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Pavergtųjų Tautų Atstovai
Šaukiasi j Pasaulį Laisvės
k

Philadelphijoj Nepriklausomybės Hall’ėj Pavergtos Eu
ropos Atstovai Paskelbė Savo Reikalavimus; Negali
Būti Pastovios Taikos, kol Milionai Žmonių Yra
Pavergti; Europos Tautos Siekia Laisvės

Praeitą sekmadienį PhilaVisą praeitą savaitę ame- i Keturi Didieji
Deivey Išjuokia
dėlphijoj, Nepriklausomy
rikiečių ir sąjungininkų ka
Izoliacininkus bės
Tariasi Tartis
Hallėj susirinko pariuomenė vijo kinų komu
nistus toliau i šiaurę ir visa
,T
.. ’
,
, vergtųjų Europos tautu 200
New Yorko gubernato- a;
iškilmingamį o.
me ilgame fronte nuvarė Šią savaitę Amerika, An"f-.
Thomas
E.
Dewey,
e
paskelbė
Eu
Iš_
“ Prancūzija siunčia
juos už Han upės. Vienaš
kalbėdamas per radio pra- laisvinim0 plincjpus. Pa.
notą ir siūlo supietinių korėjiečių
eitą sekmadieni, gnezta.
j
rautų-Albanijos,
buvo net įsiveiies i Seoulo! šaukti keturi9 didžiųjų užpasmerkė
tuos
republikoBu
,
Cechoslovakimiesta, bet, susidūręs sulsienil* ministerių atstovų
nūs,
kurie
siūlo
apleisti
Eujos
Estj
.
Liestipriu priešu, vėl pasitrau-1konferenci^ Paryžiuje ko
ropą ir kūne norėtų preziLenkijos, Rumunijos,
ke.
ivo mėnesi. Tie atstovai sudeniui uždrausti siųsti ka- JugosIavijos ir Vengrijos—
Šiossavaitės pradžioje
^“'inlctų pasitarti, kokią
riuomenę j Europą. Dewey atstovai
.qšlaisvi.
kinų komunistai ir šiaurinių I ^ai bų t\arką turėtų priimti
sako,
kad
kariuomenes nimo Deklaracijos- tekstą
korėjiečių likučiai
pradėjo k kokius klausimus turėtų
siuntimą
turi
spręst,
kariški
vė|jau suruoštame pobusvarstyti
keturiu
didžiųjų
kontrpuolimą prieš pieti-}svJ...........................
ekspertai,
o
ne
politiKienai,!
je
aiškjno
,os aUt0.
nius korėjiečius ir pirmame už^enių ministeriai Susi
kurie kongrese turi visišką .
kodė|
,is
puolime pasistūmėjo apie rašinėjimas
rašinėjimas dėl
dėl “ketveriu1
galią
nustatvti
armijos
dydj;
10 mylių pirmyn, bet komu- kės”. atstovų susitikimo jau
Penktas iš eilės atominis sprogimas Neva dos valstijos dykumoj, supurtė artimuosius
i turėti taikos ir ramumo, kol
ir jos apginklavimą.
miestus. .Las Vegas mieste, 75 mylių atstume, daug langų išbirėjo nuo griausmo.
120 milionų Europos žmo
nistams nepasisekė fronto senai vedamas. Jei Rusija
T.
E.
Dewey
savo
kalboj
šitą
pasiulvmą
priims,
tai
Vaizdas
rodo
skaįdriai
apšviestą
dūmų
kamuolį
aukštai
ir
šiurpią
atombombos
šviesą
nių yra rusiško imperializ
sulaužyti ir jų ofensyva
atsakė į Herbert Hooverio mo pavergti.
prie žemės. Viršuj kamputyje Las Vegas automobilių pirklys H. Weldman apžiūri
bandoma sulaikyti. Pasku bus bandoma susitarti, apie
praeitą penktadienį padaly Lietuvos vardu po “Išlais
nėja krautuvės sudužusį langą, kuris sukiužo nuo atombombos sprogimo.
tinėmis žiniomis komunistai ką kalbėti susitikus. Rusai
tą naują siūlymą bėgti iš vinimo Deklaracija” pasira
artinasi prie Wonju miesto. siūlo pirmon galvon kalbė
Europos, nesiųsti ten ka šė Lietuvos atstovas Washtis apie Vokieti ios sinkia vi
Wm.
H
7
.
Remington
Darbininkai
Prieš
Anglijos
Lf
ar
mečiai
riuomenės ir gintis “laisvės isgtone, pulk, P, žadeikis.
Kada JT jėgos buvo pri mą, o Vakarai siūlo svarsty
siartinusios prie 38-tosios ti visus klausimus, kurie
Ūkio Kontrolę Griežtai Nubaustas Gibraltare” Amerikoje.
Socializuoja Plieną
ir buvęs ministeris, V. Si
paralelės, tuoj iškilo klausi “kelia nerimą.”
dzikauskas.
mas, ar eiti pirmyn per tą
Anglijos vyriausybė šį Amerikos darbininkų uni- Praeitą savaitę prisieku- Ieško Traukinio
Išlaisvinimo Deklaracija,
liniją, ar prie jos sustoti. Korėjoj Yra 10
ketvirtadieni, vasario 15 d. jos vieningai pasisakė prieš šiųjų teismas, 7 moterys ir Nelaimės Kaltininkų paskelbta Amerikos nacio
Dėl to klausimo dabar eina
į visuomenės rankas vyriausybės bandomą įgy-į5 vyrai, išnešė sprendimą
nalinėj šventovėj, kur prieš
Milionų Pabėgėlių perima
pasitarimai tarp sąjunginin
visą Anglijos plieno ir ge vendinti ūkio, kainų ir už-įWilliam W. Remington by- Praeitą antradienį vaka- 175 metus buvo paskelbta
kų. Į šiaurinę Korėją bus
ležies pramonę. Anglijos darbių kontrolę. Unijos ne- loję. Remington rastas kalprie Woodbridge, N. J., Amerikos nepriklausomybė,
žygiuojama tik tuo atsitiki Korėjos respublikos vy plieno pramonės atsakingie patenkintos. kad į kainų ir, tas priėmęs kreivą priesailabai plačiai nuskambėjo
mu, jei visi sąjungininkai riausybė skelbia, kad apie ji vadai sako, kad jie bend uždarbių kontrolės Įstaigas ką ii- sakęs, kad jis nesąs įvyko baisi traukinio nelai po visą Ameriką ir sukėlė
tam pritars ir, žinoma, jei 10 milionų žmonių Korėjoj radarbiaus su vyriausybe, nebuvo įsileista užtenkamai komunistas, kada jis stojo mė, smarkiai einantis trau didelio susidomėjimo. Phi
kinys nulėkė nuo iškelto til
bus užtenkamai jėgų bolše yra karo pabėgėliai, išvary jai perimant plieno ir geie- darbininku atstovų, o, be į valdišką darbą.
to. Nelaimėj žuvo 83 žmo ladelphijos aktas priminė
ti iš savo namų ar pabėgę žies kompanijas į savo ran to, pirmieji patvarkymai;
vikus toliau vyti.
w R
nės, o apie 200 žmonių bu Amerikos žmonėms, kad
nuo priešo. Socialinių rei kas. Plieno pramonės va apie kainu ir uždarbių už- .
5^
Europoje yra 120 milionų
Generolas MacArthur šį kalų ministerija turi suregi
,
- ...... , , • ington buvo atleistas is pre- vo sužeisti.
dovavimas
ateityj
bus
saldymą
susilaukė
is
darbi,
«
va
antradieni nuvyko į Korė stravusi 4.357,381 pabėgėlį,
kybos departamento ir vė Tyrinėjimas parodė, kad žmonių rusiško imperializ
British
Iron
and
Steel
Cor

ninku
griežtos
kritikos.
Sa

jos frontą susipažinti vieto bet tik mažiau pusės visų
liau patrauktas į teismą. dėl katastrofos kalta esanti mo pavergtų. Ištisos tau
poration,
”
vyriausybės
įkur

ko,
kainos
užšaldytos
jų
je su padėtimi ir ten jis sa pabėgėlių yra užregistruoti.
Justicijos
departamentas gelžkelių kompanija, kuri tos, su sena savo kultūra ir
tos
bendrovės
finansinėje
aukščiausiame
pakilime,
o
kė, kad JT jėgos tęs ir to Pietinėj Korėjoj prieš
teisme įrodė, kad Reming nepasirūpino įtaisyti tilto nepriklausomybės troškimu,
vadovybėje.
uždarbiai
užšaldyti
daug
liau priešo naikinimą ir vi bolševikų įsiveržimą buvo
ton. tarnaudamas valdžios signalus. New Jersey vals yra laikomos Maskvos ver
atsilikę
nuo
kainų.
Visų
di

sai nesieks užimti daugiau apie 20 milionų gyventojų.
įstaigoje, priklausė komu tybės gynėjas keta traukti gijoj ir žiauriai diktatūros
džiųjų
unijų
vadai
pasisakė
teritorijos. Tikslas yra iš Dabar dėl karo veiksmų
nistų partijai, organizavo gelžkelių kompaniją teismo režimo persekiojamos, plė
Dėl
Šalčių
Miestas
kritiškai
dėl
ūkio
kontrolės
naikinti kiek galima dau veik kas antras gyventojas
“kairiasparnes” unijas ir atsakomybėn. Tyrinėjimas šiamos ir net naikinamos.
suvėlavimo,
dėl
jos
priešta

Liko Be Vandens
giau priešų. Jis sakė, kad yra karo pabėgėlis. Daug
komunisti os nelaimės dar eina. Trau Vasario šešioliktosios mi
ravimų ir dėl skriaudos dar buvo aktingas
peržengimas 38-tos parale karo pabėgėlių pietinėj Ko
kinio inžinierius sako, kad nėjimo proga ir lietuviai tu
niame judėjime
bininkams.
jis važiavo normališku grei
lės yra “grynai akademinis rėjoj yra iš šiaurinės Korė Columbia, Pa„ miestas
Po prisiekusiųjų sprendi tumu, bet kiti liudininkai rės progą priminti Ameri
klausimas” tame manevrų jos. Karo pabėgėliai labai praeitos savaitės gale pasi
Republikonai Nevieningi
mo teismas penktadienį pa sako, kad traukinys ėjęs ne kos visuomenei Lietuvos
ir judėjimų kare. Jis sakė, skursta.
tragingą padėtį ir žiaurų
liko visai be vandens, nes
Dėl Užsienių Politikos skylė Remington’ui bausmę paprastai greitai.
svarbu yra, kad kiniečių su
rusų okupantų viešpatavi
miestas vandenį gauna iš
Vasario 12 d. republiko- penkius metus kalėti ir su
Woodbridge
traukinio
ka

sisiekimo keliai butų ilgi,
KELIA MOKESČIUS
mą okupuotoj Lietuvoj.
Susųuehanna upės, o ta upė nų partija visame krašte su mokėti $2,090 pabaudos.
tada lengva yra oro pajė
dėl šalčių visai užšalo, van rengė daug Abraomo Lin- Kai kurie liudininkai teisme tastrofa buvo viena di
gomis juos daužyti.
duo upėje pavirto į ledą ir kolno minėjimu ir ta proga liudijo, kad Remington da džiausių Amerikoje.
Maskva Nenori
miestas pasiliko be van- kalbėjo žymiausieji partijos vęs Maskvos šnipams slaptų
ŠAUKIA VYRIS
Grąžinti Laivus
lens. 12.000 Columbia
gy- vadai. Iš vadu pasisakymų valdžios žinių. Remington
, .
Prašo Sustabdyti
vetuoją
vandeni
gauna paaiškžj
ka(f „publikom) byla jau vadinama “mažąja
Prekybą su Maskva
sunkvežimiais is kaimym- partija Jvfe dar „eturi vie. Hiss byla.”
Dabar vykstančiose dery
Remington
nių miestų. Kadangi van* ningos užsieniu politikos. sprendimą apeliuoja.
bose su Rusija dėl atsiskai
Amerikos vyriausybė at
denį sunku pristatyti, tai
tymo už gautą per karą iš
Linkolno minėjime New
sikreipė i visas centralinės
kiekvienas žmogus šios sa Yorke gubernatorius Dewey
Amerikos 11 hilionų dole
ir pietinės Amerikos valsty
vaitės pradžioje dienai gavo iškėlė reikalavimą, kad At TRAUKINIUI EINAT
rių “nuomos-paskolos” pa
bes su raginimu susiaurinti
INŽINIERIUS MIRF
tik po kvortą vandens.
galbą. Amerikos vyriausybė
lanto Paktas butų praplės
prekybą su Sovietų Rusija
griežtai reikalauja, kad Ru
tas, kad į jį butų įtraukta
ir ypač neparduoti Rusijai
sija grąžintų Amerikai 672
Graikija, Turkija ir Arabų šį pirmadienį vieno kelei
SUVARŽO BOLŠEVIKŲ
strateginių žaliavų, kurių
laivus, duotus Rusijai per
viais perpildyto traukink
DIPLOMATŲ JUDĖJIMĄ kraštai. Tuo pat metu se
rusams trūksta.
karą.
natorius Taft reikalavo, vadovas, inžinierius Joseph
Maskvos “Pravda” dėl to
kad kongresas suvaržytų Barry, staiga mirė nuo šir
Kovo 26 d. Washingtone
reikalo rašo, kad Amerikos
Kaip Amerikoj, taip ir prezidento teisę siųsti ka dies smūgio. Traukinys ėjc
renkasi 21 Amerikos res
duotieji laivai esą “mažiu
Prancūzijoj
bolševikiškų riuomenę į užjūrius. Pana smarkiai, bet kada inžinie
publikos atstovai pasitarti
kai” ir netinkami plaukioti
kraštų diplomatų judėjimas šus priešingumai pasirodė ir rius mirė, traukinys pats su
apie bendrą gynimąsi. Ta
po okeanus, bet apie jų grąstojo ir visi 600 keleiviai iš
liko suvaržytas, atsikerši- kitų vadų kalbose.
proga Jungtinės Amerikos
įžinimą
visai neužsimena,
jant už bolševikiškuose kra Kongrese republikonai in liko nepaliesti. Traukinio
Valstybės ir keta siūlyti nu
j Rusai nenori mokėti nė už
štuose įvestus Vakarų dip ternacionalistai kartu su de garvežiuose inžinieriai turi
statyti, kokios prekės neturi
būti parduodamos Maskvai Iždo sekretorius John Snyder lomatų judėjimo suvaržy mokratais visai nusmelkia spausti tam tikrą kontrolė Generolas Louis Hershey va i pramonės mašinas ir taikos
ir jos pavergtoms šalims. siūlė kongresui pakelti žy mus. Pavyzdžiui, Vengri izoliacininkus ir “bėgimo guziką, kai spaudimo nėra dovauja vyru ėmimui i karo metu naudojamus įvairius
Konferencija turės apsvars miai mokesčius, kad paden jos diplomatai visai negali politikos” šaiininkus. Todėl garvežy* sustoja. Traukinys pajėgas. Jis įsakė imli į ar įrengimus. Rusai gal sutik
tyti ir visą eilę kitų bendro gus karo ir ginklavimosi iš apleisti Washingtono be senate vra aiški dauguma su mirusiu inžinierių kelia miją ir vedusius vyrus tarp tų grąžinti apie 2 nuošim
gynimosi b- pasiruošimo laidas iš mokesčių, o ne pa specialaus musų vyriausy už dabartinę -ižsi< nių poli vo iš Hoboken, N. J., Į So 19 ir 25 metu amžiaus, jei jie čius gautosios pagalbos, bet
ir dėl to dar nėra tikrumo.
yra bevaikiai.
Orange, N. J.
skolomis.
bės leidimo.
tiką.
klausimų.
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Puslapis Antras

LĖKTI VŲ MASINĖ GAMYBA IŠSIJUDINA

mingais krikščionimis. Bet
Į tokie
Įstatymai
pakeistų
musų demokratiją i kleri
kalinę diktatūrą.”

Kas Savaite

Iš tikrųjų, jei karingi jė
zuitai yra pasimoję Įstaty
Tokios žinios iš Čechoslamais sukatalikintiti Ameri Anglijos Plienas
PATRIOTAS!
i “vidutinių patriotų,” kurie
1
vijos
kalba apie gilią krizę
ką, kurios keturi penktada An g 1 i j c s parlament
atidaro
delmoną
tik
vpatin‘Naujienų” Nr. 29 tilpo
čechoslovakijoj,
’ ’
................... kuri, rusu
liai gyventojų yra arba pro- galutiname balsavime
St. Tamulaičio “Viešas Pasi-?a*s atsitikimais, bet šiaip
,. -pajungta
ir čekistinėmis
testonai, arba nepriklauso plieno pramones nacionani)riemonėmis
žadėjimas Lietuvai.” Šiems Jay musų bendruosius lietumesinejama,
prie jokios bažnyčios, tai zacijos, 308 balsais prieš
/bjv
i
.
ud<
laikams tai retas ir vertas!eika
, *ia
, •
• i - • ,
dar rado noro priešintis
tokią “reformą” čia galima
298
balsus,
jia.'i^a.^
uz
^uatgauti prarastą nepridėmesio dokumentas. Duo 1 primiršti. Todėl tas pavyzbutų Įvykdyti tik klerikali
dys
ir
minėtinas.
visuomemnimą
svarbiausios
,
k
j
ausomvbe>
dame ji ištisai:
nės diktatūros pagalba. O krašto pramonės ir nuo va
Mes manome, jei ši pa
“Atsimindamas nepaprastai
, visokios diktatūros lais sario 15 d. Anglijos plieno Panašios žinios ateina ir
vyzdi,
kad
ir
su
mažesnė

iš Italijos. Ten komunisti
sunkią—kaip niekad savo isto
viems žmonėms yra
ir geležies pramonė pereina’ nių parlamento narių, V.
rijoje—mano gimotjo krašto mis aukomis ar nuolatiniais
nepriimtinos.
visuomenės kontrolėm
Lietuvos padėti po žiauria am ir pastoviais mokesčiais, pa
Magnani, A. Cucchio ir R.
K.
Ž-is.
žinojo jos priešo Maskvos bude sektų plačios lietuvių ma
nacioCocconi
pradėtas maištas
Plieno pramonės
lio letena; atsimindamas, kad sės, visi pasižadėjime nu
nalizacija buvo Anglijos prieš “Maskvos diktatūrą”
pats esu viena mažutė tos Lie matyti musų tautos gyvybi
Darbo Partijos iškelta 1945 partijoj, persimetė i visą
tuvos dalelė, kuri laimingu bu niai reikalai tikrai suklestė
metu rinkimuose. Tauta pri- partiją ir po visą Italiją eidu atsidūrė pačioje turtingiau tų.
sioje pasaulio šalyje Amerikoje
Vienišo Liūdnas Gyvenimas tarė, pavesdama Darbo Par- na komunistų bruzdėjimas
tijai krašto valdymą. Par- prieš nuolankavimą Mask
ir gali laisvai gyventi, dirbti bei
NEPRIKLAUSOMO
J.
Strs.
teisingai
pavaizdavo
lamentas tuo tikslu išleido vai ir prieš batlaižiavimą
galvoti; atsimindamas YLIK’o,
vienišo žmogaus būklę senatvė Įstatymą, bet lordų rūmai li kruvinajam Stalinui.
Pro
paliktųjų prieš 7 mėnesius Vo TEISMO ŽODIS
je.
tik
kiek
nuklydo
sakydamas,
kietijoje tremtinių ir Amerikos
konservatorių opozicija per fesorius Vignoli, žymus ita
Sausio 27 d. Nevv Yorke
kad tik viengungiai tokio liki
Lietuvių Rašytojų Draugijos nagrinėta darbininko Brovvpenkius metus sugebėjo su lų bolševikų intelektualų
mo susilaukia ir rašinį užvaršauksmą spaudoje gelbėti Lie
vadas, viešai suplėšė parti
n’o byla. Minėtas darbidijo “Viengungių Saulėlydis.“ trukdyti plieno pramonės
tuvą ir lietuvišką kultūrą—nu
jos
nario knygutę Bologna
Viengungiais vadinami žmonės nacionalizaciją.
tariau kas metą skirti iš savo nin nakties metu ėjo i dar
išvengę santuokos. Iš dakies J J Dar ir dabar, kada parla-Įj miesto kompartijos susirin
darbo pajamų 60 dolerių Lie bų. Brovvn’ą nei iš šio nei
Strs. pasąko ir dėlko jie liko mentus galutinai
atmetė' kime ir šaukė visus komu
tuvos reikalams, šiuos pinigus iš to užpuolė du civiliai ap
viengungiais.
sirengę policininkai, kurie
paskirstau taip:
konservatorių ir liberalų nistus atsimesti nuo Mask
EI Sekunde. Calil., lėktuvų dirbtuvėje pradėta masinė
Matant moterunų (vedusių) “nepasitikėjimą
“(1) 10 dolerių kasmet moku daug nesivaržydami ji mir
vyriausy vos imperializmo ir neleisti
Skyraiders lėktuvų gamyha. Tie lėktuvai yra pagrindinis
gyvenimą, kad ir rūpestingai
VLIK’ui (arba tėvynės vadavi tinai primušė ir dar grasino
bei,” W. Churchill Įspėja, save užbaidyti grasinimais
kovos lėktuvas marinų aviacijoj ir. sako, puikiai išlaikė
sukurtą.
įsigijus
namus,
užau

mui >iš despotų ir negirdėtų žu nušauti.
kad konservatoriai “dar tik ir smuilu. Ištisos komunis
kautynių kvotimus Korėjoj.
ginus
vakius,
ir
išsiskyrusius,
dikų rankų).
Penkias paras Brovvn’as1
dabar pradėjo kovą." Va tinio jaunimo grupės skel
darbščius
vyrus
pavarytus
be
“(2) 25 dolerius kasmet mo išgulėjo ligoninėje be są-i
bia maištą prieš Maskvą ir
skatiko i vienišu eiles, vien- dinasi, dėl šventosios plieno viešai smerkia Rusijos imku Lietuvių Rašytojų Draugijai monės. Jam buvo padaryta
magnatų nuosavybės Chur
jgungiai tenkinasi savo būkle.
Amerikoje (remti lietuvišką sunki galvos operacija.
Jperializmą.
knygą bei literatūros meną.
šioje šalyje persiskyrusių li chill dar mėtysis griausmin
t
Tokios žinios iš Čechijos
kaip vieninteli ir kultūringą
kusių viengungiais skaičius vir gaiš perkūnais.
Prisiekusiųjų teismas ke-:
ir Italijos gali džiuginti
ginklą prieš lietuvių nutautėji tunas paras nagrinėjo šią
Amerikoje veikia organi- teisę laisvai pasirinkti, ką šija savaime pasilikusrių vien Anglijos plieno pramonė,
mą. Lietuvos vardo pakėlimą ir bylą. Jis pripažino polici- zacija, pasivadinusi ilgu jie nori skaityti.
gungiais skaičių, neturėjusių gaminanti per metu? 16 mi-'^e^v^en^ ^isvės ir taikos
vį?osi šalininką. Ne viskas tvar
tautinės sąmonės ugdymą).
ninkus kaltais ir nusprendė; vardu: “Protestonai Jr Kiti Constitutional Hali pa- progos ragaut moterumo me- lionų tonų plieno, yra
“(3) 12 dolerių—taigi po 1
1 industrijos nugarkaulis. Tos koje vergiškoj Sovietų Ru
Amerikiečiai Išvien Už At-Įskaita plačiai nuskambėjo, daus mėnesio.“
iš
miesto
savivaldvbės
išreidolerį per mėnesį, kaip spaudo kalauti $60,000 Brown’o skyrimą Bažnyčios nuo Vai- Ypač dabar, kada eina gin- Moterunu išsituokusio gyrė-1‘pramonės šakos perėmimas sijoj, ir bolševizmo suve
je buvo prašyta—kasmet moku
nimas yra keleriopai liūdnesnis, į visuomenės rankas yra di- džioti ar pavergti žmonės
naulaų
nes
miestas
turi
įstybės.
”
Sutrumpintai
ta
or-į
čai,
ar
skirti
prie
Vatikano
Vakarų Vokietijoje esančiai
naci- negu v.engungio. Gaila kurto džiausis posūkis anglų so- neatsisako nuo laisvės.
vadinasi
POAU.:kita
ambasadorių.
būti
atsakomingas
už
savo
į
ganizacija
vienintelei pasaulyje lietuvių
gyvenimo triūso ir savo vaikų,
! traukusiojo Myron C. Tav- kurie motinos pusę palaikyda cializmo istorijoj. Jis pa
gimnazijai (kad augintų naujus tarnautojus ir jų elgesį.
J POAU siomis
šiomis menulius
dienomis ; Joj, vietą, ar ne.
greitins ir viso krašto ūkio “Ruskių Bončiu*’
sąmoningus tautos vadus inte
mi. tėvui lieka svetimi.
suruošė
Washingtone.
Con

Dabar, po visų operacijų,
Prezidentas Trumanas išTame rasime ir vyrų kaltę— žygiavimą Į socialistinį, plaligentus).
stitutional
Hall
’
ėje.
paskaiVienas
kalbėtojas
Gon

vadino gelžkeliečių unijų
“(4) 13 dolerių kasmet moku Brown*as yra visiškas inva
girtavimas, lošimas ar kiti mo- ningą ūkį.
tą.
kurią
skaitė
ką
tik
grĮ[stitutional
Hall
’
ėj
citavo
lidas.
Jo
namuose
liko
ke

teruno gyvenimui nederą polin-'
Vaikų Teatrui Chicagoje (kad
viršininkus, kurių vedamos
šisai išsaugotų nuo ištautėjimo turi mažamečiai vaikai ir žęs iš Romos žinomas auto-'katalikų kunigo, jėzuito, kiai; tačiau yra kaltės ir mote Apjuosti Sovietus”
unijos suvaidino “ligos”
ir išugdytų sveiką, dorą jauną žmona. Nepriklausomas tei- rius, Paul Blanshard. para- žurnalo “America" buvusio rų, kurios pasinaudodamos ša-,
streiko tragediją, neatsakoją lietuvišką kartą).
mas pasielgė teisingai. Ne šęs jau pagarsėjusią knygą redaktoraius Fr. Talbot pa- lies laisve, moterų didesne tei-i! Amerikos karo aviacijos mingais žmonėmis, kurie,
protestoniš- se pavaro vyrą, kaipo neberei- sekretorius, Thomas K. Fin_________ 7___
r_______ _ “Amerikos Laisvė ir Katali- sisakymą
_
_ apie
_
Be to, atsižvelgdamas į ra-! užmirškite,
kad___nepriklauVidu- kaip “bončius ruskių,” atsi
šytojo B. Babrausko sveiką somas teismas vra didžiau-į^ų Galybė." P. Blanshard'ką Ameriką. Tas redakto- 'kalingą, šalin, arba—piktuoju *®ttei, dariai lankosi
meta nuo savo žodžio ir pa
spaudoje iškeltą patarimą, jog sis demokratijos ramstis irdavo paskaitoje sulygino rius sakęs, kad Amerikoj —į pamišėliu prieglaudą ati- tunuose Rytuose. Raitu su
rašo.
pirma Lietuva ir Lietuvos kul jos saugotojas.
'Vatikano ir Kremliaus pa- “senoji protestoniška kultu- duoda. Tokių pavyzdžių tuks-! jo kelione kalbama, kad
Gruodžio 21 d. gelžkelie
'Amerika yra pasiryžusi aptūros reikalai, o paskui naujas
stangas daryti Įtaką Į Ame- ra priėjo savo liepto galą” tančiai.
čių
unijos buvo pasirašiu
kostiumas ir šaldytuvas, pasi
Iš to viengungiai raminasi juosti visa Sovietų imperilikos gyvenimą ir sakė. kad ir jis klausęs:
žadu kasmet prenumeruoti ne REDAKTORIAI
esą laimingi likę viengungiais.' ją stipriomis oro bazėmis, sios su gelžkelių kompani
“Vatikano intervencija i
Bet
mažiau kaip 5-6 lietuvių laik NESUSIVAIKO
“Kodėl mes (katalikai) Neužtariu viengungio gyveni- įč kuriu bomberiai galėtu jomis darbo sutarti.
Amerikos gyvenimą nėra
raščius bei žurnalus (šiems
negalime padaryti Jungti mo, kaipo tinkamo. Subrendęs, 'pasiekti visus Sovietijos už- uniJ’4 nariai tą sutartį atme1951 metams užsiprenumera Viename “Laisvės” nume daugiau pageidautina, negu nes Valstybes katalikišku, sveikas kiekvienas privalo tuok- , kampius.
Iš Alaskos perr!tė ir pavedė savo vadovams
'Kremliaus intervencija, ir
vau viso 9) ir pirkti kasmet ry A. Bimba rašo:
Viengungio
gyvenimas,
kraštu jų Įstatymdavvstėje, *ls;
šiaurės polių, iš šiaurės ir išsiderėti geresnes darbo
; kiekvienas tikras laisvės šapo 8-10 ar daugiau lietuviškų
kaip
medžiagiškai;
bebūtų
aprusąlygas. Derybos buvo at
“ ‘Pasaulio Lietuvių Bend Slininkas turėtų priešintis ir katalikišku jų teisingume,
(vakarinės
Europos,’ iš šiauknygų.
pintas
ir
smagus,
nėra
norma’
.
.
.
.
....
ruomenė’ yra niekas kitas,
siekimuose ir idealuose?” lūs. Tuoktis niekada nevėlu, ri"es ,Afnk?SL 18 Paclllko naujintos, bet ėjo labai lė
vienai ir kitai intervencijai
“Šis mano pasižadėjimas ga
kaip fašistų bučis. Jie nori.
11 18 .ano, Tui- tai. Gelžkeliečiai, su unijų
lioja tol, kol gyvensiu Ameri kad visi lietuviai į jį sulys su lygiu ryžtumu ir pastoKalbėtojas, Dr. Poteat, Į jei tik randasi atsakoma pusė—
žinia ar be žinios, išėjo i
koje ir kol Lietuva bus oku
vumu.
šitą jėzuito klausimą atsa-' širdies rinktinė, žmogus turįs kijos, Arabijos, Kipro salos laukini streiką ir per savai
tų.
polinkį girtaut. alinėse posė- ir Irako, visi Rusijos pramopuota. (Sunkios ilgos ligos at
Kalbėtojas reikalavo, kad kė šitaip:
“Jie nori, kad butų likvi
veju, trūkstant pinigu, pasiža duotos (pakeistos, sunaikin Amerika nelaikytų ambasa
džiaut, čš pinigų palošt, nepri- nės centrai butų pasiekiami tę laiko suparaližavo krašto
dėjimas irgi laikinai netesi tos) visos senosios lietuvių doriaus prie popiežiaus Va[sunkiesiems bomberiams ir ūki, sutrukdė karo pramo
“AIes negalime padalyti valo vesti.
nės darbą ir Įnešė anarchi
mas.)
Pasižadėjimą skelbiu
organizacijos. Tai aišku. Tai tikane, ries, pagal jo šaky- Jungtines Amerikos \ alsty- J. Strs. teisingai primena pi- visoj plačioj Rusijoj nebeviešai, kad atrasčiau šios rūšies supranta
Amerikos
lietu mą. jei turime ambasadorių ,^es katalikišku kraštu Įsta- nigingu vięngungių galą, kad butų saugios, nepasiekia- ją Į viso krašto susisiekimą.
draugų, ypačiai dipukų tarpe.
prie jų turto visi limpa, o kas mos vietos.
Toks nelegališkas strei
viai. . . .”
,Vatikane, tai kodėl neturėti: tymdavystės atžvilgiu, nes
“St. Tamulaitis.
giminės
laukia j j<ai kulį0?e Viduriniųjų kas kelia rimtą klausimą,
To paties laikraščio se-[ambasadoriaus prie vyriau-Įstatymais mes nepriverstu- skaudžiau
“4141 So. Artesian Avė..
tokio mirties, o mirus visi pa- R
vjetose amerikie(tiai kiek unijos turi atsakyti už
kančios dienos numery R. riojo rabino Jeruzalėje, prie me bedieviškus amerikie- zistami juokiasi, kad nemoke- .
“Chicago 32, III.“
. ■ ..
,
... naudo, jau
turi
stiprias
bazes.
Da- savo narių išsišokimus ir
Mizara
rašo
apie
tai,
kad
Canterbury
arkivyskupo!^^
3
pasidaryti
dievobaijo
pats
savo
pinigais
•'
.
.
.
1
,
.
....
St. Tamulaitis Lietuvos
~ tis.” Išvada: bepinigis vienišas ^al Siekiama bazių tinklą neva “ligas”? Jei unijoms
reikalams skiria ne 60 do Chicagoje likviduojasi sena Anglijoje ir prie pravoslavų
“laimingesnis.“
.išplėsti, laikyti tose bazėse pripažįstama teisė narius
naujas išradimas
lerių, bet kur kas daugiau, lietuvių draugija, išgyvenu-, patriarcho Maskvoje?
Ne vieni viengungiai, o visi visada paruoštus bomoerius atstovauti ir jų vardu pasi
nes jo užrašomi laikraščiai si 57 metus. Kalbama apie Jeigu mes pripažįstame
vienišai likę bepinigiai, lieka vi- ir tegu rusai žino, kas jų rašyti darbo sutartis, tai,
ir knygos kaštuos daugiau Simano Daukanto Draugiją, Vatikaną, tai, pagal kalbėsuomenei našta, ši šalis never- laukia, jei jie nutars mestis savaime aišku, jog unijoms
nei antra tiek, t. y., apie 120 kuri vasario 11 d. atlaikysią turime reikalauti, kad
čia vaikus tėvus užlaikyt; daug Į karo avantiūrą Irane, Bal- tenka ir atsakomybė už jų
paskutinį savo
savo susirinkimą, popiežius aiškiai pripažintų
dolerių metams.
narių nedisciplinuotą veiki
kur kad ir dabar, senesnius ne- kanuose ar kur kitur,
Ta draugija dar turinti 180 Amerikos institucijas.
Bū
Nuoširdus žmonės visuo
mą ir nesilaikymą Įprastų
samdo
darban;
paliekami
“
Dievo|
Oro
bazių
kalba
yra
rimnarių ir apie $5,000 kapita
met kuklus, tad ir p. St. lo. Pats R. Mizara štai kaip tent, popiežius turėtų pri
valiari.” Susitaupyt užtenkamai ta kajba, kurią puikiai su- normų darbininkų ir darb
pažinti musų viešąsias mo
šviesiai senatvei retam
Tamulaitis tą savo pasiža
pas!se*; pranta ir sukčiausias dikta- davių santykiuose. Teisių
baigia savo rašinį:
kyklas ir neturėtų drausti
ka ir tik todėl, kad kiti perdaug
dėjimą buvo pasirašęs sla
be pareigų niekur nėra. Ne
torius. _ Tai• yra
geriausia
“Daug lietuviškų draugijų katalikų vaikams tas mo
turi.
čia kalta visuomenės, .
•
,
pyvardžiu “Lietuvis dipu
gali
jų būti nė demokratiš
tvarka.
Sutvarkyt taip. kati P™™"* Paminti kruvinakas, laimingai atplaukęs Amerikoje panašiai, kaip Si kyklas lankyti: popiežius
kiekvienas turėtų darbą, nuola-[jam Stalinui, kad laisvasis koj visuomenėj. Kas atsi
Daukanto Draugija, [turėtų
aiškiai pripažinti
Amerikon,” bet “Naujienų” mano
tinęs pajamas žmoniškam pra-. pasaulis dar nėra tiek ‘ su- meta nuo pareigų, tas prapasitraukė iš gyvųjų tarpo.” 'Amerikos teismų, protestoredakcija patarė jam pasi
1kiek
” ’
bolševizmo įanda ir teises. Rodos, toj
gyvenimui, ypač senatvėje ir';puvęs,"’
O pasitraukė jos todėl, j nų kunigų ir žydų rabinų
rašyti pilną pavardę, kad
ligoje aprūpinimą, kad pasenę, plepiai patys sau kartais prasmėj turės ir teismai pa
pasižadėjimo ir aukos tik kad daug tenka pomirtinių pegališkai atliktas vedybas;
sisakyti dabar einamose
butų pagarbiai ir žmoniškai Įkalba,
išmokėti,
kad
kapitalai popiežiaus skirti vyskupai,
rumu nieks neabejotų. •
>•«
gelžkeliečių uniju bylose.
globojami, o ne kaipo atmatų
[laipsniškai tirpsta, kad na- kaipo svetimos valstybės
našta
visuomenei* skaitomi, Čechijoj, Italijoj
—j. a
St. Tamulaičio auka nėra riai nusenę ir miršta.
agentai, turėtų registruotis

Kas Mums Rašoma

Vatikanas ir Kremlius

išimtis patriotų lietuvių tar-|

O pagal A. Bimbą išeina, pagal

svetimų

valstybių

žmoniškus aprūpinimus turi i
,
, ••
Švedija. Australija, Zelandija,Į Čechoslovakijos
prezitulos kitos valstybės. Amerika dentas K. Gottwaldas laikotuo klausimu yra atsilikusi.
mas namų arešte. . . . Buvęs
A. RKS.
užsienių reiKaių
reikalų ministeris
Chkago, UI.
V. Clementis pabėgo. . . .
Stalino budelis A. V. Zorin

pe, nes nemažai yra širdin- kad visas draugijas nori agentų registracijos Įstatygų lietuvių, kurie savo se-,“pakeisti ir sunaikinti” tie,imą ir popiežius turėtų priPrancūzų mokslininkas Jean
nosios tėvynės reikalams vi- kurie kalba už bendruome-! pažinti amerikiečiams teisę
Thihaud, Liono Universiteto
sada aukoja pagal savo iš-'nę.
Taigi, ar nevertėtų, laisvai skaityti knygas, kuprofesorių*, skelbia, kad jis
gales ir net daugiau, negu kad Bimba su Mizara savo rios rašo “už ar prieš” Ro suradęs medžiagos dalelę ma
jų kuklios pajamos kartais stygas suderintų ir meluotų mos katalikų dogmas, nes žesnę už atomą. Sako, jo at
Pakalbinkite kaimynus ir atvyksta į Prahą “valyti”
leidžia. Bet St. Tamulaitis susitarę, o ne taip, kaip pa- dabar, popiežiaus Įsakymai rastoji mažiausioji medžiagos draugus užsisakyti “Kelei-, cechus nuo neišikimųjų eleneabejojamai išsiskiria iš laidi barščiai.
atima
daliai amerikiečių dalelė leidžia Beta spindulius. yį.” Kaina
$3.
Įmentų.

Tautieti, nepamiršk, kad
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka
prie jo išlaisvinimo. Aukas
siųsti
Amerikos Lietuvių
Tarybai, 1739 So. Halsted
st., Chicago, III., ar vietos
ALT skyriui.
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Nf. 7, Vasario 14, 1951
KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Worcesterio Naujienos
Parapija Pabėgo Iš Bendro
Minėjimo

Puslapis Trečias

simato. Toje dirbtuvėje iš
dirba visokius šriubus. Joje!
dirba daug vietos lietuvių.

BAISI TRAUKINIO NELA Mė AOODBRIDGE. N. J.

KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
tai ir jis esąs sergantis mis
tiškojo Kristaus kūno na
rys. Dėl jo ir serga visas
rp .
Taip, Chicagos gyvento- mistiškasis Kristaus kunas_
jams primenama apie ato- Jėzuitu žvilgsniu išeini
minės bombos pavojų, šio kad pasninkų laužymas, pa
Petenre Corps terių apleidimas, Į bažnyčią
ein°
apie
nėjimas yra ypatingai dide.nę bombą tokiu pavadmi-ljĮ nusidėjimai tokie, kurie
niu; Jei Kristą Atomine
Afnminnl|ypatinga
. Sį
1 . 1 . .
susargina mistišBomba.
• ic ” knygelė mažutė, ij. j| Kristaus kūną. Tai paturi 16 puslapių. Joje yra sakėlė Maikio Tf.,ui
,u.
daug atvaizdų
atvaizdu ir piešimu
paaiškinimui, kaip gelbėtis Pagal jėzuitą išeina, kad
ištikus atominės
bombos vargšų nešelpimas, karas
. T.
sprogimui. Knygele dalina- katalikižkos taJtos p.ies ka
rna dykai. Profesionalų ofi- talikiška
isuose, krautuvėse, tavemo- ,autos
žem5s al.
se, valdiškose įstaigose jų kitokio turt0 nu0 kataį|kiš.
buvo pahenama krūvos, kad kos* tautos, nutautinimas,
zmonės galėtų jų imtis ir tai tokie mažmožiai, apie
skaityti.
kuriuos neverta nei užsiChicagos mokyklose ru=a minti- Tokie dalykai nesar
Įvestos pamokos apie gelbė gina mistiškojo Kristaus
jimąsi ištikus atominės kūno.
bombos sprogimui.
Esame Ruošiami Atominės
Bombos Sprogimui

Bendras Vasario šešiolik
tos minėjimas Worcesteryje Vasario 4 d. grižo iš li
iširo. Iširo dėl iždininko goninės vietos veikėjas Juo
vietos, nors pirmam susirin zas Pupka: dabar gydosi1
kime buvo išrinkta komisija namuose Dr. Andrews prie
iš 11 narių, kurie pasiskirs žiūroje.
tė pareigomis ir visi buvo
sutikę.
Sausio 4 d. Lietuvių Re
Vasario 4 d. susirinkime publikonų Klubas turėjo suparapija pareikalavo griež ruošęs Užgavėnių baliuką
tai, kad butų jų iždininkas, savo nariams. Baliukui vair nenusileido, bet išmarša- ^vav0 V. Vieraitis, Simas
vo iš susirinkimo.
Čivinsky, M. Bruožis, V.
Tokiu Įvykiu naujakuriai Ašmenskas ir daug kitų. Julabai nustebinti. Jie tikė sų korespondentas, kaip de
josi kartu suruošti toki mi mokratas, galėjo žiūrėti tik
nėjimą, bet pasirodė bergž per rakto skylutę.
džios viltys.
Taigi
dabar Lietuvai: Lietuvių Moterų Piliečiu
Lemti Draugijos 1 skyrius,
i
Praeitą antradieni Woodbridge, N. J., įvyks bai»i traukinio katastrofa. Keleiviais pri
Choras, vado vaujasikimšęs traukinys nulėkė nuo iškelto tilta. 83 žmonės žuvo. o 200 žmonių buvo sun
kuris susideda iš vietos ..12 mas M. Meškienės, ruošiasi.’
kiau ar lengviau sužeisti. Vafeedlyje maly.i, kaip gelbėtojai geležies lauže ieško kadidž i a u s i ų <>’ganizaei.lv, y35^0 jg minėjimui padauasrufos aukų.
rengia Vasario šešioliktos
Sesioliktos rvt]. 5u,.1)rvza. su!ož vaikalaJ
minėjimą vasario 18 d.,
d *3 bet kokij tai‘dar ,aiko slap. ---------- r—'“
Parengimai
vai. po pietų, Lietuvių Pilie- .
.'
nuos naujų damų.
tautinę šventę duos trumpus adresu: Jonas Liudvinaitis, Šalčiausia Diena
Vasario 4 d., sekmadie
čių Klubo salėje, 12 Vernon,1*
Pageidaujama, kad kiek- pranešimus,
primindamos 1 Palisade Rd., Linden, N.
Vasario 2 d. rytas išaušo nis, buvo parengimais turT': pavyks viskas gerai, vienas lietuvis patriotas at- Lietuvos nelaimę ir tai, kad J. Telefonas LI 2-57S9-J. labai giedi a?- ii labai sal- tjngas Oras pasitaikė gied“ * ,
,
. .. a . •' Jei
Dalyvaus chorai, lietuvių Sandar0 16 ku0 a rengiasi silankytų tame paminėjime’Amerika bolševikų okupa- šiuo metu skyrius drauge las.
Termometras rodė 14^ jr ne4a]tas> ui netrukdė
karo veteranų postas,_drum kvjesti Gabijos
SIJOS chora iž ir tuo prisidėtų prie kovos eijos ir inkorporavimo mu- su kitomis organizacijomis laipsnių žemiau zero.
linkis Į parengimus. Todėl
rp“,1Al
eorps orkestras: kalbės žyBostono, kad suloštu dėl tėvynės laisvės. Įėjimas sų krašto Į Sovietų Sąjungą organizuoja Lietuvos nepri- skelbta, kad tai šalčiausia visi parengimai turėjo geras
nemokamas.
nepripažįsta.
klausomybės — Vasario 16 vasario antroji Chicagos is
mus kalbėtojai jau pirmiau'c
-Birutę.”
pasėkas.
Tą sekmadieni
—DLOC.
minėti. \ įsi \\ orcesterio ir
Visi lietuviai rengiasi mi- —minėjimą, kuris Įvyks torijoj.
Kartu buvo pa Sokolų salėj turėjo savo
apylinkės lietuviai kviečia Vietos kai kurie naujaku-i
nėjime dalyvauti. Gerai bu- Lindeno Lietuvių Svetainė- skelbta, kad tą dieną Bos
mi dalyvauti viršminėtą die riai jau Įsigijo biznius, kiti
LAWRENCE, MASS.
tų jei atsivestame ir mums je., 340 Mitchell Avė., va- tone buvę 50 laipsnių šilu metinį vakarą Chicagos
ną. Įžangos nebus.
prijaučiančių amerikiečių. Isario 18 d., 3 vai. po pietų. mos. Sakėme: Bepigu Tė Lietuvių Draugija. Tai
nauius
automobilius,
treti!
v
I Vasario 16 Minėjimas
draugija, turinti apie 10,000
Koresp.
Be visos eilės gerų kalbėto- vui ir jo Maiklui.
namus. Vadinasi, nemiega.
narių. Aišku, kad nereikia,
Sausio 28 d. Sandaros 16 Geros laimės visiems, tik
________________
Ijų žada dalyvauti ir miesto
Lietuvos
nepriklausomy

kad visi tos draugijos na
kuopa savo susirinkime pa tegul atsimena esą lietu
valdžios atstovas. Meninę Pasekė Gerą Pavyzdį
bės
minėiima
Lawrence
riai atsilankytų, kad pripilLINDEN. N. J.
---- *---- V
aukojo
$25 užbaigimui viais.
dali išpildys Lindeno lietu
^-1
‘ A/T arcni_
v
<t^<XI
iU
U.
bendrai rengia Lietuvių Pimokslo varpininkui Vainuvių choras ir su scenos vei čio” radio programą jėzuitų nyxi (liujiiausią salę. Kaip
,
.....
liečiu
Klubas
ir
ALT
skySėkmingai Vyksta
čiui Vaitkevičiui Vokietijoj.
kalėliu pasirodys Įžymus ar valandėlės vedėjas pranešė, visada, taip ir šiemet tos
..ną
kai
tą
teko
kaloėti
su
r
j
us
,
klubo
svetainėje,
41
Rūkų Vajus
Sakoma greitoj ateity tas
tistai iš Bayonnės. Jokių kad vienas nesenai iš trem draugijos parengimas turė
Bronium
Butėnu,
kuris
taiBerkeley
St.,
ši
sekmadienį,
jo gausią publiką ir kartu
jaunas vyras gaus daktara
;ių
Lindeno BALF’o 132 skv- lojimo mokesčių (tikėtų) ties atvykęs lietuvis turis pirmos klasės programą.
navo
ketui
įų
tautų
aimijoį
vasario
18
d.
Pradžia
2
vai.
to diplomą, be to. jis yra se. Tai matęs
, š.aiu>.lr.ka,':!po pietų.
naus visuotiniame vasario nebus, tad visi Lindeno ir pasiduoti sunkiai operaci
džiovos paliestas.
što. Mačiau
..
kaip siunčia i, j,iBŽjimo iškilmėse kal- 4 d. susirinkime paaiškėjo, plinkės lietuviai maloniai jai. Piniginė pagalba jam Toliau paminėtina, kad
Taipgi išrinko valdybą iš Vokietiją savo
' kviečiami
kuo skailingiau- esanti kruvinai reikalinga. tą sekmadienį “Draugas'’
bičiuliam”
sa
. .
pa»akys kongresmonas kad rūbų ir avalynė? vajus Įsiai
sekančių ypatų: pirm. Juo
atsilankyti.
kuris
Ragino klausytojus aukas turėjo savo metinį parengi
zas Pupka. vice-pirm. P. Keicivį, kuris ge:įausiu.Thomas J. Lane, valstijos vyksta labai sėkmingai. Lž
Susirinkimo
metu
nariai
siųsti tiesiai vargšui arba mą Ashland Blvd. Audito
patinka.
~ .
senatorius Michael A. Fla- visa
* tai' nuoširdžiausia
‘ sky
’ 
Kraunelis, sekr. P. Miliaus •jiems
rijoj. “Draugas” neapsiri
Taip pat retkarčiais ten-!
padėka tenka malo- nutarė skyriui suverbuoti per jėzuitų centrą.
kas, fin. sekr. Juozas Kra- l’l pasikalbėti su kitu vil- r.fcan, miesto majoras J. P. riaus
,niems
.„i.kiek
tik
galima
didesni
liau

ko tokią dideię salę paim
aukotojams ir rinke- .
.
...
sinkas, ižd. A. šablinskas. nieč'u, Bronium Levanavi- Mce’nan. adv. Vincent G. F.
Sophie Barčus, lietuviš damas. Turėjo gausią pub
•jų narių skaičių.
Stulgis, J. V. Stilsonas iš jams, o taip pat ir musų
J.
Prapuolenis.
kos
radio valandos vedėja, liką. Ypatingą atrakciją
Veiklos komisija: Kleo- čium; jautiesi, kad kalbi su Bostono, John A. Stundžia mieliems laikrašččiams ‘
ką tik buvo baigusi labai sudarė Alice Stephens mer
fas Zurlis, Pranas Aukštuo broliais.
Rep.
•Vienybei,” j
ir Anthony Janukaitis.
“Keleiviui,”
sėkmingą
vajų pagelbėti gaičių choras. Tas choras
lis, J. šalaviejus, P. JuozuMeninėj programos daly “Amerikai” ir •Draugui.” i “Naujienos” Brooklyne jaunai našlei Krasauskie atliko didesniąją programos
r.as, J. I\ipka ir F. DamDETROIT, MICH.
je girdėsime tautinės para Jie patalpino musų vajaus, Dienraštis “Naujienos” Brook nei, likusiai su trimis ma dalį. Nuo inteligentiškųjų
b rauskas.
pijos chorą, vadovybėj mu- skelbimus, kurių dėka au lyne parsiduoda šiose vietose žais vaikais. Taigi Sophie naujakurių teko girdėti,
Musų kuopa per penkis Vasario Šešiolikts-sios
ziko M. Pauliukaičio, ir dai kos plaukia ne tik iš tolimų (gaunamos kasdien) :
Barčus parodė Romos kata kad Alice Stephens mergai
metus yra paaukavusi viso- Min; "imas
nuos Anna Černiauskaitė, Nevv Jersey vietovių, bet
kiems lietuviškiems reikanet ir iš Kanados. O gau J. Travinski, 180 Grand St. likų vadams kelią Į labda čių choras taip šaunus, kad
Grc-anizaciiu!
Ml
'
s
I
'
ose
Rota
ndo,
Charles
Lietuviu
laras virš $900.
Vaiinski, Grand St. ir Union ringus darbus. Jėzuitai už nei Lietuvoj nepajėgta tokį
Voįungus ir Mrs. Anna Ki- sus laiškai rodo. kad dar Avė. kampas.
sipelno kredito, kad pasekė sukurti.
Įstojo i Sandarą nauji Centras vasario 18 d., 3
nemaži
aprangos kiekiai
’
5k
’
'
lmino-a
bildis.
Įžanga
nemokama.
Laisvamanis.
nariai: Jonas Palubeckis ir po pietų rengia
greitu laiku mus pasieks. Gabijos knygyne. 240 Union gerą pavyzdi. Bet tai dar
buvęs “Tautos Ūkio’’ re-'-Vasario šešioliktosios minė- Visi lietuviai maloniai kvie Viso to akivaizdoje susi- Avė.
ne viskas, ko jėzuitai turi
daktorius Stasys .Mačys.
Ijima, kuris Įvyks Western čiami dalyvauti šiame musų
Geriausias ir plačiausias
rinkimas nutarė vajų dar a. L-ivoti, 264 Suydam St. pasimokvti. Va kodėl taip
—High School didžiulėj salėj. tautos šventės minėjime.
sakau
:
IVichtel
and
Reinfeld.
2433
lietuviškai angliškas,
pratęsti
dviem savaitėm.
Rep.
Vasario 3 d. SLA 57 kuo- 1500 Scotten Avė., prie
(13)
Tą
pat
dieną
pamokslėli
angliškai lietuviškas
Rūbai renkami tuo pačiu Pitkin Avė.
Pu b- Clark •Parko.
pa turėjo vakarienę. ---per radio sakė misionierius
ŽODYNAS
likos atsilankė apie 1501 Kalbės žymus politikas BRIDGEPORT, CONN.
JIE TVARKO KAINAS IR ALGAS
jėzuitas Bružikas. Aiškino,
ypatų. Po vakarienei vyko.US senatorius Homer Ferkad tikintieji sudaro mistiš Įsigykite šį A. Lalio kapi
šokiai. Visam vakarui va-'guson. senato užsienių rei- Vasario 16 Šventę Švęsime
ką Kristaus kūną. Girdi, talinį veikalą! Nauja lai
dovavo M. Žemaitaitis, A. kalu komisijos narys, ir
Plačiau
kaip fiziškas visas kūnas da su ištarimu, dviem da
Kriaučialis ir J. Dvareckas, prof. Dr. A. Darnusis.
kenčia, jei jo vienas orga limis.
Bridgeporto ALT skyrius
—:—
Meninėje dalyje pasironas. arba kuri nors kūno Neįrištas $12. įrištas $14.
Vienos vietos dirbtuvės, dys lietuvis pianistas vir- šiemet užsimojo Vasario 16
Gaunamas pas:
dalis sopa, tai panašiai esą
Reed Prince, darbininkai tuozas Thomas Begansky ir atšvęsti plačiau ir geriau,
ir su mistiškuoju kristaus
DR. D. PILKA
streikuoja jau virš 6 savai- Amerikos Lietuvių Radio
pernai ar užpernai. Iš
kunu. Tad, girdi, jei kas
546 East Broadwav
les, bet streiko galo dar ne- Balso Choras, kuris padai- kilmingas posėdis įvyks lie
laužo pasninkus, nekalba
So. Boston 27. Mass.
tuvių parapijos salėje šešta
poterių, neina i bažnyčią,
dieni, vasario 17 d., 7 vai.
vakare.
Kalbėtojais pa
Worcesterio Lietuviams Svarbus
kviesti : miesto majoras
DAR GALIMA UŽSISAKYTI
Pranešimas!
McLevy, rep. Criggs ir red.
Keleivio" Kalendorių 1951 Metams
Tysliava. Muz. StanišausDabar galima gaut visas
kas, kuris didžiausią pasi
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
Valdžios “Income Taxes’’ iš
ruošimų naštą ir šiemet
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius ’
pildyti Lietuviškoj Vaistinėj
tempia, sudarinėja Įdomią
jau
siuntinėjamas. Pate laikas jį užsisakyti.
!
vakarais. Svetimtautis kny (meninę programą. Įsibriaugų vedėjas tą darbą atliks.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug
ta ir Į radio: miesto stotis
Su visais sveikatos reika
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
WLIZ,
1300
kils.,
vasario
lais ir Medikaiiškais Daktarų
lendorinė difWs su tautiškais ir bažnytiniais var
16 d., 4:45 vai. po pietų
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius
Receptais irgi kreipkitės ypatransliuos 15 minučių lietu
tiškai ar per laišką pas (7)
metus ir kitos žinios.
vių valandėlę, kurioje bus
Vytautą Skrinską. Reg. Ph.
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
sugrotas Lietuvos himnas,
Eric Joknston (dešinėj), naujai paskirtas kainu tvarky
IDEAL PHARMACY
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:
atskaityta speciali ameri
tojas, jau išleido pirmuosius įsakymus dėl kainų ir algų
29 Kelly Square
kiečiams paskaita ir sugie
užšaldymo. Viduryje yra vyriausias ūkio mobilizacijos
“KELEIVIS”
Worcester, Mass.
Skrinska
dota “Leiskit į Tėvynę.” Ki
viršininkas Chamus E. Wilson, o kairėj Michael V. Di636 East Broadvray
South Boston 27, Masa.
Salle, kainų adrn'»iR,rat<>I,’us.
tos dvi radio stotys prieš
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KELEIVIS. SO. BOSTON

—Norėčiau važiuot ir KOMISIONIERIUS J. J. GRIGALIUS Si GUBERNATORIŲ
džiaugtis, bet bilietas kai
nuoja tris dolerius, o aš be-'
...... x
, ...
turiu tik $1.56, tai, ponuli,
XLVII
smiai, kiek turi kapitalo su- kaip važiuot ir džiaugtis?
sitaupęs?
$1.56 ir Pakiukas Cigarečių
—Turiu čielą dolerį, 56 —Kibą velnias apsėdo
Lankau ligoninėj savo ge centus ir pakiuką cigarečių, tą tavo dolerį ir tuos pen
rą bičiuli, vietos stambų vi tai visas mano skarbas,— kiasdešimts šešius centus?
suomenininką, kuris auto atsakė rodydamas cigare- Eik saliunan ir pragerk.
mobilio nelaimėj buvo su-, tus.
—Brangus ponuli, neva
žalotas, ir čia susitikau dak —Kodėl gi taip susiner lia, daktaras uždraudė, sa
tarę Vileišienę, garsaus Lie vavęs, nebijok, pasveiksi ir kė tik pienas valia gert,—
tuvoj visuomenininko, Jono viskas bus gerai,—raminu še tau, Jurguti, ir devinti
Vileišio, marčią, Dr. Petro biedną dipuką.
nės.
Vileišio žmoną iš Water- —Broluti, kokis čia geru Daviau penkinę, išpirkau
bury, Conn. Jinai man sa mas, sako, kad mane depor bilietą, pasodinau Į busą ir
ko. kad ligoninėj guli dipu tuos,—jau visai nusiminęs paleidau į Nevportą—va
kas, Augustinas Karalius, skundžiasi.
žiuok sveikas. Jis man kai
jam reikalinga pagalba, ra —Kas toks durnius taip navo arti dešimkės, jei gy
gino ji aplankyti. Gerai, sakė?
vens ir bus sveikas, tai ati
—Visi taip sako.
lankau ir tą.
duos, o jei ne, tai ponui
Sausio 31 d. Mass. gubernatorius. Paul A. Dever. iš naujo
Nuėjęs nurodyton vieton —Kas tie “visi” ir už ką Dievui ant afieros. Tik vie
paskyrė lietuvį advokata Joną J. Grigalių Bostono Met
tave
deportuos?
Pasakyk
randu vyrą, it ąžuolą, išsi
ną dalyką norėčiau visiems
ropolitan
District komisionierium penkiems metams. Pa
viską.
tiesusi lovoje.
dipukams primint: nėr pa
veiksle
matytis
ponia Cecilija Grigalienė, gubernatorius
—Nagi, po šimts pypkių, —Newporte, ligoninėj Įsi teisinimo nė vienam, kuris
P. A. Dever. ir J. J. Grigalius po priesaikos priėmimo. J.
ko tu čia išsitiesęs voliojie skolinau virš $300, čia vėl dar nepriklauso prie bent
J. Grigalius yra vienas iš labai nedaugelio lietuvių, kurie
si, ar neisi karvių melžt, ir kažin kiek bus. gal dvigu kurio susivienijimo—SLA,
užima valstijoj atsakomingą vietą; jis yra ir So. Bostono
i ką tai panašu pačiam vi bai, ir užtai sako dej>ortuos, ar kurio kito.
Lietuvių Piliečių Draugijos pirmininkas.
durdieny gulėti lovoj,—nei —susijaudinęs aiškinosi.
iš šio, nei iš to užsipuoliau Nuraminau ir užtikrinau, “Nuskriaustas” Dipukas
tyčia gremėzdiškai ant ne kad jo nedeportuos, ir jei Šiomis dienomis gavome
kalto žmogaus, ir bežiūrint kas norėtų, tai mes užtar- sekamo turinio laiškuti:
jjis jau keliasi.
sim ir prie to nedaleisim.
i —Palauk, dar nelipk iš Kai taip aiškinau, tai vyru “Didžiai gerbiamas Mr. Jen- Amerikos Lietuvio Tary New York §5.000; Rocheslovos, pasakyk kaip tu čia kas momentaliai perpus pa kins ’ Jau kuris laikas ruošiau ba, vykdydama Laisvės Mo ter §1.500; Binghamton
§500; Great Neck §300;
!pakliuvai ir kas tau yra?— sveiko. Pažadėjau, kad už si jums parašyti laišką, bet de bilizacijos vajų, siekia:
ja dėl tos galybės darbu ir rei
(1) Lietuvos laisvinimo Buffalo §200; Amsterdam
—Tai ką padarėt, tėve? jau švelniai užklausiau.
—Heilo, Maike!
dienos kitos viską ištyręs kalų vis neturėjau laiko, bet reikalams sukelti $100,000.: §500.
—Sveikas, tėve, kas pas —Taigi, vot, Maike, mar
MICHIGAN .................... §6,000
jam
pranešiu. Kai ištyriau, šiandien atidėjau Į šalį visus
tai
(2) Įgyvendinti idėją,! Detroit §1,500: Custer
iškėlė visai
naują
tave nauja?
-šalka
----- ----------- -----— bi? —Kaip čia
.. pakliuvau,
,
—Aš, vaike, atėjau čia ne zni ir prasidėjo diskucijos,!*1? P**8, nežinau, bet su ma pasirodė, kad jis tikrai turi darbus ir nusprendžiau parašy kad, pastovioms pajamoms: §500; Grand Rapids §500;
o priežastis yra ta. kad jau
tau naujienas pasakoti, ale ar rinkti kamitetą. Dėl to™™‘jau blogai,, koks biesas pamato jaudintis, nes atvy ti,
čiuosi
‘nuskriaustas,’ mat be Lietuvos laisvinimo akci jai į kitos vietos §500.
paklausti tavęs, kiek pinigų punkto diskusavom pusę a--in(-° %lounuo*na> skauda, kęs ne per mus komitetą, o skaitydamas ‘Keleivi’ Nr. 1 šių patikrinti, visi sąmoningi OHIO .......... . .............. $5.ow
per BALF’ą ir jo sponsoris
tu duosi Lietuvos vadavimui dynos ir nepriėjom tolko ba ir blogiausia, tai valgvt ne ne Vermonte, bet Wisconsi- met^ sausio mėn. 3 d.. ‘Ver- tautiečiai apsidėtų nuolati- Cleveland $.3.000; Dayton
iš bulšių nevalios?
mano frentas Zacirka. kat- galiu nieko, jaučiuosi silp no valstijoj. Todėl jis nėra monto Karmose’ radau straips- mais reguliariais mokes- §600: Akron §500 ; Toledo
§400: kitos vietos §500.
radau čiais.
—O kiek tėvas žadi pak- įas buvo biski prisnūdęs, pa nas ir dirbt nepajėgiu. New- globoj mus valstijos dipu- 1 ‘Ką
. xJie Mano’ ir jame
,
port,
Vt.,
ligoninėj
padarė
.... §5.000
(3)
Dar
labiau
išplėsti
NEW
JERSEY .
f
J —i • .
• . .
• aprašyta musu naujakuriu gyloti?
i budo ir sako: “Įnešu uždakams išleisto įstatymo ir venimas ir įsikūrimas Vermon Amerikos Lietuvių Tarybos Kearnv §l.ooo I’aterson
operaciją,
bet
nieko
negel

—Doleris ne paklodė, su ryti diskucijas“, o membejam negalim finansiniai pa- te. man džiugu kad jau esu
veiklą visame krašte, orga §800: East Orange §500;
juo, vaike, daug neužklosi, riai tuoj pradėjo diskusuo- bėjo. ir dabar čia atgabeno.
Linden §500;
Elizabeth
o dėl paties biznio aš norė- ti, ar uždaryti diskucijas ar Jau kelinta diena, kaip fo Už poros dienų, nupirkau paminėtas ir aš, tik labai nusi nizuojant ALT skyrius, kui’ §600; Phiikpsburg §200:
vyliau
perskaitęs,
kad
ne
visa
ir. tur būt, jie
jų dar nėra, ir Įtraukiant Į
jau su tavim pasirodavot!, ne. O tuom čėsu pusė narių tografuoja
nė patys nežino, kas manjc^gare^» obuolių, orenčių ir yra paminėta, ką esu atsiekęs darbą daugiau draugijų ir Newark $300; Cliffside
•jau išėjo namo, ba reikėjo
$300; Bayonne §300; kitos
—Aš manau, tėve, kad! dar ir Brodvės stacijas at- vra_ ne riek nusilpęs, kiek'dar kai ko. Kai nunešiau, j vienų metų laikotarpy gyven paskirų asmenų.
vietos $500.
visi lietuviai turėtų skl^! i vaikščioti. Tai tau. vaike, išsigandęs vyrukas aiškina jau atradau kitam kamba damas Vermonte.
(4)
Kiek
galima
plačiau
wiSCONSIN
................. §3.<»00
“
Ten
yra
pasakyta,
kad
aš
auką ir geriausiai butų, jei ne žeilas visuomenės veiki si ir rodo didelį randą, kur ry. visai gerai atrodo ir turiu nusipirkęs gerą aut omo-1 paskleisti Lietuvos laisvės Ratine §1,500; Mihvaukec
daktaras sakė, kad už kele
jie reguliariškai remtų Lie mas, reikia visui*buti ir vis padaryta operacija.
§500; Kenosha §500; Sheto dienų bus paleistas iš čia. bilį ir kad gerai gyvenu. Taiji^ėją amerikiečių visuome
tuvos vadavimo reikalą.
—
0
gal
ten
užsiuvo
žirk

tiesa, bet nepasakyta, kad aš nėję per spaudą, asmeni- boygan §200; kitos vietos
ką atlikti.
—Tu taip mislini, vaike, —Tai ką nutarėte, tėve? les, ar kokias reples tie far Ir kaip sykis, už poros die turiu minkiu farma. o. mano niais kontaktais ir kitais §300.
meriai. kad vis dar taip nW Jau Į^™a mano raštinėm manymu. 14 veislinių gyvių. galimais budais, gauti val- INDIANA
ale musu
ščestvvos
smerties!
..................§2.000
.... „
....
,
- i
—Kaip nutarsi, vaike, jei skauda.
—
juokais
pratariau.
?u
krepšiuku
ir
sakosi
jau
Gary
§1.500;
kitos vietos
susaidej as girdėjau kitokių ldiskucijog įjej'.. bcz posliedkurių kiekvienas kainuoja maž- .džios žmonių ir Įtakingų as§500.
myslių. Žinai, vaike, mes stvos? Kada prezidentas pa —Gal ir taip, o ką aš ga- sveikas it ridikas,
daug $40 iki §50 ir įrengimai menų paramą Lietuvai.
MARYLAN'D
................. §2.000
au

sudaro
didesni
turtą
negu
liu
žinot,
—
jau
ir
jis
šypso—
Kad
sveikas,
tai
ir
ge
garnizuoti žmonės, o vedlug statė ant balsų visą bizni.
Iš bendros Laisvės MobiBaltimore
§2,000.
!tomobilis.
rai. Važiuok namo, dirbk,
to, kaip tik gavome groma- tai vienas memberis pradė damasis tarė.
lizacijos
Vajaus
sumos CALIFORNIA ................. §2.000
“šiandien prie rišo šito galė
—
O
kaip
tu
stovi
finangyvenk
ir džiaukis.
tą, kur prašė pinigų, pada jo šaukti: “Ką balsuojame,
čiau dar pridurti, kad šių metų $100,060 atskiroms vieto lx>s Angeles §2,000.
lėme mitingą ir pastatėme diskucijas baigti, kamitetą!
sausio mėn. 12 d. pirkau ne vėms ir valstybėms numaty I'LORiDA ....................... §1,000
ant diskusijų klausimą, ar Įrinkti ar pinigų duoti?” Tas
Miami $1,000.
mažą sklypą žemės su gyvena tos tokios kvotos:
duoti penkinę ar ne?
SLA TAUTOS STIPRINIMO VAJUS mu
KITOSE
VAkSTYBĖSE. §2.000
taip sufulino musų preziden
namu ir trims kitais pasta- ILLINOIS ..................... $.30.000
—Tiktai penkinę, tėve? tą, kad jis atėmė visiems
Nebraska
$500;
Maine
tai prie pat 7-to vieškelio (na Chicago §27.000; Rockford
—Šiur, vaike, penkinė ar balsą ir pats užsičiaupęs KVIEČIA VISUS SĄMONINGUS LIETUVIUS ! mas stovi tčk apie 15 pėdų nuo §1.500; East St. Louis
§500; Rhode Island §500;
BENDRI DARBĄ TAUTOS GYVYBEI
r.epinigas? Ale kaip prasi atsisėdo pamierkavoti.
Iowa. Missouri ir kt. $-500.
kelio), trys mylios nuo Middle- §400; Springfield §600; ki
IŠLAIKYTI
bury. prie upelio, labai gražioj tos vietos $500.
dėjo diskusijos, tai tolko ne
Su viltimi ir ryžtingumu
priėjom. Pirmiausiai atsis —Reiškia pinigų nedavė
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomoji vietoj ir dabar gyvenu jau sa CONNECTICUT ......... §12.000 vieningai stokime Į darbą,
Waterbury §5,000; Hart
tojo vice-maršalka, pats pa te. tėve?
Taryba nutarė paskelbti naujų narių Įrašymo Į SLA vam name.
“
Todėl
prašau
jus
ir
kitus
ford §2.000; New Britain kad šis musų pajėgų ir lėšų
—Aš to nesakiau, vaike.
siėmė žodi ir sako, siulau tą
vajų ir išrinko tokio vajaus pravedimui komisiją:
mobilizacijos vajus Lietu
gromatą atmesti, ba ji rašy Kai mitingas jau skirstėsi,
prezidentą W. F. Laukaitį, vice-prezidentą Povilą lietuvius, jei vyktumėte šiuo §1.000; New Haven §1.000; vos laisvei butų kuo sėk
.keliu, malonėkite sustoti :r pas
Manchester §500; Ansonia
P. Dargį sekretorių M. J. Viniką.
ta ne mums. musų susaidė prie stalo priėjo Antanas
mane
buvusį
apie
7
metus
be

§500;
Stamford §500; ki mingiausias.
yra “ščestlyvos smerties”, o Tylas, ištraukė iš kišeniaus
SLA Vajaus Komisija, atsižvelgdama Į lietuvių inami aplankyti kaip gyventoją tos vietos §1.500.
Amerikos Lietuvių Taryba.
! i omata. sako, yra parašyta 25 dolerius ir sako: Aš esu tautos bei Lietuvos valstybės tragingą padėti, kuomet įjau savam name.
MASSACHUSETTS ...§12.000
Vykdomasis Komitetas.
lietuvis
ir
noriu,
kar
bulšiai
aziatišku žiaurumu pasilaikantis rusiškas komuniz i “Tai tiek aš ir žmona, nors Boston §5.000; \Vonrester
“ščenstlyvo smerčio susaidei”, jeigu, sako, tie pišo ruskiai iš Lietuvos butų iš-j mas grūmoja išžudymu lietuvių, kuomet tarptauti ir sunkiai dirbdami, esam at- §1.500: Brockton $1,500;
riai nemoka gramatnai pa joti, o vedlug to, sako, duo nių santykių stovis yra pavojingai Įtemptas, nutarė Į siekę maždaug per vienus me- Lavrence §1,000; Norwood
Maikio ir Tėvo Kraičiui
rašyti musų susaidės praz- du auką Lietuvai vaduoti. jungti su šiuo Vajumi lietuvių tautinės sąmonės t tus gyvendami Vermonte. Maž §1.000; Cam br' dge §500;
Musų skaitytojai, užsisaky
visko, tai mes negalime to Pasakė, padėjo pinigus ant stiprinimą, Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą, daug per vienus metus, sakau Lowell §500; kitos vietos
dami "Keleivį” ir kalendorių
kios gromatos diskusuoti ir stalo ir nuėjo. O tada, vai remiant Jungtinių Amerikos Valstybių pastangas todėl, nes i Vermontą atvykau §1.000.
pavinismi ją grąžinti pišo- ke. ir kiti nariai sako, jei tu žmonijai taiką užtikrinti, demokratinėms laisvėms pereitų metų sau?:o 14 d„ o PENNSYLVANIA .... §10.000 1951 metams, prisiuntė Maiklui
išlaikyti ir jas Įgyvendinti visame pasaulyje. Šių visa tai nuveikta ligi šių metų Pittsburgh §4.000; Phila r jo Tėvui paremti aukų.
riams atgal. Pasakė, sunkiai gali. kodėl aš negaliu ir pra gyvybinės
reikšmės tikslų atsiekimui, nutarta visų sausio 12 d. Su aukšta pagar delphia §3.500; Shenanatsiduso ir atsisėdo. Tuoj, dėjo nešti dolerines, penki šiame Vajuje prisirašiusių narių dalis mokesčio skir ba,
Po §1.50 prisiuntė: A. Shug—Pijus Skamaročins.”
doah §į00: Scranton §200;
vaike, po to prasidėjo dis- nes ir net dešimkę mačiau. ti tiems tikslams atsiekti, todėl nutarta ir šį Vajų pa
dinis iš Ithaca. N. Y.. -J. Suba
Labai malonu girdėt to Chester §200; Wilkes-Bar- čius iš Kingston, Pa., ir J. Kebkucijos, ar pišoriai prie mu —Aš matau, tėve, kad jū vadinti: TAUTOS STIPRINIMO SLA VAJUS.
kias mus naujakuriu “nuo re §300; Pittston §300; ki laitis iš Arlčngton. Va.
sų susaidės vardo vieną li sų draugijoj yra ir protingi
šis reikšmingas Tautos Stiprinimo SLA Vajus skriaudas” ir nuoširdžiai tos vietos §1.000.
Po 50c—P. Lingis iš Rock
terą pridėjo, ar vieną literą žmonių. Aš tau jau sakiau
prasideda Vasario 16 Dieną, šiais metais, šio Va pageidauju kuo daugiausia NEVV YORK ................. §8.000 Creek. Ohio, Mrs. M. Baltaitis
iš jo pavogė? Kalbėjo visi, kad Lietuvos vadavimas tu jaus laiku Įstodami Į SLA ne tik turit progą paleng
iš Pittman. N. J.. K. Dauknis
kalbėjo karštai, paėmė bal ri rūpėti visiems lietuviams, vintomis sąlygomis apdrausti savo gyvybę ir svei ’okių nusiskundimų. Dėlto
trano širdis jaučia lyg šven sužaliuos ir visi pyukščlai i1* J hiladelphia. Pa.. Mrs. AI.
są ir pats prezidentas, įsiki
o tam reikalui ir aukų rei katą. bet kartu Įsitraukiate į tautos gelbėjimo ir stip tadieni.
savo giesmę užtrauks k • (Bukus iš McKees Ročka. pa.,
šo i diskucijas ir sekreto- kia nesigailėti.
rinimo veiklą ir savo mokesčiais paremiate tą gy
. ,. . .
IV. Klibas iš E. ArUngton. Vt..
žydinčiom . ....
farma
Tačiau, nemanyk, mano tavo
i ius, katras ilgai klumočijo j —Okei. vaike, denkju už vybinės svarbos veiklą. Tokis SLA Vajus iš viso
, .
A. Spirkaucis iš Chicago. III..
vielas Pijuk, kad jum taip kvietkom
pasipuoš
ir bitui’ seny pratakulų, kaip muyra pirmas visoje SLA istorijoje.
r0(J 0 dabar
..
,
.... J- Grable iš Baltimore. Md.. J.
Kai. Valikonis iš Cliffside Park N.
sų susaidė vadinosi pnes 47 mierkavosiu. kur gauti tai!’
Va'aus Komisija nuoširdžiai kviečia visus geros lengvai praeis ir išsisuksi tęs saldų medų nes, ir kai
žuvvr.uo
vaišių,
nuo
tikrų
Įkurtam
sriaunam
upely
žuvy’j., v. Petrashunas iš Bridgemetus kada buvo padėtas bizniuj do,erini
valios lietuvius be atidėliojimo patapti SLA nariais
t-viu.
Pats
pirmutinis
at

tės pulkais neršėt atplauks ton. N. J., ir B. Rameika iš
ir prisidėti prie didžiųjų tautos gelbėjimo ir stipri
susaidės pundamentas. Po
__ Viso geriausio, tėve:
nimo darbų. Kartu prisidėsite įgyvendinimui visų siekei ko mes visi labiau —tuomet jau bus gegužės Sterkng Jct.. Mass.
ilgų debatų maršalka davė _____ _
kilniųjų SLA fraternalių tikslų ir užtikrinsite sau ir ‘rošlome matyti — pirmos,mėnuo. Čia nebus nei ii- Aukotojams už laikraščiui
mesimą įsnnKti
išrinkti kamitetą,'
l atras davadlyvai išfigeiioMusų tėvų krašto Lietu- visiems SLA nariams praktiškas fratemales naudas. b'ctuviškos farmos Vermon-Įgasnapio garnio, nei raibos nuteiktą parama, tariame širdinĮstojimo Į SLA reikalais informacijas suteiks SLA tc. Juk tai svajonė, tapusi-Regutės. nebus žilgalvės mo- Ką ačiū.
tu, ar giomata rašyta mums
......
... .
kuopų organizatoriai ir kiti veikėjai, arba rašykite realybe—tikro lietuvio so-Įtulės lipšnių rankų prie vaiba. sako. Menkos zokonai vos ,sla,sv,n,mo *><*>« Ame
SLA sekretoriui:
,
’
r’yba, Įkurtuvės turi būt šių stalo, bet mes čia busim
Laikas užsisakyti “Keleismarkiai kovoja tokius, ka- rikos Lietuvių Taryba ir jo*1
’
auniausios.
jvisi
Xvgus
ir
laisvi
Lietuvos
vio
’’ kalendorių 1951 meDR.
M.
J.
VINIKAS
trie skaito svetimas gruma. ,
...
..
tas, o vedlug to; sakubeikia
VaJu3'
307 W«t 30th Street
New York 1, N. Y.
Gal teks palaukti pava- vaikai tikri.
tams Daug informacijų ir
salio,
kol
Vermonto
kalnai
A.
Jenkins.
skaitymų. Kaina 50 centų.
buri siur.
tautieti, tad jos darbus!

Vermonto Farmose
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Laisvės Mobilizacijos Vajus

Nr. 7, Vasario 14, 1951

Brooklyno Komunistu

KELEIVIS, SQ. BOSTON
VIENOS DIVIZI JOS PARADAS

Šmugelis Kriaučiuose
n

Puslapis Penktas

mo draugai ir kaimynai. | kia teise ir kokia drąsa gaPinigais apsirūpinimo bare lesi, lietuvi, ryžtis grįžti į
kovai už laisvę mums dar tėvynę, jei jos laisvės reikadaug pasiliko padaryti. Mu- lams aukojai tik tuos trusų broliai ir seserys pasilikę pinius, kurie nubyrėjo nuo
Lietuvoje savo tėvynės lais- tavo stalo?
Į vei aukoja savo turtą, savo! šių metų Vasario šešiošeimos narius, savo sveika- liktosios šūkis—VISA LIEtą ir kraują bei gyvastis, j TU V AI—ir pinigas ir gyvyJiems nėra nieko branges- bė, jei ji jos pareikalaus,
nio už Lietuvą ir jos laisvę. ,Tad , durba
taj ae_
Ar galima tolygų aukingu-'
vas isakė ir
mą konstatuoti ir lietuvių Uždegę meile sau krutinės
gyvenančių laisvės krastuo- į kovą stokim milžinais. (MaiĮse? Ne vieta ir ne laikas
ronis.)

1. Jankauskas nebuvo
Žmonės su Kreivu Veidu pas Bikulčių atvykęs ir su
juo nekalbėjo; pirmas me
Maskvos agentų šaika las.
nusprendė nukniaukti siu 2.
Bikulčius negalėjo
vėjų sutaupąs, tapo sučiup Jankauskui sakyt, kad tos
ti, dabar visaip aiškinasi ir narystės negalįs suteikti,
juo daugiau aiškinasi juo nes jis jo visai nematė; ant
daugiau nusimaskuoja ir ras melas.
čia kelti tuos klausimus.! VYRIAUSIAS LIETUVOS
rodo savo kreivą veidą. Jau 3. Kad Jankauskas pri
Puvėsio grybelis pradeda IŠLAISVINIMO KOMITETAS.
buvo rašyta, kad siuvėjų 54 klauso daugiau prie farmeapsėst daugelio musų sąži Tremtis, 1951 m. sausio 27 d.
skvriaus sutaupos yra pade- rįųT 0 ne prįe Amalgameitų
nes. Ar daug yra tokių,
tos specialiam fonde—Lie unijos,—trečias melą
kurie Lietuvos reikalams
Nauji Leidiniai
tuvių Kriaučių Neprigul- 4. Kad klubo, arba 54
paaukotų bent savaitės už
mingam Klube. Prie šio skyriaus konstitucija rodo,
IEŠKOJIMAS,
darbi metams? Ar visi au ŽVAIGŽDŽIŲ
klubo visiems 54 skyriaus jOg klubo nariais gali būti
priešakyje. Ta vyriausioji koja bent dienos uždarbį?
-----------------Petro Pilkos lyrika. 99 pusi.,
vadovybė yra Vyriausias Koki nuošimtį aukoja Lie išleista Vokietijoj.
Knyga
nariams nebuvo reikalo pri- tiktai lietuvių lokalo darneparduodama.
Lietuvos Išlaisvinimo Komi tuvos reikalams tie, kurie
klausyti, nes be 54 skyriaus buotojai—ketvirtas melas,
tarimo nebuvo leistina čia
tetas. Jis stojo i Lietuvos pagl‘neša į turtėjimą? Tau
Labai gražiai išleistoj
sauvaliauti ir gana daug Melas ant melo ir nėra Šią Vasario šešioliktąją se sąlygose Vasario se įįo_ laisvinimo darbą visos poli-!."
tos Fondas badauja. Paja Petro Pilkos knygoj yra ke
vpač senesniųjų kriaučių Ii-galo. Šita komunistų dur- švenčiame kitaip negu aną- liktoji — tai pasitikrinimo, tiniai organizuotos visuo- mos netikros. Dėl pinigų lios dešimtys eilių iš poeto
gi šiol neturėjo išsiėmę klu- na pasakaitė mums primė sias, laisvės laikais. Ją ki- apgailėjimo,
pasiryžimo, menės pavedamas ir laimi- trukumo negalima padalyti klajojimo metų kūrybos. P.
to narystės knygučių; vi- na an<> labai “kytro čigo- taip švenčiame jau vienuo- pasitaisymo ir susistiprini- namas. JĮ tokiu pripažino ir to, kas galima butų pa Pilka dabar gyvena Bosto
suomet buvo suprasta, kad no pasakaitę, kai buvo su- liktąji kartą. Švenčiame be mo šventė. Ji mums ir da- visa tremtiniškoji ir emi- dalyti. Daugelis musų pa ne, o jo keliautas kelias,
jei esi pilnas 54 skyriaus,?autas vedant pavogtą kai- Lietuvos nepriklausomybės bar kaip buvusi nepalaužia- grantine visuomenė, su juo čių ir norime matyti išlais kaipo politinio emigranto,
narys, to ir užtenka.
jmiečio karvę:
ir tautos laisvės. Šią Vasa moms jėgoms kovai už tė- kaipo tokiu, kad ir be ofi- vintą Lietuvą ir kliudome matosi iš vardų tų vietovių,
Paskutiniais laikais tapo .
as karvės ne\ te rio šešioliktąją švenčiame vynės laisvę įgyti, sunkioms cialaus pripažinimo, skaito- tą darbą savo nusikalstamu kur poetas ilgesnį ar tiumpastebėta, kad komunistai ;£jau’
virvutė radau ii ne savo žemėje, ne savo pa kliutims nugalėti, didiems si kitų valstybių vyriausy- šykštumu” Lietuvos reika pesnį laika buvo sustojęs:
paskubom saviškius mobili-,3“’ Pane’ nekaltas, kad stogėse. vieniši, išblaškyti, vargams nepalužus pakelti, bės, bet kas svarbiausia, jį lams. Mes esame ne to ar Eitkūnai, Brno Čechijoj,
zuoja i klubą, o tų, kurie anam gale virvės buvo kai- išskirstyti, nesuprantami ir; bandomoms viltims gaivin- tokiu ir tai vienatiniu užsie- kito krašto naujakuriai, bet Viena, Innsbruck, Bregenz,
prarymotomis'ti, visada jaunai ir tyrai niuose, pripažino ir patvir-su
_ ________
komunistams nepalankus, !'ė,—-čigonas aiškinasi tei- niekinami,
keleivio ____
lazda ______
rankose Wangen, Ravensburg, Konneįsileidžia. Buvo sumany- sėjui. Ir nors visi čigonai rankomis ir pražiūrėtomis: lietuviškai sąžinei išlaikyti tino Lietuvoje susikuięs vy- į keliauninkai i savo tėvvnę stanz, Rastatt, Grohn ir k.
ta, kad aš, kaipo senas 54 ^smo ^a\° sėbrą, bet tei akimis, sugeltomis širdimis; ir didvyriškam kovingumui liausiąs krašto rezistenciją.Lietuvą. Jei kur, kad ir il- Poeto guryba “tremtinišTad gesnjam laikui apsistojame, ka,” persisunkusi ilgesiu ir
skyriaus narvs ir unijos dar- sėjas vistiek atrado \agj ir su nuolatiniu klausimu palaikyti ir stiprinti, neišse- apjungiąs organas,
kaltu
ir
tinkamai
nubaudė.
miamas
šaltinis.
Vasario
telktis
apie
Vyriausią
Lie- tai tik pasiganyti ir pasilsėti. vietomis stipriu pasipiktini
lupose
—
kada
gi,
Viešpatie,
buotoias. išsiimčiau klubo
Kad “Laisvė” ir Bikulčius kada baigsis musų kančios Šešioliktoji mums ir dabar tuvos Išlaisvinimo Komite- Niekam nevalia nutrupėt mu.
narystės knygutę.
čigoniškai
meluoja, tą gali ir kada vėl grįšime į savo tautinio apsivalymo, sustip- tą. pasiduot jo vadovybei ir nuo tos lietuviškos visumos,
Prašymas buvo paduota
GYNĖ SAVO MIŠ
raštiškai per klubo pirmi patvirtinti ir buvęs klubo laisvą Lietuvėlę, į savus ap rinimo ir įsirikiavimo į ge- autoritetui—-kiekvieno lie kuri turi grįžti į savo tėvų LIETUVIAI
Kova su į žemę. Musų šventa parei- KUS, M. Gudelio, išleista
ninką J. Hermaną, knygutė pirmininkas J. Hermanas. leistuosius namelius. Dar riaušių Lietuvos vaikų plie- tuvio pareiga.
Lithuanian Books, spausdin
padalyta ir paduota sekre Tas Maskvos organas ten sunkiau ją švenčia musų no kieto rikes, kovojančia VLIK’u. jo darbų trukdy-,ga—parnešt savo tėvynei ta Meksikoje, 302 pusi. Kai
Lietuvos reikalams, gausįų jaj reikalingiausių
toriui Bikulčiui pasirašyti. ir daugiau rašo, meluoja, broliai ir sesės, kurie pasi už savo tėvynės laisvę ir sa- mas
na nepažymėta.
Gaunama
Kai jis pamatė Jenkinso bando tą murzių nupraust, liko savo gimtoj šalelėj. Jie vo tautiečių garbę ir gere . kenkimas. Visos lietuviško-Jauktuvių. Tarp jų turi už- pas M. Gudelį. 1739 So. Hal
užsieniuose dar- jmĮj jabai svarbią vietą gy- sted St., Chicago, Ilk
vaidą, visas sustyro ir vos išteisint. Bet kaip juodas ją švenčia savo tautiečių ir vę. Tad švęskime ją taip, sios jėgos
išrikiuotos
kovai uz VOJ1 lietuviškoji jėga. Lietiks akys iš kaktos neiškri puodas negali juodą puodą savo pačių kraujo ir ašarų-kad iš to daugiausia laimė- ‘nal
Šioje knygoje M. Gudelis
Vyriausiojo
....
. tuvon turime grizli He tini
,. *
—i-_
to. Atsisakė pasirašyt. Aiš nubaltint, kaip anie visi či klanuose; vietoj linksmos j tų Lietuva. Švęskime ir Lietuvos laisvę.
. , .
, -.
, , . . isudeio senuko manampoiiedainos
klausosi
širdį
ve-JDievo
pagalimos
paprašę
į
r
Lietuvos
Išlaisvinimo
Komi-;
t
j
e
įr
tokie,
kurie
kokiais
ri.
i
-r
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...ikinosi, esą Jenkins (Jan gonai negalėjo išteisint nu
’
*cio Jurgio Gegužio pasakokauskas) nepriklauso prie sikaltusį čigoną, taip lygiai riančių skausmų, dejonių; į savo visas jėgas ir išteklius 4et° irvadovybėje. Apsijun-’esarne j§ jos išvykę, bet žy- jimus apie lietuvių kovas
apsivieniję politinėje mjai vertingesni
ertingesn ir skaitlin- prieš caro valdžią 1905-6
siuvėjų 54 lokalo ir jis netu “Laisvė” su visais savo ko juos slegia sunki priešo ap be jokių rezervų ir be jokių S?
tėvynei
tai
P
P
at
turime
at
gesni. Istorijoj žinomi pat
ri teisės prie klubo. Čia munistais neišteisins Bikul gaulė, priespauda, tokia, gudragalviavimų
likti ir kitose srityse. Turi- riotai ragino savo tėvynei iš metais. Pasakojami nuoty
kokios
pasaulis
nėra
matęs.
pavedę.
ant vietos buvo parodyta čius. Ne vien kliaučiai, o
kiai iš vienos apielinkės,
Jenkinso unijos narystės taip jau visa Brooklyno lie Jie švenčia žiūrėdami į kiy- Kova sunki ir žiitbntinė ma galvoje Pasaulio Lietu- nelaimių vaduoti žmonas ir bet jie budingi audringie
knygutė, bet vistiek p. Bi tuvių visuomenė žino, kad žiuojamąją tautą, tuština Kova ne tik Lietuvos su vi« Bendruomenę. .Ji turės vaikus įkeisti, mes bent sa siems 1905 metams ir lietu
raudonuoju priešu bet visos suYal(ll"V .**1 pagalbini vo palinkimus į tai, be ko
kulčius atsisakė pasirašyti, Jankauskas yra senas 54 mą tėvynę ir lietuviškų gai
Jcs visos likimas :vaid™en! \,c “v0? 'alsY‘.n- galima gyventi, atmeskim vių nuotaikoms visose Lie
dėl ko vienas kriaučius tei skyriaus narys ir unijos vų mažinimą. O tačiau ir žmonijos.
kartu bus sprendžiamas. mo dąroe kokio jokia jėga vardan tos Lietuvos. Mes tuvos srityse.
singai pastebėjo, “jei jis darbuotojas, o komunistai šiose sąlygose mes švenčia žmonija pasaulio raudonąjį ncatl!ks-. h' 1,av0,JUJ ats.1(
1905 metai buvo kovos
bent Lietuvai pirmą vietą už laisvę laikas, bet musų
butų pasirašęs ant Jankaus yra sukčiai, melagiai, šmu- me Vasario šešioliktąją.
užleiskim ne tik širdyje ir naujųjų laikų istorikai pro
ko knygutės, tai jo ranka gelninkai ir ne tik jų reik Kodėl? Ogi todėl, kad ji pnesą jau pažino priemo- !
galės
teikti
reikiamos
,jj
e^uvjuose^
j,. savo
būt nukritusi.”
saugotis, bet dar labiau su via musų tautinė velykinė, da imtis reikiamų Dangus ;i>agalb°s iv apsaugos. Dar-j ]ajdu sąmatose ir piniginė- tuos audringus metus praei
kad mes tą dieną perkrato- nių su juo‘kovoti,
ir
Klausimas neva atidėtas jais reikia kovoti.
bas eina
į pabaigą. Reikia se. Šios didžiosios Vasario na tylom, nes tų metų kova
me
savo
tautinę
sąžinę
ir
debesys
ein
,
a
*
niaukiasi.
Juodi
narių susirinkimui, o, iš tik
A. Jenkins.
ėjo ne tų atsiprašant istori
patikriname, ar mes dar ei telkiasi ir ties musų galvo ^ėti, kad po Vasario Še- Šešioliktosios šventės proga kų dvasioje ir nuotaikoje.
rųjų, pasiklausti vyresniųjų
pasisakykime
name Lietuvos keliu, ar jau mis, bet po Uis debesimis piktosios tautinio atsinau- patys sau
Maskvos agentų, kas daryt?
Prie 1905-6 metų įvykių užkiek
ligi
šiol
esame
paauko
svetimuosius
šviesi
saulutė
ir
gerojo
ryto•
,lnl
™°
*'
-usistipnnimo
.1išsukome
į
Sausio 26 d. dalykas iškelia NAUJI LIETUVIŲ
tylėjimo prisidėjo ir Lietu
klystkelius: ar mes dar kvė jaus viltys depias, ^,.eika|u, -kur jy
nariu susirinkime, kur ko TRANSPORTAI
atsira. ję tėvynės laisvei ginti ir vos buvęs “autoritarinis”
puojame savu lietuviškuoju pašau is ai 1- (]usju atkris ir netrukus ga- pasiklausykime, ką į tai pa režimas, kurio priešakyje
munistai buvo suvarę ligi
sakys musų lietuviškosios
rikiuoja sa\o
.
...
. .
vienam saviškius ir apie tai Vasario 10 d. laivu “General oru ir gyvename lietuviš butinei. kova:
stovėjusiems žmonėms 1905
.
.
„
lesime
džiaugtis
Pasaulio
sąžinės.
kuoju
gyvenimu,
ar
jau
pa

jėgas ir joms visoms \ieną . .
.
e
.. .
jau Kremliaus propagandos Stewart" į New Yorką atvyko
metai buvo lyg jų sąžinės
ri
Lietuviu Seimo susilaukę,
sijutome be lietuviškosios Jvadą
paskiria. Mes turėsi-*•
v
malūnas, “Laisvė” Nr. 23, šie lietuviai:
išmetinėjimas
ir priminda
Musų aukos bu? ne tik
galios
ir
siekimų.
Ar
mes
me
kovoti
bendrame
fronte
Kova
brangus
dalykas,
mala sekamai:
Aleksas Mardauskas. Elena
musų pareigos tėvvnės cit- vo jiems jų išsižadėtus ide
“Jonas Bikulčius prane Bendoraitienė. Birutė Dulskis. visa atiduodame Lietuvai ir su visa žmonija, bet kovo- Vieni žmonės, kad ir ge- žvilgiu atlikimas ir sąžinės alus ir pamiritus jaunystės
šė, kad buvo atvykęs A. Vanda Frankas, Jonas Gražu sau pasiliekame tik tai, kas sim kaip Lietuva, todėl pir- riausia išrikiuoti, nelaimės reikalavimo patenkinimas,.siekimus. Gerai padarė M.
Jankauskas, norėjęs gauti tis. Fryda Hejerytė. Albertas nuo jos atlieka, ar atvirki- miausia patys turime savo be pinigo. Mes šioj srity bet bus moralinis pasas i Gudelis, kad senuko Jurgio
klubo narystės knygelę. Kairaitis, Mykolas Kaselis. Juo čiai—jai duodame tik tai, jėgas suburti ir išrikiuoti su esame liūdnoj padėty, liud- įžengti į laisvąją tėvų že- Gegužio pasakojimus pa
Bikulčius jam atsakė: tau zas Kavaliauskas. Vladas Kaz kas atlieka nuo musų. Šio- savo vyriausiąja vadovybe nesnėj negu kiti musų liki- mėlę, bus Įgaliojimas ir tei- skelbė ir tuo budu duoda
lauskas. Petras Kalečius. Mag
tos naiystės knygelės nega dalena
sė mindžioti tą žemelę, ku- progos susipažinti su betu
Kviecinskjenė, Ona Lau
liu suteikti, kadangi tamsta rinavičienė. Jonas Lenkaitis,
KORĖJOJ VYKSTA TANKŲ KARAS
ri dar garuos tų musų bro- visko kaimo nuotaika ir
daugiau priklausai prie far- Petras Liorentas. Zenonas Ma
lių krauju, kurie ji praliejo dvasia tame Įdomiame mumelių, o musų konstitucija kus Jonas Nejus. Alfonsas
už savo tėvynės laisvę. Ko- sų tautos laikotarpyje.
rodo, kad klubo nariais ga- pFgęjkas, Kasparas Račiūnas.
Ii būti tiktai lietuvių lokalo Ansgaras Rpžėnas. Kazys šesdarbuotojai.” Meluoja be-tokas. Izidorius Uginičius, Mygėdiškai!
kolas Vaitkunas. Vladas ValiMES ATLIEKAM .. .
Štai ką rodo faktai:
nevičius ir Marija žulpienė.

Vasario Šešioliktoji

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

LENGVAS BUDAS . ..
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
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.
KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway
So. Boston 27, Mass.

BIZNIO KORČIUKIŲ
<► SPAUSDINTŲ VOKŲ
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
*> BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
Korėjos karo pradžioje
ševikai metė j mūšį daug
tankų jr pradžioje jiems se
kėsi.
Dabar amerikiečiai
sul raukė i Korėją stiprius
tankų dalinius ir daužo ki
niečių ir šiaurinių korėjie
čių jėgas. Vaizdelyje ma
lyti. kaip tankai ritasi
fronte link Senule miesto.

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.
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Ir Inkstus Persodina Antanas

škėma*.

Beržas ir Žmogus

lki šiol žinojome, kad ga
lima persodinti gėles ir au-Į
galus, kad i derlingą žemę|
51 SKYRIŲ TVARKO
(Iš Knygos “Nuodėguliai ir Kibirkštys”)
sodinamos daržovės ir bul
M. MICHELSONIENĖ
vės. Tačiau persodinimu
(Tęsinys)
. Ir vėl iš pradžios.
šiandien užsiima ne vien Dabar žmogus dar labiau Staiga žmogus trenkė ladaržininkai.
Šiandien ir susigužė. Dešinę ranką jis gaminą ant žemės, pašoko
daktarai “persodina,’ tik pabandė kiek numazgoti nuo kamieno ir suriko taip
ne gėles, o ‘atskirus žmo šlapioje žolėje, o paskui nu- garsiai, kad ši kartą užrėkė
gaus organus. Medicinos šluostė milinės pamušalu, vėjo akompanimentą.
Nesenai viename lietuvis- protestais jokio karo nesu
mokslas padarė tokią pa Tada pirštų galais palietė —Ne. Ne. Ne-su-tin-ku!
kame laikraštyje skaičiau stabdė ir nesustabdys. Tol
žangą, kad iau drįstama liuksusinio lagamino rauke
apie Pasaulio Motinų Kon- kol virš piliečio stovi visaPamojo kelis kartus ranpersodinti akis ir net inks ną. Žmogus glostė tanke- komis.
gresą, Įvykusį praeitais me- galintis valstybės aparatas,
tais.
tai Paryžiuje. -Kongrese da tol pilieits tėra Įstatymų ir
ną iš lėto, vis i tą pačią pu- Lyg žaisdamas.—Tra—
Mažoji Žakelina (pran sę. Taip glostomas mie- ta—ta—ta. Kraujas čia. ir
lyvavo daug žymių moterų: valstybės klusnus Įrankis.
cūzė) gimė su vienu inkstu, gantis vaikas, kai praeinan- čia, ir čia. Tra—ta—ta
Kanados ambasadoriaus Karai vyksta ne todėl, kad
į Kai paaugus pradėjo gesti ri pro vaiko lovutę tėvą už- ta. Nesutinku . . .
žmona, buvusio prancūzų vyrai mėgtų peštis: karus
įjos turimas inkstas, jai grė klumpa tėviškosios meilės Uuuu—sugėrė žalsvi šie
užsienių reikalų ministerio gimdo kapitalistinė sansė mirtis. Vienas Paryžiaus priepuolis. Far a u d u s i o s no kūgiai.
Georges Bidault žmona, tvarka, totaliniai (diktatū
chirurgas pasiūlė jai perkel akys žvelgė anapus tamsaus Uuuu—sukaukė vėjas.
Jungtinių Amerikos Valsty- ros) režimai ir atskirų rai
ti svetimą inkstą. Ligonė akiračio, kur laukė likimas Tada žmogus apsisuko
bių ambasados atstovės, į stybių prieštauraują ekonosu operacija sutiko. Bet su nenuplėšiamu uždanga aplink save, susmuko ant ‘
tarptautinio biuro darbuo- miniai interesai. Todėl notojos ir šiaip atstovės iš 28*rint nuo Įtarų apsidrausti,
kilo klausimas, kur gauti lu. Ranka glostė lagamino beržo kamieno, suspaudęs
pasaulio kraštų. Kongresas reikia šalinti karų priežassveikas inkstas.
rankeną, vis Į tą pačią pusę, fioletinėm plaštakom pase
gavo daug sveikinimų irtis. o ne bergždžiai protesGydytojas kreipėsi Į vie- Į dešinę.
nusią skrybėlę ir greit, greit
,'ną Paryžiaus kalėjimą. Tū Dar kartą bumtelėjo, jau sušnabždėjo:
kongreso dalyvės buvo pri-Įtuoti.
Arba, pavyzdžiui,
Vaizdas iš Miami Beach. Fla., kur suvažiavo daug žmonių
las Žan Estingoy, kurs už žymiai garsiau. Net skren —Šitaip negalima. Aš iš
imtos pas Paryžiaus majo kitas kongrese svarstytas
apsisaugoti nuo žiemos šalčiu, bet šalčiai šiais metais juos
plėšimus ir žudymus buvo danti pro šalį varna susi eisiu iš proto. Šitaip nega
rą. Pasaulio motinų atsto klausimas—moters darbas
pavįjo
ir
šiltojoj
Floridoj.
: pasmerktas mirti, sutiko, jaudino, ji kranktelėjo, tur lima. Ramybės, ramybės.
vės susirinko svarsty ti klau šalia šeimos, ir šis klausi
----------- -------- kad po jo mirties vienas jo būt, apie pavojų, raižia, Mano Dieve, gelbėk mane!
simą, koks yra motinų vaid mas nėra svarbus vien moti ———---- ---muo ūkiniame gyvenime. nom. Tur būt dažnas vy meninius santykius, reikia poje ir Amerikoje, turi veik
išimta.-. Į\y k- varniška šnekta. Žmogus Deja, vėjas nesuprasda
Bet tai ne vienintelė kon ras norėtų savo žmoną ma eiti Į viešąjį gyvenimą, eiti visas pilietines teises. Ko-|?21us mirties bausmę gydy- lyg pabudo. Išsitiesė. Ari mas žmogiškos kalbos ir vi
greso tema. Kongresas tę tyti namuose, rūpinantis i unijas, i politines partijas, dėl dabar jos nenori pilnai j°Jas gax? nuS1 ..a 10 .inK‘ sargiai pakėlė lagaminą, sai padūko iš skausmo, kau
sėsi tris dienas ir per jas šeima, o ne dirbtuvėse dir- Į parlamentus, eiti kaip są- jomis naudotis? Kodėl skai™gab?nv° / hgOn“?e.n pastatė ji sau ant kelių ir kė kiek Įmanydamas, pur
buvo negrinėta daug mote- bant, tačiau gyvenimo ap- moningiem žmonėm ir atsa- tyti save atskira visuomenė- 11 ^a aie
St° Peis°dim- prisiglaudė prie jo. Dabar tė bičiulio beržo šakas, pas
ris ir motinas liečiančių linkybės verčia moterį eiti kingom krašto pilietėm, o j*e grupe ir burtis Į savo, i mo />P<Tac,«‘ . Operacija jis suposi i prieki ir atgal, kutini kartą bandė prikelti
klausimų, būtent: motinos fabrikan, nes vyras negali ne kaip moterim. Tuomet moterų sąjūdžius ir tenkin-'Pa?: ° U. V.^one s^iksta. geltonos odos fone fioleti- iš numirusių.
vaidmuo kultūros pažango vienas šeimos išlaikyti arba butų daugiau progų gyveni- tis. popieriniais nutarimais? k1?/5 38 P11^0 11 Seiai xei_ nės rankos išskėstais pirš Žmogus išplėstom akim
je, motinos Įtaka šeimai ir garantuoti pakenčiamo gy mą pakeisti.
Man atrodo, kad jei mote-i 15į
tais, kaip Nukryžiuotojo, o žiurėjo tolyn,, rankos Įnir
jau
antroji
inkstų
žmogaus marolinei pažan venimo. Taigi, norint spręs Buvo laikai kai motervs, rys aktingiau dalyvautų! Tai
a1,. J.311 annoJ1..
po kojomis i taktą žlaksėjo tusiai glamžė senukę skry
gai, motinų vargai ir jų me ti šį klausimą, reikia spręsti neturėdamos nilietiniu tei- viešajame gyvenime, tai ym p€,'sodlinim
‘nlmo
P'T purvo košė. Žmogus supo bėlę. Žmogus matė. Matė
džiaginė būklė atskiruose algų politikos klausimą, so siu. negalėjo dalyvauti po- butų pareigingesnės ir są- moji buvo padaryta praei si ilgai, varna senai nuskri vakarykščią dieną. Kai jis
kraštuose, motinos vaidmuo cialinio darbininko aprupi- litiniame ir visuomeniniame moningesnės pilietės, jų nu- tais metais Chicagoje, kur do už pamirštų šieno kūgių, ne vienas buvo. Kai šis
tautos ir šeimos ūkyje. Ap nimo ir jo gyvenimo stan gvvenime. Tada jos turėjo tarimai nepasiliktų gulėti tūlai Ruth Toker buvo per suposi. . . . Kol uždainavo. naujutėlis iš geltonos odos
ka tik nuo kitos
svarstęs Įvairius klausimus, darto kėlimo klausimą. At burtis i savo, i moterų sa- protokolu bylose. Kodėl ei-. sodintas
...
. , li- Gerai, kad varna spėjo nu-[lagaminas turėjo savininkę,
Kq :gos mirusio žmogaus inkš- skristi. Ji tikriausiai butų į O savininkė — lagamino
kongresas priėmė eiię nuta seit, susiduriame su klausi* juetzius ir Kovoti už savo, ti aplink,- jei~ tiesesnis keii«
H«C5 Ji
_
y
•
Į tas. Ir pirmoji operacija
rimų ir pasisakė prieš karą. mais, kurie rupi visiems, vy kaip piliečių, teises. Dabar ra trumpesnis.
išsigandusi, ji ilgokai spalvos plaukus, baitus dangerai pavyko.
Gražu, kai susirenka daug ram ir moterim, nes jie lie moterys, bent Vakarti EuroJurgis S.
kranksėtų, pas a k o d a m a tis ir liekną mergautini liemoterų ir ima svarstyti įim čia ekonomiką, technikos
draugėms keistą Įvykį.
meni. Tiesa, jos akyse gatus klausimus. Gražu, kai pažangą, socialinę ĮstatymNudievinimas
Taip, šiuose visų užmirš- Įima buvo matyti daug gramoterų kongresą sveikina davystę. Kodėl tad. mote
Lūšnos Daina
tuose laukuose, ant mirusio žių dalykų, kai ji svajodavo
rys
renkasi
i
savo
kongresus
žymus žmonės ir jas pas sa
Japonijos
imperatoriai
bū

beržo, pakelėj, sėdėjo bėgi kurį nors tylų vakarą. Da
Žinau, pažįstu sena lūšnelę. . . .
ve priima. Tačiau besi- ir mano, kad jų popierinio
davo
laikomi
ne
žemiškos,
mo suveltas žmogus su nau bai- ji gulėjo ten, prie akira
Prie pat jos slenksčio piktžolės želia:
džiaugaint kyla mintis: ko nutarimo užteks minėtiems
bet dieviškos kilmės, ir ja jutėliu geltonos odos laga- čio ribos, ten. kur dusliai ir
Siauri langeliai lyg užsimerkę,
kia ir kam iš to nauda? Ka klausimams išrišti? Nežiū
ponų tauta garbindavo juos minu ir dainavo maršą, garsiai bumšėjo. Žmogus,
Tarsi ji liūdi ir tyliai verkia,
da popieriniai nutarimai at rint kiek dažnai motinos ir
kaip savo dievus. Tekan Šiuo metu atskrido vėjas, ji' glamžąs savo skrybėlę, už
Tarsi stebėti, ką žemė rodo.
nešė kam nors tikros nau moterys šauktų savo kon
Našlaitei vargšei iau atsibodo. . . .
čios Saulės šalies (taip Ja vis dar tebekankino mirų-Į kasė kūną neperdaug giliai,
i „ponija dažnai vadinama) siojo pasiilgimas, jis užtiko į teko skubiai bėgti ir, galidos?
Kada pasisakymais gresus ir daiytų visokius
Dai'že palinko kryžius ir svirtis. . . .
prieš karą buvo sustabdytas nutarimus, gyvenimas eis
imperatoriai nesirodydavo dainuojanti žmogų ir pagal- mas daiktas, patrankos
Dar tebekyšo tvoros ketvirtis. . . .
sava vaga tol, kol moterys
koks nors karas?
gatvėse, nepalaikydavo su vojo, kad šis gieda laidotu- sviedinys iškasė ir sužalojo
Kreivai palinkęs, apdaras blogas.
nenorės jungtis Į viešąjį gy
tauta jokio ryšio, ir papras vių giesmę beržui—bičių- ją antrą syki. Gal iš po žeDar teberiogso lopytas stogas.
Prisipažinsiu, kad man, venimą ir manvs, kad jos,
tam japonui imperatoriaus liui.
Tik smilgų pluoštu vis pasišiaušęs,
Todėl vėjas suužė mės grumstų kur ne kur kykaip vyrui, visuomet keistai kaip moterys, užima kokią
rūmai
būdavo
neįžengiama
Nes
daug
jį
vėlė
viesulo
riaušės.
.
.
.
stipriau, jis nutarė prisi- šo geltonos garbanos, auksiatrodo tokie susibūrimai, tai specialią vietą visuome
šventovė.
Tačiau
paskutinis
jungti.
Žmogaus ir vėjo nes garbanos, jo dukters
kur susirenka vienos mote nėje. Jos užmiršta, kad jos
Kur buvo trankios vaišės ir puotos,
karas,
kuriame
Japonija
bu

duetas plaukė tolyn, kol jį garbanos.
rys. Gal klystu, bet man pirmoj eilėj yra (ar bent
Vien nykiai girgžda grindys nešluotos. . .
vo
nugalėta
aliantų,
iš
pa

sugerdavo
žalsvi šieno ku-^ žmogus nuplėšė nuo galKur jaunas džiaugsmas pro daržą žengė,
atrodo, kad labai maža tėra iturėtų būti) sąmoningi žmogrindų pakeitė politinę Ja giai.
Vien skurdus gluosniai takeli dengia. . . .
'
,vos skrybėlę, suglamžė ir
klausimų, kurie rūpėtų vien ,nės ir krašto pilietės, kad
ponijos
santvarką
ir
su
tuo
Apleistą
kiemą
šiukšlės
užklojo
—
sviedė. Vėjas pasigavo ru
moterim, ar vien motinom. bet koks visuomenės sociaPajūriais, pamariais
Senai
prie
vartų
šunys
neloja.
surištus
papročius.
Impe

dą gniužulą, tuoj pat supurPavyzdžiui,
nusistatymas
.
...
, ...
Joja šaunių karių pulkai
kari atžvilgiu. Tiek ;yl.ai;Iinis ar ūkinis pake.timas ir
ratorius
Hirohiio
per
vieną
_!vino ir priglaudė pakelės
Kurčia motutė iau nebegirdi.
naktį
staiga
pasidaiė
pap

tiek moterys nenori karo, Jas tiesioginiai liečia. To•griovy. Jis visai ėjo iš proKas glostė, burė jaunystės širdį:
BĖGLYS GRIŽO
rastas
žmogus.
Dabar
jis
; to, šis nelaimingas Įsimylė
Tik šniokščia sodo lapai atsargus.
tačiau eilinis žmogus, ar tai dėl norint tvarkyti ar keisti
dažnai
vaikštinėja
gatvė

Kad
nepabustų
senė
nuvargus.
jėlis. Bet žmogus nekreipė
vyras ar moteris, jokiais ūkinius, socialinius ir visuomis, jo niekas nehevadina
Kad nepažeistų jos viso turto—
; dėmesio Į nelaimės draugo
Nenubaidytų sapno užburto. . . .
dievu ir neabejoja jo žemiš
;dūkimą. Jis tebegvveno vaPAPRASTAS IR GRAŽUS MAUDYMOSI KOSTIUMAS
ka
kilme.
Karališki
papro

ikarykščia diena, kai jie buJurgis Baltrušaitis.
čiai taip pasikeitė, kad net
įVo du, kai jie bėeo dviese.
imperatoriaus
dukterys,
ne

! Jis ir jos duktė. Jo duktė,
SENUTĖ KARALIENĖ
tekusios dieviškumo, nesi
puošni mergaitė, mėgstanti
bijo
tekėti
už
labai
papras

gražius daiktus, kain šitą va
Kepti Makaronai su Varške
tos kilmės vyrų. Štai sau
blizganti lagaminą. Ir to
Pusė svaro makaronų.
sio 27 d. antroji imperato
kia drąsi.
11 į puoduko varškės.
riaus duktė Kazuko Tako—Nieko, nieko, tėtuk!
> šaukštai sviesto.
mia oficialiai susižiedavo su
ilšsipainiosim,—kai aplink
3 išplakti kiaušiniai.
Tomimiši Takamuka, pap
juos sproginėjo sviediniai,
Pusė puoduko cukraus.
rastu ministerijos tarnauto
ir jie tupėjo apleistam bun
Pusė puoduko razinkų.
ju,
kuris
uždirba
apie
20
kery.
šaukštas komų krakmolo,
dolerių
mėnesiui.
—Pagulėkim prisiglaudę
šaukštukas cinamono ir drus
Nors
sužiedotuvės
Įvyko
prie žemės ir vėl bėgte,—
kos.
pagal
japoniškus
papro

kai
kulkosvaidis pureno ap
Sudėk makaronus Į van-j
čius,
sužadėtiniams
mačiulinkini arimą.
denį, pasudyk ir pavirink
sis
tik
6 kartus (pasimaty
(Bus daugiau)
20 minučių. Tuomet nu-j
mo
metu
visuomet
dalyvau

košk juos ir perpilk šaltu'
Kokių knygų išparduodama
davo pašaliniai žmonės) ir Šešių metų vyras, James
vandeniu. Duok nuvarvėt.
daugiausiai?
Federalinės val
tarpininkaujant ceremonijų Hedwig iš Chicagos. buvo pa
Varškę patartina pertrint
džios
leidžiamu
informaciiu.
viršininkui, tačiau tai nepa bėgęs iš namų protestuoda I
per duršliką, tuomet sumai,1913
metais
išleisto
pamfleto
keičia fakto, kad impera- mas prieš reikalą vaikščioti į
šyt ją su kiaušiniais ir kitais
Kūdikių Priežiūra” (“Infant
Jtoriška šeima susigiminiau- mokyklą ir anksti eiti gulti. (“Care
dalykais. Paimk gerai svies
’’) išparduota jau 6,000,ja su paprastais piliečiais ir Jis susipakavo savo drabužiu- 000 ir vis dar reikalaujama,
tu išteptą indą ir dėk eilė
tuo galutinai atsisako pre kus. pasiėmė iš karbonkos šiemet buvo išleista knygelė
mis makaronų ir varškės,
namuose 91 centus ir iškelia i“The Effect of Atomic Weapiki viską sudėsi. Ant pat Anglijos senoji karalienė tenzijų Į dieviškumą
Brialliant*o sugalvotas maudymosi kostiumas vasarai at
vo i Missouri. Kelyje susiti
ons," ir per 5 savaites jos iš
viršaus turi būt makaronai. Mary. dabar jau 83 metų am
rodo ir dailus ir labai paprastas, nerėksningas, jis pasiu
ko policininką, o tas, sužino parduota 45,000.
tas iš vadinamo “naii hcad cotton.“ Juosteles kostiume
Palaistyk viršų sutirpytu žiaus, dalyvauja Westminste- Pakalbinkime kaimynus ir jęs visą istoriją, jauną ke
yra baltos ar šviesiai geltonos, stanikėlis prilipęs prie
sviestu. Kepink pečiuje iki rio iškilmėse, atidarant nau . draugus užsisakyti "Kelei* liauninką grąžino namo pas
Kreipkite* pas tuos, kurie
kūno gali laikytis Ir be juostukių.
jąjį parlamento rūmą.
Įvf*. Kaina metams $3.
gerai apgrus.
mamą.
skelbiasi “Keleivyje.”

Tiesiog ar Aplinkui?

Xr. 7, Vasario 14, 1951

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Septinta>

ALPĖSE M O KALNŲ SNIEGAS GRIŪVA
Paieškojimas
Onos Kundrotaitės (Anna
Įniai, “Ašarų Vainikas” ir
Condrat)
Palikimas
“Aukuro Dūmai” ir poema
Prašau atsiliepti pp. Stasė,
I
jaunimui “Žiurkių Įkurtu
Giminės ar žinantieji apie Albinas Levickai ir pp. Marija,
Jankaičių km.. Raseinių apskr. Justinas Pečkaičiai, gyvenantievės.” Rašė gražia lietuvių
Luvusius gyventojus Karoli. Į J*
.vagoje.
kalba
su
ryškia
panemunieArgentinos Spauda
Švedų Armija
Konstanciją,
Katrę
!Karolę,
čių tajmės Įtaka, kurios ne
Petras Girnys,
(Katie). Juzefą (Josephine),
Užsmaugus nepriklauso-; Švedija pašaukė 100,000 pamiršo, nors beveik visą
714—53rd St.,
Georgie (Jurgis) ir Antaniną
mų dienrašti “La Prensa” j atsarginių kareivių, kurie savo gyvenimą gyveno sve
Brooklyn 20. N. Y.
Kundrotus (Condrat) prašomi
fašistinė diktatūra, per jos bus apmokinarni vartoti tur. Jurgis Baltrušaitis tu
atsiliepti
j:
diriguojamą
“laikraščių naujausius, nesenai išrastus rėjo tamprių ryšių su Vaka
5 akKAI MIŠKO
(oasulate General cf Lithuania
pardavėjų uniją” grasina švedų ginklus. Švedija ve- rų Europos rašytojais, pav.,
Miškas randasi prie East iiridge41 West 82nd Street
užsmaugti ir paskutini ne-'da “neutralią,” bet kartu ir garsusis italų rašytojas G.
water’io, Mass., ir per 80 metų ne
New York 24, N. Y.
kirstas. Norėčiau nedidelio į mokė
priklausomą
Argentinos budrią politiką, pasitikėda- Papini buvo jo artimas bi
jimo. Platesnių žinių duosiu per
dienrasti ‘ La Nacion.” De- ma savo geografine padėti- čiulis. Tikėtasi, ir tam ti
i laišką. Prašau rašyti man šiuo ad‘rt.su:
rybos dėl “La Prensa” to- m i ir pasiruošimu ginti sa- kėjimui buvo rimto pagrin
Mr. John Saviškis,
Jono Urbanavičiaus iš
141-1
Garfield Avt..
limesnio leidimo dar eina,ivo laisvę nuo Rusijos užma- do, kad J. Baltrušaitis bus
* Višakiu Rudos Palikimas
Lincoln Park 25, Mich.
bet laikraštis jau trečia sa-'čių.
pirmasis lietuvis Nobelio li
Ieškomi giminės arba žinanvaite neišeina.
teratūrinės premijos laurea
tieji
apie Urbanavičius: tėvą ką DARYTI DĖL SKAUSMŲ
tas. Tačiau kilęs karas ir
Anglai Abisinijoj
Joną, motiną Evą (PaltanaviREUMATIZMO
Amerikos Bazės
kaimyninių valstybių gročiutę), broli William (Vincą?),
Anglija skelbia, kad ji iš boniškumas Lietuvos šie*
ARTHRITIS
; seserį Margaretą. Giminės iš
Amerikos karo aviacijos traukia paskutines savo ka-j kius ir viltis apvertė aukš
Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros
motinos pusės: __
Petras,
Jonas ir skaudėjimo.
sekretorius T. K. Finletter io jėgas iš Abisinijos, kur! tyn kojom. Jurgis Baltru
.
Raumenų gėlimo. Scia' Anna Paltanavičiai. Atsiliepti tikos, strėnų skausmų. Neuralgijos,
kariuomenė buvo nuo šaitis kaip tremtinys mirė
lankėsi Moroke ir dabar ta-, anglų
—__________________
'---«------ -. Sąnarių susiir.gimo. Neuritis. 1‘odaprasome
į :
gros ir tt, pakandykil RADĘ TABriasi Paryžiuje dėl Ameri-! 1941 metų, kada Abisinija Paryžiuje 1944 metų žiemą.
ons-bte General 1 Uthuanta
./'kam!
kos bazių šiaurinėj Afrikoj, buvo išvaduota iš italų oku- Ten jis ir palaidotas. Po
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
41
Mest
82nd
Street
Vien Moroke amerikiečiai pacijos.
Kariuomenė iš jo mirties išleistas jo trečia
kių lėšų ju.ns. Nesiųskit pinigų, o
New York 24, N. Y.
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes
turės 7 oro bazes ir 17,000 įtraukiama todėl, kad Abisi- sis poezijos rinkinys rusų
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
karo aviacijos karių. Bazėsįnija jau esanti užtenkamai kalba, “Piautuvas ir Leli
si nurodymai ant pakelio.
Nieko
Alpių kalnuose slenkantis nuo kalnų viršūnių į slėnius
jums neiėšuos, jei nepatiks.
(11)
sniegas
pridarė
daug
nuostolių.
Paveiksle
matyti,
kaip
kuriamos ir arabų kraštuo- susitvarkiusi ir nebėra rei ja.” Tą Baltrušaičio eilių
Farma ant Pardavimo
NOKTHUAY PUAKMACAL CO.
gelbėtojai eina atkasti užgriuvusių kaimų ir atskirų namų.
439 North Street. Dept. 30
se.
kalinga pagalbos.
knygą poetas Faustas Kir155 akeriai žemės 2 mylios nuo
Rochester 5, Ne* York
Alpių kalnuose dėl sniego slinkimo žuvo virš 300 žmonių.
I Ulster miestuko Pennsylvanijoj, yra
ša meistriškai ir su Įsijauti
,|17 galvų karvių, iš kurių 10 mel- APSIGYVENK FLORIDOJ
Žydų-Arabų Santykiai
Pavojus Jugoslavijai
[ žiamų, 2 arkliai, visokios mašinos,
mu išvertė Į lietuvių kalbą.
budinkai. Parduodu viską kartu dėl
Miami Mieste
LATVIŲ-LIETUVIU
V IBI bursis LLV, nc> bend- senatvės už $6,800. Prašau rašyti j
Amerikos diplomatai bu Tarp Izraelio ir arabiškos Baltrušaičio šeima ir šiuo
(7)1
Floridoj
visada šilta, gražu ir
VIENYBĖ BOSTONE 1 ai veikdami daugiau at- ar atvykti.
vo susirinkę Frankforte, Jordanijos Įvyko keletas metu gyvena Paryžiuje. Jo
• i .
.
....
i
Ualter Serepinas,
| sveika. Tai kodėl neapsigyventi čia
r. d. 2,
'ant visados?
Kreipkitės į Antaną
Vokietijoj. Svarbiausias pa •pasienio incidentų, kuriuo sūnūs, Jurgis Baltrušaitis Žinomo latvių rašytojo ir sieksim, genau vieni kitus'
I P. Rodis. Jis turi visokių gražių napažinsim
ir
suprasim.
’
u.
---- • mų ir biznių pardavimui. Jo ofisas
sitarimų klausimas buvo, se žuvo keli žydai ir ara- .Jr., Sorbonos Universiteto teisininko O. Liepinio ir jo
j randasi kartu su
(7)
—
s.
s.
profesorius,
kaltais
ir
Ame

kaip sustiprinti Jugoslaviją, I bai. Bandymai derybomis
BCRGESS
REAI.TY
bičiulių iniciatyva vasario
PAIEŠKOJIMAI i
6623 Biscayne Boulevard
kad laukiamame Rusijos išlyginti kilusius incidentus rikos universitetų kviečia 10 d., pas latvių žurnalistą
Mia mi. Florida.
mas
skaityti
paskaitų,
yra
Jo gyvenamoji vieta randasi šiuo
satelitų puolime Jugoslavija : nedavė rezultatų, žydų ir
KEPURIŲ
BALIUS
Paieškau
pusbrolio
Jurgio
Burbos,
Jan j PorietĮ Įvyko buvusių
adresu: 463 N. E. 72nd St., Miami,
metais atvažiavo iš Vokie- Fla.
butų pajėgi gintis. Diplo 1 arabų atstovai nesusitarė veiklus ir sąmoningas lietu LLV narių pasitarimas. Pa
IR VARIETY SHOW ', pereitais
tijos į Newfield, N. Y., iš ten iščymatai mano, kad pavasari dėl pasitarimų darbų tvar vis patriotas.
| ko Į Chicagą, o man rašė, kad lapsitarimo
tikslas
—
atgaivinti
4
į Detroitą. Jis
ateis Jugoslavijai didelio kos ir išsiskirstė nieko ne Faustas Kirša su Jurgiu tos organizacijos veiklą D,,_
ŽALIOJI MĖTA
BUS kovo 01
31 d.,
sestadie-.ikriėio
pals ar16kasd. jįvažiuos
įįno, malonėkite pra
Baltrušaičiu
buvo
artimai
nutarę. Santykiai tarp žy
bandvmo laikas.
nį
po
Velykų,
L.
P.
Draugi^ti man,^yra ^ar^sjgkalas.
žalioji Mėta (Varliametė) yra ir buvo
pažįstamas, tad jo praneši Bostone, kur šiuo metu ne jos auditorijoj. Rengia sedu ir arabu eina blogyn.
rfd
3,
ioof
Home,
vartojama per šimt
maža gyvena lietuvių ir lat
mas
apie
didįjį
poetą
buvo
Ithaca,
N.
Y.
mečius kaipo naminė
Egyptas ir Streikai
nųjų
ir
naujųjų
lietuvių
gyduolė.
Žalioji Mė
Įdomus ir išgyventas. Be vių.
Prancūzijos Prezidentas
ta yra gera nuo šla
SLA
kuopos.
Egypto vyriausybė išlei
pumo susilaikymo ir
to, F. Kirša jautriai paskai Pasitarimo dalyviai vie
APSIVEDIMAI
nuo karščiavimo šla
do dekretą, kurs draudžia Prancūzijos respublikos tė pluoštą J. Baltrušaičio ningai sutarė, kad Latvių- Visi prašomi kepures iš
pumo kanale.
Gerai
Žaliąją
Mėtą
gerti
visokius streikus. Jei 3 ar prezidentas, V. Auriol, ko eilėraščių, kuliuos, kaip mi Lietuvių Vienybė atgaivin- kalno pasigaminti, kad lai- Paieškau vedybų tikslu panelės ar
nuo nereikalingų vėnašlės tarp 24 ir 38 metų amžiaus, m:mų. Yra taipgi sakoma, kad ji
daugiau tarnautojų ar dar vo 20 d. atvyks Į Ameriką, nėta, pats išvertė Į lietuvių tina ir lemtina. Išrinkta mėtumet dovanas,
gero budo ir dailaus sudėjimo, gali
nuo akmeninės ir vandeninės
bininkų. susitarę meta dal o iš čia vyks apsilankyti Į kalbą. Kitų pranešimų šia laikinoji skyriaus valdyba,
i būti iš farrr.u, iš USA s? Kartadss. gera
ligų, nuo vidurių išpūtimo ir nuo
arba
iš
DP.
pageidautina
laisvų
pa„IUUII_( nuo
___
Rengėjų Komisija.
kenksmingų gazų viduriuose,
bą siekdami to paties tikslo, Kanadą. Prezidento kelio me Rašytojų Klubo susirin kuri rūpinsis narių verbavi
žiūrų. Su laišku prašau prisiųsti fo- . traukimų, sukimų ir visokių nesmatografiją, kurią grąžinsiu, Prašau | gumų viduriuose. Pasidaryk arbatai skaitoma streiku, o už nė su oficialiu vizitu buvo kime nebuvo, atseit, jis bu mu ir steigiamojo susirinki
rašyti:
'‘J į tos iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik
sutarta
lankantis
prancūzų
tą “kriminalą” Įstatymas
B. KSH.
vo grynai literatūrinis, bet mo sušaukimu. Laikinąją
i nori. Svaras šitos Mėtos kainuoja
RADIO ŽINIOS
6212
Normandy
Avė.,
$2.00, o pusė svaro—$1.00. Prisiungrasina didele bausme ir ministerių pirmininkui R. gražus ir turiningas.
skyriaus valdybą sudaro:
Chicago 36, III.
Pleven
Washingtone.
kalėjimu.
—S. S.
Faustas Kirša — pirminin Lietuvių Radio Korp. pro
ALEXANDER’S CO.
kas, Olgerts Liepinis—vice grama, vadovaujant Stepo
414 W. Rroadwav
DYKAI IŠBANDYMAS
South
Boston 27, .Mass.
pirmininkas,
Janis
Porietis
Cambridge Minėjo
nui ir Valentinai Minkams,:
nuo
Lietuvos Nepriklausomybę —latvių sekretorius, J. Tri-|gVęS savo septyniolikos me
Reumatiškų Skausmų
NUO UlSISENfiJUSIŲ. ATVIBŲ
Čys—lietuvių sekretorius, tų sukaktuves sekmadienį
Artkriti*
Skaudžių Žaizdų
i ALT Cambridge skyriaus valdybos nariai — Stasys balandžio (April) 1 d.
Jei dar niekad nevartojot ROSSE
IR ODOS LIGŲ
Santvaras
ir
Aloizas
AuTABS
nuo
Raumeninių
skausmų,
visada buvo lietuvis, o savo I vasario 11 d. suruoštos Lie gustans. Pasitarimui pirmi-J Ta proga, tą dieną, yra tankiai susijusių su Reumatizmu, Tie. kurie kenčia nuc SENŲ, AT
FAUSTAS KIRŠA APIE
tuvos nepriklausomybei paArthritis ir Neuritis. tai kodėl
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji«
JURGĮ BALTRUŠAITĮ kūryba artimas didžiajam
juos ŠIANDIEN mu negali ramiai sėdėti ir naktimis
ninkavo O. Liepinis, sekre-, rengiamas puikus metinis nepabandyti
j
minėti
prakalbos
visai
paišlaidomis? Vartojamos tūks miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
musų dailininkui M. K.
toriavo J. Porietis.
{koncertas Gavin mokyklos sų
tančių virš 25 metų.
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti
jvyko.
Nežiūrint,
kad
RobVasario 3 d., šeštadienį, Čiurlioniui. Mokėdamas ne erts School patalpos, kur
niežėjimą ir spaudėjimą senų,
•auditorijoj 3 vai. po pietų, DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO tą
atvirų
ir skaudžių žaizdų, uždėkite
maža
svetimų
kalbų,
J.
Bal

Bostono Rašytojų Klubo
Latvių-Lietuvių Vienybė{0 p0 koncerto, 5 vai. po pie-1
LAIKRAŠČIO
, LEGULO Ointment. Jų gydomos
į
turėjo
Įvykti
prakalbos,
bu

susirinkime Faustas Kirša trušaitis išvertė rusams visą vo atidalytos daugiau nei —sena ir garbinga organi-;^ bus rengiamas linksmas Mes kviečiame jus pabandyti juos ' ypatybės palengvina jūsų skaudėjibe mokesčio. Daleiskite atsiųsti ■ mą ir galėsite ramiai miegoti nakkalbėjo apie Jurgį Baltru eilę pasaulinių autorių, kaip pusvalandi vėliau ir dalis zacija. Jos tikslas—vieny-j šurum-burum naujoj South jums
siutinį 24 TABLETS DY i tį. Vartokite jas taipgi r.uo skaudai*
Ibseno,
D’Annunzio
KAI. Jei ne pilnai busite paten i nudegimų. Jos taipgi pašalina nieti
ii
jungti
broliškas
lietu-;
Bostono
Lietuvių
Piliečių
šaiti ir .io poeziją. Jurgis H.
atėjusių nepanoro laukti, vis
kinta* gaunama pagalba, grąžin ' žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS.
Kaltrušaitis—žymus lietu dramas ir kt. Kurį laiką jis tik salėje prisirinko apie vių ir latvių tautas. LL\{Klubo viršutinėj salėj, kur kite likusią dalį ir už tai jus ne Taipgi pašalina perštėjimą ligos
busite mums skolingas. Bandy vadinamos ATHLETE’S FOOT, suvis poetas, augęs ir brendęs buvo Rusų Rašytojų Drau pusantro šimto žmonių.
gražiai veikė nepriklauso-Įffalė?ite susitikti ir susipa- mas
nekainuos jums nei vieno ! stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą
tarppirščių. Jos yra tinkamos wrusų simbolininkų tarpe. gijos pirmininkas. Atga Kalbėjo Cambridge mies moj Lietuvoj ir nepriklau-. ^inti su koncerto dalyviais, cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. !I toti
nuo džiustančios ir nuskilusio*
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
Pirmiausia savo poeziją jis vus Lietuvai laisvę, ilgus to majoras Crane, K. Bieli somoj Latvijoj, kur ypačiai Lietuvių Radio Korp. pro- resą greitai j:
(26) : odos. Jos yra geros gynuo visų išvirši
rašė rusų kalba, išleisdamas metus Jurgis Baltrušaitis nis ir J. Audėnas. Gražiai daug atsiekta plečiant kui- dramos yra pirmutinės ir se- Rosse Products Co.. Dept. z-9 I duolės
nių odos ligų. LEGULO Ointment suteiks
ten du stambius savo eilė buvo nepriklausomos Lietu padeklamavo Preimanaitė turini abiejų tautų bendra- niau«ios lietuviškos progra-j 2708 Faruell Avė., Chicago 45, 111. į jums
pageibą nuo nuraščių rinkinius “Žemės vos ministeris Maskvoj, kie ir Daukantienė: solo gra darbiavimą. LLV veikė ir mos Naujojoj Anglijoj.
| vargusių, perštamų ir
niežiančių kojų. Leguio
Laiptai” ir “Kalnų Takas.” tai ir ryžtingai ten ginda žiai padainavo V. Baronie tremtinių tarpe. Vokietijoj.
Pavergęs Lietuva priešą? Ointment yra parduo- - naikinti
-- - - 1 damas JT,
po 75c.,
fuiigunese Amerikos Vals Tad, prašome visų pa
• --- ^ - ,- iai
z1*’-’ $1.25 ir Bt dfi
Rusai Jurgio Baltrušaičio mas musų tėvynės reikalus. nė. Aukų surinkta virš šim Jungtinėse
ybėse,
su-skirti
pirmą
sekmadieni
po
Tuo
metu
pradėjo
rašyti
tybėse,
kur
šiuo
metu
sus
poeziją labai palankiai ir
to dolerių. Minėjimas pra elktos viso laisvojo pašau-Velykų balandžio pumą, jaukop jr nepareTnsi AI T
^,:’a
aukštai vertino. Nors jis lietuviškai. Lietuvių kalba ėjo labai gražioj nuotaikoj. telktos
io Vllvysj,
viltys, musų
radio pro- vykdomo Vajaus jai išlaisl«gulo. i*?,t. z.
mūrų broliškos,kaipo lietuviško
_
rašė rusiškai, savo dvasia pasirodė du jo eilių rink.- Subuvimui
pirmininkavo lio
<847 W. Itth Street.
tautos
turi
nemaža
tų
pačių
gramos
parėmimo
dieną,
autos
^cicero
n.L*1,
CICERO *50.
50. ILL.
adv. V. Turauskas.
tikslų ir siekių. Tikimasi, ir kviečiam dalyvauti šiame
Pažymėtina, kad vietos kad Bostono lietuviai ir lat- koncerte ir šurum-burum.
parapija tuo pačiu metu bu
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
vo suruošusi savo prakalbas
AMERIKOJE
ir tuo viešai pademonstravo
— arba —
Didžiąją
ŠLIUPTARNIŲ
Knygą
savo
nesiskaitymą
su
Ame
S
Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
B
dar galima gauti
rikos
Lietuvių
Taryba
ir
g
Rusijos Diktatorium
Organizacija Pasaulyje
M
bendru darbu.
Rep.
UŽ 3 DOLERIUS
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
fl5 Numažinta kaina ŠLIUPTARNIŲ knygą daugiausia perka x

Iš Plataus Pasaulio
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Vietines Žinios

JUOZAS STALINAS

Savo nariams ligoie pašalpą ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.

Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va

jus. Įstojimo nereikia moMti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prlraiyk savo leimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba Į Centrą adre-

suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th SU
N<w York 1, N. Y.

Skautės-ai Per Radiją

Vasario 18 d., 9:30 vai. iš
ryto per Lietuvių Radio
Korp. programą, per stotį
WBMS, 1090 kil. (netoli
VBZ stoties) Bostono jau
nesniosios skautės ir vilkiu
ku būrelis duos radio valan
dėlę vaikams 16 Vasario
paminėti.
Bus suvaidintas, kruopš
čiai skautininkės L. Čepie
nės paruoštas “Gedimino
Sapnas” iš Balio Sruogos
knygos “Giesmė Apie Gedi

miną.”

X dipukai.
?
*
*
»
5
*
§
§
S
5
x
5

Matyti, kad naujakuriams 5 doleriai yra labai
didek; pinigai. Todėl paliekame numažintą kainą iki gegužės 1 d.
Kurie skaitėte laikraščiuose apie įvykusias Clevelando
muštynes prie lietuvių bažnyčios dėl lietuvių kalbos, tai.
skaitydami šLU'PTARN1Ų knygą, matysite, kas darėsi
gale 19 čr pradžioje 20 amžiaus, kada lietuviai kunigai tik
lenkiškai tekalbėjo >r Varšuvą laikė antrąja Roma, taip
labai brangi ir miela jiems tada buvo lenkų kalba.
ŠLIUPTARNIŲ knyga labai gražiai atspausdinta; 652 dideli puslapiai: k>ti drobės viršeliai; dr. šliupo, kun. Dembskio ir“dėdės” Šerno atvaizdai; o kaina tik 3 doleriai! Atsiutimo kaštus apmokame.
Reikalaukite šiuo adresu:

J
*
5
Š
»
«
«
j

*
;
’
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DR. AL. MARGERIS
|
3325 So. Halsted Street
Chicago 8, III. | j
{*XXXAJO»(9IMX3LX»kaaXKAAgXXXXXXXaaDi'.

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
dų nurodymais.

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

KELEIVIS
Sooth Boston 27, Mass.

Puslapis Aštuntas

No. 7, Vasario 14, 1951

KELEIVIS. SO. BOSTON
GUBERNATORIUS P ASIRAM) PROKLAMACIJĄ

SANDAROS VAKARIENE Pranešimas Tremtiniams
$1 SEKMADIENI, VAS. 18

ši sekmadienį, vasario 18
d., Sandaros 7 kuopa rengia
i savo svetainėj, 124 F St,
So. Bostone banketą Lietu
vos nepriklausomybės die
nai paminėti. Bankete bus
trumpa programa. Pradžia
6 vai. vakare. Rengėjai
kviečia visus atsilankyti.

SĮ SEKMADIENĮ LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS

Ryšium su Vasario 16 d.
minėjimu, kurį Bostone ren
gia ALT skyrius, visi trem
tiniai kviečiami aktingai
dalyvauti minėjimo iškil
mingame akte, kuris įvyks
ta vasario 18 d., 2 vai. po
pietų, G St. ir Thomas Park
High School.

sme Apie Gedimino Sapną” vadovauja Lidija Če
pienė.
3— Kalbės adv. A. O.
Šalna, Lietuvos garbės kon
sulas.
4— Magdutės Pasaka.
Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu

sų krautuvėj visokių mašinų 14Lietuvos nepriklausomy als to observe the day by aprandavojimui. kaip tai Floor Sanbės paskelbimo 33 metų su propriate ceremonies.
Ta proga visi tremtiniai ders,
Wall Paper Removers, Boat
Sandera ir kitų. Taipgi turime vi
kaktuvių minėjimas šiais Gįven <tt the Executive
prašomi
paaukoti
bent
vie

sokių pentų, varnišių, sienoms po
SLA Wbiat Party
metais Bostone vyks vasa Chamber in Boston this thirnos dienos uždarbį musų pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės
day of January, in the
rio 18 d., šį ateinanti sek tieth
kenčiančios
tėvynės
Lietu

Dorch
esterio
SLA
359
kp.
of our Lord one thuosand
Flood Sq. Hardware Co.
madieni, So. Boston High year
rengia šaunia whist party vos reikalams.
nine hundred and fifty-one. and
A. J. ALEKNA, Prop.
School didžiojoj auditori of the Independence of the
Valdyba.
šį šeštadieni, vasario 17 d.,
628 E. Broadway,
So.
joj, Thomas Park. Minėji United States of America, the
Tel.
SO
8-4148
Lietuvių Piliečių Klubo pa
mo programa bus labai one hundred and seventhytalpose, 1810 Dorchester
RADIO PROGRAMA
Įvairi, kaip matome iš šia fifth.
Avė. Pradžia 7:30 vai. va
me “Keleivyje” dedamo By His Excellency the GovTeL SO 8-2803
kare.
Lietuvių Radio Korp. ra
skelbimo. Minėjimo pra-jernor.
DAKTARAS
Bus gražių, naudingų do dio programa šį ateinantį
Gub. Paul A. Dever sausio 30 d. pasirašė proklamaciją
PAUL A. DEVER.
džia 2 vai. po pietų. Minė
vanų laimėtojams ir gar sekmadienį per stotį WBMS
skelbiančią Massachusetts valstijoj Lietuvos Respublikos
J. L. Pasakantis
jimą rengia Amerikos Lie EDVVARD J. CRONIN.
džių užkandžių.
Nuošir 1090 kil. (netoli WBZ sto
Dieną. Su gubernatorium matome, kairėj, adv. J. J.
tuvių Taiybos skyrius ir vi Secretary of the Commonwealth
OPTOMETRISTAS
Grigalių ir. dešinėj. Joną kasmauską, ALT sky riaus pir
džiai kviečiame SLA na ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
sos lietuviškos patriotinės
Ofiso valandos:
mininką.
rius, draugus ir prietelius te bus sekanti:
God save the Commonuealth
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
organizacijos.
dalyvauti ir smagiai šešta
Seredomis:
of
Massachusetts.
Lietuvos nepriklausomy
1— Bostono lietuvių tauNuo 9 ryto iki 12 dieną
Nužudyta Mergaitė
soje, o tuo tarpu veda savo, dienio vakarą praleisti.
bės minėjimo iškilmėse šie
tinių
šokių
grupės
trio
:
Rengimo
Komitetas.
447 Broadway
Turėjo “Šimtą DrauSų visai kitokį gyvenimą.
met su mumis dalyvaus Lankėsi .1. Valentukevičius
SO. BOSTON, MASS.
kanklėmis Ona Ivaškienė, [
Pasirodo, kad nužudytoji Sunkiai Sirgo J. Stanilionis pianu Marijona Valatkienė,!
miesto majoras John B. Į
Praeitą
penktadieni
vamergaitė
prieš mėnesi laiko
Hvnes
ir
eilė
žvmiu
ameri;
•
*
*
» Musų įstaigoj šį pirmaakordionu Rymantas Ivaš-j
savo bute turėjo vai’ka, o dabar poli, 7 ~ , ... ka.
kiečiu ir lietuviu kaimvnu
Tel. AV 2-4026
n.vnŲjdieni lankėsi vilnietis Jonas Įkarę
i?“1 „ Arlingtone.
„„viuirto oi metų cija ieško jos
•
-i - •
laikraščio

jo nužudyta
• Musų
j
u . • skaityto
t
atstovų. Kalbų bus mažai,į Valentukevičius, ka tik at- buv0
.n_uzu(£ia .
cPa ^SK? Jos, vaiko tariamo jas,
dorchestenetis Jonas
Dr. John Repshis
bet meninė programa bus vykęs iš Anglijos ' J Va-!n?er^ait^’
. h . .. . . tevo’ kuns, sako. nuo zmog- Stanilionis, buvo sunkiai 2— Bostono jaunesniųjų
iabai plati ir įdomi.
į lėntukevičius per 'antrą pa-! K°ks,-ai sadistas
žiauriai žudystės dienos kur tai din- apsirgęs, buvo nuvežtas į li skautų ir skaučių draugovė
LIETUVIS GYDYTOJAS
Kaip kasmet, taip ir šie- saulini karą išėjo
sunkų į subadė peiliu.
gęs.
žmogžudystes trage- goninę, kur jam padalyta vaidins ištrauką iš rašytojo
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
met Bostono ir apielinkių krvžiau< kelia i« Vilnijos 1 P°bcija tuoj piadejo ap- dijaįskėlė viešumon kuk- apendiko operacija. Ligo Balio Sruogos knygos “Gienuo 10 iki 12 ryto
lietuviai gausiai susirinks į iUšai jį ištrėmė į vergų
Įvairius
jaunus
ir po
rgų U
,
.
. Uos mergaitės praeiti
nis dabar gydosi namuose,
495 COLUMBIA ROAD
musų tradicinę šventę ir pa-j stoxyklą‘
ten buvo *_įzmones, kurie su ta mergai- nedrąsa paslėptą audrą.
Geriausia vaikams dovana —
27
Doris
St.
Linkime
greit
arti Upham’s Corner
p te išeidavo kaltais “ant dei-J--------------------------vaikų mėnesinis žurnalas
ke}\ savo . Protesto balsą i leistas stoti į lenkų armiją
pasveikti.
DORCHESTER, MASS.
prieš lietuvių tautos žudj-įjr su ienkų korpusu žygiavo tų,” bet pasirodė, kad su-'
MANO PADĖKA
Šen. Saltonstall Susižeidė
raaper Persiją, Iraką, Palesti rasti tos žmogžudystės kal
tininką
nebus
taip
lengva.
EGLUTE
ną ir Egvptą į Italijos fronGerbiamiems kaimynams;
Jauna
mergaitė,
kuri
pagal
Massachusetts
senatorius
DR. D. PILKA
tą. kovėsi prie Monte CasMarcellei ir Vincui Traina
GUBERNATORIAUS
visų
pasakojimą
buvo
labai
v
'
ĮLeverett
Saltonstall
glauda

PROKLAMACIJA sino ir kitur, o po karo bu nedrąsi ir kukli, pasirodo ičiam s, prisiuntusiem
Amerikoje $3.00: kitur—$3.50
S IU $
Ofiso Valandos:
mas skaudžiai susižeidė ko Kaina:
Pinigus ir užsakymus siųskite:
man
afideivitus
dėl
atvvki7 IU t
Ir i
vo apsigyvenęs Anglijoj
ra
.
_
<
*
turėjusi gal kokį ši “ mo iš Anglijos Į Ameriką, ją, bet nežiūrint to jis kal
CGLUTC. P. O. Box 22,
The Thirty-third AnniverMonteilo station, Brockton SS. kfsss.
546 BRQADWAY
“draugų.”
Policija visus linkiu kuo didžiausios lai- bėjo pirmadienį New Jersey
sarv of the signing of the Dec80. BOSTON. MASS.
jos žinomus “draugu: ,aP’ mės ir tariu kuo širdingiau- valstijoj, Linkolno minėji
Lankiau Ligoniu*
laration of Independence by the
Talafonaa: SOUtb Boaton 1SS0
luinuomuoja
Kambarys
klausinėja ir stebisi, .a!P sį lietuvišką ačiū.
me, į mitingą jis atėjo su
heroic nation of Lithuania is
kartais
jaunos
mergaitės
>
Buvau užėjęs į Camey li
kriukiais. Senatorius kal Išnuomuojamas penkių kambarių
another milestone to an endless
Kreipkitės telefonu SO 8struggle for independence.
goninę aplankyti mano pa kaimynams ir moterims pa-i Jonas Valentukevičius. bėjo griežtai prieš izoliaci- butas.
9073 nuo 5 iki 6 vai. popiet.
(8)
A. J. NAMAKSY
The people of Lithuanian or- žįstamų southbostoniškių li sirodo visai nekaltoje švie-S So. Boston, Mass.
ninkus republikonų eilėse.
rgin brought to America more gonių.
SEAL ESTATE * INSUBANCS
Lankiau Zidorių
VAISTAS “AZ1VA”
than ouick minds. more than Norbutą, kuris gyvena 1
409 W. Broadvray
industry, more than frugality. Dixfield gatvėj. Jis susižei
1— Vaistas nuo nudegimo 'ir
SOUTH BOSTON. MASS
SALIN MASKOLIŲ - KOMUNISTŲ VERGIJA IS LIETUVOS!
more than ancient valor. Above
Office Tel. SOboston 8-0948
nuo nušutimo vandeniu.
dė
griūdamas
ir
dabar
gy

all else. they brought love of
$7 ORIOLE STREET
2
—
Vaistas
nuo
atdarų
žaizdų
Went Roibnry. Maaa.
home and devotion to God. dosi. Aplankiau Kazį AnVISI KOVON UŽ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA!
—mostis.
Tel. PArkway 7-0402-M.
VVherever people of Lithuanian čiką. kuris gyvena 367 \V.
3—Akių vaistas.
blood are found in our coutry, 2nd St., ir serga jau 2 me
4— Vaistas nuo kojų niežėji
our citizenship is strengthened tai, o apie du mėnesius gu Vieningai dalyvaukime Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
as these ųualities are manjfest- li ligoninėj. Buvau užėjęs
papirštėms.
33 metų sukakties
ed and it is good that this is aplankyti ir musų kleboną,
Dr. J. C. Seymour
5— Vaistas nuo galvos niežė
so. because America now faces gerb. kun. P. Virmauską,
jimo.
(LANDŽIUS)
stern challenges vvhich will tęst kuris taip pat jau kuris lai
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
to the utmost the character of kas gydosi Camey ligoni
pagelbsti.
Vartoja vėliausios konstrukicijos
her people.
7— Vaistas nuo inkstų skau
nėj. Linkiu visiems ligo
X-RAY Aparatą
It is. therefore. appropriate niams greit pasveikti.
dėjimo.
Pritaiko Akinius

MINĖJIME

that we pause to pay our sinSt. Janeliuna*.
cere respects to our many citizens of Lithuanian descent. and
to join vvith them in the cele- Kas Buvo Vadinamos
“Skraidančios Lėkštės’
bration of the Thirty-third Anniversary of their independence
Karo laivyno mokslinio
vvith the fervent hope that the
day may not be too far distant tyrinėjimo Įstaiga paskelbė,
when this brave little nation kad “skraidančios lėkštės.”
once again vvill enjoy true Lib apie kurias žmonės prikal
erty and freedom.
bėjo labai daug nesąmonių,
Lithuania vvill live again. buvo ne kas kita, kaip ka
proudly and honorably as a
ro laivyno tyrinėtojų pamember of the family of nawi„ leisti i aukšti dideli baliotions. A present despair
.
be crovvned by eventual libera-jnai- ^*UO L4l metų \3Sation. And it is in this spirit ros tokie balionai, su įvaithat I, Paul A. Dever. Governor riais instrumentais, buvo
of the Commonuelath of Mas- leidžiami Į aukštvbes ir nuo
sachusett? do hereby procla-lm to laiko žmonės pradėjo
as
matyti “skraidančias lėkštes.
”
Bandomieji balionai
REPUBLIC OF LITHUANIA
Pkvla
i
padanges iki 100.DAY. FEBRUARY 16. 1951
000 nėdu iie vra anie 100
and recuest all interested
1
J
•
jrroups, societies and individu- pėdu ilgumo.

Sekmadienį, Vasario- Feb. 18 d., 1951 m.
South Boston High School Auditorijoj

G St. & Thomas Park,

South Boston, Mass.

2 vai- po pietų

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už
kiekvieną numerį $1.00. Pini-'
gai, čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit:
(51-1)
Joseph Machinskas
295 Silver Street
South Boston 27, Mass.

PARSIDUODA
Senas So. Bostono Lietuvių
Piliečių Draugijos Namas,

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, Kimbal Building
Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371
arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimų Santaokal
Jei Reikia. Duoda I’encillino
VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien.
Šventadieniais uždaryta.

kuris randasi prie 309 E St.,
South Bostone. Kaina—$15.000.
Kreiptis j South Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos valdy BORIS BEVERAGE CO.
bą: 368 W. Broadvvay, South
Boston, Mass.
(?) 220 E Street, South Boston

Bus nepaprasta, čia dar niekada nematyta meninė programa. Scenoje bus pastaPristato toniką, vyną ir viso
tyta keturi lyriniai paveikslai, vaizduoją 4 Lietuvos istorinius laikotarpius: 1) Aušros APSIDRAUSK NUO
gadynę — Vargo Mokyklą; 2) Kovos už Nepriklausomybę 1918—1920 m.; 3) Baisųjį išveLIGOS IR NELAIMES kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales.
(-)
žimą i Sibirą 1941 m. ir 4) Netolimoji ateitis. Gedimino bokšto papėdėje. Režisuoja HenUž $12 per metus gausi ligoje
RIKAS KAČINSKAS: išpildo Dramos Studija ir Šv. Petro Parapijos choras, vad. JEROSavininkas:
$25 pašalpos savaitei
NIMO KAČINSKO. Parašė STASYS SAN TVARAS. Dekoracijas piešė V. ANDRIUŠIS.
JUOZAS ARLAUSKAS
Visais insurance reikalais
Kalbas pasakys BOSTONO MAJORAS JOHN B. HYNES. Lietuvos Konsulas, adv. A. O.
Telephone: SO 8-3141
kreipkitės į:
(n35)
SHALNA. Adv. PETRAS VIŠČINIS ir vietos visuomenininkai. Po kalbų dainuos GA
arba namuose, 1650 Columbia
BRONIS KONTRIM
BIJOS choras, vad. JONO DIRVELIO. šoks tautinius šokius BOSTONO LIETUVIŲ
Rr.. So. Bostone, Tel. SO 8598 East Broadway
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ. vad. ONOS IV AŠKIENĖS. Dainuos Vilniaus Operos bari
2414.
South Boston, Mass.
tonas STASYS LIEPAS.
Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483
Žuvusiųjų už laisvę pagerbimą atliks Amerikos Legijono Stepono Dariaus Postas.
LITHUANIAN

Iškilminga Vakarienė-Banketas
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO
33 METŲ SUKAKTIES PROGA

Vasario (February) 18, 1951

Tcnelicka nė vieno lietuvio, kuris nedaiyvautų savo tautos šventėje! Tik savo darbu,
savo pasišventimu ir gausiomis aukomis, bendrai su Lietuvos partizanais išlaisvinsime
Lietuvą iš baisiosios maskolių-komunistų vergijos!

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO NAUJAME NAME
Prie E St. ir Broadway, So. Bostone

Minėjimą ruošia ir visus kviečia

Bus įdomi meninė programa ir skanus valgiai.
Vakarienės metu gros Al. Stevens orkestrą. 50% gryno
pelno skiriama Amerikos Lietuvių Tarybai.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS BOSTONO SKYRIUS

IR

VISOS PATRIOTINES ORGANIZACIJOS BOSTON!

A. L. R. K. Susivienijimas.

t

Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON
Tek SO 8-4149

I
Pradžia 6 vai. vakare

Lietuviška Aptieka

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

FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Inanred
Moven)

Perkrauatom
čia pat ir i to
limas vieta*.
Saugi priežiūra, kaina
$28 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOulb Rnetna 8-4AIS

