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Jungtinių Tautų Jėgos Korėjoj
Vėl Veja Kinų Komuistus

NUIMA BOLŠEVIKŲ VĖLIAVĄ

Atskiro Numerio
Kaina 7 Centai

46 METAI

Siūlo ’Keturiems Didiesiems’
Susitikti Kovo Penktą

Po Penkių Dienų Puolimų Komunistai Traukiasi; Komu
nistų Aukos Siekia 100,000 Žmonių; Amerikiečiai
Tęsia Priešo Naikinimo Puolimus; Paimta Daug
Amunicijos ir Kitokios Karo Medžiagos

Amerika, Anglija ir Prancūzija Siūlo Pakalbėti Kodėl
Rusai Ginkluoja Savo Satelitus ir Išaiškinti Austri
jos Likimą; Sutinka Pažiūrėti į Rytinės Vokie
tijos Ginklavimą

Kinų komunistų bandy- \100fiW Vyrų
n-onų “centraiinėj'
Siunčiama Europon

Unijos Reikalauja i Tr>s Vakarų
Teisių Lygybės ^bp“ė

didžiosios

$

po penkių dienų kruvinų
,
..
. dėl vakarinės Vokietijos
Amerikos unijos praeitą Įgink|avim0 ir u
siu.
mušiu, pasibaigė kinų pra Krašto gynimo sekreto
rius,
gen
G.
C.
Marshall,
ir
savaitę
ištraukė
savo
atstokad
keturi
didžiųju
už.
laimėjimu. Jau trečia die
vus is uždarbių stabihzaei-isieniy reikalų ministeriį at.
na, kaip kinų komunistai generalinio štabo viršinin_
kas,
gen.
O.
N.
Bradley,
jos komisijos ir grasina is- stovaį susitiktų Paryžiuje
paskubomis traukiasi uz
traukti savo atstovus ir is kovo 5 d ir ten sutart di.
Han upės ir bėgdami palie- Prae^4 savaitę liudijo senavisų kitų karo ir ūkio mobi- džiųjlJ ministeriy konfe,enka daug karo medžiagos. JT te a?ie kariuomenės siuntilizacijos
įstaigų. Darbiniu cijos darbų tvarką.
karo jėgų vadovybė apskaii Europą ir sakė, kad
Amerikiečiai Korėjoj, užėmę Yongdong, rado iškeltą virš vartų bolševikų vėliavą.
kai
per
savo
įkurtą United
čiuoja, kad kinų komunistų*Am.erik.?s . gausybė yra
Vienas kareivis metė į vėliavą pagali, bet vėliavos nenumušė (kairėj). įpykęs kareivis
Labor Policy Committee Trumpoje notoje Vakarų
puolimas priešui kainavoįnusistačiusi laikyti Europoužlipo ant vartų (dešinėj) ir bolševikų vėliavą nudrėskė žemyn.
reikalauja, kad darbinin valstybės jau dabar siūlo,
apie 100,000 vyru sužeistų1^ ? divizijas kariuomenės
kams butų pripažinta visiš kad į darbų tvarką butų
ir žuvusių.
' "
Įsu Įvairiomis papildomomis
Stalinas
Rūsčiai
'Voice
of
America'
Anglija
Griežtai
ka lygybė su darbdaviais įtrauktas klausimas, kodėl
Šią savaitę amerikiečių ir dalimis ir apie 100,000 vyrų
sąjungininkų karo jėgos tę- Sueitu laiku bus pasiųsta j
Grūmoja Amerikai Prabilo Lietuviškai\
Kaltina Sovietus nustatant administracijos rusai ginkluoja savo sateli
tus, ypatingai Bulgariją,
Europą.
ūkiškąją politiką.
šia šarvuotų patrulių puoli
mus prieš kinų pozciijas ir Amerika svarbiausiai le Praeitą penktadienį Sta Vasario 16 d. “Voice of Susirašinėjimas su Mask Darbininkų reikalavimus Vengriją ir Rumuniją, ku
vėl artinasi prie Seoulo, o pinsis, kad oro pajėgos ir linas, pasikalbėjime pats su America” pradėjo perdavi va dėl “keturių didžiųjų” dabar turės spręsti prezi rios, pagal taikos sutartis,
eentraliniame fronte baigia karo laivynas butų pasiruo savimi, paskelbtame Mask nėti žinias lietuvių kalboje. mini s t e r i ų konferencijos dentas ir laukiama, kad neturėtų laikyti didelių ar
nuvyti priešą i jo senąsias šę gintis ir ginti Europą, bet vos “Pravdoje,” rūsčiai grū Nuo tos dienos kasdien po dar tebeina. Praeitos savai unijoms bus duota didesnė mijų. Taip pat siūlo ap
pozicijas. Amerikiečiai ir ir su savo kariuomene Ame moja Amerikai “neišven 15 minučių bus perduoda tės gale Anglija atsakė į atstovybė įvairiose ūkio tarti, kodėl Rusija trukdo
surašyti taikos sutartį su
dabar nedaro didelio puoli rika dėsis prie Europos sau giamu pralaimėjimu” Korė mos žinios ir Įvairios infor paskutinę Rusijos notą ir kontrolės įstaigose.
Austrija ir kodėl rusai jau
cazl macijos trumpųjų bangų ra tame atsakyme griežtai kal
mo, kad užėmus daugiau te gojimo. Daugumą kariuo joje ir reikalauja, IrI\flU
kuris laikas ginkluoja lygti
ritorijos, bet siekia kiek ga menės Europos gynimui Amerika ir visos Jungtinės dio stotimis Lietuvos žmo tina Sovietų diktatorius dėl Keistos Bombos
pasaulio nerimo ir dėl Va Korėjos Vandenyse nę Vokietiją, o patys rėkia
lima daugiau priešų išnai duos pačios Europos valsty Tautos priimtų komunisti nėms.
apie dar tik žadamą vaka
bės.
kinti.
nės Kinijos ultimatumą Ko Vasario 16 d. programa karų apsisprendimo gink
rinės
Vokietijos ginklavi
pradėta A menkos vyriausy luotis savisaugos sumeti “Navai Aviation News”
Aštuntosios armijos va
rėjos karai baigti.
mą.
das Korėjoj, gen. RidgAvay,
Stalinas sakė, kad Angli bės pareiškimu, kad Ame mais.
praneša, kad du Amerikos
sako, kad kinų komunistai Masinis Italų
jos premjeras Attlee “šmei rika nepripažįsta Lietuvos Anglai sako, kad rusai karo laivai nesenai pastebė “Keturių didžiųjų” kon
ir po paskutinio pralaimėji Komunistų Bėgimas žia” Rusiją, kai jis sako, įjungimo į Sovietu Rusiją.
sulaužė Jaltos susitarimą ir jo į jurą krentančias kokias ferencija gal ir bus sutarta,
mo turi didelę jėgų persva
jog Rusija po karo nenusi 1940 metais liepos 23 d.
smurtu užkorė Europos Ry tai paslaptingas bombas, bet iš tų didžiųjų susitikimo
rą ir priešas ne visas savo
Italijos komunistų partija ginklavusi ir vis daugiau valstybės sekretoriaus pa- tų tautoms bolševikiškus re kurios atsidaužusios į van mažai telaukiama naudingų
jėgas metė Į praeitos savai pergyvena sunkia krizę. Iš ginkluojasi. Stalinas tą už dėjas, Sumner VVelles, pa
žimus :
Maskva sulaužė denį išmetė vandens fonta- nutarimų ir dar mažiau lautės ofensyvą.
jos masiniai bėga nariai, ginčija ir tvirtina, kad Ru darė savo garsųjį pareiški- Potsdamo tarimus ir suskal- ną virš 100 pėdų aukščio, kiama, kad tarptautinė pavietomis ištisos organizaci sija po karo nusiginklavusi. mą apie nepripažinimą d_ Vokietiją j dvi dalis; Lekiančios bombos paliko dėtis atslūgtų,
TEISMAS NUBAUDĖ
smurtu ir suktomis priemo
jos atsimeta nuo partijos.
Jungtinių
Tautų nėmis padaryto Lietuvos Maskva sulaužė sutartį apie paskui save durnų juostą.
GELŽKELIEČIŲ UNIJĄ Ypatingai daug iš partijos, Dėl
neginklavimą vokiečių ir Nieko daugiau apie tas pa
sprendimo Korėjos karo
traukiasi buvusių partizanų, reikale , Stalinas sako, kad įjungimo į Rusiją. To nu įkūrė lytinėj Vokietijoj slaptingas bombas karo lai ĮSIKŪRĖ “RUSŲ
DRAUGŲ” DRAUGIJA
sistatymo Arrerikos vyriau
VVashingtono federalinis kovojusių už Italijos laisvę
vynas nepraneša, tik sako,
“
liaudies
policijos
Bereit
tas
sprendimas
buvo
“
gė

teisėjas, Edward A. Tamm, prieš vokiškus nacius.
sybė ir dabar laikosi.
schaften,” kariškus dalinius kad jos nukritusios netoli Amerikoje praeitą savai
dingas
”
ir
jis
sako,
kad
vi

išnešė sprendimą gelžkelie“Voice of America" lie su tankais ir sunkiasiais Amerikos karo liavų.
Italijos komunistų parti sos Jungtinės Tautos esan tuviškos programos perduo
tė įsikūrė “Rusijos Laisvės
čių unijos byloje. Unija,
ginklais.
Maskva
visus
po

čios
paverstos
į
“
agresijos
jos
vadas
Secchia
į
partijos
Kovotojų Draugų” draugi
už teismo paniekinimą ir
damos dienos metu. kad karinius metus ginklavosi ir
įrankį.
”
narių
bruzdėjimą
atsiliepė
ja, kurios tikslas yra pra
nepaklausymą grąžinti Į
žmonės Lietuvoje jų galėtų stengėsi, kiek tik galėjo, PIGUS SVIESTAS
Stalinas
sako,
kad
trety

grasinimu
iššluoti
iš
parti

darbą savo narius pastara
VEŽAMAS ITALIJON bilti į rusų tautą “per
klausytis vakare. Greitu lai pakenkti laisvosioms tau
sis
pasaulinis
karas
“
nėra
jos
visus
Amerikos
“
impe

Kremliaus galvas.” Naujo
jame “ligos” streike, nu
ku “Voice of America” toms, griovė jų ūkį, kėlė jo
neišvengiamas,
”
o
Rusija
rializmo
agentus
”
ir
sako,
ji
draugija sieks padėti ru
bausta $50,000 pabauda ir
pradės perdavinėti žinias se nerimą, bandė daryti Amerikos vyriausybė par
norinti
tiktai
taikos.
Jis
kad
visi
nepatenkintieji
ko

$25,000 pabaudos uždėta,
latvių ir estu Kalbomis. Šiuo perversmus ir išprovokavo davė Italijai 1,300,000 sva sų tautai atsikratyti bolše
mano,
kad
viso
pasaulio
munistai
esą
Amerikos
šni

kaipo atlyginimas vyriausy
rų sviesto po 15 centų už vikiškos diktatūros, rems iš
metu “Voice of America” Korėjos kruviną karą.
žmonės
privers
Amerikos
pai
ir
“
titininkai.
bei už bylos vedimą.
svarą. Sviestas parduoda Rusijos pabėgusius antibolskelbia žinias 28 kalbomis.
milionierius ir bilionierius
Dėl visų tų priežasčių, mas iš čia sukrautų atsar ševikiškus veikėjus ir sieks
Krizė reiškiasi ir kitose ieškoti taikos.
anglai sako, Vakarai savi gų. Musų vyriausybė tą sukelti Amerikos visuome
Europos komunistinėse parANGLIJA ĮSPĖJA
VALDO MAGNAM
saugos sumetimais turi gin sviestą supirko iš farmerių nės susidomėjimą pavergtos
Stalino grūmojimas, kad
MASKVĄ DĖL TITO tijose. Iš Anglijos partijos
kluotis. Bet jei Maskva no po 65 centus už svarą, o rusų tautos laisve.
eilė žymių veikėjų pasi Amerika ir Anglija “pralai- r
ri širdingos taikos, anglai dabar žmonės čia už svarą Naujos draugijos prieša
Anglijos vyriausybė, bai traukė ir aiškinasi tuo, kad mės” Korėjoj, sukėlė nema
sutinka Su ja apie tai kal moka virš 80 centų. Iš viso kyje stovi Mrs. Henry Hadgiant parlamente debatus jie ištikimybę Anglijai sta ža dėmesio Amerikoj. To
Amerika pardavė iš turimų ley, o sekretorė yra Mrs. I.
bėtis.
aukščiau
ištikimybės kias “pranašystes” Amerika
dėl ginklavimosi ir užsienių to
atsargų
į užsienius 5,500,- Tolstoj. į draugijos na
girdėjo ir iš Hitlerio, bet
politikos, padarė įspėjimą Maskvai.
000 svarų sviesto pigomis cionalinį komitetą įeina:
kas iš to išėjo, visiems yra
Maskvai dėl jos rengiamo
PREKYBOS LAIVŲ
kainomis.
žinoma.
užpuolimo ant Jugoslavijos.
Norman Thomas, Matthew
SKAIČIUS PADIDĖJO
Mirė
Rašytojas Andre Gide
Anglija sako, kad užpuoli
Woll, Peggy Bacon, Dr.
mas ant Jugoslavijos butų
Carlton
Sprague Smith,
Londono “Lloyd’s Ship- BLAIVININKAI ATMETA
Paryžiuje šį pirmadienį IRANAS REIKALAUJA
didelis pavojus taikai ir
ping Register” praneša, kad PALIAUBŲ” SIŪLYMĄ James T. Farrell, Mrs. Har
ALIEJAUS PELNŲ
Izmdono vyriausybė dar sa mirė vienas iš žymiausių
ry Scherman, Arthur Schle1950 metais pasaulio pre
naujųjų
laikų
prancūzų
ra

ko, kad dėl Jugoslavijos
Amerikos snapso fabrikų singer, Dr. Harry Gideonse,
kybos laivų skaičius žymiai
Irano vyriausybė veda
saugumo eina pasitarimai šytojų, Andrė Gide (Žyd), derybas su anglų aliejaus
padidėjo ir 1950 metų gale sąjunga kreipėsi į įvairias Boris Shub, Dr. Irwin Edsulaukęs
81
metų
amžiaus.
su Atlanto Pakto šalimis.
visame pasaulyje buvo 84,- blaivininkų organizacijas ir man, Eugene Lyons ir daug
A. Gide buvo apdovanotas kompanija dėl pasidalijimo
583,000 tonų talpumo pre kvietė jas vardan patriotiz kitų.
hfobelio literatūros premija. aliejaus pelnais pusiau.
kybos laivų, arba 2,012,000 mo “padaryti paliaubas” ir
Jis yra parašęs visą eilę vei Amerikos aliejaus kompa
DIDELIS SKANDALAS
varyti
agitaciją
tonų daugiau, negu 1949 nustoti
NEW YORKO SPORTE kalų. A. Gide buvo pagar nijos sutiko mokėti Arabi
Nei* per 38 Paralelę
metais. Pirmą vietą pasau prieš alkoholinių gėrimų
sėjęs ir politikoj. Jis ka jai pusę iš j>elno Arabijoj
lio prekybos laivų skaičiu pardavinėjimą. Didžiausio
Nev Yorke suimti keli daise buvo komunistas, bet iškasamo ir išvežamo alie
mi užima Amerika su 27,- ji blaivininkų organizacija. Generolas MacArthur sa
pasižymėję krepšinio spor nuvykęs į Rusiją ir susipa jaus. Tokio pat susitarimo
513,000 tonų talpumo lai Women’s Christian Tem- ko, kad jis neduos įsakymo
tininkai, kaltinami už ky žinęs su bolševizmo tvarka, reikalauja ir Iranas iš Angšius lošę taip, kad sukčiai jis 1936 metais su dideliu lo-Iranian Oil kompanijos. Italų kontiniMŲ '^das, kuris vų, bet iš to skaičiaus apie perence Union, su panieka JT jėgoms eiti per 38 para
daugiau galėtų pasipelnyti triukšmu pasitraukė iš ko- Pernai ta kompanija iškasė pabėgo ii komanistų todėl, 14 milionų tonų laivų yra šnapso fabrikantų pasiūly lelę nesusitaręs su sąjungi
iš lengvatikių betininkų. Su- munistų eilių ir paskui bu-ir išvežė iš Irano 30,000,000 kad komunistu partijoj žmo laikomi atsargoje. Anglijos mą atmetė ir žada toliau ninkais, jei JT jėgos prisi
imtos kelios sporto žvaigž- vo griežtas totalitarinio bol- tonų aliejaus ir padariusi gus negali nė išsižioti prieš prekybos laivų tonažas sie tęsti kovą už sausą ir blai artintų prie tos nelemtosios
vią Ameriką.
linijos.
kia 22,118,000 tonų.
dės, tardymas tęsiamas.
Iševizmo priešininkas.
360,000,000 dolerių pelno. Stalino diktatūrą.
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misijos sprendimas dar nė
ra Įsigaliojęs, E. Johnston
po juo dar nėra pasirašęs.
Organizuotų darbininkų
bendradarbiai imas mobili
zuojant ūkio ir karo pajė
| kraštas butų rusiškais durgas galimoms imtynėms su Po A Seka B
įžiūrime su pasitikėjimu, nes
KAIP JIE TENAI
,
Ituvais mėsinėiamas, tai jie
totalitarine Rusija yra būti
tikime Į Lietuvos rytoju.”
TVARKOSI
Amerika
pradėjo
ginklą-.
einas. Šešiolika milionų or vimąsi “beveiK kaip karo,, i(raukia iš komunistų
izuoti
na
.
Tokiais
žodžiais
ganizuotų Amerikos darbi
Žinome, kad Vokietijoje
.
,, ,
, .bendruo
.
Ginklavimuisi reikia ciįnali
komunistų parti.
yra likę apie 13,000 nega. menes valdyba baigia savo
ninkų atstovauja milžinišką metu.
teleisti
daug
pinigų,
o
is
kur
ku|
.,
siekdama
taikos>
linčiu išemigruoti lietuviu, Pran1e?.m«-.1 L't,un?l>? *?politinę jėgą ir kartu tai yra
Atsakymas, 10- neaLs[sakys gjnlj savo kraį.
kurie yra
vra privemti parojM-aukehų tikrai matosi, kaip,
viena iš pagrindinių ūkio jų imti .
nuo bet kokju įsiveržėlių.
ir ir M veikia pasilikusieji
gyvenimo jėgų. Darbininkų dos, gali būti tik vienas
pasirūpinti savo likimu
likimu ir
pinigus
turi
duoti
mokesčių'
*
Čia
perėjimas i opoziciją vy
įsijungti į vokiečių ūkį. Bet \ okietijoje lietuviai.
Komunistai visur, jei jie
svarbu
visiems
Įsidėmėti,
riausybės vedamai ūkio po mokėtojai, jei nenorima ap nori būti ištikimi staliniz
tie lietuviai nesudeda rankų
skolomis, arba fi
litikai butų didelis mobili sikrauti
ir, besirūpindami savo liki kad visi tie darbai planuo
mo “mokslui,” turi būti sa
zacijos trukdymas. Tą su nansuoti ginklavimąsi po vo šalies išdavikais. Tą
mu, nenustoja gero ūpo. jami ir numatomi bendruo
pranta ir vyriausybė ir dar- pieriniais pinigais, kurie mums rodo ir Bimbos, PruVokietijos lietuviai turi sa meninės organizacijos ir
i bininkų organizacijos, ku- stums kraštą Į infliaciją ir seikos ir kiti lietuviški šalavo bendruomeninę organi bendromis jėgomis vykdo
Įrios visa širdimi pasisakė už uždės žmonėms daug sun putriai. kurie yra aiškus juzaciją, kurios organai rūpi mi.
visuotiną pajėgų mobiliza kesnius infliacijos mokes idošiukai.
nasi jų bendrais reikalais.
čius.
ciją musų laisvei ginti.
Vokietijoje išeinąs savait MŪSIŠKIAMS
Vyriausybė jau ir siūlė
raštis “Tremtis” (Nr. 25) PAVYZDYS
Kad pašalinus “nesusi- kongresui paskubomis už- “Mašinos ir Krutinės
atspausdino Vokietijos Lie
pratimus” ir atstačius taiką dėti naujų mokesčių bent: Amerikoje eina ginčai, ar
Pietiniai korėjiečiai mokosi vartoti amerikoniškas bazuMusų
skaitytojai
jau
ži

tuvių Bendruomenės valdy
tarp administracjois ir dar- 10 bilionų dolerių, o vėliau siusli kariuomenę Į Europą
kas. iš kuriu daužomi tankai.
bos -viešą Vokietijos lietu no, kad italų komunistų
i bininkų organizacijų, C. E. yra numačiusi Įvesti dar G siųsti Kariuomenę
viams pranešimą, lyg ir partija pradėjo birėti, mat
\Vilson, gynimosi mobiliza- papildomus bilionus dole ir, jei siųsti, tai kiek jos
apyskaitą, iš kurios matosi iš jos pradėjo bėgti patys
i ei jos direktorius, kreipėsi i rių mokesčių. Kongresas tą siųsti ir kaip Amerikos ka
Jų
kokios ten esama padėties, Įtakingiausieji vadai.
•unijų vadus, siūlydamas pasiūlymą ir svarsto. Bet riuomenės skaičius Europo
todėl duodame kai kurias to jau labai daug pabėgo ir
Jiems skirti vieną iš savų- svarstymas eina vėžio grei- je turėtų derintis su Euro
pos šalių karo pajėgomis.
vis dar bėga. Pirmieji, iš
rašto ištraukas. Štai:
7
7 , .
,
. Jų tarpo būti jo pavaduoto tumu.
Ginčai gana Įdomus, bet
Darbininkų
unijos
ji ra lai o, kad joms butų užleis-Ju
unijų manymu,
tos partijos pabėgusieji, bu“Pirmasis ir pagrindinis už
Atrodo,
kad
didžiausioji
kai užsieniai tokių ginčų
vo Valdo Magnani ir Aldo griežtai nepatenkintos ad- ta gynimosi mobilizacijos jn^,-a* išsprendžiamas
davinys bus išsikovot priderankliūtis naujiems mokes klausosi, jie kartais prade
Cucchi.
Dabar
spauda
daug
ministracijos
vedama
ūkio
direktoriaus,
Charles
E
i paskyrimu vieno ar kito
čą teisinę ir politinę padėtj.
istorijos smulkmenų kontrolės politika. Nesenai Wilson, pavaduotojo vieta, unijisto i atsakomingą vie- čiams Įvesti ir esantiems da savas išvadas dėl to da
Krašto valdyba jau užmezgė tos
pakelti yra “karas nekaras” ryti. Klausimas esmėje ei
nuoširdžius ryšius su centrinės praneša. Pavyzdžiui, Itali-Į paskelbta kainų ir uždarbių Bet administracija su tuo LU, bet pripažinus daibinin-j^"^'
Reikia ginkluo na dėl to, kas galimame ka
politika iš nesutiko ir tik užleido dar kų organizacijoms visišką
Vokietijos vyriausybe. Tatai jos miestuose ant namų šie- “užšaldymo”
—I karto cneiloiilrA
susilaukė rlonrr
daug L-vitikriti- Kininl'll
bininkų atstovams Lnc.lygybę su darbdaviuų orga tis, kaip karui einant, bet j re duos kraują ir kas sta
teikia vilties, kad musų žmonių nų kreida prirašyta aibės
i kos iš darbininkų. Sako, Johnston, ūkio stabilizaci- nizacijomis nustatant ad kadangi didžiojo karo nėra. tys mašinas?
teisių reikalų gynimui dirva šukių:
yra paruošta. . . .
H. Hooveris siūlo, kad
Tegyvuoja Magnani ir Cucchi!’ kainos tik bandoma užšal-’jos direktoriaus padėjėjo ministracijos ūkio politiką. tai ir delsiama su neišven
giamomis
aukomis,
kurių
“Tremtinių Įsikūrimas nuoAmerika duotų tiktai karo
Magnani pagarsėjo kaipo
JŲ aukščiausiame pa k i- vietą, paskiriant i tą vietą Dėl to klausimo dabar ir
savuose namuose ir lietuviškose geriausias partijos organi- ’lime, o uždarbiai tikrai už- George M. Harrison iš Dar
išvengti betgi visvien nepa-'šinas> o kraują tegu duoeina derybos tarp adminis siseks. Pasakius A tenka ida “pigus”
sodybose, bus svarbus ateinan zatorius. Tai buvęs pasta- saldomi toli atsilikę nuo iš- bo Federacijos.
europiečiai,
tracijos atstovų ir darbininčių metų uždavinys. . . . Už rojo karo karys. Jis buvo įkHusiu kainų. Be to, dau-J Darbininkų < _
sakyti
ir
B.
[Kai
kur
j
e
labai
gudrus
, ky unijų.
_
__ tikėtis
___
orgamzacijo.Reikia
baigti pirmieji organizaciniai
į žmonės čia žada kariauti
£ehs kainų tik iš vardo už- iškelia ir daugiau skundų kad bus* prieita susitarimo
darbai. . . . Statybos koopera Italijos parlamento narys.
Diplomatas,
“
Tėvas
’
ir
j
kį paskutinio europiečių
Magnani ir Cucchi iš par- saldytos, o tikrenybėje joms dėl ūkio stabilizacijos vie- ir organizuotoji darbininku
tyvai ir statybininkų grupės
'kraujo lašo. Kada EuropoTas našališkumo, ypač dėl nau- vi
ė
£
stumiama Kulka
drauge su naujakuriais turės tijos išėjimas buvo visiems leidžiama dar kilti.
riauktas. Vi-ypač teisinga dėl maisto jai Įvedamų taksų, kurie • opozicija administracijai, Iš Pietų Amerikos gavo- je žmonės tokius ginčus
pradėki darbą, šio darbo tikslas netikėtas
—gelbėti savo žmones iš bara so pradžia buvo viename produktų kainų, kunoms sunkiau slegia nedidelių pa-'bel noriaf kooperuos sie- me pranešimą, kuriame akis j girdi. jie ir klausia, ar gykinio skurdo.”
partijos centro komiteto po- leidžiama laisvai lipti Į vir- jarnų piliečius ir mažiau pa- kjant bendro tikslo ir nau- išvertę perskaitėme toki ne- nimasis yra BENDRAS reiTai buvęs labai šų..
ilieŽį turtinguosius.
dodamosi tokiomis pat tei- kasdieni “pasiūlymą.” Pra- kalas ir, jeigu taip, tai ko,Iš tų ištraukų mes mato sėdyje.
nuobodus
posėdis.
MagnaDarbininkų
unijos
per
saPraeitą
savaitę
darbiniusėmis h. turė<jama tokią pat Įneša Di Pr. šačikauskas: dėl vienų kraujas yra pi
me, kad Vokietijos lietuviai
gus. o kitų brangus? Į toki
ni ka tai nuobodžiai šneke- vo vadų pasisakymus ir pra- kų nuosprendis pasitraukti itak kai ir darbdaviai
imasi savo kolonijų kūrimo
“
Gerai
apgalvojęs
ir
pa

1 klausima atsakvmo visai
ir
trobesiu statvbos1 io, o posėdžio dalvviai eita savaitę per savo “La-iš uždarbių stabilizacijos
tariamas čion vietinių poli- nera
ir nuosavų trobesių statybos J
.
_ -savo
.Q bor Policy Committee” Į komisijos buvo padarytasį
--------------------------ir tam tikslui yra sudarę sa- snaudė. Baigdamas
tinių žymių asmenų NUTA- per antrąjį karą vokiečiai
ši kuri Įeina 14 atstovų nuo todėl, kad ta-komisija. prieš
vus statybinius kooperaty-įkalbą. Magnani padarė si
Stambi
Auka
RIAU atsakingą redaktorių labai vykusiai vedė propaDarbo Federacijos, CIO darbininkų balsus, nutarė
vus. Bet Vokietijos lietu- pareiškimą:
‘
Keleiviui
’
Paremti
\ marijoną Kazi gandą Prancūzijoj su anglų
unijų, nuo gelžkeliečių bro- ieisti uždarbius pakelti tik
viams ne tik tas rupi. Skai“Kiekvienas italas komu- lijų ir nuo nepriklausomos J10' '< virš 1950 metų sausio
miera Vengrą kviesti dvi- pasiryžimu statyti mašinas,
tykime toliau:
munistas privalo ginti šventą mašinistų unijos, savo pro-JO d. uždarbių. Darbinin“Keleivio” senas skaitjlo- kovon (su šautuvais L“
prancūzams paliekant par
Italijos
žemę
nuo
visokios
ag

“Gyvybinis uždavinys sąra
testą pareiškė griežtai ir ne-kai reikalavo, kad uždai- jas Brooklyne, Vladas Za- Dr. P. Šačikauskas yra eigą duoti kraują. “Musų
mokyklų išlaikymas. Ten. kur resijos iš kur ji begręstų.”
dviprasmiai. Tekstilės dar biai butų pakelti 12' < virš ruba, atsiuntė mums money
Gabrio diplomatinis i krutinės — anglų mašinos”
Po to nei Magnani nei bininkų unija, nesutikdama 1950 metų gegužės mėnesioJ orderį sumoje $125 ir sky Juozo
lietuviškos mokyklos jau vei
buvo tada plačiai pagarsė
kia, reikės jas remti, o kur nė Cucchi, nesiaiškindami ko su uždarbių stabilizacijos J uždarbių ir reikalavo, kad re tuos pinigus laikraščio atstovas Pietų Amerikoje, o ję. H. Hoover dabar duo
tėvas marijonas Kazimieras
ra—steigti. ... Iš apie 2.400 dėl jie išeina iš partijos,
darbininkų išsikovoti Į vai-•“Keleivio” palaikj-mui. Sa Vengras jra klerikalinio da Maskvai panašią propa
politika,
išvedė
savo
nariu
mokykknio amžiaus vaikų, ne apleido posėdi.
Magnani,
lus uždarbių priedai, kaip vo laiške gerbiamas rėmė- laikraščio “Laikas” redak gandos temą.
pilni 400 mokosi lietuviškose be to, išeidamas iš posėdžio Į masini streiką vilnų ver.pyklose ir audinvčiose senatvės pensijos, draudi-'jas sako, kad jis daug metų torius Argentinoje. Kadan
mokyklose. ... Už 2.000 liku pasakė:
Brazdėjimas eina ir kitose imas ligoje, atostogų pini-Į skaito “Keleivį,” laikraštis gi laikraštis rašė nepalan Stalinas Grūmoja
sių Lietuvos vaikų išauklėjimą
■gai ir panašus priedai nebu- jam patiko ir daug kuo pa kiai apie Gabrį ir jo atsto Stalinas paskelbė “Prav“Jei jums kas nors sakys, j pramonė? šakose.
ir išlikimą atsakomybę prieš
kad
aš
nusižudžiau,
netikėki

tu iškaitomi i ta 12'J lei- sitarnavo, tai, atsimokėda vą, tai atstovas siūlo kuni
tautą neša ne tik jų tėvai, bet
doje” atsakymus i jo paties
ir kiekvienas sąmoningas lietu te. ta: bus netiesa.“
gui išspręsti ginčą kulipko- parašytus klausimus. Atsa
vis. . . .”
Tikrųjų stalininių komu
mis iš šautuvo.
kymuose, kaip katechizme,
Dabar žiūrėsime, kuris jų Stalinas
Bendruomenės
valdyba nistų pykčiui nėra ribų. Išė pontiKą. praeitą savaitę įsa
aiškina,
kodėl
platų dvejų geriau moka šauti—
reiškia dideli dėkingumą jusiųjų populiarumas augte kė unijų trims atstovams nos nėra stabilizuotos ir ne- vuoti ir keliauti
Amerikos ir Anglijos karei
“tėvas” Veneras ar “diplo viai “blogai” kaujasi Korė
mokytojams, kurie dažnai auga. Išėjusieji jau orga uždarbių stabilizacijos ko numatoma, kad jos butų pasauli,
uz
stabilizuotos,
ypač
kai
maiGerbiamam
rėmėjui
matas” Šačikauskas.
be atlyginimo tose mokyk nizuoja naują, nepriklauso misijoj pasitraukti iš tos ko
joj ir pranašauja, kad ame
tasto
kainas
leidžiama
kelti,
gausią
auką
laikraščiui
w
lose dirba ir atiduoda pas mą italų komunistų partiją. misijos, kurios sprendimas
rikiečiai ir anglai ten bus
kutinius sveikatos išteklius Panaši istorija vyksta Če dėl uždarbių kėlimo buvo Uždarbių stabilizacijos ko- riame širdingą ačiū.
sumušti.
Stalinas ir Jung
Magnani, Cucchi
kijoj. Iš ten pabėgo minis priimtas vyriausybės skir
musų vargo mokyklai.
tinių Tautų organizaciją iš
ČIA ŽUVO DEVYNI ŽMONĖS
Pasitraukę iš Italijos ko peizojo, kaipo “agresijos
teris V. Clementis. Spauda tųjų ir darbdavių balsais
—
“Įsteigta vienintelė visame
munistų partijos jos žymus, įranki.”
praneša, kad
darbininkų atstovams pro
pasaulyje lietuviška gimnazija
Reggio Emilia provincijos Stalinas, kaip kadaise
“Visame krašte kyla nepa testuojant.
—Vasario 16 Gimnazija. Diepvac*a’!'Magnani ii Cucchi,
savo pasisakymu?
sitenkinimas. Stinga duonos
holze. . . .
Darbininkų nepasitenki
paskelbė
platų
paaiškinimą,
leidžia i pasaulį gerai ap
“Bendruomenės nariams su ir anglies. Bręsta titizmas. nimą kelia ir tas faktas,
kodėl
jie
pabėgo
iš
komu

Daug
nepasitenkinimo
sukė

sirasti darbas, bus remiama
galvojęs ir iš anksto numa
kad visos atsakingosios
nistų eilių. Jie sako, kad tęs jų propagandinę naudą.
privati iniciatyva, kuriami ko lė pastarasis komunistų par ūkio kontrolės ir “stabiliza
Italijos komunistai, nors ir Kokią naudą Maskvos dik
operatyvai, amatų įmonės ir tijos valymas.
cijos” vietos jTa užimtos
kalba
apie taiką, bet LAU tatorius tikisi gauti iš savo
“
Karo
pramonės
įmones
pan. . . .”
stambiųjų
pramonininkų
at

kontroliuoja rusai karininkai
KIA KARO ir TIK IŠ RU grūmojimų?
Teisingai sakoma, kad ir biurokratai, čechoslovaki- stovų. Nesenai vienas visai
SIJOS DURTUVŲ TIKISI Į tą klausimą tikro atsavisi tie užsimojimai tiek jos armijos vyriausis tvarky ne kairėn linkęs laikraštis,
ITALIJOJ
REVOLIUCI kjTno čia niekas nežino.
bus realizuoti, kiek pati tojas yra Sovietų karo atsto Bostono “Christian Science
JOS.
Yra tik spėliojimų. Bet,
bendruomenė tuos užsimo vas Prahoje, generolas pul Monitor,” klausė, kaip jaus
Kalbos
apie
“
taiką
”
ko

žiūrint iš Amerikos, dėl jo
jimas rems. O kaip toji kininkas Gusev. Jam reika tųsi bankieriai, jei ūkio
munistams via tik propa grumojimu galima tik pa
bendruomenė tuos reikalus laujant armijoj Įvesta rusų [kontrolės vadžios butų ati
gandos
arkliukas, o visos jų sidžiaugti. Juo daugiau Sta
kalba.
remia, matome iš sekančių
duotos Į unijų vadovų ran-.
“Kaimuose vyksta kolcho- Įkas? Jie. tur būt, jaustųsi'
viltys dedamos Į karą ir į linas grūmos, juo aiškiau
žodžių:
zacija, tad ir ten nepasiten taip pat, kaip dabar jaučia
Rusijos ar jos satelitų ka bus amerikiečiams, kad gin
“Per šį pusmetį gauta bend kinimo labai daug.”
riuomenės durtuvus.
Ko klavimosi ir bendro gyni
si uniių vadovybės, kurios
ruomeninių mokesčiu 6,390.80
munistų
partijai
Italijoj
yra mosi reikalas turi būti va
Sąryšyje su tais Įvykiais, mato visas kontrolės va-Į
DM. . . . Ypač gerai rėmė sar
skiriama penktosios kolo romas pirmyn be jokios at
Maskva pasiuntė į Čecho- džias stambiųjų pramoni-J
gybų kuopos. . . .”
nos rolė, jos “pareiga” bus vangos. Kiekvienas Stali
slovakiją užsienių reikalų ninku rankose. Stambiųjų
Gautieji mokesčiai išleis
padėti Įsiveržiančiai rasų ar no grubijoniškas pasisakyministerio pavaduotoją Zo- biznierių vedama ūkio sta
ti
įvairiems reikalams—
“liaudies demokratijų” ar-;mas vra paskatinimas ginriną, kad šis padarytų bilizacija virsta tiktai už
Tautos Fondui paremti ir
mijai pavergti savo kraštą, ikluotis ir ruoštis, kad kruvi“tvarką.” Pastarasis turės darbių stabilizacija, tuo tai-, St. Paal,
mieste šiame name, dėl sprogimo, žuvo
kitiems reikalams.
Kadangi Magnani ir Cuc-Įnasis gruzinas ir jo aziatišgerokai padirbėti, kol sudo- pu kai kainos ir pelnai turi
9 žmonėa, o 54 žmonės buvo sužeisti. Sprogimas įvyko
chi sakosi nenorį karo ir kas režimas neprarytų dar
dėl neišaiSkintl Priežasčių Minnesota Mining kompanijos
“Nors rūpesčių netruks ir ros opoziciją ir likviduos vi- įvairių progų kilti. Darbi
dar labiau nenorį, kad jų daugiau tautų
—J. D.
laboratorijoj.
naujuose metuose, bet į ateiti sus Stalino linijos priešus.
ninkų organizacijos reikaKORĖJIEČIAI MOKOSI VARTOTI BA7.ŲKAS

Kas Savaite

f. Darbininkai Nepatenkinti

KEU3ris, pu. riOaTvN
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NETEIKIA

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Kas Girdėt Chicagoje
Kunigai Pasirodo
Kaip Visada

Sekmadienį, vasario 11
d. Chieaiios lietuvių plačią.
j. visuomene šaunia; pam.nėjo Lietuvos nepnklausomy s paskelbimą. Minėjimas pavyko visa® atžvilgaus .sekinant ta faktą,
kad kunigai jame šiemet
pasirodė taip. kaip paaircdydavo ir kitais metais. Tai
yra, kaip kitais metais, taip
ir šiemet, kunigai nepasirodė.
Svaibiausiai padėjo masmitingui geras oras. Šventės rytas išaušo giedras ir
saulėta.-. . Termometras rode 36 laipsnius šilumos, o
vidudieni pakilo virs 40
laipsnių.. , O visą

KINAI BELAISVIAI

>4, z-

gai? Kur jų parapijų au
kos? Matyt, kad Lietuvos
lais vinimas i lietuvių kuni
gų veikimo programą neįeina Ry?ium su tokia lietu-'
vi kunigu e,
<lauąelis
įaipy-flamiesi sakė, kad lietuvįu kunigai tuomi nori
parodyti jog jie nes,ikišu i
^itik
.Iasmitingą atidarė Chicagos Lietuvių Tarybos pir-'
mininkas A. K. Valakas, joj
vedimą perdavė adv. Antanui Oiiui, Chicago Sanitary District Trustees pirmi-i
ninkui.
Meninfe programos da-'
jįe5 vedaju buvo artistas S.
Pilka
Toje dalyje daly_'
vavo ir šauniai savo parei
gas atliko Dainavos An-

Board
direktoriai:
V.
Akstinas, C. Andreliunas,
K. Begonis, A. Cilcius, K.
Paltanavičius, C. Saslevičius ir Vytautas Vidunas.
Trustisai:
Wm.
Kibildis,
Antanas Misevičius ir Vincas Balažentis.
Ligonių
lankytojai: Wm. V. Kaupi
nis ir Jonas Kibildis. Klu
bo
gaspadorius — Povilas
Aleksa.

Ant estrados prie puikiai
paruošto garbės stalo sėdė
jo ir atatinkamas kalbas pa
sakė: miesto majoras J. P.
j Meehan, aldermonai Mr.
Cassey, John W. Fallon,
Joe Turrisi ir lietuvių bi-

Paskutinėmis dienomis daug kinų komunistu pateko į
amerikiečių rankas, po nepasisekusios kinų ofensyvos
cent ra linej e Korėjoje. Vaizdelyje matome, kaip kareivis
daboja rankas už galvos susidėjusius belaisvius.

pi įes tai bu\ o tiki i speigai Siim DHs, Stepo Sodeikos di
li buvo baimės, kad tas ga- riguOjamas, tautinių šokių ————————

KAS SKAITO. RAŠO

TAS

DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Iš LDD 7 Kp. Susirinkimo moškienę, du sūnūs, Charles

Vasario 11 d. LDD 7 kuo- ir Joną, keturis anūkas, du
Gyveno 777
l)a turėjo susirinkimą Lietu proanukus.

Susirinviu Atletu Klube....
....... -^cDonough St., Brooklyne,

kime nedaug dalyvavo na- kartu su dviem sūnumis,
rių, bet padarė gerų tarimų? Ma,‘ė Maršaitienė, po tėDrg. P. Kriaučiukas, kuo- )ais Medehutė, gimė Pancepos sekretorius, perskaitęs klV kaime, Šunskų parapiLDD Centro Komiteto laksSuvalkijoj, 1877 m., į
telį, kad kuopos imtųsi £1? ?.al? atv>'ko 18?4 m7 1S‘
veiklos, padarė šiuos našiu- ^kėjo 1896 m. Amerikoje
lymus: (1) tuojau imtis už
57 metus, našlavo

Buvo pašarvota
Salinsko koplyčioj, palaido
ta šv. Traicės kapuose šalia
jos gyvenimo draugo, kuris
ten ilsisi jau 29 metus.
Velionė buvo judri senu
kė. Ją mėgo ne tik lietu
viai, bet ir kitataučiai, o už
vis labiau ją mylėjo jauni
vaikučiai, ar jai išeinant ar
pareinant visuomte ją paly
dėdavo ir sutikdavo vaiku
čiai.
Giminės, kaimynai bei
Margučių Vakarienė
pažįstami lenkia galvas prie
Kovo 31 d., Lietuvių At paskutinio atsisveikinimo ir
letų Klubo patalpose, 168 dėkoja velionei už garbin
Marcy Avė., Brooklyne gos šeimos išauklėjimą.
—A. Ž.
įvyks margučių vakarienė.
Rengia LDD 7 kuopa. Bi
lietas į vakarienę $2 ypatai.
DETROIT, MICH.
Kas turės gražiausią mar
guti šiame pokilyje—gaus LSS 116 Kuopos Mitingas
penkių dolerių vertės prai- Lietuvių Socialdemokra
zą.
tų Sąjungos 116 kuopos
Šios rūšies parengimą specialis susirinkimas įvyks
LDD 7 kuopa rengia jau sekmadienį, vasario (Feb.)

darbo atgaivinti kuopas
Newarke, Elizafcethe ir Patersone; (2) pradėti švieti
mo darbą; (3) surengti
ciulis, buvęs aldermonas, Į prakalbas ne tik Brooklyne,
Ąndrew E. Donahue; vals-|bet Newarke, Elizabethe ir
tijos seimelio senatorius, Paterson e; (4) kalbėtoją
Michael A; Flanagan ir spe- i reikalauti iš LDD centro.
(ciahai iš Vermonto pakvies-, Taįp buvo ir nutarta.
?eP?rterįs, A. Jen- Tam darbui pravesti išrinkkins. Taipgi garbę užsitar- tj. p Kriaučiukas, J. Rimanavę čia sėdėjo Moterų vičįus, B. Spudienė, S. Brie;Klubo pirmininkė Mrs. Jus- dis ir j. Buivydas,
tin Sonė Penkauskienė ir;

parengimui pakenkti, grupė Ateitis, artistė Anta- reikalauti, kad žinotų visus
PATERSON, N. J.
- VjS ėV"
n’na Dambrauskaitė, artis- lietuvių kalboje pasirodžiuŠv. Onos Draugijos pirmiDidziulė Ashland Blvd. Au- ^as Algirdas Brazis ir solis-'sius eilėraščius. Bet iš koVasario 16 Minėjimas
ninkė Mrs. Marijona Zautcntorija buvo ne pilna, o tas Antanas Peškys.
misijos juk reikia reikalau
rienė. Joe gražiai pakalbė
kupina žmonių. Reikia pri
ti, kad ji žinotų, kas ko ver Patersono lietuviškų or jo.
minti, kad tiek žmonių su “Naujienos” Sugavo Vagį tas. Dabar komisija tokio ganizacijų Lietuvos neprisirinko nežiūrint į tai, kad Vagių gaudymas ir jų su žinojimo neparodė, nes pa ■klausomybės 33 metų su Musų labai mėgiami dai
įžangos reikė io mokėti • po gavimas būna pusėtina sen saulinio masto rašytojo ku kakčiai minėti komitetas nininkai, Kaziukas Volunir gveičius ir Mrs. Kibildienė
75c. Išrodo, kad diesniąją sacija. Bet tas, ką dabar rini pastatė žemiau musų kviečia
.... visus Patersono
.
(
apylinkių
lietuvius
atsilan(Kirmėlaitė) linksmino
publikos pusę sudarė nau- toie srityje padarė “Naujie- antraeilių rašytojų-poetų.
Ikyti
į
minėjimą,
kuris
įvyks
banketo
dalyvius savo gra
jieji ateiviai. Daugelis* jų nos,” lietuvių tarpe atmin
sekmadienį,
vasario
25
d.,
Katalikiškas
žiais balsais, liaudies daine
atvyko su vaikais. Tai ge tina ilgam laikui. “Naujie
3
vai.
popiet,
Washington
Nepriklausomybės
les dainuodami.
Publika
ras daiktas, bet tik tas ne nos” pagavo nepaprastą va
įšalėję,
74
God
vin
St.
jiems kraštai plojo.
gera, kad keletas vaikų lak gį savo kaimyno “Draugo” Minėjimas
,,
„
,
Programoje
dalyvauja
stė po salę programai ei pastogėje. Kas tas do va
Marųuette Parko lietuv iu amerikiečiai ka 1 b ė t o j a i Toastmasteris bei šios nuo senai- Ji« praeityje bu- 25 d., 1 vai. po pietų, D.
nant.
gis, kurį “Naujienos” nu parapijos
vardu kongresmonas Gordon Cam- pramogos vedėjas buvo jau-Įdav0 smagus, mes uztikri Armono salėje, 2386—24th
Svarbiausiąją
prakalbą tvėrė už uodegos? Va kas. Nativity Parish News va‘ field, miesto majoras de Viuvuir- name.’ kad ir šis bus sma SL Susirinkimas bus svar
5vuuenv«?, «or
pasakė Dr. P. Grigaitis, Prieš Kalėdas “Draugas”
tUrėj° t°',ta77;Eyėning' News” redak dzia, kuns nevien gabiai gus. Rengimo komisiją su bus. LSS 116 kuopos val
daro: B. Spudienė, pirm.
-Naujienų”
redaktorius. ,buvo paskelbęs eilėraščių kį pranešimą:
torius ir kitų tautybių atsto- tvarką vedė, bet labai pub J. Rimavičius, sekr.; P. dyba kviečia visus buvusius
liką prijuokino savo vyku
Mes senesnieji jį esame gii- konkursą, skirdamas tris
•inarius, taip ir naujai atvyAteinanti sekmadienį, t v., -vai. Lietuvių kalbėtojai—
siais
juokais.
Kriaučiuicas,
ižd.,
ir
Uršule
j i<UsiUS socialistinio judėjidėję nesuskaitomus sykius, <dovanas už geriausia para- vasario 18 d., šioje parapijoje red. J. Tysliava. kun. Pikbet jį mielai klausysime dar šytus
Eilėraščiu geruma bus minima Lietuvos vasario turna ir Dr. Valaitis.
mo pritarėjus skaitlingiauGerų kaimynų iš HaverKoresp.
šiai dalyvauti. Bus naudinnesuskaitomus sykius. O sprendė tam tikra komisija.iie Nepriklausomybės Diena. Į Meninę programą išpil- hill, Mass., Lietuvių Pilie
_
_
....
ga ir malonu susipažinti senaujakurių tarpe buvo ir to-vienas iš “poetų” sumanė Tam tikslui bažnyčioje skiria- dys Jokūbo Stuko lieturiš- čių Klubą atstovavo du jau
Mirė
Marė
Maršaitienė
Anosios
kartos darbuotojams
kių, kurie jį išgiido pirmu pigjaj igvti dovaną ir gar- ma suma. 10:45 vai. Visi, kam ko ra(jio “Rūta" ansamblio nuoliai, Jonas Kancevičius
sykiu kalbant. Nėra ko sa- bė? paėmė iaįkraščio “Vai-?*
Lietuvos ateitis. j<*tautiniŲ sokių grupė VadoVasario 9 d. čia mirė Ma- su jaunais naujakuriais, ku
kyti, kad jiems buvo be ga- r0~ 1937 metų lapkričio ^svė ir lietuvių kančios. kv>e- v
ma A Cvirkaitės; m0_ ir Povilas Vasiliauskas; re Maršaitienė (Mareh). rių minėtam susirinkime tivietos britų klubą atstovavo
lo svarbu ir įdomu jį isgirs- mAnftsio laifla ir iš ten nu- ciam* sum^k^y,Xį
teru kvartetas, vadovaujant Terrence Tryon ir Francis Paliko nubudime dvi dūk- kim susilaukti nemažai,
._
- . • /-.i , Lietuvai
ti. Tai
teris, p. Jokšienę ir p. Ką—B. K.
... abeji xtą
. dieną juo
T rase
prancūzų* rašytojo
ChaO. kad Dievas musų pra- L. Stukui; Patersono lietu- Reusch; vietos organizaci
negalejome atsigėrėti. Jo tęaubriando “Romansą,” K. šynw/’ir troškimus išklausytų vių parapijos choras; bus jų pirmininkai išsaukti atsi
mintys, jo širdingumas, jo p inčiuros vertimą. “Drau-atlikiine atgaija (geriausiai iš i duetas ir deklamacijų,
stoti: Lietuvos Sūnų, Mikougningumas žavėjo visus. gO” komisija jam nepripa-'vakaro šeštadienį 7 vai.) ir su-Į Įėjimas laisva?. Veiks bu las Stakionis; SLA kuopos, SLA TAUTOS STIPRINIMO VAJUS
\ isi pajutome pakilioj nuo- ^įno premijos, bet paskaitė mOs metu šv. Komuniją ir šv. fetas su gėrimai? ir užkan Kajietas Vidunas; Aušros i
KVIEČIA VISUS SĄMONINGUS LIETUVIUS Į
taikoj ii jam pritarimą įeis- verĮU išspausdinti “Drau- Mišias paaukokime už Lietuvos džiais.
(atsiprašau,
bet
pavardės
BENDRĄ DARBĄ TAUTOS GYVYBEI
kėme tankiais ir griausmin- ge.” Ir buvo išspausdintas išlaisvinimą ir lietuvių kanLietuviai, laikvkime visi nenugridau); tautiškos pa
IŠLAIKYTI
gais aplodismentais.
(“Drauge” sausio 27 d. Tą čias.
sau už pareigą šiame minė rapijos, Baltrus Balevičius,
Ugningą Dr. P. Grigaičio,žulikystę, “Naujienos paro-Į Apie aukas nei žodžio, jime dalyvauti.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomoji
ir nuo Maple Parko, J. Kuo
Komitetas.
Taryba nutarė paskelbti naujų narių Įrašymo į SLA
akalba sekė auku
vasario 11 dienos laidoj. Matyt, kimi
orai mano
prakalbą
aukų rinki-?lė
rinki
dis.
kunigai
mano, kad
kad
vajų ir išrinko tokio vajaus pravedimui komisiją:
mas. Duosni publika sukro
Dėl šitos “Naujienų su- Lietuvai išlaisvinti iš raudo
Skaniais
užkandžiai
ir
vi
prezidentą W. F. Laukaitį, vice-prezidentą Povilą
LAWRENCL MASS.
vė virš šešių tūkstančių do- Fektos vagystės Chicagoj ir nojo Liucipieriaus nagų užP.
Dargi ir sekretorių M. J. Viniką.
sokiais gėrimais stalai bu
lerių. Į ta sumą neįeina tarp inteligentu ir tarp pa tenka maldų. Bet jie ne
SLA Vajaus Komisija, atsižvelgdama į lietuvių
Klubo Banketas vo apkrauti kupini, klubiedangos ir bufeto pajamos?
tų darbininkų girdisi mano. kad maldomis, pas
čiai
svečius
vaišino
kas
tik
tautos
bei Lietuvos valstybės tragingą padėtį, kuomet
Stambesnėses aukos Pa' | visokiausių pastabų. Vieni ninkais, atgailomis, komu
Vasario
II
d.
Lietuvių
ko
norėjo.
aziatišku
žiaurumu pasilaikantis rusiškas komuniz
skini aukotojų ir organiza-'”k~7~Daga;. įonkurso ko nijomis butų galima pasta
mas
grūmoja
išžudymu lietuvių, kuomet tarptauti
Piliečių Klubo salėje įvyko
cijų buvo nuo estrados skel- misijai ir “Draugui” nei šis tyti bažnyčias, klebonijas, klubo
Reik
žymėti
ir
tą
faktą,
nių santykių stovis yra pavojingai įtemptas, nutarė
metinis banketas, ku
biamos
Girdėjosi vardai nej ta?. Bet kag butų buvę, vienuolynus,
seminarijas, riame svečių tiek prisirinko, kad didelė dalis klubo val jungti su šiuo Vajumi lietuvių tautinės sąmonės
įvairiu laisvamanių, šliuppavogtą kūrinėlį bu- sudaryti buržuazišką gyve kad negalėjo visi sutilpti ir dybos, taip ir klubo svečių stiprinimą, Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą,
taroių. liberalų, bet nei viebpVusi premija (dovana) nimą kunigams ir vysku apie šimtas turėjo grįžti at sudarė čia gimęs ir augęs remiant Jungtinių Amerikos Valstybių pastangas
nas kunigas nebuvo pa- pažinta?
pams, o karališką gyvenimą gal. Kurie turėjo tikėtus iš jaunimas. Seniai buvo pa žmonijai taiką užtikrinti, demokratinėms laisvėms
skelbtas. Is kunigų salėj
popiežiui. Taip jie nema
išlaikyti ir jas Įgyvendinti visame pasaulyje. Šių
likti namie bovytis su anumatėsi tik keletas iš tremKiti nurodo, kad išėjo no ir tam reikalauja pinigų. anksto įsigiję, tie gavo vie kučiais. Įspūdinga ir tas, gyvybinės reikšmės tikslų atsiekimui, nutarta visų
ties atvykusių.
Iš tokių blogiau. Tokie sako kad Kas čia negali matyti kuni tos, gal ir tie r.e visi, nes kad kai kurios musų duk šiame Vajuje prisirašiusių narių dalis mokesčio skir
stambesnių aukų, žinoma, konkurso komisijai dabar gų išmintį ir jų patriotiz tezalima susodina prie sta ros, ištekėjusios už kitatau ti tiems tikslams atsiekti, todėl nutarta ir šį Vajų pa
lų apie trys šimtai, o per
negalima tikėtis. Bet kur prisieina raudonuoti iš gė- mą?
čių, ir mus jaunuoliai
ve vadinti: TAUTOS STIPRINIMO SLA VAJUS.
neatodairą
tikėtu
buvo
iš

tie senesnieji musų kuni- dos. Iš komisijos negalima
šis reikšmingas Tautos Stiprinimo SLA Vajus
dę kitatautes, čia irgi daly
Laisvamanis.
parduota virs 300. Kurie
prasideda
Vasario 16 Dieną, šiais metais. Šio Va
,
laukė paskutinės dienos, vavo.
jaus laiku įstodami į SLA ne tik turit progą paleng
DAR GALIMA UŽSISAKYTI
tiem vietos nebuvo.
Puotai einant prie pabai vintomis sąlygomis apdrausti savo gyvybę ir svei
LINDEN, N. J.
Klubo naujai išrinkta bei gos įteikta pirmininkui ir
kata, bet kartu įsitraukiate į tautos gelbėjimo ir stip
“Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
perrinkta
valdyba
tapo vice-pirmininkui
rinimo veiklą ir savo mokesčiais paremiate tą gy
dovanos
Lindeniecių Žiniai
vybinės svarbos veiklą. Tokis SLA Vajus iš viso
įspūdingai
įvesdinta,
atitin
už energingą triūsą ir sąži
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
Kovo
4
d.,
3
vai.
po
pietų
yra
pirmas visoje SLA istorijoje.
kamas ceremonijas atliko nišką tarnybą.
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius
Lindeno lietuvių svetainėje miesto komisionierius Wm.
Vajaus Komisija nuoširdžiai kviečia visus geros
jau siuntinėjamas. Pats laikas jį užsisakyti.
A. Jenkins.
Lithuanian Liberty Park, J. Casey, CIO unijos narys.
valios
lietuvius be atidėliojimo patapti SLA nariais
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug
340 Mitchell Avė., šaukia Šių metų valdyboj dirba
ir
prisidėti
prie didžiųjų tautos gelbėjimo ir stipri
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
mas Amerikos Lietuvių Ta Jonas Urbonas, preziden
nimo darbų. Kartu prisidėsite įgyvendinimui visų
lendorinė dd^s su tautiškais ir bažnytiniais var
Pavergęs Lietuvą priešą?
kilniųjų
SLA fraternalių tikslų ir užtikrinsite sau ir
rybos
Lindeno
skyriaus
stei

tas;
Rapolas
Mikolaitis,
vidais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius
visiems
SLA
nariams praktiškas fraternales naudas.
giamasis susirinkimas. Vi ce-prezidentas;
Andrius nesigaili nieko jai naikinti.
metus ir kitos žinios.
Įstojimo
Į
SLA
reikalais informacijas suteiks SLA
sos lietuviškosios srovės ir Tatarunas, iždininkas; Pet
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
Ar,
Tu,
lietuvi,
pagailėsi
kuopų organizatoriai ir kiti veikėjai, arba rašykite
organizacijos ir visi geros ras Penkauskas. finansų
SLA sekretoriui:
,
1
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:
valios žmonės kviečiami raštininkas, ir Augustas aukos ir neparemsi ALT
■
DR. M. J. V1NIKAS
lt s

“KELEIVIS”
636 East Broadway
South Boston 27, Mass.

kuo gausiausiai atsilankyti Večkys jau dvidešimtus
ir įstoti skyriaus nariais.
metus eina užrašų raštinin vykdomo Vajaus jai išlaisOrganizatoriai.
vtoti?
ko pareigas.

307 We»t 3Cth Street
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Puslapis Ketvirtas

Skraidantis Katinas
Dar Vienas Lietuvos
Rekordas

777”

.

! labai žemai, ji vistiek su1 spėja atsiversti ir kristi ant
.kojų. O minkšta pieva ir

DARBININKŲ ATSTOVAS KAINŲ KONTROLĖJ

- didelė žolė sumažino kietą

Vieną gražų liepos me-,atsitrenki
nesi“ rytą buvo toks va.z-, v
ar kur kitul.
,d?s; Didžiulėje pamiškes
je toks .
, jo

Prieš antrą pasaulinį ka pievoje kaimo vyrai dai- b
‘ 7
J J
rą viename Lietuvos laik giais piovė šieną. “Gerasis”,
K. Jonelynas.
rašty buvo Įdėta žinutė, kad katinas valkiojosi po pievą
lenkų 'lakūnai su lėktuvu sau grobio ieškodamas. Dar
aukštai iškėlę vištą ir žąsį, toliau braidė didelis, bai
Kad Rainiukas Staliną
paleidę tuos paukščius skri tas, juodais sparnais, ilga
Pagautų . . .
sti žemyn, jų pačių jėgomis. kojis ir didžiasnapis paukš- \-arsus aUga katiniukas.
Višta užsimušusi, o žąsis tis, kuri Lietuvoje žmones Tikras vardas jo Rainiukas,
laimingai nusileidusi ant že busilu, garniu, gandru, gu- Paraitytus turi usus.
mės. Tame visai nieko nė- ŽUČ1U, Starkum, O kai kas ir pamanyt gali, kad rusas. .
ira nuostabaus. Koks čia vaikonešiu vadina. Dėl Šių Bet veidelis jo dailesnis
dyvas, kad iš aukštybės jo pareigų, nors jis jas ir Ir už Staliną drąsesnis,
(krisdama višta užsimušė? labai sąžiningai atlieka, ne Jam nere'k vergų sargybų
Juk visi žinome, kad višta visi vienodai tą paukštį ger Anei batlaižių tarybų.
ir aukštesnės tvoros neper- bia ir myli. Moterys, saky Visur eina jisai vienas
skrenda. Arba kas nematė sim, dar nieko, pusė bėdos,! Ir naktimis ir per dienas.
žąsies skraidančios. O lėk bet mergos—nekenčia ir j Gaudo žiurkes
___ ir pelytes.
tuve ir karvė neblogai tiek! Nors ką nori joms Dideles ir mažutytes.
‘skrenda, kai ją kas lėktu- daryk.. Na, bet. tiek. to. deramus kažin kur žvalgos.
van įkelia ir skraidina.
Kas gi pasaulyje lygiai v i- paUg galvoja, daugel mąsto
Bet Lietuvoj skraidė ka siems įtiko. Tokio nėra, tai Apie Staliną raudoną—
ltinas ir ne keno kito, bet ir iŠ gandro netenka to rei- žiurkių žiurkę—Kremliaus poį savo paties sumanumu ir ne kalauti.
ną.
, lėktuve, bet natūralinėmis, Taigi šis vaikonešis brai Kad Maskvon jis nukeliautų.
nors ir ne savo priemonė do sau po pievą, varlinėja,1 Žiurkę Staliną pagautų
mis.
ir didelėje žolėje esančio. Ir ant Kremliaus aukštų var
Kaip žinoma, katės, nors katino nepastebi, brenda jo
tų
Aukštyn
kojomis
pakartų.
:r yra prijaukinti, naminiai krv^ptimi.
Katinas, tatai
.
gyvuliai, bet priklauso pne
mėsėdžiu dargi plėšriųjų
u,, 1,. i
MP±

George M. Harrison (kairėj), gelžkeliečiu unijos darbuo
tojas. buvo pakviestas dirbti kainų kontrolės Įstaigoje
kartu su Eric Johnston. Dabar darbininkai reikalauja
sau didesnės atstovybės kainų ir uždarbių stabilizavimo
įstaigoj.
v y ,

Naujųjų Ateivių Nuopelnai

‘ tebėies nasislenia už di- Tai Pradziu£int‘J paguli,
•
7
• •
Užtekėtų nauja saulė,

Tik bėgyje poros pasta- Prieš kiek laiko lietuvių
rųjų metų naujieji lietuviai knygų leidimas Amerikoje
-Tegul bus pagarbintas, yra. Jei tun dešimkę,. tai
joM-jXti"i IZgan“ Palaidojus nevidoną.
ateiviai i Amerikos senųjų buvo mirties agonijoj. LeiZYLĖ.
stebuklus
gali
nupirkti,
kaip
M—Gera diena, tėve.
!i7be? tokią‘!itokią''prekę.‘' ^be^n^M?les
M ir
reti^t-i"
bet
lietuvių gyvenimą
Įnešė tuvių knygų leidėjai Ameriziur- ’*3™8 įr ^bina, km
daug naujo, gyvenime būti- koje nuolat guosdavos pel
-Ar girdėjai, vaike, ką -Tu jau bliuzniji. MaiX pajunta,
"aWnta- kad permažas jo
’°
Maikio ir Tėvo Kraičiui no, seniesiems trūkstamo spaudą, kad lietuviai lietugazietos rašo? Sako, po-ke.
.gundo paragauti ir mažų snukis gandro kaklą apžio
judėsio. Jie pirmieji pake- viškų knygų neperka ir jų
ti ir pertrumpas kaklas ir Musų skaitytojai, atnaujin lė protestą, rengė pikietavi- neskaito.
piezius
liepia
nepripažinti
.
—
Visai
ne,
teve.
Nueik
p.ezius liepia i.epripaz.ii.y - naminiu paukščių. ančiukų, menki dantvs oandro irerk
eudų? As, vaike, kaip is-pas knscionisko mokslo kalaku^ viščiukų,
u ^iettUr Siti Tuo dami “Keleivio“ prenumeratą ir mus išsigimusių lietuvių už Suprantama kad žmonės,
girdau iš mano frento Za- gydytoją, sumokėk jam pa- . , . ,
,.
* Betię P3816™^ Perkąsti. luo užsisakydami “Keleivio” kalen jų
subversyvį
veikimą, kurių dauguma iš pirmesnių
arkos apie toki ėudną biz- skirtą atlyginimą už pasi^Z paukS'nuo ^ gandrtS- be abcJ0J1' dorių. nepamiršta Tėvo ir jo Mat, iki šiol senieji Ameri- pionierių iau nusenę, savo
nį, tai pastanavijau nebeti- meldimą, jis melsis, o tau
tr‘mo smarkiai išgąsdintas, sunaus Maikio rūpesčių ir pri kos lietuviai nekreipė dė- amžių atgyvenę, negi besi,X
i;^
hLk
trr
naikinimo
gina
žmones
ir vietoJ€ nestovi if ryžtasi siuntė jiems aukų. būtent:
įtoms, ba JOS ais- lieps tikėti ir jei tu gerai ka((..
ta? baudžia todį|
kėt gazietoms
mesio į tai, leido viską, taip interesuos knyga. Dėlto ir
tikėsi, ioks gyuyvojas rau
m
dažnai
, gelbėtis pabėgimu. Jis grei- Po $1.50—P. Paškauskas iš sakant, per galvą arba. ki- jautėme didelę stoką naujo
kiai ir perr akis meluoja.
evas tą
ta popiežiaus
oooieziaus pažadės visas tavo ligas su ,aukus h.
džioti lauki; tai prieš vėją stiykt! strykt* Dorchester. Mass., St. Cotton taip pasakius, buvo perdaug g 1 cm vilt*i, naujų jėgų Ame—Ar tėvas
sparnais plėšt! plėšt !—ir iš Detroit. Mich.. V. Ambrose tolerantiški.
įr mažu
įsakymą tikintiems pats malda išvaryti. Lz desetką nįu
Naujieji gi rikos lietuvių gyvenime,
pakilo į orą drauge su ka iš Bedford. Ohio. ir P. Marcin matę savo akimis ir patys Tas naujas jėgas atnešė
kitą dolerių, kaip matai, ga‘ r
v
skaitei?
lių, kurių beveik niekas ne tinu ant savo nugaros. Ka kus iš Jersey City, N. J.
—O kam man skaityti, Ii nusipirkti gryniausią ste gina.
$1.15—J. Rudis iš Crandon. pergyvenę bolševikų terorą naujieji ateiviai,
vaike, jei mano frentai yra buklą, nereik daktaro, ne Yra kačių, ypatingai arti tinas dabar tik laikosi, o Wis.
to pakęsti negalėjo. Jie Jeigu i toki trumpą laiką
gramatni ir man paskaito? įeik vaistų, užtenka tik miškų esančiose gyvenvie gandras vis aukštyn ir auk- Po $1—W. Bružas iš Will- ėmėsi akcijos. Ačiū jų ini- naujieji ateiviai galėjo įsištyn.
Šieną piovę vyrai
jr MrJ F Mituza .. ciatyvai jie susilaukė prita- gyti tiek kredito, tai jiems
maldos. . . .
—Dėlto tėvas ir nežinai, —Nesiektai butų, vaike, tėse, kurios visai vasarai iš girdi, kad katinas, savo gi- Hartford Conn
rimo ne vien nuo senųjų lie-Į ir ateitis priklauso,
kad popiežius draudžia ti mano marmatizmą tuo bu eina iš namų ir i juos su minės kalba n nuosava tar-j po
a. Gegužis iš tuvių, bet jie gavo talkos
J. D. Taunis.
kėti tik tokiems stebuklams, du pagydyti, ale kur gauti grįžta tik žiemoti. Savi me kreipiasi Į gandrą, rėk-; Dorchester. Mass.. P. Kugeli iš
nuo
Amerikos
legionierių'
-------------------------kurie neturi katalikų bažny tą dešimkę kitą, kaip tu sa ninkai. dažnai nesuprasda damas “leisk!” Bet gandras Detroit. Mich.. C. Greynosky iš
Kaip Suprasti
mi tokių kačių žalingumo, nesupranta ir kvla . . . auk- Coneburg, Pa.. J. VoTkus iš Pa- New Yorke n kitur.
čios pripažinimo. Stebuk kai9
Alba
vėl,
jie
pirmieji
pa

jas
geromis, štyn ir aukštyn!
lai, bažnyčios pripažinti, —rIr neužmiršk, teve, ,kad, kartais vadina
jterson. N. J.. J. Gudjonis iš
.
...
Korėjos įvykius
skėlė balsą, kad lietuvių pa
nes
nereikia
maitinti.
Oak Lawn. III.. P. Norwich iš
yra geri ir į juos reikia ti- jej tu jr pagytumei iš mai
Mačiusieji pasakojo, kad Little Pails. N. Y., A. Jaudri- rapijinėse mokyklose lietu
l ėti, o nepripažintieji yra c;jngOj0 daktaro maldos, tai Utenos apskrity, vienoje
vių vaikai butų mokomi lie^'čl ko eina karas KoreL ju.os POP1^1'^5 katalikų bažnyčia tavo pa arti miškų esamoje vietovė tik gana aukštai gandrui iš- mas iš VVaterbury. Conn.. J. tuvių kalbos, Lietuvos isto-įj°j^ Kokios priežastys jį
ti įaudžia tikėti. Taigi, tė-jgyjjjpg vjgVien skaitys ap- je. šitoks “geras” katinas : ilus, katinas apsisprendė Palopąs iš Zeeland. Mich.. M. i rijos, geografijos ir kitko, sukėlė ir kas seks po Korė
ir jo savininkams ir kaimy šokti Žemyn, jis, kaip vie- Petrukonis iš Lawrence. Mass..
ve, čia aiškus įsakymas ne- gauje ‘
Kai kur kai kas šiuo rei jos karo galo?
tikėti konkurencijai ir pa —Nefulink manęs, Mai nams buvo plačiai žinomas. nas karininkas trianguliaci- Mrs. A. Paulaitis iš Brooklyn.
jos bokšte, matomai negalė'•» ’r Shileika iš Chieago. kalu jau atsiekta. Lietuvių Tokius klausimus žmonės
Šitam
katinui
ir
teko
pa

laikyti katalikišką biznį.
ke, jei aš pagysiu, tai aš pa
jo pakęsti “oro spaudimo in* . .
...
.... kunigų tarpe Yilkutaičių dažnai kelia ir ieško Į juos
—Apie kokią konkulenci- gysiu ir dacol. Tik aš, vai- skraidyti.
, ._T
r.
. V’.siems aukojusiems uz laik- skaičius mažėja.
atsakymo. “Keleivio” ka
įdomu
tai,
kad
šis
Įvykis,
skirtumo.
... .
- duota
j *
-• jją tu kalbi, vaike?
,,
,
.
,
.,
rasciui
parama
širdingas
ke, nenoriu vieryti, kad
Taip pat dėka naujųjų lendoriuje 1951 metams yra
Kadangi gandras skrido ačiu
—Konkurencija.
tėve, marmatizmą galima išvaly kaip ir dauguma didelių iš
radimų, beveik kaip taisyk ratu, tai ir katinas, atsipa- —------------------------------ ateivių pastangoms atsirado dėtas platus straipsnis apie
reiškia biznio varžytynes. ti be stipraus tranko.
lė, atsitiko visai netikėtai, laidavęs nuo jo, padarė ge- JuQ didesn- bus Tav< reikalas išleisti lietuviškų “du pasauliu.” Tame straip
—Tu mynini kompetišisnyje Rusijos diktatoriaus
—Su nepripažinimais ste- išradėjui kitus eksperimen roką lanką, kol pasiekė ze- Lietuvai geIbėti auka> juo atvirukų su lietuviškais pa
r.ą?
Stalino žodžiais, paimtais iš
-Taip, tėve. Tarp įvai-!buklų, tėve, kartais atsitin- tus darant, visai ką kitą mę. Bet, nukrisdamas ant Tėvynė bus Tau labiau dė sveikinimais švenčių proga. jo raštų, yra Įrodoma, kad
rių bažnyčių, kaip ir tarp ba labai keisti dalykai. Prieš planuojant.
pievos, neužsimušė. Mat, kjnga. Aukas priima Anų* Firma to nė su žiburiu ne Rusija ruošiasi karui ir
1 iznierių, eina varžytynės J virš 500 metų Piancuzijoj
katės ir kristi moka: mesk rikos Lietuvių Taryba ir io buvo galima atrasti. Pavyz skaito karą su “kapitalisti
džiui. i ries praeitas Kalėkiekviena bažnyčia perša gyveno viena jauna mergai- buvo padalyta 1920 metais. katę aukštieninką, nors ir iš skyriai.
das pats gavau bent kelius niu pasauliu” neišvengiasavo stebuklus, kaipo ge- tė, Žane vardu. Ji kaitą Dabar bažnyčios ant laužo
°rąžius su skirtingais ūžia° kiekvieną užgrobimą
riausius, tikriausius, šven- pradėjo pasakoti kaimy- sudeginta ragana yra tos
GARSUS PILOTAS SUŽEISTAS
naujų žemių Rusija skaito
šais
lietuviškus
atvirukus.
čiausius, o kitų bažnyčių nams, kad ji girdinti “ange- pačios katalikų bažnyčio.Reikia tikėtis, kad toliau at tiktai pasiruošimu galuti
stebuklus vadina monais, lų balsus” ir prisiklausiusi šventoji! Žinoma, toks ra
noms imtynėms.
Stalinas
siras
rinkoj jų daugiau.
apgaule, suvedžiojimu ir tų balsų įstojo į prancūzų ganos apšventinimas buvo
Fasidėkojant didesniam aiškiai pasako, kodėl jis
tamsumu.
karaliaus kariuomenę, pa- padarytas biznio sumeti
skaičiui atvykusių lietuvių siuntė Korėjos bolševikus Į
—Veideminit, vaike, tai dėjo “stebuklingai” sulupti mais. nes geriau yra turėti
su aukštesniu išsilavinimu, kruviną avantiūrą. Verta
tu rokuoji, kad visas cudų anglus, bet pakliuvo į prie- populiarią mergaitę savo
su tuo straips
dažniau tenka pastebėti an- susipažinti
biznis yra tiktai biznis ir šo nelaisvę. Katalikų baž- šventųjų skaičiuje, nekai
niu.
Thi spamlojc visokių prane
nieko daugiau?
. nyčios vyskupai, pralotai, leisti, kad visokio eretikai
šimu, straipsnių apie Lietu “Keleivio” kalendoriuie
—Aš, tėve, stebuklų ne- kanauninkai ir visokie vie- su tos mergaitės vardu po
vą ir lietuvius. Kas pirmiau šiems metams yra Įdėta
vertinu ir nieko apie pačius nuoliai suruošė jai teismą ir piežiui ir kunigams akis ba
'aus gerų straipsnių, infor
’ uvo irgi didelė retenybė.
stebuklus nesakau, bet sa- pasmerkė ją, kaip raganą, dytų,
Fe to naujiems ateiviams macijų, eilių, patarimų ir
kau, kad tarp įvairių baž- sudeginti ant laužo. Ji ir —Tu, vaike, apie stebuk
atsiradus, pagyvėjo ir Ame plati kalendorinė dalis. Lai
nyčių eina varžytynės ir buvo sudeginta ant laužo, lus taip drąsiai nekalbėk
rikos lietuvių spauda. Žy kas kalendorių užsisakyti.
kiekviena iš jų, kaip biznie- kaip ragana, kuri be bažny- ba išgirs šventas Juozą* a
miai sumažėjo laikraščiuose Kaina 50 centų. Užsaky
rius savo prekę, giria savo čios tarpininkavimo girdi su pranciškonais, iš pranciš
Įvairiu draugijų parengimų mus ir pinigus prašome sių
pripažintus stebuklus, o ki-,“angelų balsus.” Tos 19 konų išgirs marijonai, tai tr
nuobodus aprašymai, atsi sti :
tų stebuklus peikia.
metų mergaitės sudegini- :r vėl garsi pipiru. O aš
“KELEIVIS”
rado rimtu, nuosekliai pa
—Bet tu, vaike, neužspre- mas Įvyko 1431 metais gė busiu su^riešijęs tik dėlto
636 East Broadway
rašytu straipsnių, eilių ir k.
dysi, kad stebuklai darosi gūžės 30 d. Rouen mieste, kad tavo bliuznierstvų klau
So. Boston 27, Mass.
Dėka naujųjų lietuvių
šiame pilname mamasčių Praėjo daug metų ir štai sau ir tavęs viešai nepa
energijai
ir jųjų pasišventiIiasaulyje, juk jei nebūtų Prancūzijoj visokie ereti- smerkiu. kaip sutvėrimą,
mui Amerikos lietuvių kulMusų tėvų krašto Lietustebuklų, tai nebūtų nė kai, bedieviai ir patriotai kenksmingą musų tautiniam
tvros lobynas dikčiai padi......
. ,.
kompetišino, kuriuos pripa-' pradėjo tą mergaitę gar- reikalui, sy?
j

žinti, kuriuos ne, kaip ir binti, kaip savo šalies pat—Visa gera. tėve. tu jau
biznyje, jei nebūtų tavoro, riotę. Kada mergaitės Ža nuvažiavai iki Dranciškonu.
lai nereikėtų vieną girti ki- nės vardas labai išgarsėjo, jo tas rodo, kad tu esi pa
tą peizoti.
Įtada popiežius nutarė pa- vargęs.
—Stebuklų, tėve, tikrai skeli ti ją šventa. Tas ir —Bai-bai, vaike.

kuPŠtO ir PT1SRaU: Ne kraujuota, ne raudona

Iiėktovy 0fro<l<'j ir demonstracijoj Miami. Fla„ garsus
varyklinię orlaivių pilotas iš New Yorko. Kim Scribner,
nukrito w» s*'0 greituoju orlaiviu ir buvo sunkiai sužeis
tas. Dešinoj matytis sužeistas pilotas sukiužusiame or
laivyje.

dėjo.

naujų

Susilaukėme

nemažos

kelių vos ls*aisvinimo siekia Ame-

vertės

ir rikos Lietuvių Taryba ir jos

svarbos knygų, ne tik lietu-1

. ,

vių, bet ir anglų kalba, ir vykdomas Vajus. Paremki,

vieną kitą naują laikraštį,

tautieti, tad jos darbus!
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ygijeivlĄ SO. BOSTON

Puslapis Penktas

rėš ten palikti dėl to, kad jie ir priderintų jį prie besikeičiauarba neatitinka
imigracinių čių sąlygų,
įstatymų reikalavimus, arba Visų BALF’o gerybių paskirneturi DP statuso; kad jų dau-;stymą ir išdalinimą Vokietijoje
guma dėl jų sveikatos stovio, čr Austrijoje vykdo BALF' įga'invalidumo ar amžiaus yra ir liūtinis, dalyvaujant LRK, Lie'bus re’.kalingi medžiaginės ir tuvių Bendruomenės ir stovykmoralinės globos; kad imigraci- lų komitetų atstovams,
kriaučių darbe nepriklausote,
III
ja
dar nėra pabaigta; kad bręsesate C. I. O. unijos organizato
Glaudžiasi už Komiteto
1 ta reikalas teikti medžiaginę
rius. tai yra baltakalnierius
NAUJI LIETUVIŲ
Nugaros
globą bėdon patekusiems lietu
darbininkas. Jus gyvenat ir
TRANSPORTAI
viams ir jų įkurdinimo kraštuo-Į
dirbat Vermonto valstijoj. Virš
Sausio 31 d. Lietuvių minėtais motyvais L. K. N.
se; kad tarptautiniai įvykiai
Kr i a u č i ų Neprigulmingo Klubas, sausio 26 d., 1951. su
gali pastatyti Europoje paliku-j Vasario 16 <1. laivu “General
Klubo sekretoriaus, J. Bi- virinkime pagal didelės didžiusius lietuvius prieš naujus ban- Muir” į New Yorką atvyko šie
lietuviai:
kulčiaus, adresu pasiunčiau mos balsų jūsų priėmimą i kluįdymus, nutaria:
Gerhardas Abromaitis, Vin
sekamo turinio laiškutį:
ba atmetė.
cas
Adomaitis. Magdalena Aš.BALF
’
o
veiklą
ne
tik
tęsti,
“Jeigu tamsta jaučiate, kad
“Gerbiamas Tamsta: Pasta- L. K. N. Klubo motyvai yra
bet kiek leis sąlygos, ją dar la mutaitienė. Pranas Brazys, Jo
rajame klubo susirinkime buvo neteisingi, arba turite kitus
biau išplėsti, įtraukiant į šalpos nas ėibirka. Domini kas Pranciškelta mano narystės klausi- motyvUi. kuriais manote, kad
Viktoras’ Gaidelis,
darbą visus geros valios lietu kevičius.
Vaclovas
Gutauskas,
Feliksas
mas, įregistruoti pagal tamstos klubas turi jus neatbūtinai privius.
anksčiau per spaudą skelbtą imti prašau atsiusUite juos, aš
Jankauskas. Elena Juknevičie
Tam tikslui pasiekti BALF’o nė, Aleksandras Karpavičius,
tvarką siuvėjų 54 skyriaus na- pateku (daugįau šmeižtu ma
taryba
ir valdyba yra ragina Jonas Karsokas. -Jurgis Kiaupa,
igams. susirinkime tamsta kai- no adresu?—A. J.) apsvarstyti
mos imtis žygių, kad kiek ga Jonas Babrancas, Jonas Luk
bėjai prieš mano įregistravimą. L K N Klubo susirįnkimUi,
lint daugiau Amerikos lietuvių šas, Julija Majauskas. Ieva Mo
da\ėt motyvus, kodėl aš nega- kuris bus šaukiamas kovo mė
organizacijų
įstotų nariais į tuzienė. Stasys Morkūnas, Ta
lio būt priimtas ir tt.
nesi (djenos dar nežinau).
“Šiuomi reikalauju man pa-Kas Iink kity
kiausinių.
BALF’o skyrius ir kad centro das Palionis. Kazys Paulauskas,
Kareivių būrelis iš kulkosvaidžių apšaudo atakuojančius kiniečius i pietus nuo Seulo.
santykiai su skyriais butų gali Vytautas Prapuolenis. Emmanrodyti tuos motyvus ir prienieko nežinau, nieko niekur
mai tamprus, kad skyriai laikas uel Preiss, Kazys Puzinkevizas^ls: r
nesu girdėjęs ir taipgi aš nieko
“1. Kodėl mano narystė at- prieš jus neturiu.
Kas link kausko adresu gniūžtes pur
nuo laiko butų iš centro lanko čius. Vincas Riauba, Albinas
Rudzevičius. Pelagija Sandanamesta?
.
abelnų darbininkųreikalų, aš
mi ir instruktuojami.
vo svaidė ir sakė, “Jis su
viėienė. Stanislovas Šimkūnas,
“2.
Kuomi esu nusidėjęs manau. jeigu jus butumet nu- kriaučiais nieko neturi; jis
Petronėlė Sutkienė. Vytautas
pn:eš L. K. N.Klubą?
sidėjęs. tai A. C.
W. of A. ir organizuoja farmerius; Kai
Kviečia Tremtinius
Šventoraitis,
Bronius Uginčius,
BALF
Įstatų
Pakeitimo
“3.
Kuomi esu nusidėjęs £iq unija būt jus per 26 me farmeriai jį išvys iš Ver
ikurdinimo darbo Amerikoje ir
Įsijungti į BALF
Pranas
Valuckas,
Albertas Varprieš abelnus darbininkų reika tus nelaikius tame darbe (makitur.
Reikalu
monto,
tai
jis
čia
parvažia-j
BALF
seimas,
posėdžiavęs
kulevičius. Stasys Voras ir Jo
lus?
pabraukta—A. J.).
vęs su savo frentais nupirks <a) Bendrojo Amerikos Lie-į Imigracijos ir Įkurdinimo 1951 m. sausio 5-6 dienomis nas žemaitaitis.
“4. Kuomi esu tamstai nusi
“Jus taipgi esate neteisingai
Nevv Yorker viešbutyje, New
*
Reikalu
dėjęs asmeniškai, ar bent kam informuotas apie mano kalbė už klubo pinigus farmą ir tuvčų šalpos Fondo seimas nu
taria
teisiškai
Įkurti
BALF
ap

čia
galės
bosauti
.
.
.
”
Bi

Yorke, laikydamas, kad įsiku- Vasario 19 d. laivu “General
iš klubiečių bei 54 skyriaus na jimą susirinkame, sausio 26 d.
BALF
seimas
(a) su dideliu rusieji šiame krašte buvusieji Sturgis” į New Yorką atvyko
skritis,
kurių
skaičių
ir
geograkulčius
to
irgi
negirdėjo.
rių?
Nors aš turiu tiesos kalbėti,
“Lauksiu tamstos atsakymo kaip ir visi nariai ją turi. bet
Ir šitas Bikulčius visai fines ribas nustato Centro ad- Pas*lenkinimu konstatuoja, kad tremtiniai, išnešę skaudžią šie lietuviai:
iki vasario 8 d., 1951 m. Viso nekalbėjau, nei nedaviau moty neatmena ir negirdėjo, kaip ministracija. Apskričiai šau-ils ^noros tremtinių masės Vo tremtinio dalią ir daugumoje Ida Bagdonavičius. Gisa Borlabo,
vus nei už. nei prieš. Aš ra Jonas Bikulčius susirinki kia savo apygardų suvažiavi- ^’etuoje, Austrijoje ir Italijoje patys pasinaudoję BALF’o me manaitė. Stasys Baranauskas,
“A. Jenkins.” portavau susirinkimui kuriais me kalbėjo: “Aš pažiurėjau mus pagal reikalą, bet nerečiau ’k* šiol art y ko į Jungtines džiagine parama, gerai supran Kazys Dūda. Juozas Gaška,
kad visai nėra vieno karto per metus. To- i Amerikos valstybes .r čia įsi- ta ir atjaučia savo brolių ir se Stasys Grincevičius. Antanas
Tą pačią dieną L. K. N. motyvais dalis valdybos (ma ’i Jio knve-ele
‘g ę’
3 kiuose suvažiavimuose dalyvau- kurė Augiau kaip 23.000 lietunepavydėtiną padėtį Vo Juodzevičius. -Juozas Levinskas,
Klubo pirmininko, A. Bub tot. ne jis. valdyba kalta. O pažymėta, kada įstojęs Į ja bent vienas BALF valdybos vl9 tremtinių; (b) aukštai ver- serų
kietijoje ir kitose Vakarų Eu Henrikas Naumaiskis, Jonas
valdyboj išvirė košę?—A. uniją, ir tik dabar šviežiai
nio, adresu pasiunčiau se kas
tina
BALF
imigracinės
komisi

,ar direktorių tarybos narvs.
ropos valstybėse ir jaučia tau Rimkus, Ona Rumšienė, Marija
J.), lapkričio 15 d.. 1950. jus užsimokėjęs . . .” ir tt.
kamą laiškutį:
jos atliktą darbą ir reikšdamas tinę pareigą jiems padėti, Kruopytė, Jonas Tampauskas.
priėmimą spręsti pavedė sausio
Tik
kai
tapo
sučiuptas
1
,
(b)
BALF
seimas,
atsfžvel“Gerbiamas Bičiuli: Šiuo 26 d., 1951. susirinkimui.—J.
padėką sakytos komisijos pir
kad daugelis buvu Jonas Vasilevičius, Anė Vėlius,
ruošiant didįjį šmugelį, tai giant Į išlaidas susijusias su mininkei Alenai Devenienei. ko- džiaugiasi,
mi įdedu laiško nuorašą, Bikulčius.”
siųjų tremtinių veikliai įsijun Vladas Žukauskas ir Kazimie
jau
ginasi,
it
Pilotas
nusiseimų
sušaukimu,
nutaria atei- misijos nariams Juozui B. gė į Amerikos lietuvių šalpos ras Jodelis.
kurį pasiunčiau L. K. N. Še tau. kad nori* Jau
Klubo sekretoriui, broliui nekaltas, kaip avinėlis, ir plovęs rankas, bažinasi, tyje seimus šaukti Į du metus Laučkai. J. Cinkui ir B. Spudie- darbą, kviečia tuos jų. kurie Tuo pat laivu į New Orleans
kartą, o ne į metus kartą, kaip nei, BALF centro administraci dar iki šiol neįsijungė, organi atvyksta Hermanas Tumas.
Bikulčiui. kuris savaime dar magaryčiom dėl tų tri kad jis nieko nežinąs.
aiškus.” Su mažom išimtim, jų klausimų, brolis Bikui- Dar norėčiau paklausti, iki šiol buvo daroma. Tuo tik jai ir sponsoriams. prašo imi zuotai ar individualiai stoti į
AREŠTUOTAS
Bubniui laiškas tokis pat, čius nieko nežinąs, nieko ar Bikulčiui su jo sėbrais siu BALF įstatu straipsnio 6. gracinę komisiją pasirūpinti, BALF skyrius ir tuomi vienin
yra
žinoma,
kad
po
susirinparagrafo pirmo pradžia, kur kad visi lietuviai tremtiniai dar gumo sumetimais prisidėti prie
kaip ir Bikulčiui.
negirdėjęs ir asmeniškai kimui buvo pragerta apie sakoma “The National Conven iki šiol pasilikę Vokietijoje ir visų šiame krašte gyvenančių
Nuo Bubnio kol kas atsa nieko prieš neturįs, ir kiek $300?
Keno patvarkymu ir,tion sha11 be held annually. Austrijoje, ir kvalifikuoti emi geros valios lietuvių vykdomo
kymo negavom. Bikulčius liečia abelnus darbininkų kas mokėjo?
.pataisoma šitaip: “The Nation- gracijai ir įkurdinimui Jungti kilnaus šalpos darbo.
prisiuntė sekamą laiškutį, klausimus, jis jau žino, kad
Kada dar tik eina klausi-*1 Convention shall be held bi- nėse Amerikos Valstybėse, ne
kuris gana įdomus. Įdomus tas pats Jenkins. kurį taip mas narystės, tai Bubnys sU,annually- (?—
delsiant galėtų atvykti į šį kra BALF Gerybių Paskirstymo
tuomi, kaip jis bažijasi, purvino anam susirinkime,
komunistais verčia knygas, Padeka Organizacijoms štą. pasinaudodami IRO tei
Reikalu
kaipo nekalčiausias avinė yra “O. K.”
kiamomis transporto lengvato
ieško kiek to žmogaus įmo
Dalyvavusioms BALF
lis, kad jis prieš mane nie Reiškia, Maskvos propa kėta! Taip gali daryt tik
mis: (c) randa, kad yra pri Bendrojo Amerikos Lietuvių
ko nekalbėjęs, nieko netu gandos malūnas, “Laisvė neišmanėliai.
Veikloje
brendęs reikalas BALF’ui įsi šalpos Fondo penktasis seimas,
rįs, pats glaudžiasi už ko Nr. 23, kada rašė, jog siuvė Jackus su Čerka geriau Bendrojo Amerikos Lietuvių gyti didesnius namus ar ūkį. dienomis New Yorker viešbutymiteto nugaros ir kad aš la jų susirinkime sausio 26 d. tegu nelaukia, kada Ver- šalpos Fondo penktasis seimas, kame sulaukę senatvės, nedar- posėdžiavęs 1951 m. sausio 5-6
bai klaidingai painformuo “Jonas Bikulčius pranešė, monto farmeriai vys Jan posėdžiavęs 1951 m. sausio ->-6 bingi ar nesveki lietuviai, netu je, New Yorke. laikydamas
rintieji savų išteklių ar artimų
ir darnų BALF’o, Lietu
tas. Jis rašo:
kad buvo atvykęs A. Jan kauską. Jis ne komunistas dienomis. New Yorke. turėda jų. rastų globą ir prieglaudą. glaudų
vos Raudonojo Kryžiaus, Lietu
kauskas pas Bikulčių, pra ir jam neatsitiks, kaip Bim mas galvoje, kad paskutinių 15 Seimas įgalina direktorių tary vių Bendruomenės ir tremtinių
J. Bikulčiaus Laiškas
mėnesių bėgyje BALF veikią
šė narystės” ir tt.. melavo. bai Clevelande.
bą ’r valdybą pradėti reikiamus komitetų bendradarbiavimą bū
“Gerbiamas Tamsta: Aš iš
labai materialia ir moraliai rė
Pats
Bikulčius
tvirtina,
kad
Amalgameitų
unija
skai

žygius šiam sumanymui Įgy tina prielaida BALF’o užsi
jus laiško, rašyto sausio 31 d..
mė
ir
jam
nuoširdžiai
koopera

jis
tame
susirinkime
nieko
to
už
pareigą
ir
garbę
]>adėt
1951. supratau, kad jus esate
brėžtiems uždaviniams Vokieti
vendinti.
labai klaidingai informuotas iš nekalbėjo, nieko negirdėjo visų pramonės šakų darbi vo įvairios Amerikos Jungtinių
joje įvykdyti, su pasitenkinimu
K K. N. Klubo susirinkimo, :r aš esąs klaidingai infor ninkams
susiorganizuoti, Valstybių organizacijos ir įstai- Suaktyvinimo BALF’o ir Jo konstatuodamas, kad nusistovė
Skyrių Veiklos Reikalu
sausio 26 d.. 1951. apie iškeltą muotas. Dar daugiau. Bi pakelt jų gyvenimo lygį ir gos. Amerikos lietuvių organi
jusieji nuo 1946 metų aukščiau
zacijos
ir
visu'menės
veikėjai,
klausimą dėl priėmimo jus į kulčius irgi visai “negirdė tuomi musų siuvėjų pramo
BALF penktasis seimas, tu minėtų organizacijų santykiai
reiškia nuoširdžią padėką toms
kriaučių klubą. Klubas nuo įsi jo,” kaip Bubnys sakė:
nėje atsiekti geresnių dar organizacijos ir visoms kitoms rėdamas galvoje, kad ne mažas yra davę gerų rezultatų, turė
kūrimo priima žmones dirban
“. . . mes peržiurėjom vi bo sąlygų ir išlaikyti ką tu lietuvių organizaci oms bet kuo lietuvių tremtinių skaičius, šiuo damas galvoje BALF’o valdy Marinas. 22 metu. Albert Da
čius prie kriaučių, skaito tuos.
rime. O apie tuos “balta prisidėjusioms prie lietuv.ų metu gyvenančių Vokietijoje ir bos 1950 m. lapkričio 14 d. nu ly. iš Detroito, policijos su
kurie prisideda savo rankų dar sas klubo knygas ir niekur
tarimą tuo klausimu. įpareigoja
bu prie pasiuvimo dirbtuvėse neradom, kad Jankauskas kalnierius” ir kitas nesąmo tremtinių šaipo. imigracijos ir kitose Europos valstybėse, tu- naująja BALF Direktorių Ta imtas už savo žmonos Virgi
nijos nušovimą, žmonos mo
drabužių.
Dirbančius kituose'kada nors butų nors dešim- nes pakalbėsim kitą syk.
rybą padaryti nutarimus ir pa tina pašaukė policiją, kad be
A.
Jenkins.
m lestuose. ar kitose valstijose.!tuką įmokėjęs Į musų klugelbsti ŽMOGŲ Iš potvinio
tvarkymus. kurie 1 a i d u o t ų siginčijančius vyra ir žmoną
kad ir prie kriaučių, nepriima.
Niekad! Jam nieka(J
BALF'. LRK. Lietuviu Bendruo išskirtų, bet policijai atėjus
Kada žmogus išeina iš kriaučių kfu^0 nereikėjo pirmiau, tik
menės ir tremtiniu komitetu vyras paleido į žmoną šūvi ir
amato, arba iš lietuvių kriau dabar, kai suuodė kumpį, Kokie Yra Didieji
bendradarbiavimą
Vokietijoje užmušė ja vietoje.
čių vietinės untjos, nustoja ta tai ir jis užsimanė ateit ir
Amerikos
Miestai
da buvęs L. K. N. Klubo na
u®/
riu. L. K. N. KlubasinkorpoVAIZOAS IS KORĖJOS KRUVINO FRONTO

Brooklyno Komunistų

Šmugelis Kriaučiuose

BALF Seimo Tarimai

Visi žinome, kad didžiau
sias pasaulio ir Amerikos
“Kadangi jus 26 metai, kaip
Kai Jackus su Cerka Jan- miestas yra New Yorkas.
•Jis turi 7,841,023 gyvento
jus.
Bet Amerikoje yra
apie 50 miestų, kurie tuvi
virš 200,000 gyventojų, KoLENGVAS BUDAS . . .
kie tie miestai yra?
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
Atsakymą į tą klausimą
rasite “Keleivio” kalendo
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
riuie 1951 metams, kur, pa
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
ga! 1950 metų cenzą, via
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su
paduoti didieji Amerikos
lengvata pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
miestai.
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
Dabar yra pats laikas ka
lendorių užsisakyti. Kaina
KAINA 36 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto
50 centų. Užsakymus ir pi
ženkleliais.
nigus prašome siųsti:
KELEIVIS

motas. kaip kriaučių vietinė or- kalbėjo Bubnys,
saniaaeija.
«'»
nleko

636 East Broadway

(

bet Blkul-

So. Boston 27, Mass.

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway
So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DAIUIUS
Jei tamstoms reikia—
o BIZNIO KORČIUKIŲ

SPAUSDINTŲ VOKŲ
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

-o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
Ken Valle' Wash., apielinkė dėl potvinio buvo apsemta
vandeniu. oeUritojų laivus, ieškodamas besigelbstinčių
nuo vanden- žmonių, užtiko jauną Dean Ross. kuris ilgai
plaukiojo vandenyje su “namų darbo” prietaisu.

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

EELEIYTg,

Puslapis šeštas

VAIKAI DĖKINGI t'ž IŠGELBĖJIMĄ

Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSON1ENĖ

Vaikai - Karo Aukos
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PHgTON

kins, Mich., sako, kad pirmoji operacija sėkminga ir
kad po kurio laiko reikės
daryti antrą—pašalinti “tumos” likučius. Po antrosios
operacijos p. Lavendovvski
nebesvers nė 200 svarų. Li
gonė yra linksma, kad ne
teko tiek daug svorio, nes
anksčiau be slaugės pagaljbos ji negalėdavo net lovoj
apsiversti ir bendrai jai bu
vo labai sunku judė.ti.

ANTANAS ŠKĖMA:

__

>

Beržas ir Žmogus
(Iš Knygos “Nuodėguliai ir Kibirkštys”)

(Pabaiga)
Vakarykščii diena buvo
ypatingai rami. Jie suskubo išbėgti iš mūšio lauko ir
žengė
Suvalkijos
laukų
vieškeliu. Tankiai ir vieno-

Vieni juokai!

Juk jis išsi-

gando ir dar sušlapo griovy,
Tačiau, kodėl . . . kažkas
buvo netvarkoj? Jis žengė
dvejetą žingsnių
skersai
vieškelio.

Penki metai praslinko po d a visur, kur tik pakanka
antrojo
pasaulinio
karo. ma skvlė ilvsti. Kai kiti
dai lijo. Tačiau jie jautėsi
Wm. Motiejaitis.
Per tą laiką spaudoje tilpo vaikai, aprūpinti visu kuo.;
laimingi. Aplink juos ne Anapus vieškelio, žolėje,
daug žinių apie karo aukas mokosi mokykloee, tukstangeltonos odos lagabebuvo išvartytų vežimų, Įgulėjo
r
SVAJONĖ
ir karo nuostolius: kiek su- čiai karo aukų slampinėja
kriokiančių arklių, nesimatė mina'- Jos lagaminas.
~
Kad žinočiau, kad pažinčiau
žeista ir kiek žuvo kareivių gatvėmis ir verčiasi, kaip
bėgančių kareivių pilkais, Aa. ... Tie bekraščiai
Savo mylimiausią:
fronte ir užfrontėj, kiek žu- išmano, patys save išmaitinišsigandusiais veidais. Tai Įaukai . . . mažyčiai. Jie
Jai rašyčiau, ją mylėčiau
vo civilių gyventojų, bom- darni. Sulaukę 14-16 metų
vieni niekai, kad jų kojos baigiasi čia pat, tuojau už
Už viską daugiausia.
barduojant miestus, kiek iš- amžiaus jie jau prityrę krislapios,
ir vanduo žleksi ba- lagamino. Miglos, tamsios
griauta miestų, miestelių, minalistai. Dažniausiai jie
Ji prikeltu aukštą jausmą
tuose. Tai niekis, ka i jo miglos aplinkui. Gal staiga
pramonės sričių, suardyta patenka vėliau ar anksčiau
Ir dvasioj malonę;
mergaitės plaukai tyso abi debesys nupuolė žemen
kelių ir tt. Keliaujančiam Į pataisos namus ar i kalėl Pažadintu širdy mano
pus Įraudusių skruostų.
Pasiutimas, jis vis dėlto vis
Du iš ugnies išgelbėti Lerner šeimos vaikučiai dėkoja
Didičausią guodonę.
po Europą pirmąsias dienas jimą. bet ar tos Įstaigos ga—Tu dabar it undinė,— ką prisimena! Jis žengė
Mrs. Evelyn Kitzgerald, kuri pastebėjo gaisrą ir sukėlė
akis badė tie karo liudinin- Ii sugrąžinti juos Į normalų
Jausmus mano ji pašauktų
sako jis, pasižiūri i links perdidelĮ žingsni, suklupo,
i kojas degančio namo Chicagoje žmones.
kai—namai be stogų, kar-’gyvenimą ir duoti jiems Vi
Prie kilnios dorybės.
mas akis ir. pats nežinoda bet nebepajėgė atsikelti,
tais ištisos gatvės vien griu- suomenėje pakenčiamą vieKurios man jau neišplėštų
mas kodėl, pradeda juoktis. nevalia atitraukti žvilgsnio
vėsių, jau apaugančių žole, tą? Visuomenėje, iš kurios las, kiek šimtų vaikų atima- lę atvyko ir jos vyras, leite- Pragaro ga ly bes!
Juokiasi, ko! užspringsta, nuo blizgančio lagamnio!
bombų suskaidyti meno pa- juos dar vaikus išstumia ka- mi iš tėvų ir specialiose So- nantas Riccio, kurs tuo lai- Ją mylėčiau, ją guodočiau
kol susigėsta, ir tada uždai
minklai ir jauni vyrai be ras.
vietų Įstaigose "pei auklėja- ku buvo gavęs atostogų ir Aš kuonolabiausia!
nuoja griežtą maršą. Mer Tada žmogus pradėjo
rankų, be kojų, kartais vi JT pranešimas sako, kad mi" Į sovietinius piliečius—grižo iš Korėjos fronto,
Jai rašyčiau, jai skaityčiau.
Įslinkti keturiom, lėtai, lėtai,
gaitė jam pritaria.
sai akli, vedini išmokytų šu taikus netaip paveikia karo apie tai žinių nėra. Sovie- Prokuroras savo kalboje Jai vienai, mieliausiai!
j lyg plėšrus žvėris prieš šuonų. Tačiau be šių karo liu-į veiksmai (šaudymas, bom tų Rusija yra vienintelė ei- pasakė:
Pajūriais,
pamariais
įli. Lagaminas didėjo. Taip,
man duotų Įkvėpimą
dininkų yra dar kiti. kurie bardavimas. gaisrai), kaip vilizuotojo pasaulio šalis,: “Džiaugiuosi, matydamas Ji
Joja
šaunių
karių
pulkai
jis aiškiai matė žvilgančias
Didi ir galingą.
mažiau i akis krinta—tai tėvo ar motinos netekimas, kuli nepripažista Tarptauti- jūsų vyrą gyvą ir sveiką, Ji padėtų dirbt man darbą
'nikeliuotas
dalis ir purvo
Jie žengia- abipus vieškevaikai. Labai blogai apsi arba bėgimas iš namų. Ne nio Raudonojo Kryžiaus ir j Aš negaliu reikalauti jums Mus tautai naudingą.
iio, čia kiek sausiau, retkar- ’dėmė kairiajame šone. Bet
rengę ir nesveikos išvaiz tekimas normalaus šeimos neleidžia jo skyriams pas [bausmės, nes žinau, kad jus
čiais pasižiūri viens i kitą, ko4ėl šalia lagamino plauJa: rašyčiau eiles meilės
dos, jie maišosi tarp suau gyvenimo, tėvų meilės ir už save veikti.
daug pergyvenote. Mano Atviras, jausmingas.
daug smagiau žingsniuoti, j kaj? Auksiniai plaukai, be
gusių, dažnai matomi rin uovėjos, neturėjimas namų,
Kad vaikai yra didžiosios paties sūnūs yra Korėjos Drąsias, saldžias, liūdnas karš- • kai pamatai drąsinančias :ve^°- N eido nėra. Tamkose, prie parduotuvių, daž vaikus dažnai taip sukrečia, karo aukos, matome ir iš;fronte. Jei aš reikalaučiau
Įakis.
• šiai raudonas ovalas. Ir srotas.
nai nutveriami vagišiau kad jų dvasinis pasaulis pranešimų iš Korėjos karo, jus nubausti, negalėčiau sa- Linksmas, ir galingas. . . .
Ir tada
velytės kraujo teka žemyn,
jant, bet kaip maži sutvėri- pradeda vystytis nenorma iš karo korespondentų ap- vo žmonai pažiūrėti Į akis.
Debesvs — pūslės ritosi' ?uki°Jasi srovelytės ausies
mukai nelabai visuomenei liai. Jie praranda skirtu rašymų ir iš pabėgėlių foto- Visi skaitytų mane bešir- Atmintyje ją laikyčiau—
vieni per kitus, kaip šian- išlenkimuose ir stambiais
Ji kentėt padėtų;
akis bado.
Pranešimuose mą tarp gero ir blogo. grafijų. Jauniesiems karas’džiu.”
dien.
‘ Dar, galimas daik-lašai? i žemS krinta.
man širdį suramintų.
apie karo nuostolius jie pa Įkrenta apatijon, neturėda padaro sunkiai pagydomas Po tokios prokuroro kal- Ji
Dvasią papenėtų.
'tas, jie Įsismagino ir daina-! žmogu? puolė prie grioprastai neminimi, tačiau mi, kas jais rūpintųsi, pra žaizdas ir labai dažnai su- bos teisėjas bylą nutraukė,
K. Paukštis. .vo pernelyg garsiai„ todėl
\uo grįovįo prįe Veikaro pasėkas jie sunkiau deda linkti Į nusikaltimus. žaloja visą jų ateiti.
o kaltinamajai ir visiem,
ine iš karto išsirdo lėktuvo ęj0 jr
įr
jr v^j
jaučia, negu suaugę žmo= Po karo labai padidėjo
Ir Mužuciai Prisimena
kurių
artimi
žmonės
yra
urzgimą.
Pilkas,
paukštis
Rieškučiomis
nešė
vandeni
nepilnamečių
nusikaltėlių
nės.
Vargan
fronte, patarė netikėti kai___ Patekusius staiga išnėrė iš aeoesų, ir jr plovė mylimą veidą. Nuskaičius.
Statistika rodo, Didvyriškas Tėvo
Nesenai Jungtinių Tautų kad didesnė tokių nusikal
t
• n* u t-v, tra‘ta_ta"ta
nelauktas, pjovė. Sustingo. Daugiau
Ir Motinos Žygis
gandaisJau antri metai Ehzabeth. žmogus neperdaug tai pri- ridinėti nereikėjo. Tiksorganizacija davė šiurpų tėlių dalis—tai karo aukos.
pranešima apie karo aukas Pavyzdžiui. Prancūzijoj iš
,N. J.,
. vaikučiai
.
. . pnes Velyv . Sime
_ na. ,
liai,’ nuostabiu matematiniu
—vaikus. 60 milionų euro 100 nepilnamečių nusikal Hanų šeima turi keturis Su n kia v šia Moteris ų sven ę prisimena įe u-, Pirma, ką jis pajuto, bu- tikslumu skrido kulkos pro
vaikus, nuo 4 iki 13 metų
piečių vaikų yra tiesioginiai tėlių 88 yra karo
inus vaikučius senelius ir vo vandens skonis. Na, ži- lėktuv0 propeIeri. švieėianaukos, i amžiaus. Jie gyvena ma* i-- r, i •• • -o i
i Suroings, Mich., gvvena
ar netiesioginiai karo pa Anglijoj
pasilikusius vargti „omą, jis spėjo pargriūti į čiais brūkšniais skrido. Per
—62. Belgijoj—< — .žam namely. Staten Island.;sunkiaūsia pasauly moteris.
liesti. 13 milionų vaikų yra
Vokietijoje.
griovį* ir, tur būt, yra svei-ijp5įnp aklnpr nakailšj
Prieš savaitę, vieną naktį Mrs. Gertrude LavendovvSv.
Petro
ir
Povilo
lietukas
ir
evvas
Pakėlė
galva
1
?
n
•
3
’
Pt - pakaI".®!
Dar
neturime
žinių,
kiek
pusiau arba visiški našlai
.
11
raneje gaivą išėjo. O viena akis pasuimotiną
pažadino
tandųs
sk
į
jį
yra
53
me
tų
amčiai. Vokietijoje trečdalis Europoje yra benamių vai
vių parapijos mokyklos vai-ir pamatė pilko paukščio ko ?veika. Ir mėlyna. li
durnai: apatiniame aukšte fiaus ir švėna 620 svaru.
kų.
tai
yra
bėglių
iš
Sovietų
visų vaikų yra netekę tėvo.
kučiai, seselių pranciskie- uodegą, tirpstančią bėgan-!nustebusL jr me,‘-gautine.
Suomijoje po jos didvyriš okupuotų kraštų. Spėjama, kas tai degė. Tėvai =oĮ:o Į pastaruoju metu ji ypač pa- C™ ,Vm0^U3amt'
,Pr
čiuo?e
Pa'oji,s[naus ęraįju dalyku ten ga
ko karo su Sovietų Rusija kad jų taip pat milionai. antrąjį aukšta, kur k’eta* storėjo: per juosmenį ji yra nant klebonu. kun. J. Si- praėjo. Pasiutimas, kaip'|lima b„vo matyti, kai meri 9 pėdų, o suknelei turi pirk- monmciu', sumanė ypat.n- smulkiai nu0 šios akimirkosUįtė 5vajodavo kuri nors
veik kiekvienas 24-tas vai Nors daugumoje jie turi tė įmigę gulėjo jų vaikai.
gu budu sukelti pinigų lie-jįs viską prisimena! Atsi-'^lu vakara
kas yra našlaitis. Tos šal vus, bet tėvai, pabėgę iš sa Kol jie buvo antrame jaUg jardų audeklo,
gaisras taip išsiplėtuvių vaikučių, senelių ir Ii- kėlė atsargiai, o gal, ką gali * ;
tos skaitlinės neparodo vai vo krašto, neturi galimybės aukšte,
kad grįžti i pirmąjį ne- Nugabenus ją Į Allegam, gonių šalpai V okietijoje, žinoti, kur nors ir kliuvo. Valandėlę žmogus tupėjo
duoti
jiems
tinkamo
išmokkų vargo. Jos tik pasako
buvo jokios galimybės. Na- Mich., sveikatos centrą, Mokyklos berniukai pampi- Ne, rankos ir kojos lankstė-‘sustingęs.
Paskui kaukė,
faktą, kad milionai vaikų slinimo ir aprūpinimo.
mai degė kaip žvakė. T2.-daktaiai surado, kad ta mo
JT
ir
Tarptautinis
Rau

no dešrelių, mergaitės pvra- sj taisyklingai, galva sukio-'Lyg prirakintas šuo. Kiek
yra išmušti iš normalaus gy
čiau Hanas nenustojo orituri "tuma ir kad jos gaičių, kuriuos pardavinėjo josį į vįsas puses, akys ma- vėliau verkė, kol pristigo
venimo vėžių: milionai vai donasis Kryžuis davė ši
ir drąsos. Jis iš- kune daug vandens. .. Jai ir gavo gražaus pelno—$75.
Taip, visas kūnas vir- ašarų, ir vėl kaukė, kol prikų neturi tinkamo aprupini- pranešimą tik apie Vakarų entacijos
operacija ir Nesenai BALF pirminin- pėjo trukčiodamas.
mo: tūkstančiai iš jų anksti [Europos
kraštų
vaikus, mušė langą, iššoko Į gatvę buvo padaryta
Ha!.trukdavo kvapo. Paskui ne
įs
kūno apie
ir
paliepė
žmonai
mesti
vaiišpumpuota
is
kas
kan.
Končius
lankėsi
----susipažista su gatvės gyve-Apie tai, kas dedasi už ge
toliese pradėjo kristi artile
200 sv. vandens. Išpumpa
rijos sviediniai. Žmogus iš
nimu ir patiria žiaurią gy- dėžinės uždangos, oficialių kus pro langą. Motina po vus vandeni po 4 valandų Elizabethe. Ta proga mo
KARALIENĖ
vieną
išmetė
visus
keturis
traukė iš tvoros mietą ir
venimo tiesą, kad nieks tau duomenų nėra. Kiek vaikų
buvo padaryta operacija kyklos vaikų delegatė jau
nepadės, jei pats sau nepa- gimsta Sovietu kalėjimuo- vaikus tėvui i rankas. Po pašalinti "tumat” "Tuma,” nutė Evalina Kaminskaitė
rausė šlapią žemę. Išrausė
to
ji
pati
iššoko
pro
langą.
Įteikė pirmininkui $75 mo
dėsi. Savo vaikiško prote- se (Sovietų režime ir nešnegilią duobę. Įrankis bu
koks tai suaugęs mėsos ka
lio ir instinktų padedami čios moterys siunčiamos i Visi vaikai beveik nenuken muolys, svėrė 150 svarų. kyklos vaikučių vardu ir
vo netikęs ir jėgų maža.
jie bando sau padėti, kaip vergų stovyklas), kiek jų tėjo, tik motina susižeidė Gydytojai sako, kad tai di prašė juos skirti vaikučųi,
įspraudė duobėn mergaitės
senelių ir ligonių šalpai Vo
lavoną. Ir paskutini kartą
išmano—griebia viską, ką miršta pakely, deportuojant kelius.
džiausia "tuma” visoje me kietijoje. Kan. Končius tą
Kai
Į
gaisro
vietą
atvyko
rabučiavo mėlyną akį. Ta
pamato gulint gatvėje, len- tėvus Į Sibiro vergų stovykgaisrininkai, Hanų namu dicinos istorijoje.
pat
sekmadieni
šv.
Petro
ir
da užkasė duobę ir nuėjo
kas jau buvo supleškėjęs. ’ Dr. A. G. Gonde iš Hop- Povilo bažnyčioje padėkojo
KOREJOS PABĖGĖLIAI
vieškeliu. Tiesa, ant to pa
Tėvo ir motino? drąsa išgel-1
vaikučiams ir pabrėžė, kad i
ties mieto, kuriuo palaidojo
ŠACHAS IR ŽMONA
bėjo visą šeimą nuo baisio?
ši auka yra vaisius artimo'
dukterį, jis užkabino nauju
mirties ugnyje.
meilės—didžiausios krikštėlaitį geltonos odos laga
čioniškos dorybės. Taip pat
miną. Lagamine buvo tru
padėkojo seselėms prancišputis maisto, katiliukas ir
Mirnsis Grįžo
kietėms, kurios taip gražiai
Įvairiaspaljos baltiniai.
išauklėjo lietuvių parapijos
viai, šilkiniai. Kokie ir priErnestina Riccio gyvena
mokyklos vaikučius.
tinka jaunai ir dailiai mer
Brooklyn’e, N. Y. Nelabai j
gaitei.
senai jo? kaimynė? atsar-;
TREMTINIAMS
giai pranešė jai gandą, kad
jos vyras, bombanešio pilo
Mieli broliai lietuviai.
Pagaliau vėjas pavargo.
tas leitenantas Riccio mirė
Iš tėvynės tremtiniai.
Cyptelėjo gailiai, paglostė
Stokim visr į vienybę
Tokio ligoninėje nuo žaiz
nuversto beržo plaukus—
Su mus broliais lietuviais.
dų. Ši žinia pritrenkė jau
pajuodusius lapus—ir din
Su senaisiais ateiviais.
ną karininko žmoną. Pasi
go. Vėl pradėjo lyti. Smul
Sena Ateivė.
likusi viena, ji pagriebė re
kiai, neišvengiamai, Įkyriai.
volveri ir peršovė sau kru
Žmogus atsistojo, užkabino
Tautieti, nepamiršk, kad
tinę. Žaizda nebuvo mirti
ant mieto lagaminą ir nu
Tavo
tėvų kraštas — Lietu
na ir po kiek laiko ji pagi
žingsniavo vieškeliu tolyn.
va yra svetimųjų pavergtas
jo. Išėjusi iš ligoninės ji
Ten, už tamsaus akiračio,
ir žiatariai naikinamas. Pri Effypto karalius Fa r ūkas pa tūnojo nematoma sier.a.
turėjo stoti teisman, nes jai
skelbė. kad jis susižiedavo su
buvo iškelta byla už ginklo Persijos MaralhB. pasimokęs sidėk savo darbu ir auka šičia matoma mergaite neba Ten baigėsi paskutinis tė
prie jo išlaisvinimo. Aukas
laikymą be leidimo ir jo iš Hollywood iw<ždžių. per siųsti
Milionai tokių pabėgėlių trankosi iš vietos j vietą ieško
Amerikos Lietuvių joriškos kilmės. Karaliaus viškės ruoželis ir tiesėsi
dami kur pasislėpti nuo karo veiksmų. Kareiviams tenka
piktnaudojimą.
siskyrė su savo žmona ir da Tarybai, 1739 So. Halsted vedybos su nebajore, sukėlė rusti, nepažįstama Vokietipabėgėtais tikrinti, maitinti ir nukreipti juos į saugią

vietą.

Į

Byla buvo sprendžiama bar gavo naują* kurios pa st, Chicago, III., ar vietos daug kalbų visuose Arabų j ja. Nulaužtas beržas pasij ALT ŽįrrTuL
kraštuose.
sausio mėnesį. Į teismo sa- veikslą čia molo*11*jliko trūnyti savojoj žemėj.

KELEIVIS, SO. fcOSTON
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MAŠINISTAS aiškinasi

gauti moderniškų orlaivių. Ki
nų komunistai kariauja ir be
karo laivų ir ypač be submarinų. nors galėtų “pasiskolint:”
iš rusų, jei jie norėtų į tą karų .
mesti visas savo jėgas, arba:
Varna Sustatinėjo
Vak. Vokietijos Policija
1 jei Maskva nusistatytų Korė-,
Vakarinės Vokietijos par-;Bulga"jos
X» ter» tuoj pat išpusti į pa-i
lamentas patvirtino vyriau- ?.e "“tarė perknkstjli dide-gulini kar,. JT jėgos irgi ka-J

[Iš Plataus Pasaulio

svbės plana įkurti luA)« l>
X
r'a“ja Korėjoj rk a^r-žla kaV •• » Juodosiose marese 1 “Stali- ra, musų oro pajėgos ir karo
Z ? -JA “ 1 C1J§’ ną.” Senovėj Varnos mies- laivai visai neužkabina Mank" t^ ti vadinosi Odisėjus var->rijos
džurijos pramonės ir Kinijos
vie«.ų okupuotąja Vokietija. , vėliau iis iis gavo Vai- uostMAliantai tam planui irgi pri-nog Davadinima o dabar! Ko«J<»
tikroji priežastarė, nes tai yra dalis Vo- , 4.
p^’. • - isw« 't*8 >’ra Maskvos bolševikiško
kietijos ginklavimo progra-'fa .H
i us!?)> (1
įimpeičalizmo pasimojimas piža
mos.
*
ltOriaUS ir, Bul?anJ°s I)aver- tis pasaulyje, iki visas pasaulis
______
gėjo vardu.
bus subolševikintas. Prieš tą
Izraelis ir Jordanija

Indijos Gyventojai

Puslapis Septintas

kurie išima pinigus ir ne- PAIEŠKOJIMŲ KAINOS
sulaukę rinkėjų Įsideda at-( Nemokamai paieškojimu negal i kišenių, o paskui ne- talpinam. Iki 25 žodžių paiešaukoję išeina. laip buto kojimas kainuoja 50 centų, o
ir ši kartą. Nors rinkėjos virš 25 žodžių—po 2 centu nuo
buvo kelios, bet visos mai- žodžio.
i sėsi vienoj pusėj salės. Pir- Bet tokia kaina yra tiktai gi= mininkas matydamas, kad minių bei draugų paieškojidaug žmonių išeina, išėjo maP13,
i * ■ , ,. •• t Paieško] imas asmenų vedybų
ir. pats
auku
linkti ir \jis.
__ centus
•
..t
. tikslais kamuoja
iki
.vienas apėjo pusę sales. As 25 žodžiŲ o vir- 2- žodžiy_1>o
manau, kad jis c.augiau su- $ centus nuo žodžio,
įlinko negu visos rinkėjos. Užmokestį gatma prisiųsti
įTokiam darbui neužtneka! pašto ženkleliais po 3 ar 5 een,vien tautiškų rūbų, reikia į tus. Eet prašom nesiųsti oro
ir gyvumo ir mandagaus J pašto ženklelių ir nesiųsti pašto
ženklelių iš Kanados.
i vžtingumo.
Luckienė.

pavojų laisvasis pasaulis Korė
joj nutarė pavartoti ginklus.

Izraelio atstovai praeitos'
Vasario 9 d. Visoj
jpj (Korėjos karas nėra galutinos
savaitės gale vėl atnaujino prasidėjo
gyventojų surasi-, imtvRės Tai tik įvadas | ga.
derybas su Jordanijos. at
Dėjimas. Iki kovo 1 d. su- lutinas imtynes su bolševikišku
stovais dėl pasienių inci rašinėjimas
bus baigtas.
kurį laisvasis pa
dentų.
Paskutiniuose . Pa'i Vyriausybės šaltiniai sako, totalitarizmu,
saulis turės nuveikti, kaipo mu
sienio susirėmimuose
, j Indijoj
T
■ šiuo
-•
, • sų dienų didžiausią pabaisą.
,
v žuvo kad
metu tun
lo žmonių ir daug buvo su. - .,-A
. .
z,*
• i_ •
būti ne mažiau, kaip 350,MENKUTIS.
zeista.
zvdai
ir arabai
sa-,..
AAAAA __ qao
,
.
.
.
000,000 gyventoju.
cOO.kos, nori išvengti tokių in-i
laisvtnorių J5u,ašiiiėtoViengungio Balsas
c.lentų ateityje.
jų „skaito gal?as- po visą
Skaičiau “Keleivyje” straips
z,
.... .
.
i platu kraštą.
Graikija ir Kipro Sala i
j

IEŠKAU

Visi paieškojimai apmokami
iš kalno, kitaip jie negali tilpti.

DARBO KARMOJ

Ieškau darbo ant farmos New
5 akKAI MIŠKO
Hampshire valstijoj.
Partneriai iš
N. H. prašomi rašyti šiuo adresu:
Miškas randasi prie East BridgeAlex Stulpin,
water’io, Mass.. ir per so metų ne
20 Edgewater Avė.,
112) kirstas. Norėčiau nedidelio ĮmokėI^tconia, N. H.
jimo.
Platesnį) žinių duosiu per
—te
laiškų. Prašau rašyti man šiuo ad
resu:
I |O)
Joseph H. Fitzsimmons buvo mašinistas traukinio, kurs
M r. John Saviškis,
prie Woodbridge. N. J. nubėgo nuo iškelto tilto. Nelai
111 I liarfield Avė.,
Parsiduoda 21 lotas žemės Orange
Lincoln 1‘ark 25, .Mich.
mėje žuvo 83 žmonės. Mašiaistas sužeistas guli ligoni
City, Floridoj, labai prieinama kai
na, tai kaip dovana, žemė lygi ir
nėj. Jis sako. kad traukinys ėjo normališku greitumu,
didelio pavėsio medžiai, prie didelio
bet signalai bu\ę netvarkoje.
kelio. Parduodu iš priežasties, kad KĄ DARYTI DĖL SKAUSMU
aš turiu Scnenectady mieste namų ir
negaliu jo apleisti.
Dėl platesnių
REUMATIZMO
žinių rašyti:
(11)
ARTHRITIS
Mrs. Antoinette Shirmulis,
143 Lafayette St.,
Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros
Sehenectady 5, N. Y.
skaudėjimo. Raumenų gėlimo, Sciatikos. Strėnų skausmų. Neuralgijos,
Sąnarių sustingime. Neuritis. Poda
gros ir tt.. pabandykit KAlkĖ TABCAMBRIDGE, MASS.
vių tautos ūkininko ir ūkio
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
rim. kad jus pamėgintumėt KAPE
tragediją. Ragino visus ne- Į
TABLETS ( Bandomąjį Kiekį) l»e jo
Vasario 16 Minėjimas
Pa
iešką
u
I)ominiko
Karavecko
gi

pailstamai darbuotis, kad ’
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o
minių ar
pažįstamų
gyvenančių .
savo vardą ir adresų, tad mes
atgautume
Lietuvos
nepriAmerikoj
ar kur kitur. Domimkas I jums
- .
tuoj pasiusime
tabletėlių.
ViŠiais metais Vasario 16 klausomvbę, O tauta UŽ tai Karaveckas mirė ir paliko nemažai Į-į- nurodymai
ant pakelio.
‘
“
Nieko
uiti
uz.
uu
tnrto
nlpkam
ne-n^kvres.
Gim.nes
l
jums
^^
uos
jei
p/pauks.
minėjimas, kuri suruošė
<H>
turi pirmenybę. Norintieji sužinoti
bus visiems dėkinga.
,
apie palikta 1>. Karavecko nuosavy- NOKTHM AY l’HAKMAt Al. CO.
Amerikos Lietuvių Tarybos
43D North Street. I)ept. 30
trumpos pertraukos
jx
Po tl'UmpOS
bę prašom rašyti:
(10)
Korhester 5. New York
Cambridge
skyrius,
buvo
M.
Buinickas,
.,
T
1 . Ii tęsės 1I1C1UUC
meninė Lietus.
dalis. PlITOO- l
loti
Halsey
St.,
gana iškilminga?. J erdvią| J
ir0<k
y „ .i
Northampton, Mass.

nį apie viengungių bėdas ir
vargus. Nežinia, ar tą liūdną
Graikijos, ministerių pir
Nepalo Karalius
be ašarų apraudojimą rašė
mininkas, Sophokles Veni-;
ar gailestingas dvizelos, viešai kreipėsi i Ang- Nesenai nuo sosto pava- viengungis,
gungis.
Bet
kaip ten bebūtų,
iija kviesdamas ja grąžinti rY^s Nepalo karalius, Tribmes viengungiai dėl musų liki
Kipro salą Graikijai. Kip-.^uvana’ Pr?eit3
mo neverkiame, nors mums gy
ro saloje, 3,500 ketvirtainių ž° iš Indijos į savo sostą, venime viskas brangiau kainuo
mylių plote gyvena 410,000 Karalius gužo dėkit Indijos ja.
graikų ir apie 70,000 turkų.1 įsikišimui, kuri patai ė pa- Imkime taksus. Nuo musų
Graikai toje saloje nori veldėtmam Nepalo ministe- valdžia plėšia be gailesčio, ba,
prisijungti prie Graikijos. rių pirmininkui susitaikinti sako, mes vieni, mums mažai
su karaliumi ir ramiai pra tereikia. Todėl aRt musų tak
ŽALIOJI MĖTA
Tibeto Likim..
vesti reikalingas krašte re- sai ir kraunami, kaip ant to Robertą School aud.tonją mi‘nž iš Do,.chesterio. Su
Žalioji Meta (Varlia„
,
formas.
kuinio. kur:., veža. O mes mo- vasario 11 d., 2 ,'į,P<>.Pre<did7liu‘p^kim7‘š‘i''soH^i
metė) yra ir buvo
Tibeto Dalai Lama (vy
APSIV
ĖDIMAI
kame ir net murmėti nedrįsta tų susirinko. virs 220 zmo-;
k)
,.
.
vartojama per šimt
mečius kaipo naminė
riausias kunigas) veda de- ^„ados Karo Pajėgos me, ba mes vieni.
mų. Minėjimą
atidarė
.r]iauiies kuriniu L kuliuo; raiokau cvvemmo
gyduolė.
Žalioji Mė• i- •
jt
j.'HdUUic^ nuliniu uz nuliui^ • Paic.škau
ervvenimo «irautf<
draugo, nuo 43
rybas su Kinijos komunis
Nepigesnis mums gyvenimas •
yra gera nuo šla
ar vienaTt
iš publikos didepumo susilaikymo ir
tais dėl Tibeto autonomijos' Kanados vyriausybė pa- ir visokiais kitokiais atvejais. vALT
nori ra
skyriaus pirmininkas lių plojimu. Jai akompana-'mabs gyvenimo prašau atsiliept!
nuo karščiavimo šla
Kinijos ribose. Kinų komu- siūlė parlamentui išleisti Imkim butus. Dvigungiai gy J. N. Turauskas. Įnešus
pumo kanale.
Gerai
*
...šiuo adresu:
Žaliąją
Mėtą
gerti
patogiai,
jiems
ir
lova
pa

vena
vo
M
r.
Kaupas,
taip
pat
iš
Stella
Radzinek.
nistai siūlo Dalai Lamai ti-. ginklavimosi reikalams per
nuo nereikalingų vėAmerikos ir Lietuvos vėlia Dorchesterio. Toliau moki
82 Second St.,
klota
ir
stuba
iššluota
ir
šiltas
Y'ra taipgi sakoma, kad ji
kvbinę laisvę, bet reikabu- artimiausius 3 metus $5,Elizabeth, N. J.
vas, buvo sudalytas srarbės nę Irena Freimanaitė pade
gera nuo akmeninės ir vandeninės
maistas
paruoštas.
G
iTicS?
Mes
ja vidaus politikos kontro-.000,000,000 dolerių. Ka
ligų, nuo vidurių išpūtimo ir nuo
prezidiumas iš Cambridge
kenksmingų gazų viduriuose, nuo
lės. Kinų armija stovi Ti-! riuomenės skaičių vvriausy- “amžini burdingieriai.” nors miesto majoro Mr. Ciane ir klamavo eilėraštuką už ką
traukimų, sukimų ir visokių nesma
GRAŽUS KOSTIUMAS
ir negauname. Gyvena
gumų viduriuose. Pasidaryk arba
,
..
.
x jai publika smarkiai plojo.:
beto teritorijoj, bet sostinės bė siūlo padidinti iki 115,- burdo
me mažuose kambarėliuose, o visų draugijų raktųjų at-|Užb^ įme Mrs A
tos iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik
dar neužėmė. Dalai Lama'000 vyrų, bet daugumas pi- už juos mokame, kaip už čielą
nori. Svaras šitos Mėtos kainuoja
stovų.
Pim.n.rįas l«>'-lkantienė (t|.emtinė) menB.
$2.00, o pusė svaro—$1.00. Prisiuniš sostinės pasitraukė, bet nigų bus išleista moderniš- butą. o tie gerieji šeimininkai,
čiam į namus.
rezoliucija, kun butą)
pa(]ekIamav0 Stasio'
ir jis tebėra Tibeto tento- kam kariuomenės apginkla- kurie laimingai poroje gyvena, skaitė
ALEXANDER’S CO.
visų vienbalsiai iširta, si
ej,ėraštį ..Rovoj
rijoj. Derybos tęsiasi.
irimui ir aviacijai.
mums ir valgyti išsivirti savo rezoliucija bus pasiųsta ata- Santvaro eilėrašti*
414 W. Broadaay
J
Soath Boston 27, Mass.
kambarėlyje draudžia.
Sako. tinkamiems valdžois parei Už Laisvę.” Mrs. Daukan
tienė susilaukė iš publikos
stubą nepaškudyk, o valgyle eik
gūnams.
,
NUO U*SISEN£JUSIŲ, ATVIRŲ
karštų aplodismentų.
į restoraną. Mes taip ir daro
Po rezoliucijos, pirminin Su šiuo buvo baigta pro
me. bet nesiskundžiame. ba ka
Skaudžių Žaizdų
kas
pakvietė miesto majorą grama.
da išgirstame, kaip “laimingie
Meninės
progra

IR ODOS LJGŲ
sidėjo
iš
mažutės
Serbijos,
o
Dėl Korėjos Konflikto
Tie, kurie kenčia nnc SENŲ, ATkada Belgija buvo užpulta, jis ji” savo šeimyniškas sąskaitas tarti žodi. Mr. Ciane savo mos asistentu buvo J. Am-i
į VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie
Sakau “konflikto.” nes prezi- staiga išsiplėtė, įtraukė Angli- suveda, tai mums širdys iš Įdomioje kalboje džiaugėsi brozaitis, gabus lietuvybės
! negali rainiai sėdėti ir naktitnia
, miegoti, nes jų užsiser.ėjusios žaiadentas Trumanas nesenai sakė, ją o vėliau ir musų šalį. Ant- džiaugsmo šokinėja, kad mes savo ribose gyvenančiais veikėjas ir organizatorius.
1 dos niešti ir skauda. Kad pašalinti
kad Amerika “jei reikės, tai rasjs pasaulinis karas prasidė- vieni ir niekam atskaitų iš sa lietuviais, kaip pavyzdin
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną,
atvirų ir skaudžių zaizdų, uždėkite
kariaus,” iš ko seka. kad Kore-jo
Lenkijos, nors to karo vo griekų neprivalome duoti.
Per
minėjimą
surinkta
gais Amerikos piliečiais ir
LEGULO Ointment. Jų gydomoa
Tai ve. geraširdžiai, kurie darbščiais, sąžinirgais žmo aukų dėl Lietuvos laisvini
jos karas dar nėra tikrasis ka- pirmieji kruvini pranašai jau
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
ras. nors musų šalis jau sudėjo pasireiškė kruvinajame Ispani- mus užjaučiate, atsiminktėe pa nėmis.
mo
$78.89.
Šios
aukos,
su

Pereidamas i da
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią
ten apie 50.000 aukų.
įjos “pilietiniame” kare. Trety- tys savo bėdas ir pasipasakoki
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
bartinius pasaulinius politi jungtos su kitomis ALT
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISL
'sis
karas, po musų akimis, pra te. kokias “laimes” jus gyveni- nius Įvykius, jis .žakcenta- skyriaus surinktomis auko-j
Taipgi pašalina perštėjimą ligos
Dėl Korėjos konflikto visuo
me
turite,
o
tada
pamatysime,
sideda mažoj ir tolimoj Korevadinamos ATHLETE’S FOOT, su
menėj eina visokie gandai ir
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą
kas ko turi gailėtis. Viską su vo, kad Amerik s Jungti mis, bus pasiųsta ALT cen
...
..
,
•
••
joj,
o
iš
jos
kas
žino.
kur
jis
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
spekopmai. kaip jis baigsis ir J
. •
trui.
Aukotojų
pavardės
li

nės
Valstybės
nėra
niekuo

dėjus į krūvą, aš manau, kad
11v
*
1
nncui
plėsis
ir
kokias
salis
įtrauks?
toti nno džius’ančios ir nuskilusio*
kokios bus to konflikto pasek- 1
odos. Jos yra geros gy
mes turėtume lieti ašaras dėl met pamiršusio? Lietuvos aukų sumos bus paskelbta
mės. Aš manau, kad į Korėjos! Korėjos kare, kaip ir Ispaniduolės nuo visų išvirši
spaudoje.
dvigungtų liūdno ir pajungto kaipo valstybės eikalų ir
nių odos ligų. LEGU
įvykius ro'kia žiūrėti, kaip į jos kare. eina ginklų 'išbandyJ. S. Aras.
LO Ointment suteiks
gyvenimo, o ne tie “laimingie kada pribręs laikas.—o tas
trečiojo pasaulinio karo įžan- mas, bet pats karas yra aprėžjums pagelbą nuo nu
ji” dėl musų pinigų verkšlenti. laikas nebetoli.—visuomet
vargusių, perštamų ir
gą. Taip rodo visi faktai. Nors tas. Ten matome keistą reiškiniežiančių kojų. J-egulo
Beje. dėl tų pinigų. Aš dar parems atsistatančią Lietu
ir šiurpu pamanyti apie tretįjį nį. kad kinų komunistai puola nesu girdėjęs, kad laimingieji
Ointment yra parduo
HARTFORD, CONN.
damas po 75c., $1.25 ir
vos valstybę. Jo kalba bu
karą. bet nedera užsimerkti!Jungtinių Tautų jėgas, bet puo$3.50. Pirkite vaistinėse
ženočiai butų savo pinigus nu vo sutikta ir palydėta karš
apylinkėse ir
prieš faktus, kurie patys lenda la ne visomis savo jėgomis: jie
Sausio 21 d. čia Tėvynės i Puikus vasarinis kostiumas Chieagoj.
sinešę į aną pasaulį pas Petrą
Milwaukee, arba siųskit
; akjs.
{veik visai nemeta į mušius oro
tais
plojimais.
)
ir pas jį padėję į banką. Kai
Mylėtojų Draugija buvo sv- tinka \isiems metų laikams pinigus į LEGULO.( 1l-l
|e-X. 2.
Pirmas pasauKnis karas pra- pajėgų, nors iš rusų galėtų
jau ateina mirtis, tai ji lygiai
4M7 W. 141h .Street.
Sekantis prabilo i susirin ruošusi Klaipėdos atvadavi ir gražiai papuošia.
CICERO 50. ll.L
smaugia laimingą ir nela’min- kusius knygnešio -unus. ne- mo paminėjimą.
Tai gal
ga. viengungi ir sujungta, ir pnklausomos I.if.uvos lai- pirmas toks minėjimas bu
kam mirusiojo pinigai tenka,
vo šiame mieste. Publikos
SUSIVIENIJIMAS LIETIj VIŲ
mirusiam nei šilta nei šalta, ba ku buvęs seimų atstovas K buvo nemažai, nors oras pa
tie pinigai jo visvien nešildys. Bielinis. Jis savo kalboje
AMERIKOJE
sitaikė gana blogas. Pro-'
— arba —
Viską apsvarsčius aš ir sa nupiešė išblaškytą !*> pa
grama
buvo
neilga,
bet
ido-į
Kaip Kaukazo Rnzbaininkas Pasidarė
Didžiausia ir Turtinfiauaia Lietuvių
kati: ačiū už užuojautą, bet ap saulį lietuvių būklę ir par
mi.
Kalbėio
p.
Sereika,!
eigą savo tauta: ir valsty
Rusijos Diktatorium
Organizacija Pasaulyje
sieisime ir be jos.

KorespondencijoS

PAIEŠKOJIMAI

KAS MUMS RAŠOMA

j

JUOZAS STALINAS

VIENGUNGIS.

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500 04X1.00.

Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdramlų
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose dalesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimao.
Tapk Susivienijime nariu Ir prlraiyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopų arba j Centrą ad te
UTHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA
S07 ĮW. JO*

Y«* *>

B* Y«

Chicago. III.

MUSŲ SKAITYTOJAMS
ANGLIJOJ
Pranešam, kad musų skai
tytojai Anglijoj gali atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio” atstovą šiuo adresu:
Mr. A. žamžiekas.
26 Devonport Rd.,
London 12 W.
Pas jį galima ir naujiems
užsisakyti “Keleivį.” Angli
joj “Keleivis” kainuoja me
tams tris ir pusę dolerio.
“Keleivio” Adahitetracija.

bei, primindamas visiems, taip pat kalbėjo TMD pir-1
kad dėl Lietuvos atvadavi mininkas p. Chase. Vėliau :
mo privalome kiekvienas be mergaitės pašoko keletą i
išimties kovoti, ners tai ko tautinių šokių.
vai ir gyvasties kaina butų Buvo renkamos aukos
reikalinga, ši kalba buvo klaipėdiečiams tremtiniams
išklausyta su dideliu susi einantiems mokslą Vokieti-!
domėjimu ir susikaupimu. joj. Surinkta 80 su viršum !
Paskutiniuoju kalbėjo J. dolerių.
Audėnas, nepriklausomybės Pažymėtina, kad musų
laiku buvęs žemės ūkio mi- atvykusios iš tremties lietu
nisteris. Jis nušvietė prieš vaitės yra ant visko gabios, ’
karinės Lietuvos kuky že‘ tik ne aukų linkime. Nors
mės ūkio politiką ir dabar jos labai gražiai išrodo tau
tinį bolševiku nuteri >tą ir tiškai apsirengusios, bet auišniekintą Lietuvos ūkį ir įkas renkant taip lėtai darukininką. Jis d-omžirnis buojasi, kad jau ne pirmą
apibudino dabartinę lietu-kartą teko matyti kaip ne-

Tokią brošiūrą yra parakęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystes, 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. iv«-tų ir var
du nurodymais.
Paskutiniais laikais plinta gardai, 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?

1

Erošiuri? didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
S«rth Boston 27, Ma

Puslapis Aštuntas

Nr. 8, Vasario 21, 1051

KELEIVIS, SO. BOSTON
GRĮŽTA DARBAN

JAUNAS VAIKINAS
IŠGELBĖJO 5 VAIKUS

į stotį VVBMS, Lithuanian
-------Program, 35 Court St., BosPirmą kartą Bostone dai-į ton, Mass., o biznio reikanuos buvusi operos daini lais rašykit ofiso adresu:
ninkė Juzė Augaitytė, kuri 502 E. Broadvvay, So. Bos
atvažiuot iš Philadelphijos ton 27, Mass.
dalyvauti Lietuvių Radio
Steponas Minkus.
Korp. 17 metų sukaktuvių
koncerte ir šurum-burum
pirmą sekmadienį po Vely Ar Žinot Kur Ką Gauti!
kų, balandžio 1 d., 3 vai.
Mei pranešam, kad turime BQ
krautuvėj visokių mašinų i$
po pietų. Koncertas įvyks sų
randavojimui. kaip tai Floor San
Gavin Mokyklos salėj, kam ders, Wall Paper Removers, Boat
ir kitų. Taipgi turime vi
pas Dorchester, F ir 7-tos Sanders
sokių pentų, varnišių, sienoms po
plumbing, elektros reikme
gatvės. Šurum-burum po pierių,
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės
koncerto įvyks S. B. Lietu
Sq. Hardvvare Co.
vių Piliečių Klubo viršuti Flood
A. J. ALEKNA. Prop.
nėj salėj, 5 vai. popiet.
628 E. Broad»ay.
So.
RADIO ŽINIOS

Roxburietis 'John Atkinson, 18 metų vaikinas, šį
į pirmadienį išgelbėjo iš tik
ros mirties penkius vaikus,
kurie šliaužiodami Scarboro pi-udo ledumi įlūžo ir su
krito į vandenį. Vaikai nuo
6 iki 11 metų amžiaus butų
nuskendę, bet J. Atkinson
juos ištraukė iš šalto van
dens, jis pralaužė ledą, pa
sidarė "kanala” ir vaikus
išvilko į pakraštį. Pribuvęs
Milicijos ambulansas vaikus
ir jų gelbėtoją nuvežė į li
goninę.
Jaunas gelbėtojas važia
RADIO PROGRAMA
vo dviračiu pro prūdą, ka
da jis pastebėjo vaikų ne
Lietuvių Radio Korp. ra
laimę ir, ilgai negalvoda dio programa šį ateinantį
mas, puolė jų gelbėti.
sekmadienį per stotį WBMS
1090 kil. (netoli VVBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
IŠVYKO J FLORIDĄ
te bus sekanti:

BOSTONIEČIAI IŠKILMINGAI PAMINĖJO
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ

Praeitą sekmadienį Bos- PILIEČIŲ DRAUGIJA
tono ir artimųjų apielinkių SKYRĖ STAMBIĄ AUKĄ
lietuviai, nežiūrint sukliu—-----rūsio oro, gausiai susirinko V asario 15 d. savo mėnei So. Bostono High School siniame susirinkime South
didžiąją auditoriją paminė- Bostono Lietuvių Piliečių
ti Lietuvos nepriklausomy- Draugija aptarė Lietuvos
bės paskelbimo sukaktuvių, nepriklausomybės minėjimo
Tel. SO 8-4148
Prisirinko apie 1,200 žmo- reikalą ir nutarė pritarti dinių ir perpildė didelę sve- rektorių pasiūlymui skirti;
tainę su kaupu. Matėsi se- Lietuvos vadavimo reikaTeL SO 8-2805
nų ir jaunų žmonių, čia gi- lams 100 dolerių auką.
DAKTARAS
musių ir naujųjų ateivių. Prieš tą pasiūlymą niekas
J. L. Pašakarnis
Šventės minėjimo svar}. nekalbėjo, nors pakampiais
"
buvo
girdėti
visokių
“
kriti

OPTOMETRISTAS
blausioji dalis buv S. SanStreikuojantieji gelžkeliečiai baigia streiką ir grįžta prie
tvaro parašyto
veikalo, kų.” Auka buvo Įteikta
Ofiso valandos:
darbo Chicagoje.
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
vaizdų iš Lietuvos laisvės praeitą sekmadienį masi
Seredomis:
niame
Lietuvos
nepriklau

kovų perstatymas. Keliuo
Nuo 9 ryto iki 12 dieną
Musų laikraščio skaityto 1— Muzika.
'VVATERBURIS DAVĖ
se vaizduose buvo parody somybės minėjime So. Bos- SEKMADIENI MIRĖ
ja Mrs. M. Galinienė, se 2— Dainos.
447 Broadvvay
JONAS BRATENAS LIETUVOS REIKALAMS niau gyvenusi So. Bostone,
tas spaudos draudimo lai tono aukštojoj mokykloj.
SO. BOSTON. MASS.
3— Fleitistė Mary Plevo2,300 DOLERIU AUKŲ o dabar brocktonienė, vasa kiutė iš Sc*. Bostono.
kotarpis, paskui tuoj per
Sekmadieni, vasario 18 d
šokta prie kovų už nepri Norwoodas Minės
rio 11 d. išvyko į Floridą
4— Smuikininkė A 1 i c e
savo namuo#e Doltheiteie Vasario 18 d. Lietuvos kuriam laikui pas savo sū Plevokiutė iš So. Bostono.
klausomybę 1919 metais, Lietuvos Nepriklausomybę savo
Tel. AV 2-4026
,. . ~ ~
.
'mirė Jonas Bratenas, senas nepriklausomybės
______
minėji- nų Viktorą Galinį, į St. Petoliau pavaizduotas didysis
5— Magdutės Pasaka.
. mac jlvnį* ,vasa!10 j“? Į South Bostono, o paskutiniu mas praėjo gražioj nuotai- tersburg. Malonaus poilsio.
Dr. John Repshis
lietuvių trėmimas į Sibirą ,
. orvtoodo Lietuuų
Dorchesterio gvvento- koj. Aukas dėjo vietos or
Po programos prašome
1941 metais ir poroj vaizdeLIETUVIS GYDYTOJAS
iaukes 74
•
~ ■ir paskiri asmeparašyti laiškelį ar atvirutę
ias._ su
sulaukęs
74 metų
metų amam- ganizacijos
lių buvo parodyta Lietuvos liečiu Bendrovė rengia *savo ias
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
Stambiausias aukas Mirė Sofija Jagminienė
išlaisvinimą ir laukiama: >aleL 13 St- George Avė., žiaus. Velionis paliko di- nys.
nuo 10 iki 12 ryto
laimingesnis musų tautos Lietuvos nepriklausomybės deliame liūdesyje žmoną sudėjo T. Matas ir P. VileiGeriausia vaikams dovana —
495 COLUMBIA ROAO
gyvenimas. Veikalo pasta minėjimą. Kalbės buvusis į Mortą (Vileišytę), sūnų Po-i šis, kiekvienas po 100 do- Vasario 10 d. Dorcheste
vaikų mėnesinis žurnalas
arti Upham’s Corner
Lietuvos
ministeris
Juozas
vilą ir dukterį Anelę Janus- lerių.
Tremtiniai atnešė re mirė Sofija Jagminienė,
tymui vadovavo aktorius
DORCHESTER,
MASS.
sulaukusi 77 metų amžiaus.
Henrikas Kačinskas, o mu Audėnas, dainuos dorches- kevičienę. Bostono lietu 1,048 dolerius aukų.
terietė dainininkė Valerija viams gerai žinomą muzikę Minėjimui ir meninei da Palaidota vasario 13 d.
ziko Jeronimo Kačinsko ve įBarmienė.
damas parapijos nemato Į džia 3:30 Minėjimo pra- ir visuomenės darbuotoją. liai vadovavo ALT sky Naujosios Kalvarijos ka
Velionis Jonas Bratenas riaus pirminninkas A. Alek- puose.
mas choras lydėjo vaizdus Kviečiami val. po pietų,
DR. D. PILKA
Kaina: A mari k oje $3.00: kitur—$3.50
dalyvauti
visi
paėjo
iš Šalnių kaimo. Bir sis. Kalbėjo miesto majo
gražiomis dainomis. Vaidi
Pinigus Ir užsakymus siųskite:
1 Od 4
Ofiso Valandos:
ir apielinkių lie- žų apskričio. Jis per eilę ras Shneider, šerkšnas, K. Velionė paliko sūnų Juo
EGLUTt, P. O. Box 22.
nimas į žiūrovus padarė la Nonvoodo
7
iu a
Ir
Montello $tation, Brockton 68. Mass.
tuviai.
metų buvo musų laikraščio Bielinis ir Vale L'niversiteto zą. dukteris Mrs. A. Stickbai gilų įspūdį tiek vaidin
546 BROADWAY
or ir Mrs. Eva Cassell, broskaitytojas. Pašaivotas pas prof. R. Lemkin.
tojų širdingumu, tiek ir sa
—
» a ao
BO. HUBIun, MnSS.
Draugų Kropų Sukaktuvės
Kambarys
Zaletską. So. Bostone. Lai-, Pridėjus įžangos rinklia- į Balutį ir seserį Dargrai- Išsinuomuoja
vo neįprastumu. Dailinin
p
Telefonas: SOUth Boeton 1SSO
dotuvės įvyks šį trečiadienį j vą Waterbury sukelta viso nienę. Mirusioji buvo ilga Išnuomuojamas penkių kambarių
ko Andriušio pieštos deko
metė “Keleivio” skaitytoja. butas. Kreipkitės telefonu SO 8Vasario 13 d. musų laik iš šv. Povilo bažnyčios, 9 2,300 dolerių.
racijos daug prisidėjo prie
9073 nuo 5 iki 6 vai. popiet.
(8)
Įspūdingesnių veikalo pa raščio seni ir ištikimi skai vai. i-yte.
Giminės taria ačiū vi
A. J. NAMAKSY
tytojai.
south boston iškiai Velionio šeimai didelio
Moterų Whist Party
statymo.
siems
dalyvavusiems
šerme

VAISTAS “AZIVA”
KKAL ESTATE A INSURANCB
Kaip kasmet. Vasario še Jurgis ir Antanina Kropai liūdesio valandoje reiškame
nyse ir palydėjusiems ją į
minėjo
savo
vedybinio
gy

1— Vaistas nuo nudegimo šr
409 W. Broadvray
širdingos užuojautos.
Dorchesterio Moterų Klu amžinąjį poilsį.
šioliktosios minėjimo proga
venimo
35
metų
sukaktu

nuo
nušutimo vandeniu.
SOUTH BOSTON. MASS
bas rengia šaunią \vhist pabuvo daromas aukų rinki
Office Tel. SOboston 8-0948
2— Vaistas nuo atdaru žaizdų
rę šį šeštadieni, vasario 24
mas. Svetainėje surinkta ves. Ta proga gausus drg. Arlingtono Mergaitės
$7 ORIOLE STREET
—mostis.
Žudikas Tebeieškomas d.. Dorchesterio L. P. Klu Streikuoja 70,000
$1.997.50. Ta suma dar šiek Kropų draugai suruošė iš
Weet Roxb«ry, Mm
Tel. PArkway 7-0402-M.
Audyklų Darbininkų 3— Akių vaistas.
bo patalpose. 1810 Dorches
tiek padidės, kai suplauks kilmingą jų sukaktuvių mi
4— Vaistas nuo kojų niežėji
nėjimą.
Policija dar nesusekė, ter Avė. Pradžia 7:30 vai.
atskirų asmenų ir organiza
pirštams, tarpupirštėms ir
Draugai
Kropai
yra
veikTekstilės darbininkų uni mo,
kas nužudė jauną Arlingto vakare. Visi kviečiami da
cijų pažadėtos aukos.
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
1 lųs visuomenininkai, dirba no mergaitę, Ethel Ellard, lyvauti. Bus gei-ų dovanų ja (CIO) praeitą savaitę papirštėms.
5— Vaistas nuo galvos niežė
Minėjimui vadovavo ALT organizacijose ir šalpos kuri buvo atrasta savo na- ir gardžių užkandžių,
išvedė į streiką 70,000 vilnų jimo.
Dr. J. C. Seymour
skyriaus pirmininkas Jonas darbą, jie išaugino puikią muose žiauriai subadyta;
audinyčių darbininkų dėl 6— Vaistas nuo kosulio. Greit
Rengėjos.
(LANDŽIUS)
Kasmauskas. Kalbas pasa šeimą ir užpelnytai susilau peiliu. Policija apklausinė------------------------uždarbių pakėlimo. Daugu pagelbsti.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
kė adv. Petras Viščinas iš kė
širdingo
pagerbimo, jo mergaitės gimines ir da- Paminėjo F. Kiršos Sukaktį mas
streikuojančių yra 7— Vaistas nuo inkstų skau
Vartoja vėliausios konstrukicijos
Brocktono, Lietuvos garbės ypač iš buvusiųjų tremtinių, bar vėl pradeda iš naujo
^Naujosios Anglijos audyk dėjimo.
X-RAY Aparatą
konsulas Bostone adv. A. kurių rėmimui drg. Kropai tardyti užmuštosios mergai Praeitos savaitės gale ne- lose.
Reikalaukite šitų vaistų pa
Pritaiko Akinius
žymėtais numeriais. Kaina už
O. Shallna. latvių atstovas yra daug dirbę ir aukavę.
VALANDOS:
nno 2-4 nuo 7-8
tės “draugus,” kurių ji tu- mažas būrelis bostoniškių
Dr. Grienius, adv. J. J. Gri
Draugai Kropai iau nuo rėjusi daug. Policija sako, draugiškame pobūvyje pa- Šią savaitę unijos kalbė kiekvieną numerį $1.00. Pini
534 BROADWAY,
galius perskaitė gubernato 1910 metų skaito “Keleivį* ” jog nesą abejonės, kad kai- minėjo poeto Fausto Kir- tojai sako, kad streikas ga gai, čekis ar money orderis iš
SO. BOSTON, MASS.
(51-1)
bus greitu laiku baigtas, jei kalno. Adresuokit:
riaus P. A. Dever prokla į ir ne tik skaito, bet užrašo
cr tasis jau buvo policijos a p- šos 60 metų amžiaus sukak- Washingtonas sutiks duoti
Joseph
Machinskas
maciją, adv. A. Young per laikraštį ir savo giminėms klausinėtas, bet kol kas tuves. Poetas jau dveji
DR. G. L. KILLORY
295 Silver Street
skaitė rezoliuciją anglų, o užjūriuose ir Pietų Ameri įtariamų daug. o kaltinin- metai gyvena Bostone, kur leidimą pakelti vilnonių au
South
Boston
27,
Mass.
18 Tremont SL, Kimbal Buiiding
deklų kainas, kad darbda
adv. B. Kalvaitis lietuvių koj.
Kambarys 205
kas vis dar neišaiškintas. jis atvyko iš tremties.
viai galėtų patenkinti dar
BOSTON. Tel. LA 3-2371
kalbose.
PARSIDUODA
GYVENS
MATYS
arba: SO 6-2044-J
bininkų reikalavimus. Da
Minėjime pasirodė Gabi
lavkia vyro
SPECIALISTAS
KRAUJO, INKSTŲ
bar darbdaviai sako. kad Senas So. Bostono Lietuvių
jos Choras, vedamas muz.
Dideli Karo Užsakymai
IR NERVŲ LIGŲ
jie negali patenkinti darbi Piliečių Draugijos Namas, I>aro Kraujo Patikrinimą S»"t»okal
J. Dirvelio, su keliomis liauN. Anglijos Pramonei
Jei Keikia. Duoda Pencillino
ninkų reikalavimų, nekel turis randasi prie 309 E St..
dies dainomis, ir p. O. IvašVALANDOS:
darni išdirbinių kainų, o South Bostone. Kaina—$15,000.
kienės šokėjų grupė.
Massachusetts
valstijos
Nuo
9 iki 6 kasdien.
Kreiptis į South Bostono Lie
Šventadieniais uždaryta.
kainų
kėlimas
esąs
uždraus
pramonės įmonės šiomis
tuvių Piliečių Draugijos valdy
Išsėdėjus visą laiką minė
tas. Unija mano. kad darb bą: 368 W. Broadway, South BORIS BEVERAGE CO.
dienomis gavo iš vyriausy
jime norėtųsi ateičiai pada
daviai lengvai galėtų pakel Boston, Mass.
bės įvairių karo užsakymų
(?)
lyti vieną pasiūlymą. Gal
ti uždarbius iš savo išpustų
220 E Street, South Boston
už 62,865,677 dolerius. Vi
rengėjai galėtų tai t) sutvar
pelnų,
bet
darbdaviai
su
Pristato tonriką, vyną ir viso
so praeitą savaitę valsti
APSIDRAUSK NUO
kyti programą, kad per dvi
tuo
nesutinka.
Klausimas
kios rūšies alų baliams, vestu
jos pramonei duota 72 kon
LIGOS IR NELAIMĖS
su puse valandos ji butų
atsidūrė
Washinstone,
kur
vėms į namus ir sales.
(-)
traktai, o iš viso Naujosios
baigta. Kai programa per- •
Už $12 per metus gausi ligoje
«ią
savaitę
vilnonių
audeklų
Savininkas:
Anglijos pramonė gavo per
$25 pašalpos savaitei
daug ilgai užsitęsia, žmonių
kainų
klausimas
bus
per

savaitę karo užsakvmų už
JUOZAS ARLAUSKAS
Visais insurance reikalais
atyda atbunka ir paskui pa-'
žiūrėtas.
114,873.084 dolerius.
Telephone: SO 8-3141
kreipkitės į:
(n35)
ti geriausioii programa da
arba namuose, 1650 Columbia
BRONIS KONTRIM
rosi neįdomi.
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8Dorchesterio Klubo
Geriausias ir plačiausias
lietuviškai angliškas,
angliškai lietuviškas

Metinis Banketas

MUSŲ PADĖKA
Mažiukė. 4 meteliu Carolyn
Juan
Purcell, iš Atlanta. Ga..
Musų 35 metų vedybinio
huvn
nuvežta į Mayn ligoni
gyvenimo sukaktuvių protfa
Kochester. Minn. Tėvai
malonus prieteliai S. Moc- nę,
manė. kad mergytei reikės
kai, S. Minkai, Pulkaunin išpjauti akutes, arba ji mir
kų šeima ir kiti mus prisi sianti nuo vėžio akyse. Dak
minė brangiomis dovano-, tarai patikrinę sako. kad
mis ir širdingais žodžiais.' mergytė gyvens ir matys, jai
Už dovanas, vaišes ir šir net nereikės nė operacijos.
dingus linkėjimus tariame Mažikė ligonė, pasipuošusi
visiems musų nuoširdų ačiū. puikia kepuraite, nutraukta
Jurgis ir Antanina Kropai. vykstant j ligoninę.

Dorchesterio L. P. Klu
sas rengia šaunią metinę
vakarienę sekmadienį, kovo
(March) 4 d. savo klubo
patalpose, 1810 Dorchester
Avė. Vakarienės pradžia
5:30 vai. Klubo nariai ir
prieteliai maloniai kviečia
mi atsilankvti, šeimininkės
paruoš puikią vakarienę, o
rengėjai pasirūpins ir kito
kiais malonumais.

Mrs. W. N«»lon su dviem
vaikučiais taukiu vyro grįž
tant iš Korėjos. Vyras buvo
išvykęs f Korėją ir ten norėjo
įstoti į armitf- kad įrodžius,
jog jis nėra joks “subversyvis.” kaip «P'e J! kaimynai
leido paskatos.
liet armija
jo nepriėmė dėl blogos svei
katos. žiro"*' armijos dak
taru sprendimas visiškai pa
tiko.

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

Neįrištas $12. įrištas $14.
Gaunamas pas:

DR. D. PILKA
546 East Broadvray
So. Boston 27,

598 East Broad way
2414.
South Boston, Mass.
TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT
100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON
TeL SO 8-4149
Turim visokią vaistų. Siunčiam
net Europon. Kalbam lietuviikai. Patarnavimas mandagus;
kainos nebrangios. Gyvename

čia jau 20

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUSTYTOJAI
(Inrared

Moron)
Perkraustom
«a pat ir i to
Husas vietas.
Raugi priežiūra,
$26 BROADWAY,
SO. BOSTON. MAS8.
TaL SOuth Boatoa $-4611

