. Pirmoje eilėje stengė tijoje).
mės palengvinti jų materia Čia tik du laiškeliai sumi
linį vargą. Bet juk sako nėti, o kiek yra tokių, kurie)
Sveikos, sveikos, liepsnos vakarinės!
Paskaiton susirinko apie kalbino savo draugą, ai.y-,(j0 tojvn< ųa(j nematytu žuma, kad ne vien duona dar tebetarnauja legione
Tylios
erdvės
niaukias,
gesta,
smilksta
.
žmogus gyvena. Tiesa, yra kur nors Alžyre ar Indoki
70 asmenų. Jų taipe matė dziai ieškanti kišenėse eiga- vusio bičiulio ir liūdinčio
Į lizdus vėlyvos kregždės skrenda—
si konsulas adv. A. Šalna retės. Jis pasakojo, kokie žmogaus.
žmonių, kuriem nieko kito nijoj, kurių joks lietuviškas
Ir širdis jau ryto pasiilgsta,
su ponia, Mrs. Namaksy, jo tėviškėje gražus keliai
nereikia kaip sotaus ir pa laikraštis neaplanko ir ku-i
Kibirkšties stebuklo pasigenda . . .
rašytojas Jokūbaitis, p. pavasari. Keliai apsodinti Žmogus pasiliko sėdėti.
togaus gyvenimo, tačiau vi rie neprasitaria, kaip jie pa-!
Jau rūkais vos regimais aptraukta.
Ivaška, p. Averka ir dar po vaismedžiais ir kai jie žydi. Jis buvo sušlapęs, kojos
suomet atsiranda ir atsiras siilgę lietuviškos spaudos,
Kloja
žemė
savo
tamsų
plotą
—
ra
senesniųjų lietuvių. Visi . . . Iš pasigerėjimo vairuo purvinos iki kelių ir rankos
žmonių, kurių siekimai ir|xe vien legionieriai alksta |
Daug ko. alkstant dieną, nesulaukta,
kiti — naujakuriai.
Gaila, tojas net išsižiojo, rankos iki alkūnių. Prie žmogaus
mintys toliau siekia negu spaudos. Didžiausia trem-i
Daug
ko,
vargstant,
prarasta,
nustota
.
kad Bostone, kur taip gau silpnai tebelaikė vairą, tan kojų gulėjo išrautas mietas.
šiltos pastogės keturios sie tinių dalis iš Vokietijos jau
su šviesesnių lietuvių, taip kas žlekterėjo i pakelės Ant šakų, kad nesušlaptų,
nos. Visuomet yra ir bus atvyko Amerikon ar įsikūrė!
Ten, kur slinko gelsvos, rausvos burės,
maža domimasi kultūros griovį ir užvažiavo ant ber stovėjo naujutėlis, geltonos
žmonių, kurie alksta ne tik kitose šalyse. Vokietijoje
Lieka aukso vien siaurutė juosta—
reikalais ir musų praeities žo. Beržas luždamas suri odos lagaminas. Jis nesi
Atsivers nakties žvaigždėtos durys,
duonos. Ir musų tautiečių liko tie, kurie dėi kokių!
Greit. laiveli, rasi tylų uostą. . . .
klausimais. Susirinkimui ir ko kelis kartus. Gailiai, derino su nudėvėtais, išmir
tarpe tokių yra daug.
nors kliūčių negali išvažiuo
paskaitai vadovavo rašyto beržiškai suriko. Tarkšt, kusiais žmogaus drabužiais
Jurgis Baltrušaitis.
Man netikėtai pakliuvo į ti: daugiausiai tai seno am-į
jų klubo pirmininkas poetas tarkšt, tarkšt. . . . Tačiau, ir aplamdyta, kokių dešim
rankas laiškelis iš ūkanoto žiaus žmonės, kurie nebe
jo riksmas pranyko galingo ties metų senumo, skrybėle.
F. Kirša.
sios Anglijos. Trumpas, bet gali dirbti ir todėl neįsilei- DR. ALSEIKAITĖS nauja tai. kad indoeuropiemotoro ūžime. VaiiTiotojas Paraudusios akys Įsistebei
St. S.
nuoširdus, atviras ir daug džiami Amerikon, arba li
grubiai, kareiviškai nusikei lijo i pietus, ten, už tam
GIVIBL TIENĖS ciai ’Vra nu^’avę Azijon ir
pasakantis savo nuotaika. goniai, netekę sveikatos,
ten
Įsikūrę,
bet
neatėję
iš
kė, išlygino vairą ir tankas saus akiračio, tūnojo nema
Štai kelios iš jo ištraukos: sergantieji džiova ir gulin
PASKAITA
Azijos Europon, kaip kurį
VALGIAI
nuvažiavo toliau.
Atlikti toma siena. Ten baigėsi
tieji sanatorijose. Ir jie juk
-------laiką mokslininkų buvo
uždavinį. Kažką išgąsdinti, paskutinis jo tėviškės ruo
“Mielas ‘Keleivio’ redakto gyvena ne tik duona. At
Bulvinė Salota
Užpraeitą šeštadieni, sau- galvojama. Indoeuropiečių
o gal ir nužudyti. Beržas želis ir tiesėsi rusti, nepa
riau. tok'au be jūsų laikraščio skirti senelių prieglaudose,
žįstama Vokietija. O, ga
aš Į ateiti keliauti negaliu.
ligoninėse, sanatorijose ir šio 27 d.. Internacionalinio protautė turėjo buri gausi ir Vartojama šitokia pro pasiliko mirti pakelėje.
“Nors aš savo brolių ir sese jie nori turėti kontaktą su Instituto
limas daiktas, čia prie ber
salėje Lietuvių plačiai paplitusi, nes kitaip
porcija:
4
žmonėm
imama
Šiuo
metu
jis
buvo
jau
rų. gyvenančių Amerikoje, pra
plačiuoju pasauliui ir su sa Rašytojų Klubas surengė ji nebūtų galėjusi savo kul- 6 bulves, sušutinama jas ir. nebegyvas, tai kas, kad jo žo, jis išsikastų duobę, pa
šiau. kad man išrašytų ‘Kelei
dengtų ją šakomis, iš už
Dr. M. AIseikaitės-Gimbu- turos nunešti i tolimuosius
vį.’ bet matomai jie mane ir vo tautiečiais bent per tienės paskaitą apie lietuvių kraštus. Indoeuropiečių pra- kai atvėsta, nulupama. Tuo plaukus—pajuodusius lapus mirštų kūgių laukuose prisi
mano prašymą užmiršo.
Esu spaudą. Kas apie juos gal tautos kilmę ir jos protėvy-dinė
kultūra stipriausiai met imame šituos dalykus: —bandė judinti silpnas vė neštų šieno, Įsirengtų guoli
tremtinys, nustojau savo bran voja?
jas. Vėjas visada buvo iš
Sakoma, kad moterys yra nę. Tuo pačiu klausimui pasireiškusi prie Dunojaus, Smulkiai sukapotą svogūną. tikimas pakelės beržo drau ir susirietęs lauktų išsigel
gios tėvynės ir šeimos ir viso
is lapelius petruškos.
bėjimo. Čia pat. netoliese,
jautrios širdies ir atjaučia kalbėjo ir p. Gimbutienės!0 vėliau plitusi visomis Kei
turto.
gas.
O,
kaip
jis
siausdavo
Ketvirtį
puoduko
uksuso.
jis matė nejudintų bulvių
Aisčiai (arba
“Bet Lietuvos kareivėliai nie svetimų vargus ir rūpesčius. mokytojas, žymusis musų kryptimis.
ankstyvą
pavasari!
Susi

Ketvirtį
puoduko
alyvos,
sklypą, lagamine turi drus
baltai)
ja
nunešę
net
iki
kad nedejuoja, iš vargo nupin Tad aukodamos rubus ir archeologas prof. Dr. J. Pukabinę
šokdavo
tokią
pa

šaukštuką
druskos,
kos ir katiliuką, o kišenėje
tas daineles dainuoja. . . .
maistą, siųsdamos paketė- zinas. atvykęs i Bostoną iš Volgos, o ga! ir toliau.Prof.1 žiupsnį pipirų.
siutpolkę,
kad
beržas
Dr.
J.
Puzinas
p.
Dr.
Gim-j
v(
^'degtukų.
Tačiau išsigelbė“Tad šiame laiške siunčiu jįus pažįstamiems, ar nctu- Philadelphijos.
Pusę puoduko majonezo.
ve••
teišsilaikydavo
bičiulio
jum vieną doleri. Malonėkit rėtume pagalvoti apie tuos,
■ jimas negalėjo ateiti. Žing
butienės darbą gražiai įver
jo
glėby.
Į
visas
puses lin snis paskui žingsni artėjo
Dr. M. Alseikaitė-Gimbu-i tino. Jei savo teigimus, jis
prisiusi.' man lietuvišką kalen
1. Bulves supiauslo pu
kurie alksta ne duonos, bet tienė—Vilniaus Universite-i
guodavo, lyg jis butų mer neišvengiamas frontas. Tie
dorių. o už likusius laikraštį.”
sakė,
Dr.
Gimbutienei
pa

sės
colio keturkampiais ir gaitė,
spaudos. Turint noro, len- to auklėtinė. Ten ji studi
pirmą kartą pažadin
Ne paslaptis, kad dauge-'gva rasti atliekamas centas javo archeologiją ir prois-i vyksią įrodyti, tai ji atlik- sudeda Į bliudą su smulkiai ta iš nedrąsos kaimo vaka- sa, šiandien bumsėjo dus
sukapotu svogūnu. Suspau ruškoje. Gi vasaros vaka liai, bet vakar . . .
liui musų tautiečių Anglijo- ir prisidėti juo prie siunti- tore. Daktaro laipsni ji ga
džia pirštuose petruškų la rais. . . . Įsimylėjęs vėjas
je sunkiai einasi. Doleris mo laikraščių tiems, kurie vo Vokietijoj, Tuebingenoi
šerpė Papuošia
(Bus daugiau)
pelius ir, laikant juos vir
jiems sunkiau užsidirbti ne- jų su ilgesiu laukia,
Universitete,
apgindama
šum bulvių, smulkiai žirk
SENA MENININKĖ DAR DIRBA
gu mums, gyvenantiems
Onutė.
savo mokslinį darbą apie
lėmis
sukarpo.
t WJ» 19 »*J tI» »«• t » 9 » et • r» • e
» 'SUf 1
laidoseną Lietuvoj. šiuo
NEDIDELĖ IR GRAŽI
metu Dr. M. Alseikaitė2. Sumaišo uksusą, alyvą
Gimbutienė bendradarbiau
(arba kitokį valgomąjį alie
ja su Haivardo Universite
jų), pa-udo, Įberia žiupsnį
tu, kur greitu laiku skaitys
pipirų, smarkiai viską su
paskaitą apie lietuvių tautą
plaka ir užpila ant bulvių.
amžių bėgy.
Apverčia šakutėmis kelis
kartus, kad viskas gerai išDr. M. Gimbutienės pa
simaišvtų.
Tada pastato
skaita rašytojų klube klau
porai valandų į šaldytuvą,
sytojus nukėlė į tolimą pra
kad
skonis persisunktų per
eiti, jiems buvo parodytas
bulves kiaurai.
lietuvių tautos kelias, nuei
tas per 5,000 metų. Rem
3. Išima iš šaldytuvo ir
damosi proistorės studijom,
uždeda majonezo. Lengvai
savo paskaitą iliustruodama
kelis kartus šakutėmis ap
žemėlapiais ir archeologu
verčia, kad majonezas ap
iškasenom, ji teigė, kad
dengtų visas bulves. Duo
baltų gyventa ne tik prie
da valgyt ant žalių salotų
Baltijos juros, bet ir toli ry
lapų.
tuose, net iki pat aukštuti
4. Jei kas mėgsta, tai
nės Volgos. Tai patvirtina
prieš dedant majonezą, Įde
archeologų tame plote ištir
da du sukapotu kietai išvi
ti kapai, piliakalniai, atrasti
rintu kiaušiniu, tris šaukš
indai ir darbo bei kovos
tus smulkiai sukapotų rau
įrankiai. Tą patį teigia ir
gintų agurkėlių, ketvirtį
Dailininkė Mrs. Adelaide Johnson, 104 metu amžiaus,
žymus kalbininkai, atradę,
puoduko smulkiai sukapoto
dar piešia paveikslus. Fotografijoj matome, kaip ji pie
kad tame plote iki šių die Plati šviesi juosta (šerpė) žalio pipiro, puoduką sušia rašytojos ir aktorės Comelia Ottis Skinner iš WashŠita maža, prie galvos prilipusi skrybėlaitė atrodo labai
nų tebėra išlikę baltų vie įvairiai surišta priduoda tai piaustyto
saliero,
pusę
ingtono paveikslą. Mrs. A. Johnson kadaise mokėsi Ro
dailiai ir ižryžkina veido bruožus. Ji daroma ii mėlyno
tovardžiai ir upėvardžiai. pačiai suknelei visai kitokią šaukštuko muštardos ir tru
moje Ir per savo gyvenimą yra 76 kartus keliavusi per
Atlanto vandenyną.
Ne vienam klausytojui buvo; išvaizdą.
filco.
putį krienų.
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Martynas Kriščiukas iš Ne-’
Prašo Patarimo
ciunu* km.. Biržų apskr.
..............
.
.. , .. . .
’ Kreipiuos j keleivio skaitytojus,
I Adomas ir Jonas Lazauskas kas iraJėtu man duoti patarimą ai
i< Gnmhrinniu
a- nurodyt’, daktarą.
IS
uumorionių vionkipmio
\ienicieimo. S
seauk<į£.iau keUo lij?aSkauda
vaailiasiman koją
meliškių vals.. Trakų apskr.
ca,” daktarai traukė pikčius, gydė
i
short wa\e” elektra ir
Italijos Komunistai
Į
Braziluos Vargas
, Pranas Mac us is Auksudzio visa
riit*o vasara
In.KJbC“.jo
. Kas
(,atarli,
km., Mažeikiu apskr.
ar jei atsirastų daktaras, kurs galėv isoj Italijoj komunistų Brazilijos prezidentas GeĮ Julius Marasas iš Skriaudų- lų Pa«drti, bučiau labai dėkingas,
ii vi<ai np<ralv?nP
Rpf
Sam Kasper,
čio km.. Mariampolės apskr.
33 North Si.,
Great Neck, I.. 1., N.
Į Povilas Mažeika, buvęs pašto
I
valdininkas Kretingoje ir Ra
guvoje. žmona Ona ir duktė
dėjimui vadovauja parla- Vargas per 15 metų buvo gas.
5 akEAI MIŠKO
Paulina.
WM. MOTIEJA1TIS.
mento nariai Magnani ir Brazilijos diktatorių, 1945
. Į Miškas randasi prie East Bridge| Mykolas Padkauka iš NeciU- water’io, Mass., ir per SO metų ne
C'ucchi, o prie jų jau prisi- metais susibaudę karininkai Wheeling, W. Va.
kirstas. Norėčiau nedidelio įmokėnų km.. Biržų apskr.
dėjo eilė kitų partijos vadų jį buvo išviję iš diktatoriaus
jimo.
Platesnių žinių duosiu I«-r
l Juozas ir Uoles'.us Petrikas __
.š laiškų, prašau rašyti man šiuo adir istisos organizacijos ko- vietos, o dabar jis perėmė
resu:
< 10)
Pastabos Prie Pastabų
Gabšių km.. Raseinių vals.
Mr. John Saviškis,
munistinio jaunimo.
prezidentūrą kaipo legališ1414 Garfiekl Avė.,
I Cecilija Rasavaitė-Vikertienė
"Keleivio” Nr. 52 skaitant
Lincoln Park 25, Mich.
kai išrinktas prezidentas.
Skiražemio
km.,
Sartininkų
!
IS
“Pastabėles” teko labai nusi
Ambasadoriai Tariasi
vals., Tauragės apskr., ir vyras
DARYTI DĖL SKAUSMŲ
stebėti iš Staline klapčiukų
Anglija Duos Bazes
Aleksandras
Vikertas.
džiaugsmo, kad Tarybų LietuVasario 5 d. Paryžiuje
REUMAT1ZMO
i
Rimkienė (Rimkus), našlė
Amerikos
vyriausybė
prar
_____
_____________
___
_
__
va taip labai progresuoja, jog
prasidėjo Amerikos amba
ARTHR1TIS
R-mkaus, kilusio iš švėšknos,
sadorių vakarinėj Europoj
Anglijos duoti amerikie-: net 24 tūkstančius plytų žada
Tauragės apskr., ir Amelija Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros
pasitarimai kurie užsitęs čiams ilgesniam laikui ka- padirbti į metus laiko. Turiu
skaudėjimo. Raumenų gėlimo, SciaRimkaitė.
tikos. Strėnų skau-ntų. Neuralgijos,
keturias dienas. Ambasa- liškas bazes Viduriniuose pasakyti, kad plytos nėra dirSąnarių sustingimo. Neuritis. Poda
, Romeika, iš Jonavos.
ir tt-, paLand>kit K A liti TABdoriai su valstybės departa- Rytuose- kad Sovietų impe-bamos ,št.sus metus, pradeda
Mykolas Sakalauskas iš Daug- gros
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
mento pareigūnais aiškinasi
butV ?PJV°sta » v,s« d,rb“ plytas' ka“> )au nera p£‘
ungtoną praeitą savaitę buvo atsilankęs Prancūzi
šiagirės km., Pakuonio vals., rim, kad jus pamėgintumėt KAPE
vojaus nuo sušalimo, o užbai
TABLETS (Bandomųjį Kiekį) be joAmerikos dabartinę politi- £aby stipriomis 010 bazė- gia darbą rudenį, kaip šalnų
jos ministerių pirmininkas. Renė Pleven. Prezidentas
Kauno apskr.
Į kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o
ką Europoje.
mis. Derybos dėl bazių bu- pavojus atsiranda. Turiu pri
i Antanas ir Ipolitas šilaika- tiktai savo vardų ir adresų, tad mes
Trumanas su juo turėjo eilę pasitarimų. Sutarta, kad
__
, ... . ,
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi___
vo vedamos Anglijos prem durti, kad šviežiai padirbtos
prancūzai gau- stipresnę pagalbą Indokinijai ginti.
Potupas IS Žerkiskzų km., Trau-)SJ nurodymai ant pakelio. Nieko
Ui)
jerui C. Attlee lankantis plytos (labiau su rankom dir
___ pio par., Raguvos vals., Pane- jums nelėšuos, jei nepatiks.
Egypto Pažanga
CO.
northway
pharacai
apskr.
i Washingtone.
439 North Street. Dept. 30
bamos) greitai sušąla, pasidaro kiti ir dar kitaip nukalba, ži įvairiose formose, kartais įssi-j. vėžio
tsst-, Stanislovas Srebalius iš Rū
Kochester 5, N'ew York
Egypto vyriausybė pra
nebetikę.
Bet,
kaip
Stalino
at

noma, toks maišymas kelių da gindavo į pilietinius karus. daičių km, Gargždų
Kre_
Kanados
Nelaimė
neša, kad visame Egypte
stovas Molotov JT konferenci lykų yra visiškai klaidingas.
APSIGYVENK FLORIDOJ
kartais buvo vedama taikinges- tįngOS apSkr.
įvedamas socialinis draudi- Quebec’o provincijoj til- joj sakė, jog jie atoptų
Miami Mieste
. . ..galy. ., Socialistų yra tikinčių ir ne-'nėmis priemonėmis, bet kova! jonas Stonys iš Noškunu
mas, kuris apdraudžia žmoper §t. Maurice upę bę vartoja kalnams lygintu tai jtikinčių, yra ir kun gų socialis- visą laiką ėjo ir šiandien tebei- km Vilniaus krašto.
Floridoj visada šilta, gražu ir
čia
nes nelaiminguose atsitiki- prje Trois Rivieres miesto gal atomų galybę pritaikė ir tų, nes socializmas neprimeta na. Ta kova eina ir Amerikoje Adolfas ir Sergijušas Varna-: sveika. Tai kodėl neapsigyventi
Antanų
plytų
dirbimui?
Jei
P. Rodis. Jis turi visokių gražių na
ta. injekam tokios ar kitokios pa- ir kas jos 6:a nemato, tas turi „ins iš Liudvinavo.
muose, ligoje ir senatvėje. j praeitą savaitę staiga sumų ir biznių pardavimui. Jo ofisas
gali
dirbti
plytas
ištisus
metus.
jj
upos
j
tikėjimo
dalykus,
palikbūti
aklas,
arba
apsimetęs
ne-į
Egyptas yra pirma Arabų griuvo.* Nelaimėje žuvo kerandasi kartu su
(7)
Bl RGESS REALTY
valstybė, kuri bando pasituri žmonės. Quebec*o pro Gal iš Stalino malonės jie daro damas tą reikalą kiekvienam matančiu, štai, technikos pa-' Ieškomieji arija apie juos ži
6623 Bisrayne Boule\ard
dideles phtas, kad užten- agn,eniu: pačiam spręsti, pagal žanga stumia darbininkus iš nantieji maloniai prašomi atsisave Įvesti socialinį draudi vincijos ministerių pirmi labai
Miami. Florida.
ka kelių tuzinų plytų budinkui.jo išmanymą. Socializmas šie-dirbtuvių ir vienas Rhode Is- ltopti į:
Jo gyvenamoji ’ vieta randasi šiuo
mą.
Maksimum pašalpos ninkas Duplessis sako, kad pastatyti, jeigu tik 24 tukstan- kiA
4s»Js N. E. ?2n«l St., Miami,
pakeisti musų visuomenės land garsus industrialistas. Mr. •Collslllate General of Lithuania adresu:
Fla.
mėnesiui apdraustieji gaus esą Įtarimo, jog tiltas buvo čius plytų pagamins vienoj plysutvarkymą, kad žmonių santy- Blackall. sako, kad visas iš
41 West 82nd Street
$6.
bolševikų susabotažuotas.
tynėj. (Dabar ir žiemos laike kiuose butų daugiau teisingu- technikos pažangos kylančias
New York 24, N. Y.
ŽALIOJI MĖTA
plytos jau dirbamos.—Red.)
mo, mažiau išnaudojimo, ma- problemas galės išspręsti tik
Tito “Liberalėja”
žalioji Mėta (VarliaUranas Indijoj
Lietuvoj gyvendamas prieš žiau neproduktingo jėgų aikvo- socializmas,
arba
planingas
metėj yra ir buvo
I
vartojama per šimt
50
metų
turėjau
progas
gerai
į jjmo gerybių gamyboje ir ma- ūkio vedimas, ir jis pranašauja, j
Farma
ant
Pardavimo
Indijos vyriausybė pra Iš Jugoslavijos praneša, susipažinti su plytų dirbimu.
mečius kaipo naminė
žiau parazitizmo pagamintų ge- kad Rhode Island bus pirmoji l
gyduolė.
Žalioji Mė
kad
ten
panaikinama
“
Vaineša iš New Delhi, kad In
155 akeriai žemės 2 mylios nuo
tai sumaniau pabrėžti keletą jybių skirstyme.
ta
yra
gera
nuo šla
Amerikos valstija, kuri pereis Ulster
miestuko Pennsylvanijoj, yra
pumo susilaikymo ir
Kontrolės
fakty
kad “Vilnies
ir “Lais-1°
,rsiv™
e- išnaudojamu- i soca.listini ūki.
dijoj atrasta nemažos at stybės
17 ?alvą karvių, iš kurių 10 mel, * .
.
j Įstaiga,
i «” įJ<
xkiu, itaa
vilnies ” ir
Kad s*kova
tarp
nuo karščiavimo šla
. , . ...... . .... . žiamų, 2 arkliai, visokios mašinos,
sargos urano rudų. Tyrinė kun turėjo teisę daryti kon- vves
ės” skaitytojai pamatytų, aaip jų ir išnaudotojų yra sena. kaip’
pumo kanale.
Gerai
vvdvuU tikybiniu Įsitiki- hyHiskai;
Parduodu viską kartu dėl
___
Žaliųjų
Mėtų
gerti
.
jimai parodę, kad urano ru trolę visose valstybės ir ko juos apgaudinėja tie Stalino pačios visuomenė? pasiskirsty- i nimų
$6300.
Prašau
rašyti
galime senatvės uz
darbininkai i tai
\ ’
nuo nereikalingų vė
(7) mimų. Yra taipgi sakoma, kad ji
dos atsargos esančios užten operatinėse Įstaigose. “Kon klapčiukai. Jie žino, kad plytos mas i įvairias klases, tą žino pasakyti tik tiek: _Tegu tas ar atvykti.Walter Serepinas,
gera nuo akmeninės ir vandeninės
R. D. 2,
kamai turtingos ir todėl In trolės Įstaiga” buvo vienas yra dirbamos iš molio, bet kaip kiekvienas, kas iš viso bent šį Įvyksta greičiau,
ligų, nuo vidurių išpūtimo ir nuo
Ulster,
Pa.
kenksmingu gazų viduriuose, nuo
—P. K.
dija keta jas pradėti eks iš diktatūros ramsčių Jugo jas dirba ir kiek į “sezoną” tą žino apie žmonijos istoriją. į
traukimų, sukimų ir visokių nesma
(apie 5 mėnesius) galima plytų Ta kova praeityje buvo vedama; Providence. R. I.
gumų viduriuose. Pasidaryk arba
ploatuoti. Dabar daugiau slavijoj. Dabar kontrolės pagaminti,
tos iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik
tad
neturi
menkiau

PAIEŠKOJIMAI
sia urano indų iškasa Bel pareigos pavedamos rink sio supratimo.
nori. Svaras šitos Mėtos kainuoja
$2.00, o pusė svaro—$1.00. Prisiuntoms
miestų
ir
apskričių
ta

gijos Kongo, Afrikoj, ir
Man teko visokius darbus
Paieškau pusbrolio Jurgio Burbos, čiam į namus.
ryboms.
Kanada.
pereitais metais atvažiavo iš Vokie
dirbti plytinėse, tik strykoriu
ALEKANDER’S CO.
tijos j Nevvfield, N. Y., iš ten išvy
414 W. Broadway
nebuvau (strykorius su rankom
ko į Chicasrą, o man rašė, kad lap
South Boston 27. Masą,
kričio 16 d. važiuos į Detroitą. Jis
daro plytas). Rimšeliuose, Gruz
ats ar kas h žino, malonėkite praAmerikos nepaprasta? Į tokią gynimosi ąaiunaa rnešti
džių valsčiuj, plytos buvo dir
man, yra svarbus reikalas.
NUO UŽSISENfiJUSlŲ. ATVIRŲ
Asrnes A. Benicki,
bamos su mašina. Aš viens ambasadorius. John Foster, dėtis. Japonija vienaip ar
P.FD 3, IOOF Home,
Skaudžių Žaizdų
padarydavau 4 tūkstančius ply Dulles, dabar lankosi Japo-J kitaip pasiimtu išlaikyti pas
Ithaca, N. Y.
(7)
Kai Išmatų Rankiotojai duris kvepia spirgyti svogūnai tų į dieną ant mašinos. O kur
IR ODOS LIGŲ
nijoj ir veda derybas su Ja-'save teisėtą tvarką ir pati
ir kitokie kvapai nosį erzina,
Streikuoja . . .
Tie. kurie kenčia nuc SENŲ, AT
su
rankom
buvo
plytos
dirba

ponijos
vyriausybe
dėl
suturėtų
atremti
galimą
agrebet kuomet eini pro užpakalį
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jto
APSIVEDIMAI
mos, tai viens strykorius pada rašymo
negali
ramiai sėdėti ir naktimis
taikos
sutarties,
siją
iš
vidaus.
skubinies
kad
ko
greičiau
pra

Gerbiamas redaktoriau!
miegoti, nes jų užsiser.ėjusios^ žaiz
rydavo nuo dvejų iki trejų tūk
bėgtum.
Tas
kvapas
miesto
Aš ir vėl naujoj vietoj. Da
Kalbėdamas Tokio mieste: Tokios butų taikos sąly- Paieškau vedybų tikslu panelės ar dos niešti ir skauda. Kad pašalinti
stančių plytų į dieną, arba 4
niežėjimų ir spaudėjimų seną,
barties apsigyvenau VVheeling. valdybai pagaliau “mušė Į no
praeitą savaitę. Amerikie-'gos Japonijai karišku at-'^^į^uS Tudėjim^įaii tų
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite
strykoriai
padarydavo
į
dieną
VVest Virginia. šis miestas ne sį” ir miestas pradėjo patsai
usa ar Kanados, LEGULO Ointment. Jų gydomos
10 tūkstančių. Kuršėnų vals cių-Japonų Draugijos susi-; žvilgiu. Amerikos ambasa- būti sšiš farmų,
I)P. pageidautina laisvu pa- ypatybės palengvina jūsų skaudėje
mažas. prie Ohio upės. supa išmatas rinkti ir tas nemalo
Su laišku prašau prisiųsti fo- mų ir galėsite ramiai miegoti nak
čiuj. dirbau Marcinkių pusiau rinkime, J. F. Dulles iškėlė į dorius betgi nie%o neužsikalnai iš visų šonų. Vasaros nus kvapas pradėjo pranykti
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią
viešumon
kelis
klausimus,
j
minė
apie
ekonomines
ir
te‘
a
^i
fiJą
’ kurią irrąžinsiu. Prašau
modemiškoj
plytinėj.
Laucevi

(") nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
laiku gal butų gražių vaizdų, Man teko matyt visokių strei
B. KSH,
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS,
čiaus modemiškoj plytinėj, ku dėl kurių Amerika jau yra ritorialines busimos taikosi
dabarties, žiemos metu, vaizdai kų. bet išmatų streikas, tur
6242 N'ormandy Avė.,
Taipgi pašalina perštėjimų ligos
ri turėjo 16 “kamarų” plytoms nusistačiusi ir kuriuos siūlo sutarties sąlygas. .Japonai^
Chicago 36, 111.
vadinamos ATHlJsTE'S FOOT, su
netokie Įdomus, šiame mieste būt. vra vienas iš nepakenčia- degti. Visoks darbas modemiš
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų
japonams
įrašyti
i
busimą
neslepia,
kad
jie
tikisi
išsimiausių.
Dar
gerai,
kad
strei

randas didelė plieno dirbtuvė,
n .
,
,
. ,
.
.
i Paieškau gyvenimo draugės. Esu tarppirščių. Jos yra tinkamos var
koj
plytinėj
buvo
daromas
su
taikos sutarti, būtent:
derėti busimoje taikos su- 24 metų amžiaus, jiorėc^susirasti toti nuo džiustancios ir nuskilos
kas įvyko žiemos laiku, o jei
VV’heeling Steel Corp.
odos. Jos yra gero- gy
mašinomis.
Bet
su
mašinomis
gu vasarą, tai ilgai negalėtų
_
ko- tartyje stiprią Amerikos
duolės noo visų išvirši
Iki
Jungtiniu
Tautų
’
”
savo fotografiją. > nių odos ligų. LEGU
Vieną nepaprastą dalyką aš leist streikuot. kvapas greitai nespėjo pridirbti plytų, kad vi lektvvinio °šau<ruiT'O mašina ekonominę
pagalbą ir tikisi
------- --------- o----.
ir foto grąžinsiu. LO Ointment suteiks
są “sezoną” pradėtas plytų de
mačiau šiame mieste, tai išma streiką sulaikytų.
atgauti
bent
dali
savo
prajuras pagelbų nuo nu
bus
patobulinta
ir
galės
užPrašau
atsjiiept^šiuo
adresu:
gimas galėtų eiti be pertraukos.
tų rinkėjų streiką.
Išmatų
vargusių, per?,tarnų ir
tautu sausuma, rastųjų teritorijų. Bet apie
193 Crawford St..
niežiančių kojų. Legulo
(garbage) rinkėjai streikavo Šis streikas labai patiko šu- Dėl aiškumo reikia pasakyti, tikrinti
Toronto, Ont., Canada.
Ointment yra parduo
ap'e porą savaičių ir niekas iš 'nims ir katėms, tie tai tikrai jog negalima pertraukti degimo Amerika sutinka garantuo- tų japonų reikalavimų pa
damas po 75c., $1.25 ir
$3.50. Pirkite vaistinėse
matų nerinko, mieste pradėjo turėjo pikniką, galėjo pasirinkt plytų. Užkurus ugnį nuo pra ti Japonijos teritorijos ne-tenkinimą J. F. Dulles visai! Laikas užsisakyti “Kelei*' Chicagoj,
ir^
palikdamas tą vio’* kalendorių 1951 me Milvraukee,apylinkėse
Jei Japonija neužsiminė,
neužsir
arba šaukit;
rastis nemalonių kvapų, ypač kas jiems geriausia patiko. Vi džios “sezono” kūrenama tol, liečiamybę.
einant pro valgyklų užpakali. sa bėda kuomet daug yra tai kol pabaigoj “sezono” visos ply nesipriešins Amerika nore- reikalą neviešai vedamoms tams. Daug informacijų ir pinigus į LEGULO.(11-1)
Dept. 2.
♦847 W. 14th Street,
Kuomet eini per priešakines ir šunys su katinais ištvirksla tos išdega. Tai ten buvo ir su tų gynimosi tikslu gauti pa deryboms.
skaitymų. Kaina 50 centų.
CICERO 50. ILL.
rankom plytos dirbamos, nes su

Įlš Plataus Pasaulio

ir vietoje suvalgyti restoranų
užpakalyje, kur rado. jie atsi
neša maistą i priekį, kad visas
svietas matytų, kaip jie puo
tauja. . . .
Paprastai
išmatų
rinkėjų
darbo neįvertiname, ar bent

I

Taika su Jaj

KAS MUMS RAŠOMA

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
Organizacija Pasaulyje
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie paSalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
$5,000.00.
T Jaro j e pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.

Dabar vedama* Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prlraiyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:
LITHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA
307 W. XW» SV
Nmt York 1, N. Y,

mašinom nespėjo tiek pridirbti,
kad palaikyti nuolatini degimą.
Ta plytinė išdegdavo apie 2
milionų plytų per “sezoną.”
Mažosios, senoviškos plytnyčios
pagamindavo (išdirbdavo) ply
tų nuo keturių ligi septynių
šimtų tūkstančių per “sezonną.” Tai labai juokinga atro
do, kad tie stalincai džiaugiasi
su tokiu progresu Tarybų Lie
tuvoj. kad padirba per metus
net 24,000 plytų!
.

A. VIKBARAS.

Branch. Mich.

Apie Socializmą

čioj Japonijoj ar arti jos
kariškas bazes. Jeigu Ja- LIETUVOS GENERALINIO
ponija sutinka su šitomis KONSULATO NEW YORKE
sąlygomis, ji niekada neat
PAIEŠKOMI ASMENYS
sidurs Korėjos >adėtyje,
nes Korėjos užpuolimas bu- Adlvnė. Berta. Marija. Milė
vo didele dalimi Amerikos Jr Morta Abersaitytės (Aberneapsisprendimo pasekmė. saitis) iš Uli.ianos km. ir jų
Mat, Korėjos puolikai tikė hroks Frydas Abersaitis.
josi, kad pasipriešinimas jų Arlauskas, šeima, iš Mažei
puolimui bus tik aprėžtas kių.
ir neįtrauks i Korėjos gy Ona Balsaitytė-Jurgaitienė ir
nimą Amerikos karo pajė jos sesuo, gyveno Waukegan,
gų.
Japonijos atsitikime III.. Liberty St.
tokių abejonių p^s nieką Barkutė-Juzumienė ir vaikai.
nebūtų ir visa Amerikos ka Pijus Černiauskas ir sesuo
Kotryna Černiauskaitė <š Ru
riška galybė butu tuoj pat dos
km.. Gižų vals.
panaudota Japonijos gyni Ona Gibaitė-Vainienė iš Armui.
moniškių km., Liudvinavo vals.,
Jeigu Japonija nori, ji Mariampolės apskr.
gali ir pati dėtis i karo są Antanas Juknevičius iš Surjungą su Amerika išorės daugių km., Traupio' par.. Ra

Į socializmą daugeKs lietuvių
žiuri visai iš išvirk&čios pusės,
sumaišo jį, kaip barščius su ko
pūstais, su visai pašaliniais da
lykais. Daugelis sako, kad so
cialistas tai yra “bedievis,” ki puolimui atremti. Bet tai guvos vals., Panevęžto apskr.,!
tas dar padailina, kad socialis- priklauso nuo pačios Japo gyvenęs Superior, Wis.
Kalašinskas, sūnūs Andriaus.
| tas yra tas pats “bolševikėlis,” nijos, jei ji nori ir sutinka

JUOZAS STALINAS
— arba —
Kaip Kaukazo Razbaininkaa Pasidarė
Rusijos Diktatorium
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubuvojo
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
dų nurodymais.

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

L

KELEIVIS
South Boston 27, Mass.

4

Puslapis Aštuntas

Nr. G, Vasario 7, 1951

KELEIVIS, SO. BOSTON
BOSTONE NUSKENDO JAUNAVEDŽIAI

Į LIETUVIŠKOS KNYGOS
DORCHESTERIO SLA
PUBLIC LIBRARY KUOPOS SUSIRINKIMAS

parašyti Jaiškelį ar atvirutę
į stotį WBMS, Lithuanian
Program, 35 Court St., Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu:
502 E. Broadvvay, So. Bos
ton 27, Mass.

Seniau atvykusių lietuvių SLA 309 kuopos narių
rūpesčiu, So. Bostono vie susirinkimas įvyksta šį sekšasis knygynas (public li- madien į.vasarioll d.,2val.
brary) turi lietuviškų kny madienį, vasario 11 d., 2
gų sekciją: Tačiau ten ma vai. po pietų, Dorchesterio
Steponas Minkus.
BOSTONAS NEBEIS
Paskutiniai Pasiruošimai
ža
naujesnių
knygų.
Dabar,
L.
P.
Klubo
patalpose,
1810
VILKUTAIČIŲ KELIU?;
Prie Vasario Šešioliktos
padidėjus lietuvių skaityto Dorchester Avė. Visi na Ar Žinot Kur Ką Gauti!
jų skaičiui, butų labai gera riai kviečiami dalvvauti.
Mes pranešam, kad turime mu
Sausio 30 d. Lietuvių šį trečiadienį, vasario 7
sų krautuvėj visokių mašinų išValdyba. > randavojimui. kaip tai Floor San
praplėsti lietuviškųjų kny
Kultūros Rėmėjų ir Tremti d., 8 vai. vakare, naujojoj
ders, Wall Paper Removers, Boat
gų
skyrių.
Gerai
suorgani

nių Draugijos bei tėvų ko Lietuvių Piliečių Draugijos
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
Tremtinėms Moterims
zuotas public library yra
sokių pentų. varnišių, sienoms po
miteto pirmininkai lankėsi salėj įvyksta draugijų atsto
pierių, plumbing, elektros reikme
gera vieta lietuviškoms kny
pas vietos lietuvių parapijos vų ir ALT skyriaus valdy
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės
Šį
šeštadienį,
vasario
10
goms apsaugoti.
Knygos,
kleboną kun. P. Virmauski, bos narių posėdis pilnam
Flood Sq. Hardware Co.
laikomos So. Bostono pub d., 7 vai. vakare, salėje po
kaipo parapijinės mokyklos aptarimui Lietuvos nepri
J. ALEKNA, Prop.
bažnyčia šaukiamas nepap 628 E.A. Broad»ay,
lic
library
skyriuje,
kaip
ir
So. Bostone
laikytoją, išsiaiškinti gali klausomybės šventės minė
rastai svarbus tremtinių
Tel. SO 8-4148
kituose
skyriuose,
įrašomos
mybes ir pareikšti lietuvių jimo. kuris įvyks vasario 18
moterų susirinkimas. Pra
į taip pat i centrinės public
norą, kad parapijinėje mo a., 2 vai. po pietų So. Bos
ilibrary Copley Sq. katalo šome visas tremtines mote
kykloje lietuvių vaikams ti ton High School auditori
TeL SO 8-2805
gus. Lietuvių Kultūros Rė lis šiame susirinkime daly-1
kyba butų dėstoma lietuviš joj.
vauti.
DAKTARAS
mėjų Bostone valdyba pra
kai ir kad mokykloje butų Draugijos ir įvairių orga
Bostono Tremtinių Ratelio
šo lietuvių, turinčių atlieka
įvesta lietuvių kalbos, kraš nizacijų kuopos buvo kvie
J. L. Pasakantis
mų naujesnių lietuviškų Valdyba.
to pažinimo (istorija, geo čiamos atsiųsti savo atsto
OPTOMETRISTAS
18 valandų po vedybų šituodu jaunavedžiai, Henry Gauknygų, arba angliškų apie
RADIO PROGRAMA
grafija) ir lietuviškų dainų vus į šitą svarbų pasitari
Ihier ir jo žmona Doris. abu iš Woonsocket. R. I.. sekma
Ofiso valandos:
lietuvius, aukoti jas public
pamokos. Tuo reikalu Įteik mą. Jei kuri draugija ar
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
dieni. sausio 28 d. nuskendo Mystic upėje, €harlestowne.
Lietuvių
Radio
Korp.
ra

library.
Knygas
prašome
tas atatinkamas prašymas kuopa ir butų negavusi pa
Seredomis
:
Su jais nuskendo keturi jų palydovai, kurie kartu su jais
dio programa šį ateinantį
Nuo 9 ryto iki 12 dienų
įduoti
iždininkui
Aleksand

raštu.
kvietimo, visvien gali pri
buvo atvykę i Bostoną.
rui Ivaškai, 328 W. Broad sekmadienį per stotį WBMS;
Priėmimas vyko palan siųsti savo delegatus.
447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.
vvay, So. Boston, arba nešti 1090 kil. (netoli WBZ sto
kioje dvasioje. Plačiai i:
Pasitarime bus aptaitas
GABIJOS BANKETAS
į public library, So. Boston ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry-Į
siaiškinta lietuviams rupi Lietuvos nepriklausomybės Cambridge Minės
te bus sekanti:
GERAI PASISEKĖ branch.
mu jaunimo auklėjimu lie minėjimo reikalas, nustaty Lietuvos Nepriklausomybę
1— Muzika.
Tel. AV £-4026
Lietuvių Kultūros Rėmėjų
tuviškoje dvasioje reikalu. ta galutina progiama ir pa-Į
2— Dainininkės Valeria
Prieita vieningos nuomo sitarta, kaip sėkmingiau šių metu vasario 11 die- Praeitą sekmadieni Gabi Bostone Valdyba.
Dr. John Repshis
Barnius
ir Gražina Čapli__________________
nės, kad lietuvių vaikams pravesti
musų
tautinės ną vietinis ALT skyrius jos Choras turėjo savo me-Į
kaitė.
LIETUVIS GYDYTOJAS
tikyba dėstytina lietuviškai šventės minėjimą ir įtraukti Roberts School salėje, 2|tinį banketą L P. Draugijos j pqrcį-if.iSTPR1O L P
3
—
Magdutės
Pasaka.
KLUBO PRANEŠIMAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
ir kad lietuviškoje parapiji į senosios tėvynės laisvini vai. po pietų rengia Lietu- svetainėje. Nežiūrint netik-į
Nedėliomis ir šventadieniais:
Po
programos
prašome
vos
nepriklausomybės
paro
oro
svečių
prisirinko
pil-l
nuo 10 iki 12 ryto
nėje mokykloje turėtų būti mo darbą kiek galima di
skelbimo
33
metų
sukakties
na
svetainė,
kas
rodo,
kad
mokoma lietuvių kalbos, desni lietuviškos išeivijos
Dorchesterio Lietuvių Pi
495 COLUMBIA ROAD
paminėjimą.
Kalbės
mies

Gabijos
draugų
šeima
yra
liečių Klubas rengia savo FOURTH ST. JUNK SHOP
Lietuvos istorijos, geografi skaičių.
arti Upham’s Corner
DORCHESTER, MAS*.
jos ir dainų.
Pasitarime ALT skyriaus to majoras Ciane, K. Bie didelė ir ištikima musų ko metinį banketą kovo 4 d.
Dabar Atidarą Bizniui
Pažadėta, kad tikyba ar atstovai išaiškins draugijų linis ir J. Audėnas. Meni lonijos seniausiam chorui. savose patalpose. Plačiau Perkame Visokį Džionką ir
timoje ateityje bus pradėta delegatams, kas jau pada nėje programoje, be kitų, Gabijos Choras svečius bus pranešta vėliau. Klubo
Vartotus Daiktus
dėstyti lietuviškai, o dėl ki lyta pasiruošimui prie Va dalyvaus tautiškų šokių pavaišino ne tiktai gardžia narių susirinkimas įvyksta
Mokam Aukštas Kainas
DR. D. PILKA
tų prašomų dalykų reikėsią sario 1$ minėjimo ir išklau- grupė, vadovaujama ponios vakariene, bet ir dainomis. si penktadienį, vasario 9 d.,
Už 100 sv. geležies 75c.
i savame name, 1810 Dorgal kiek palaukti, kol bus sius draugijų delegatų pa- Ivaškienės. Kviečiame vi Dainavo dainininkai
,. Ofiso Valandos: aao 1 1W 4
Single matracas $1.00.
!r sas ? IH •
surasti tinkami mokytojai siūlymus bus priimta iškil sus gausiai šiame parengi O. Dirvelienė ir Kirmelavi•  chester Ave.
Visi nariai
Doubie matracas $2.00
me
dalyvauti.
Plaukų matracas $2—$3
ir lėšos šiems mokytojams mingo Lietuvos Laisvės
546 BROADWAY
čius, akompanuojant muz. prašomi dalyvauti. Pradžia
Popieros
100
sv.
$1.00
Dienos minėjimo programa. ALT Skyriaus Valdyba. B. Benderaitei.
8
vai.
vakare.
išlaikyti.
80. BOSTON, MASS.
Publika
Valdyba.
Telefoną*:
SOUth Boston 1SS0
Džiugu, kad lietuviškos
KLAUSKIT: MYER
dainininkams karštai plojo,
parapijos mokykla rengiasi
Iš Latvių Koncerto
Mirė Augustas Hintz
171 W. 4th St., kampas B SI.
ypač už “Karvelėlį.”
Palaikykime Lietuvių
tapti lietuviška mokykla.
Tel. SO 8-9117
Po
vakarienės
trumpai
Laukiame.
Gimnaziją.
Vokietijoje
16)
A. J. NAMAKSY
Šį pirmadienį, vasario 5, Latvių nacionalinės ope
kalbėjo
choro
vedėjas
J.
Tėvas.
ros
solistė
H
ertos
Lusis
ir
Miner Convalescent Home
REAL ESTATE A INSURANC1
VAISTAS “AZIVA”
ligoninėj mirė lietuvis Au pianisto Hugo Štrauso va Dirvelis, iškeldamas gabi- Padėkime lietuvių jauni
409 W. Broadvray
Gubernatorius Pasirašė
gustas Hintz’as, gyvenęs 96 sario 3 d. koncertas sutrau- jiečių pasišventimą ir prisi- mui mokytis ir šviestis! 1— Vaistas nuo nudegimo 'ir
SOUTH BOSTON. MASS
Vasario 16 Proklamaciją G St., So. Bostone. Velio kė didelį lankytojų buri. rišimą prie lietuviškos dai- Vienintelė laisvajame pa nuo nušutimo vandeniu.
Office Tel. SOboston 8-0948
saulyje
lietuviška
gimnazi

Koncertą
organizavo
Lat-Į
nos
*
Buvęs
ilgametis
choBes.
17 ORIOLE STREMT
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų
nis buvo apie 70 metų am
Wsst
Rosbary. Misa.
ro
pirmininkas
S.
Kontauja skursta, tačiau visvien —mostis.
Gubernatorius Paul A. žiaus. Pirmiau gyveno vių Meno Agentūra. Kon
Tel. PArkvay 7-0402-M.
Dever, prieš išvykdamas Į Brooklyne, kur randasi du certas įvyko baptistų baž tas ir choro prietelius J. Ar atkakliai dirba Vokietijoje. 3— Akių vaistas.
Floridą atostogų, pasirašė jo broliai, vienas Williams- nyčios salėje (prie Dudley lauskas linkėjo chorui aug Šioje aukštesniojoje mo 4— Vaistas nuo kojų "niežėji
Vasario 16 d. proklamaciją burghe, antras New Yorko stoties). Sekantis koncer ti ir stiprėti, o S. Mockus kykloje veikia visos astuo mo, pirštams, tarpupirštėms ir Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
dalyvaujant ALT centro vi- East Side sekcijoje. Beje, tas,
Ksenijos
Porantės, papasakojo apie Gabijos nios klasės, pilnos mokinių. papirštėms.
ce-pirmininkui adv. J. Gri- ten jis priklausė prie Mar įvyks ten pat vasario 27 d. kūrimąsi ir jos reikšmę mu Okupacinė britų ir vokiečių 5— Vaistas nuo galvos niežė Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
sų kolonijos gyvenime. Jis valdžia pripažino tai gim jimo.
galuii su žmona ir ALT tino Liuterio Draugystės ir
6
—
Vaistas
nuo kosulio. Greit
Lietuvis
Gydytojas ir Chirurgas
kvietė naujuosius ateivius nazijai teises, tačiau to ne
Bostono skyriaus pirminin Lietuvių Darbininkų Susi
pagelbsti.
IŠ KETVERTUKŲ
inesišalinti Gabijos, bet įsi pakanka : reikia materiali 7— Vaistas nuo inkstų skau Vartoja vėliausios konstrukicijos
kui Jonui Kasmauskui.
vienijimo kuopos.
X-RAY Aparatų
DU VAIKUČIAI MIRĖ jungti į choro dirbamą nau nės paramos mokinių bend
Velionis pašarvotas Zadėjimo.
Pritaiko Akinius
dingą darbą.
Lankėsi A. Prielgauskas lletsko koplyčioj ir šį trečia
labučiui išlaikyti, mokyto Reikalaukite šitų vaistų pa
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
Bostono policininko Rob
dienį bus palaidotas Mt.
534 BR0ADWAY.
Vakarą atidarė choro pir jams paremti ir mokslo žymėtais numeriais. Kaina už
ert
J.
Aylen
šeimoje
vasario
Praeitą penktadienį musų Hope‘kapinėse.
kiekvieną numerį $1.00. Pini
priemonėms
įsigyti.
Šitą
Rep.
SO.
BOSTON, MASS.
2 d. gimė keturi vaikučiai, mininkas J. Kirmelavičius, kilnią pareigą prisiėmė pat gai, čekis ar money orderis iš
Įstaigoj lankėsi drg. A.
dvi mergaitės ir du sūnus o programą sklandžiai vedė riotinė lietuvių visuomenė. kalno. Adresuokit:
(51-1)
Prielgauskas iš Islington,
Per
paskutines
dvi
dienas
Liudas
Končius.
(
horo
rė

DR. G. L. KILLORY
Joseph Machinskas
Mass. Svečias sakėsi ką Lankėsi Vytautas Sirvydas
Tuo reikalu turėjome pro
mėjas
J.
Kasmauskas,
ne

18 Tremont St, Kimbal Building
295 Silver Street
betgi du vaikučiai jau mirtik grįžęs iš Floridos, kur
gos skaityti pranešimų
Kambarys 205
galėdamas
dalyvauti
su
gaSouth
Boston
27,
Mass.
mirė mergytė ir ber
jis išbuvo virš savaitės lai Praeitą ketvirtadienį mu rė,
spaudoje,
o
dabar
turime
BOSTON. Tel. LA 3-2371
arba: SO 6-2044-J
ko ir sakėsi labai patenkin sų įstaigoj lankėsi p. Vytau niukas. Dar du vaikučiai bijiečiais, “atsipirko” pini sukrusti ir nuoširdžiai pa
PARSIDUODA
gine
parama
chorui.
BuvuSPECIALISTAS
KRAUJO, INKSTŲ
tas ir Florida ir musų laik tas Sirvydas iš Montreal, yra gvvi, bet ir jie silpnu • ••
remti
ir invmo- Senas So. Bostono Lietuvių
įeinu tuos mokinius
iiivpuiiius n
IR NERVŲ LIGŲ
įeji si OJ . giI
'kytojus, kurie dirba gražes Piliečių Draugijos Namas, Daro Kraujo Patikrinimų Santaokai
raščio skaitytojo P. Naujo Kanadoje. Svečias sakė at čiai.
Jei Keikia. Duoda Pencillino
vykęs
į
Naująją
Angliją
ap

nei
J
o.*
1
S
nei iįetUvių tautos ateičiai, kuris randasi prie 309 E St.,
kaičio, buvusio norvvoodieVALANDOS:
—S. V.
čio, vaišingumu ir paslau lankyti savo dirbtuvėje su 1 Žuvo, 2 Sužeisti Nelaimėj
nepaisydami vargo stovyk South Bostone. Kaina—$15,000.
Nuo 9 iki 6 kasdien.
Šventadieniais uždaryta.
gumu. Dėka P. Naujokai sižeidusi sūnų, kuris savai
linėse sąlygose svetimoje Kreiptis į South Bostono Lie
čiui svečias sakėsi daugiau tę laiko išgulėjo Worcestere Fitchburge šį antradienį
šalyje. Nedelskime, kol ne- tuvių PiKečių Draugijos valdy BORIS BEVERAGE CO.
Kugelio Vakarienė
ligoninėje
po
nelaimingo
pamatęs Floridos grožio ne
pervėlu. Siųskime pinigus bą: 368 W. Broadvvay, Soutn
anksti rytą susidūrė auto
Boston, Mass.
(?) 220 E Street, South Boston
gu šiaip per kelias dienas Įvykio dirbtuvėje.
mobilis su sunkvežimiu.
Kugelio vakarienę ruošia ar maisto siuntinius gimna
butų buvę galima pamaty
Pristato toniką, vyną ir viso
Automobilio
vairuotojas, Dorchesterio Lietuvių Klu zijos vedėjo adresu: P. Va- APSIDRAUSK NUO
ti. Svečias atsinaujino laik Siūlo Pakelti Taksus
kios rūšies alų baliams, vestu
Stanley B. Connor. buvo už bas ateinančią subatą, va dopalas, (23) Diepholz, DP
LIGOS IR NELAIMĖS
raštį ir paliko pusantro do
Lager
am
Flugplatz,
Lithvėms į namus ir sales.
(-)
$2.70 nuo Nuosavybės muštas vietoje, o du kiti sario 19 4, savo patalpose.
Ui
$12
per
metus
gausi
ligoje
lerio laikraščio reikalams.
Savininkas:
žmonės buvo sunkiai sužei 1810 Dorchester Avė. Pra ausches Gymnazium, Ger
$25 pašalpos savaitei
many,
British
Zone.
JUOZAS ARLAUSKAS
Bostono majoras siūlo pa sti.
džia 7 vai. vakare. Gaspa
Visais insurance reikalais
Palaidojom Juozą Kanuskį kelti taksus nuo nuosavybės
Kam
nepatogu
siųsti
paš

Telephone: SO 8-3141
dinės pagamins skanaus ku
kreipkitės į:
(n35)
tu,
prašome
paduoti
auką
arba
namuose, 1650 Columbia
po $2.70 nuo 1,000 dolerių
gelio, taipgi bus muzika ir
BRONIS KONTRIM
Praeitą antradienį Bosto vertės. Iš viso miestas ma Gelžkelių Judėjimas
per
Lietuvių
Kultūros
Rė

Rr.,
So.
Bostone, Tel. SO 8kitokių linksmybių. Kvie
598 East Broadvay
Vėl Pradeda Normai ėti
no legionieriai su kariško no padaryti išlaidų $90,mėjų
Bostone
iždininką
p
2414.
čia visus atsilankyti—
South Boston, Mass.
mis iškilmėmis palydėjo į 679.274, arba $4,125,000
Aleks. Ivašką, 326 Broad TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483
Ir Bostonas buvo palies
Komisija.
vvay, So. Boston. Pirmasis
kapus S. Dariaus posto bu- fjaUojau> negu šiais metais
LITHUANIAN
tas gelžkeliečių “ligos”
vusi komandienu Juozą Kalietuvių gimnazijos rėmėjas
FURNITURE CO.
streiko ir daugelis traukinių Geriausis vaikams dovana — per Lietuvių Kultūros Rė
nuskį. Velionis buvo kilęs
Lietuviška Aptieka apdrausti
iš Ukmergės krašto, čia pa Mirė Vincas Paplauskas į priemiesčius nebevaikščio
mėjus yra p. Juozas Kapo
vaiką mėnesinis žurnalas
PERKRAUS
Savininkas H. CABIT
TYTOJ AI
jo.
šį
antradienį
streikas
liko liūdesyje žmoną Vero
čius, pasisiūlęs mokėti kas
(Inaured
100 Dorchester Street
niką, vieną dukterį ir vieną šeštadienį nakčia mirė baigėsi ir traukinių judėji
mėnuo po $2—dvigubą na
Movara)
SOUTH BOSTON
sūnų. Velionis Juozas bu-į Vincas Paplauskas, per eilę mas vėl įeina į normališkas
lio mokestį, kad pusė tų pi
Perkrauatom
TeL SO 8-4149
vo linksmaus budo ir savo metų buvęs Lietuvių Pilie- vėžes.
niguų butų persiunčiama
čia pat ir ) to- Į
limaa vietas.
Torim visokių vaistų. Siunčiam
draugų labai mėgiamas. Te- čių Draugijos So. Bostone
lietuvių
gimnazijai
DiepKaina: Amerikoje M-00: kitur—$3.50
net Europon. Kalbam lietuviiSaugi priežiūra, kaina
bunie jam lengvas poilsis maršalka. Velionis pašar- Pakalbinkite kaimynus ir Pinigus Ir utaakymu* siųskite: holze.
kai. Patarnavimas mandagus;
126 BROADWAT.
kainos nebrangiom. Gyvename
CGLUTC, K. O. Box 22,
Amcrikos žemelėj.
jvotas Kaspero koplyčioj, draugus užsisakyti “Kelei*
Lietuvių Kultūros Rėmėjų
SO. BOSTON. MASS.
tia jaa 20
Mentei* Statian. Srockton M. Mase.
Bostone Valdyba.
Draugas.
laidotuvės bus trečiadienį. ▼j.” Kaina metams $3.
Tel. SOuth Boston 8 461S
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