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Korėjos Centralioiam Fronte
Eina’Priešo Naikinimo’Mūšiai

Paryžiuje Prasidėjo Ministerių Atstovų Pasitarimai;
Amerikos Atstovas Dr. Jessup Sako, Bus Bandoma
Išsiaiškinti, ar Verta Ministeriams Susitikti;
Siūlys Svarstyti “Visus Esminius Ginčus”

Amerikiečiai Žengia Pirmyn; Užėmė Changpyong; Ki
niečiai Sutraukė 126,000 Vyrų Ruošiamam Puoli
mui; Purvas ir Priešo Sustiprinimai Sulaikė
Jungtinių Tautų Veržimąsi

Po kelių mėnesių susira- mos dienos posėdžių dar,
G. M. Darbininkų
Jungtinių Tautų jėgos
sinėjimų, keturių didžiųjų sako, neaišku, ar rusai rim-1
Uždarbiai Pakelti f5priešo
orejoj tęi,ia .sav,<? įalin«valstybių—Amerikos, Ang- tai nori keturių ministerių!
naikinimo ofensylijos, Prancūzijos ir Sovietų konferencijos, ar tik ban-!
,
vą, bet susiduria su vis d iGeneral Motors kompa-desnėmis
ježo .
.
Rusijos—užsienių reikalų dys “kalbėti pro langą” į
nija sutiko pakelt, savo ši
ait ^ušiai
cen.
ministerių atstovai susitiko propagandos sumetimais,
darbininkų
ir
tarnautojų
tia|iniame
Korcjos
f
ši pirmadienį Paryžiuje.
-------------------------uždarbius po o centus . va- kur amerikieži J7.ta divizi:
Ministerių atstovų pasitari- Senatas Balsuoja
landų. Tas uždarbių pake-'ja jr ^žusi ; -f
marf
mo tikslas yra įssiaiskinti, r
•
n
•
ar keturiems didiesiems mi- *
m Zt/f
urnas
,kant* darbo
j padarytas
r sutarties,
a prisilai,kun• pnmoji divizija nuvijo
pne-•
,
*3,
nisteriams yra prasmės su-------. ,kadj ,kas trys
a mene- , • kelias mylias.
“Voice of America” vasario 16 d. pradėjo perdavinėti programas lietuvių kalboje,
numato,
; ™_ Amensitikti ir bandyti aptarti ir, . Senatas, po ilgų diskusisiais uždarbiai vra na kelia kleciai leJ° i Changpyong
žinios skiriamos Lietuvos žmonėms. Paveiksle matome iškilmingą programos įtei
siais uždai biai via pakelia- miestą if pasistumėjo toIo.
gal būt, išspręsti ginčijamus
ginkluotų pajėgų komikimą
Lietuvos
astovui
Washingtone,
p.
Žadeikiui.
Iš
kairės
j
tešinę
stovi:
“
Voice
nu ar sumažinami žiūrintRai už įgi gay<
“Rytų-Vakarų” klausimus.
šį pirmadienį pradėjo
of America” šiaurės Europos skyraus viršininkas Robert A. Bauer, valstybės de
ar
Keturių didžiųjų valstv-'^a^suo^ svarstomą bilių
pragyvenimo iškasenai imto Hoengson miesto
partamento .Washingtone viešųjų reikalų Rytų Europos skyriaus valdininkas Jo
pakilo ar sumažėjo.
biu užsieniu reikalų minis- aPie šaukim3 1 kariuomenę
Jungtinių Tautų jėgų vy
seph Kolarek.tarptautinių transliacijų operacijų skyriaus viršininkas Alfred Puhan,
tenai vra posėdžiavę daugJaun^ ^'"1, sulaukusių 18
Lietuvos ministeris Jungtinėse Valstybėse Povilas žadeikis. tarptautinių translia
Kitos dvi didžiosios auto riausias vadas, gen. Mac
kartų:* 1945 metais Londo- ™etų amžiaus. Pagal da
cijų viršininkas Foy D. Kohler, Lietuvos vice-konsulas New Yorke Anicetas Si
mobilių
. X-,!
« kompanijos,
, ,
. Fordo Arthur,
1__ 1 savo
1-* • pranešime
1____ • sa1 •
ne, 1946 metais iš dvejų ,^ai^n- Įstatymą į kariuomutis ir valstybės departamento Washingtone Pabaltijo reikalų skyriaus viršinin
ir Chiysler, dabar tariasi suįk°, kad kiniečių komunistai
kartų Paryžiuje; tais pat men£ galima imti tik 19
kas Dr. Harold C. Vedeler.
•
automobilių darbininkų uni-icenh'aliniame fronte turį
metais New Yorke; 1947 metų sulaukusius vyrus.
jos atstovais dėl panašaus J sutraukę nuo 9 iki 12 šviemetais jie posėdžiavo Mas Balsavimas prasidėjo nuo
eciosios savo armijos
uždarbių pakėlimo savo žiu trečiosi
Jugoslavų Vadai
Amerikos Kraštai
kvoje ir Londone; 1948 me įvairių pataisymų ir papil Daug Komunistų
divizijų ir, matomai, ruo
darbininkams.
s* fo _ dymų.
tais jie susitiko Į • **
Perėjo Opozicijon
įspėja Rusiją Tarsis Washmgtone Vėliausiomis žiniomis, šia didelį kontrpuolimą.
nrivi ma____ i
_____
______
lį” posėdį Paryžiuje ir 1949 Vyriausybės atstovai ir
ginkluotų
pajėgų
vadai
se

Italų rašytojas, Ignazioį Belgrade masiniame susi- Visų pietinės ir šiaurinės Fordo, Chryslerio ir Pack- Mušiai Korėjoj eina be
metais ministeriai bandė
kompanijos sutiko pa nusveriamo laimėjimo. JT
susitarti Paryžiuje ir tais nate liudijo apie reikalą Silone, pats buvęs komu-1rinkime Jugoslavijos gene- Amerikos respublikų atsto- ard
kelti
darbininkų uždarbius jėgos siekia kiek galima
pat metais New Yorke. Bu skubiai priimti nutarimą nistas, sako, kad jau apie ralinio štabo viršininkas ge- vai susirinks kovo 26 d.
daugiau priešų išnaikinti ir
vo eilė susitikimų ir Jungti apie jaunų vyrų ėmimą į 10,000 Italijos komunistų nerolas K. Popovič įspėjo Washingtone. Posėdžiuose G. M. pavyzdžiu.
nesiveržia užimti teritoriją.
nių Tautų organizacijos po kariuomenę ir užtikrinti atsimetė nuo Maskvos “li- Rusiją nežaisti su ugnimi, dalyvaus visų respublikų
Šią savaitę centraliniame
ginkluotoms
pajėgoms
už

sėdžių proga.
nijos” ir pasekė Valdo nes Rusija “nėra neįveikia- užsienių reikalų ministeriai. Reikalauja Kurti
fronte amerikiečiai kaujasi
Didžiųjų valstybių atsto tenkamai vyrų.
Magnani ir Aldo Cucchi, ma,” kaip nebuvo neįvei- Prezidentas Trumanas kon- Jungtinių Tautų Legioną 28 mylios nuo 38-tos para
vai jau keli metai tariasi Pirmame balsavime laimė kurie pasitraukė iš partijos, kiamos ir kitos didžiosios ferencijos atidarymui pasalelės. Kautynes trukdo di
apie taikos sutarties sura jo vyriausybės pasiūlymas Bruzdėjimas ko m u n i s t ų galybės, kurios siekė visą kys prakalbą.
Amerikos
atstovas
Jung

delis purvas ir kalnuose
šymą Austrijai. Ministerių imti karo tarnybon 18 me partijoj eina gilus ir apima j pasaulį pavergti
tinių Tautų organizacijoj šviežiai iškritęs sniegas.
Amerikos
respublikų
atatstovai darė tuo tikslu 258 tų vyrus.
plačias mases.
Jugoslavijos kompartijos stovu pasįtaiimas turės tik- iškėlė reikalavimą, kad ta
posėdžius, bet taikos sutar
f bendro
imo. organizacija tuoj imtųsi
Kautynėse visą praeitą
Italų kompartijos pirmi senas vadas. Mose Pijade glo a
♦
omo
not
-mitinrrn
coLu
L"Qf1
.
*
_
_
.
.
_
_
ties Austrijai nepajėgė su SIŪLO STIPRINTI
ninkas, Palmiro Togliatti, tame pat mitinge sakė, kad si ir ginklavimosi klausi kurti “Jungtinių Tautų Le savaitę dalyvavo daugybė
rašyti.
“AMERIKOS BALSĄ’ grįžęs iš Rusijos, pavadino Vakarų valstybės labai gy mus, o taip pat bus aptarti gioną,” karišką pajėgą, ku lėktuvų, kurie įvairiausiais
Amerika ir jos sąjungi
Magnani ir Cucchi “utėlė vai yra susidomėjusios Ju ir ekonominiai mobilizaci ri galėtų eiti tarptautinės ginklais priešą naikino.
ninkės, Anglija ir Prancūzi Prezidentas
Trumanas mis geros veislės arklio kar goslavijos nepriklausomybe jos klausimai. Konferenci policijos pareigas. JT le
ja. Paryžiaus pasitarimuose prašo, kad kongresas tuoj čiuose,” bet Silone sako, ir, jei Rusijos satelitai ban joj, šalia 21 ministerio, da gionas susidėtų iš tautinių
siūlo, kad į didžiųjų minis paskirtų papildomai $97,- jei taip, tai Italijos komu dys ginklais pulti Jugosla lyvaus apie 250 įvairių eks kariškų dalinių, kuriuos at ATOMINIAI ŠNIPAI
NEW YORKO TEISME
terių konferencijos darbų 500,000 “Voice of Ameri nistų partija yra labai su- viją, Balkanų šalys gali
skiros valstybės pavestų
pertų.
tvarką butų įrašyti visi ca” programoms. Su tiek utėlėjusi. . . .
virsti kita Korėja.
Pa
Jungtinėms Tautoms: iš sa-j
klausimai, kurie Europoje pinigų “Amerikos Balsas”
našiai įspėjo rusus ir gen.
vanorių karių, kurie stotų Šį antradienį New Yorke
kelia nerimą ir gresia tai galėtų galingomis radio VYRIAUSYBĖS KRIZIS
Rankovic, politinės polici AMERIKOJE YRA
į JT legioną ii- JT jėgas su prasidėjo trijų atominių
kai. Azijos klausimai pa stotimis “apsupti” visą so PRANCŪZIJOJ TĘSIASI jos viršininkas, kuris sakė, 58,905,000 DIRBANČIŲJŲ stiprintų regionalinės sutar šnipų byla. Kaltinami Ju
liktų ateičiai spręsti, jei pa vietišką imperiją ir siųsti į
kad ginklų žvangėjimas pa
tys, pagal kurias atskiros lius Rosenberg, jo žmona
sirodytų, kad dėl Europos ją savo pranešimus įvai Prancūzijos prezidentas sieniuose nebaido Jugosla Cenzo biuras praneša, valstybės su savo karo pa Ethel ir Morton Sobel davę
Rusijos agentams slaptas
klausimų galima susikalbė riausiomis kalbomis.
V. Auriol pavedė sudaryti vijos žmonių, bet tik didina kad vasario mėnesį Ameri jėgomis padėtų agresijas žinias apie Amerikos ato
ti. Europoje skaudžiausienaują vyriausybę socialistų jų norą ginti savo nepri koje buvo veik 59 milionai sudrausti.
minių ginklų gamybą.
ji klausimai šiuo metu yra
ATEITIS TAMSI
žmonių dirbančių įvairiuo
partijos sekretoriui, Guy klausomybę.
Vokietijos padalijimas į
se darbuose. Maždaug toks
Mollet, kuris dabar veda
PADĖT EUROPAI
“Lietuviškas” Princas
dvi dalis, Austrijos neaiški
pat skaičius dirbančiųjų bu
pasitarimus su kitomis par Ekspertas Sako,
Ir Dolerių Princese
padėtis, Maskvos pavergtų
vo ir sausio mėnesį. Nors
tijomis. Vyriausybės krizis
Rusija Bijo Pulti vietomis gal dar ir bus lai
jų kraštų ginklavimas ir
Prancūzijoj iškilo dėl kata
Amerikos turtuolė, ketuginkluotos agresijos pavo
kino nedarbo, dėl dirbtuvių
likų ir radikalų negalėjimo
rius
kartus ištekėjusi, Bar
jus Balkanuose prieš Jugo
susitarti, kaip pakeisti rin Amerikos žymus moksli pertvarkymo, sako cenzo
bara Hutton, prašo Meksi
slaviją.
kimų įstatymą. Užsienių ninkas, Yannevar Bush, biuras, bet didesnis bedar
kos teismą duoti jai divor
Pinną posėdžių dieną Ru
politikos ir ginklavimosi Camegie Instituto pirmi bių skaičius niekur nenuma
są nuo “lietuviško” princo,
sijos atstovas A. Gromyko
klausimais
demokratinės ninkas, kalbėdamas sekma tomas.
Igor Trubeckoj, kurs su
pasiūlė, kad butų svarsto
partijos yra vieningos pa dienį sakė. kad Rusija šiuo
Lietuva neturi nieko bend
tarpu vengia pradėti karą
mas klausimas apie ištrau
žiūros.
Krepšinio
“
Fiksintojas
”
ra, bet nuo amerikoniškos
tik todėl, kad Amerikos
kimą svetimos kariuomenės
Traukiamas
Teisman
turtuolės
dolerių
nenori
atominės bombos gali pa
iš Vokietijos, kad lytinėj
skirtis.
Teismas vyksta
KARAS PRIEŠ LIGAS
siekti visus Rusijos pramo-,
Vokietijoj palikę “šiauri
New
Yorko
gemblerių
Cuemacava
mieste, Meksi
KORĖJOJ SĖKMINGAS nės centrus ir juos išdaužy
niai korėjiečiai”
galėtų
koj.
ti. Be to, tas mokslininkas meisteris, Salvatore T. Solbandyti visą Vokietiją “su
lazzo,
kuris
papirkinėdavo
Korėjos respublikoje dėl sakė, kad laikymas stiprios
jungti,” ar bent ją “neutra
Penki Milionai Dolerių
daugybės
pabėgėlių ir dėl kariuomenės Europoje taip sportininkus ir paskui da
lizuoti.”
lydavo
“
tikrus
betus
”
ir,
ži

Negrų Universitetams
karo veiksmų buvo pradė pat yra būtina taikos sąly
Vakarų valstybės pasiūlė
jusios plisti įvairios ligos. ga, nes viena karo aviacija noma, laimėdavo tuos be
tokią darbų tvarką: “Ap
John D. Rockefeller Jr.
Prieš tas ligas imtasi griež negali sulaikyti rusų puoli tus, dabar patrauktas teis
tarti internacionalinio įtem
paskyrė 5 milionus dolerių,
Da mo. Turint stiprią kariuo mo atsakomybėn už sporti
pimo priežastis Europoje,” (ien. Omar Bradley. jungti tų kovos priemonių.
ninkų
papirkinėjimą
ir
pub

kaipo
auką Amerikos negrų
baigti surašyti Austrijai tai nių štabu viršininkas, sako. bar Korėjos vyriausybė pra menę Europoje ir stiprinant
Buvęs senatorių. John Sher
kos sutartį ir aptarti prie kad “netikra” tarptautinė pa neša, kad ligų pavojus esąs karo aviacija su atominiais likos apgaudinėjimą. Jam man (’eoper iš Kenturky. liu universitetams paremti. Ne
mones, kaip atstatyti Vo dėtis gali tęstis 10 metų ir nugalėtas. Prieš raupus Ko ginklais, galima bus išsau gresia didelė bausmė. Bu? dijo senato komisijoj ir sa grų aukštųjų mokyklų fonir
krepšinio kė. kad atsisakymas siusti das (United Negro College
kietijos vienybę.
reikia būti pasiruošus ir gin pijoj buvo įskiepyti 12,000,- goti taika, nes nišai supras, baudžiąmi
Rusai jau pasiūlė, kad kluotis, nes tik taip galima 000 žmonių, prieš šiltinę— jog jie neturi jokios vilties sportininkai, kurie leisdavo kariuomenė į Europą “hutu tund) siekia sukelti 25 miministeriai turėtų tartis apie atbaidyti Maskvą nuo naujo ,13,000,000 žmonių, prieš karą laimėti ir pasidarys save papirkti ir padėdavo didžiausia musų istorijoj ka- lionus dolerių savo mokykpituliacija.'
publiką apgauti.
loms pagerinti.
cholerą—3,000,000 žmonių. taikesni.
“nusiginklavimą.” Iš pir- pasaulinio karo.

f

KELEIVIS, 50. BOSTON

Puslapis Antras

Xr. 10, Kovo 7, 1951

KARIAI PAVOJINGOJ TARPUKALNĖJ
-------- 7T-TT------ -~~

Darbininkų atstovai pro
testuoja prieš “didžiojo biz
! Kovo 5 d. P aryziuje susi- nio kliką,” kurios atstovai
Įtiko didžiosios ketveriukės užima įvairiose ūkio stabili
užsienių reikalų ministerių zacijos įstaigose sprendžia
I atstovai pasikalbėti apie mas vietas. Jie protestuoja
ministerių konferenciją ir į
. <>legaHzuotą plėšikavi
iapie tuos klausimus, ku- &
‘
mą
kainų stabilizacijos
riuos ministeriai turėtų ban srityje ir prieš neteisingą
dyti išspręsti. Jei atstovai uždarbių užšaldymo politi
susitars dėl ministerių dar ka.
bų
, tvarkos,
.
j.tada
... . turėsime
. . . Pasitraukimas iš ivairiu
da. y.eną d.dz.ųjų
,jkio konl|.,)Ifc jstai(į yra
įenciją, jei ne al1 Riaus l
darbininkų deMusų kareiviai Korėjoj eidami per priešo apšaudomą tarpukalnę, glaudžiasi prie kalno,
pasitarimas
bus tik 1pasini-! monstraciia.
&
..*
v:-,,,,,
į
.
visuomenėje
kad apsisaugojus nuo kulipkų
formavimas.
Lta demonstracija
j
* •• šukele
,-u diViVakarų valstybės jau yra delio susidomėjimo.
Laisvės Mobilizacijos
,
J
pasisakiusios, kad -u,-,
didžiųjų siems aišku, kad be darbir (lįUS I €OCVįĮ(tOJriaS'\‘Ą\įiix\)[ų ministeriai turėtų ninku bendradarbiavimo
-------'aptarti vokiečių ginklavi- ūkio ir karo mobilizacija
Vasario 16 d. “Voice of duodamos iš New Yorko Laisvės Mobilizacijos Va-im3- -vPač lytinėj Vokietijoj negali eiti sklandžiai, o to
sunkumą pakėlė Sovietai.”
“Vasario 24 d. Ieva Peron America” pradėjo perdavi- kasdien vienuoliktą valanUž tai Sovietų Sąjungoje (tikra ir teisėta diktotoriaus nėti kasdieną penkiolikos dą ryto ir Lietuvoje girdi- jus, savo kulminacinį tašką vykdomą bolševikiškoj ka- dėl taip pat yra aišku, kad
žmona), moterų organizaci mir.učių programą lietuvis- mos septintą valandą vaka pasiekęs Lietuvos nepri- nuomenes kūrimą ir Mask po demonstracijos vėl rei
viskas kitaip daroma, ten
jos priešaky, atėjo į prezi
klausomybės
paskelbimo vos “satelitų” ginklavimą. kės derėtis ir ieškoti kom
rai
į
Lietuvą.
re.
Transliacijos
siunčia

“atominė energija tik mokslo
dentūrą ir buvo oficialiai dik
mos tokiomis bangomis sukakties minėjimo metu, Dėl to klausimo kils nema promiso. Xuo kompromiso
reikalams naudojama. . . .” tatoriaus Perono priimta. Ie
Ta proga Lietuvos minis-į (kilocyeles): 21,650; 21,- bus vykdomas dar ir kovo žai ginčų. Kils ginčų ir dėl darbininkai neatsisako. Bet
Ir “draugas” Stalinas sa va prašė savo vyrą būtinai ceris Povilas Žadeikis, lydi21,570; 21,520; 17,- mėnesį, duodant progą ko pačios konferencijos pobū darbininkų atstovai yra nu
vo laiku amerikonams pa statyti savo kandidatūrą Į mas vice-konsulo Aniceto
džio. ar tai bus “užsienių sistatę išsikovoti sau lygias
850;, -17,780;
,
.
.
—
, —, 15,230;. 9,- lonijoms, iki šiol dar nesu reikalų ministerių taiybos” teises su stambiuoju bizniu
Argentinos prezidentus seka
reiškė, kad
šimucio, lankėsi pas tarp- 540 ; 7,250; 6,140; 6,080; spėjusioms užpildyti joms
miems šešiems metams.”
posėdis, kaip tai buvo ka nustatant krašto ūkiškąją
“Atominės bombos išrastos
'.autiniu transliacijų
transliaciiu sky- 11,630; 11,790; 9,700 ; 9,- numatytas vajaus kvotas.
Ponia
Ieva
Peron
savo
ir riaus viršininką Foy D. į
daise numatyta Potsdame, politiką mobilizacijos metu.
žmonių su silpnais nervais
615.
Paskirų asmenų aukos ar tiktai keturių ministerių
gąsdinimui. Tos bombos ne moterų organizacijos vardu Kohler, kurio jis buvo pa-Į
x
galės nulemti karo. nes jų la įteikė savo vyrui preziden kviestas išklausyti pirmąją) Skaitant metrais “Ameri nuolat plaukia į ALT cen susitikimas.
Raudonasis Kryžius
bai mažai yra.”
tui dovanų brangų laikrodį lietuviška programa.
kos Balsas” lietuviškai per- trą. Gaunama laiškų, ku Todėl nors ministerių at
.įduodamas vilnimis nuo 18 riuose pa^žadama kasmet stovai ir tariasi, bet visai Kovo mėnuo yra Raudo
Maždaug tuo pačiu metu, ir kreipėsi į savo vyrą šiuo
Po radio ekskursijos į: jkj 33 metrų ilgumo.
mokėti pastovią sumą Lie dar nėra tikra, ar patys mi nojo Kryžiaus mėnuo. Po
kada minėtosios enciklope trumpu žodžiu:
Lietuvą,
laike
priešpiečiui
tuvos laisvinimo reikalams. nisteriai susitiks naujam visą Ameriką šimtai tūks
dijos trečiasis tomas išvydo
“Generole! Mes pirmos ke
—L. G. K.
Iš stambesnių aukotojų, sa bandymui “taiką gelbėti.” tančių savanorių renka au
pasaulj, Sovietai minėjo liame jūsų vėliavą, gal būt, Plaza hotelyje Xew Yorke,
ministeris
Žadeikis
padėko-i
____________________
vo aukas betarpiškai pa O jei jie ir susitiktų, tai tai kas Raudonojo Kryžiaus
raudonosios armijos 33 me mes einame prieš jūsų va
jo visiems “Voice of Amersiuntusių ALT cent m i, pa- kos reikalas nuo to vargu veiklai paremti. Raudono
tų sukakti “Pravda” ta lia. . .
žvmėtini:
padalytų kokią nors pažan jo Kryžiaus veikla ypač yra
maršalo
rnroe-a
o— xDatalnino
--- x
Generolas gražiai oadė-!?£
VELYKŲ
svarbi karo metu, o dabar
*- - — _ tm. i. ga.
Konevo raštą apie raudono ROJO moterų peromseių par- bu(lu
isi(lėjo
ie t0 kad
MAKblMAI F. Šlapelis. Kocnesier,
x
mes, nors dar ir nesame di
sios armijos nenugalimu tijai ir nuosavai žmonai.
$100.
džiajame kare, bet jau pra
minint Lietuvos nepriklau
“Pogrindžio” Galybė
mą, kuriame Jonas KonePagal Ievutės įsakymą somybės paskelbimo 33-čią
vas skelbia:
. , .
o
J BALF pirmininko kan. P. Petrauski, Chicago. III., ir Senato tyrinėjimo komi dedame gyventi karo sąly
(prašymą) mandagusis ge ukakti,
Amerikos Balsai 1 b J. i kuncialVlaišku.-;I)r- £ Gur>ki9Mich” sija, j>er kelius mėnesius ty gose.
“Jei kils naujas pasaulinis nerolas negi galėjo atsisa prabilo lietuviškai.
Lietu-ĮPetuviams klebonan,s ir lie- po 50V.
Raudonasis Kryžius sie
karas, tarptautinis imperia kyti būti prezidentu dar še Į vos ministeris tarp kitko
rinėjusi didžiųjų krimina kia palengvinti karo ar ki
, _ , ,.................. .tuviškoms parapijinėms mo- M. Rėklaitis. Chicago, III., listų ir jų organizacijų veik
lizmas bus galutinai sutriuš šiems metams.
Kad tas
tų nelaimių sudarytus sun
pasake,
kad jis tiKis, jog kykloms pi ašant Velykų $40.
kintas.”
priešt a r a u j a Argentinos nuo t.esos
lą
Amerikoje,
paskelbė
sa.rank.u pavyks
•
isiminti varg5tanl
kumus žmonėms. Jauni vy
į tą nusispiau
John
Passick.
Hoguiam. į vo raportą. Raportas i>ke- rai, pašaukti į karo tarny
Generolas gi Kurasovas xkonstitucijai,
. ,
. ...
. ... prasiskverbti pro geležinę V
Europoje
lietuvius Wash.. J. Chtliauskas, Chicago, lia viešumon pasibaisėtinus
by tik Ie.de patenkinta,
ir
iekti lietuviu
kitoje vietoje rašė:
bą, kariai fronte ir užfron
r\t.,
cm
L'AncritiiAno
nAhnno f
x
o su konstitucija policija ausis anoj pusėj tos uztva- tremtinius, ypač vaikučius, 111., ir Paulius Augius, Chicago, faktus.
tėje,
gyventojai nukentėję
“Sovietų armija yra šiuo susitvarkys.
senelius ir ligonius, atsaky I!l„ po $25.
Kriminalizmo pagrindas
ros.
Be
to.
jis
pareiškė,
metu pasaulyje stipriausia.”
mai į BALF centrą jau at
čia yra “gembleriavimas,” nuo potvinių ar kitokių ne
kad
vartojant
šį
tiesos
įran

P. Mankus, Blackstone. Mass.,
eina. Štai keletas tokių at
Bet, anot maršalo Sokoįvairios lažybos (sporto, laimių, visi gali susilaukti iš
kį
bus
patarnauta
žmoniš

$20.
sakymų :
lovskio, viskas—ir atomai Lietuviai Austrijoj
lenktynių ir k.), nelegališ- Raudonojo Kryžiaus pagal
kumui
ir
laisvės
grąžinimui
bos, jei mes paremsime
ir amerikonai—yra vien
kos
loterijos,
įvairių
žaidi

Amerikos
Lietuvių
Tary

niekas prieš Stalino veidą ir Nors Austrijoje yra ne lietuvių tautai, kurios ji ne Baltimore. Md., BALF’o ba laukia, kad visi lietuviai mo mašinų laikymas ir pa Raudonąjį Kryžių ir duosi
prieš jo nepaprastą išmintį. gausinga išvietintų lietuvių, teko per kaimyno agresiją; 64 skyriaus iždininkas K. pasiskubins kovo mėnesį at našus kartais legališkas, me jam lėšų dirbti jo lab
bet pagal savo išgalės vei tokiu budu šiuomi prisidėta Matuliauskas rašo: “Siunčiu likti tėvynės meilės ir gy kartais pusiau legališkas ar daringą darbą.
Sokolovskis rašo:
prie atėjimo taikos, kuri ga- $300 sumai čekį, kuri gerb.
“šiuo metu yra tik vienas kia.
Įima tiktai įgyvendinus tei- klebonas kun. L. J. Mende- venamojo momento diktuo ba ir visiškai nelegališkas Amerikos lietuviai antro
biznis. Tas “biznis” daro jo pasaulinio karo metu
ir tikras karo mokslas, tai
Austrijoje išvietinti lietu sę ir teisingumą ir sugrąži lis perdavė BALF 64 sky jamą tautinę pareigą.
20
bilionų dolerių apyvartą puikiai pasidarbavo Raudo
karo mokslas, sukurtas drg.
nus nepriklausomybę Lie riaus iždininkui. Aukojo Aukas siųsti: Lithuanian
viai,
norėdami
geriau
ajiStalino genijaus. Niekšingi
per metus! Iš tų pinigų,
savo
egzistenciją, tuvai, kurios ji neteko ne i? sekančiai: Vasario 18 d. šv. American Council, 1739 So. kuriuos sudeda lengvatikiai nojo Kryžiaus naudai. Lin
imperialistai, pasiryžę užka ginti
kėtina, kad ir dabar visi
Alfonso bažnyčioje surink Halsted St., Chicago 8, Ilk,
riauti Sovietus, jokio neturi ėmėsi žygių sudalyti cen-Isavo kaltės.
“
laimės
ieškotojai.
”
dalei
Amerikos
lietuviai, o ypač
valdomąjį
organą.’ į Lietuvos ministerio žo- ta $233.71; mokyklos vai arba įteikti vietos ALT skj-įtenka “kostumeriams,
supratimo apie neįveikiamą trini
o
musų geraširdės moterys,
stalininio karo mokslo ir Sta Toks organas pradėjo reik- džius atsiliepė “Amerikos kučiai surinko $33; kun. L. nams.
didžioji
dalis
eina
krimina

vėl
įsitrauktų į Raudonojo
lino kariškojo meno galybę.” štiš Linz’o apylinkėje 1947 Balso” vedėjas išreikšda- J. Mendelis aukojo $33.29.
lizmo
centrų
bosams
ir
įvai

Kryžiaus darbą ir kad visi
Amerikos Lietuvių Taryba.
Mes sutinkame, kad iš metais kur paskui pasekė ir mas viltį, kad Lietuvai yra Viso $300.”
rių valdininkų papirkinėji iš širdies Raudonojo Kry
protėję imperialistai nesu kitos kolonijos. Visos kolo lemta susilaukti tikrosios Detroit, Mich., kun. V.
mams. Tai vra korupcijos žiaus darbą paremtume sa
nijos
sudarė
vieną
valdybą,
Masevičia
rašo:
“
Gavęs
jū

KAILINIŲ
ISTORIJA
laisvės.
pranta “stalininio karo
šaltinis.
vo aukomis.
Priešpiečiuose dalyvavo sų laišką pi ašant pagalbos
x
mokslo ir jo kariškojo me kuri pasivadino Austrijos
Kriminalistai, gerai orga
Lietuvių
Taryba.
ALT
or

vaikučiams,
seneliams
ir
li

tarptautinių
transliacijų
vir

no galybės.” Bendrai pa
nizuoti, sudaro savo rūšies Komunistų Eilėse
ėmus, karo mokslas kai ganizavime daug darbo įdė šininkas Foy D. Kohler, goniams Vokietijoje, nuo
“pogrindį,” su savo “įstaty
kam yra virš visako. Pa jo Dr. Petras Neniškis, da vai s t y b ė s departamento savęs siunčiu $50. Kitą $50
mais,” savo “teismais” ir Vakarų Europos kraštuo
bar
gyvenantis
Y
’
enezueloj.
surinkau
bažnyčioje.
Pri

Washingtone Pabaltijo rei
vyzdžiui, Lietuvoje gyveno
“ekzekucijomis.” Senato se apskaičiuojama, kad ko
imkite nuo manęs tą $100 ir
generolas, kurs dar anais
komisija išvardijo visą eilę munistų įtaka paskutiniu
ALT leidžia biuletenį kalų skyriaus viršininkas lai Dievas jums padeda jū
laikais, kada Stalinas net “Informacijos.” 1951 me Dr. Harold C. Vedeler,
kriminalizmo “bosų,” jų laiku žymiai nukrito, sako,
nesvajojo apie maršalo ti tų sausio 3 d. išleistos “In “Amerikos Balso” Šiaurės sų mielaširdingame darbe.”
tarpe net gyvenančius už net 33r< bolševikų šalinin
kų ten pabėgo nuo Maskvos
tulą, sakydavo, kad “žmo formacijos” skelbia, kad Europos skyriaus viršinin Rochester, N. Y.—“Kun.
sienyje.
gus be karo mokslo yra Austrijos Lietuvių Tarvba kas Robert A. Bauer, pp. J. Bakšys, taurios dvasios
Reikia tikėtis, kad sena “linijos.”
kiaulė.” Taigi šiuo požiū persiorganizavo į Pasaulio Alfred Puhan, Joseph Ko- tėvynainis, mielu noru šiam
to komisijos pasiūlytos prie Italijoj opozicija prieš
riu maršalas Sokolovskis, Lietuvių Bendruomenės lai larek, Vaclovas Sidzikaus kilniam tikslui pritarė ir
monės kovai prieš krimina- “Maskvos diktatūrą” parti
šnekėdamas apie Stalino kinąjį organizacinį komite kas, pulk. Kazys Grinius, pats į tautiškų spalvų dėžu
lizmą susilauks ir vyriau joj didėja. Opozicija pra
Povilas Labanauskas, Juo
sukurtąjį “karo mokslą,’’ tą.
sybės ir kongreso pritarimo deda organizuotis. Pirmo
tę auką Įmetė. Mes turim
zas
Bolevičius,
ir
Lietuvos
kuriam ir amerikoniškieji
ir puvėsių pogrindžiui bus ji opozicinių bolševikų or
vos
105
mokinius,
tačiau
ži
ganizacija Įsikūrė Pescara
atomai yra vieni niekai, no Šiuo metu Austrijos Lie vice-konsulai Ne\v Yorke nau, kad jus įvertinsite jų
aplaužyti ragai.
mieste, kur 60 komunistų
tuvių
Bendruomenės
pirmi

Vytautas
Stašinskas
ir
Ani

ri pasakyti, kad Stalinas
x
gerus
norus
ir
jų
jaunuoliš

sudraskė savo kompartijos
nepriklauso tai gyvulių rū ninku yra Česlovas Liuti cetas Simutis.
ką, patriotišką nuoširdumą, Lewis Wheeler. vienos N«w Darbininkų “Maištas”
nario knygutes ir įstojo į
kas.
Be
to,
Č.
Liutikas
ei

Lietuvos
nepriklausomy

šiai, kurią turėjo galvoje
šį
vajų
pravedėt
labai
pa

Yorko
biznio
firmos
atstovas,
Organizuotų darbininkų “Italijos darbininkų judėji
na ir “Informacijų” redak bės minėjimo antroje daly
mūsiškis generolas.
toriaus pareigas. Jis yra je, vasario 17 d., buvo per togiu laiku, nes jiems išsi prisipažino senate, kad jis atstovai praeitą savaitę pa mą už nepriklausomybę ir
daug prisidėjęs visuomeni duoti per “Voice of Ameri žadant keletą ‘movies’ ir pardavęs su 10$ f nuolaidos sitraukė iš įvairių ūkio mo vienybę.”
NUOSAVOS ŽMONOS
niu darbu Austrijos lietuvių ca” žodžiai gerb. Stasio Lo saldainių gavėnios metu, brangius kailinius už $8.510 bilizacijos ir kontrolės įstai Anapus geležinės uždan
GUDRYBĖS
RFC (valdžios finansų įstai
tarpe. Jis yra labai nuošir- zoraičio, ALT pirmininko bus garbė Dievui ir tėvynei. gom) buvusiam valdininkui E. gų. Savo pareiškime dar gos, kaip dabar aiškėja,
Nesenai skaitėme, kad dus žmogus ir stengiasi Leonardo šimučio, ALT —Mokyklos vedėja, Seselė Meri Young’ui, kuris tuos bininkų atstovai sako, kad Stalino šalininkai valosi ir
Stalinas po sunkios rinki-kiekvienam padėti patekus sekretoriaus Dr. Pijaus Gri Juozapina.”
kailinius pirkęs savo žmonai, jie pasitraukia norėdami at rengia neištikimiems bolše
minės kovos laimėjo rinki- į vargą, nežiūrėdamas savo gaičio ir VLIK’o pirminin Aukas siųskite: United Baltojo Namo sekretorei. kreipti visuomenės dėmesį vikams karštas valymo pirmus ir sumušė visus kitus asmeninių rūpesčių. Linki- ko prel. Mykolo Krupavi Lithuanian Relief Fund of Kailiniai ir/nuolaida juos per- į vienašališką ir darbinin- itis. Į tokią pirtį pakliuvo

Ireikalo Sovietijos darbinin-j
kai ir kolchozininkai, net į
su
ašaromis akyse, prašė
Visai nesenai pasirodžiu
siame Sovietinės Enciklope draugą Staliną, kad jis sta
dijos trečiame tome net 76 tytų savo kandidatūrą—
puslapiai skirti atominės taip jie už šį draustą norėjo!
energijos ir atominės bom balsuoti.
bos aprašymams. Tarp kit Bet mokiniai visuomet į
ko rašoma:
pralenkia savo mokytojus.
“Atominės bombos reikš Štai Argentinos diktatorius
mė stipriai perdėta. Atomi generolas Peronas, imda
nių bombų pagalba karo ne mas pavyzdį iš Sovietijos,
laimėsi.
Amerika atominė kad galėtų stoti kandidatu
bombą naudoja tam, kad į Argentinos prezidentus,
gąsdinti kitas tautas. Ame sugalvojo šitokį originalų
rikonai nepaprastai žiaurus,
jie visai be reikalo atomais savo kandidatūros į prezi
bombardavo Japoniją ir su dentus pastatymą. Tas da
griovė popierinius japonų lykas pateko į spaudą. Bu
miestų namukus. Visą karo vo taip:

Didieji Tariasi

ATOMAI IR
STALINO GENIJUS

Amerikos Balsas Lietuviškai

“komunistų ir bepartyvių” me geros sėkmės jam visuo- čiaus.
bloko kandidatus. Ne be menės darbe.
—J. 5.
Transliacijos

America, Ine., 105 Grand kant rištai su papirkimais kus skriaudžiančią ūkio po- ir cechų V. Clementis.
skirstant kreditus iš RFC.
ditiką.
—J. D.
lietuviškai St., Brooklyn ll, N. Y.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KgLBTVIS, 50. BOSTON

Puslapis Trečias

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Iš Saulėtos Floridos
Floridos Lietuviai Gerai Darbuojasi
Vasario 16-tą Miamėj Su- skelbiama, jog dainuos iš
kelta $1,124.22
Chicagos pakviesta A.

MŪŠIAI KORĖJOS SOSTINĖJ

KAS SKAITO, RAAO

TAS DUONOS

NEPRAŠO

vilčių skriaudžiančią musų
tėvynę vėl iš raudonųjų
okupantų išvaduoti ir vesti
visomis išsralėmis išlaisviniPrieš Vėją Nepapūsi
Įpatavo Romos katalikybė,
mo kovą.
Karštai ir įtikinančiai Jau ne syki buvo užsi į Ar tada tautos be bėdų gyAr tada tautos sankalbėjo A. Tumavičius apie minta apie tai, kad naujai tahcoie
Ar tada
savo asmeniškus ten pergy- atvykusieji lietuviai katali-' nebuvo karų? ’p
Be. to, tada

Kas Girdėt Chicagoje

Dabartiniu laiku j Flori-Dambrauskaitė> buvusi Lievemmus komunistams oku- kai, pamatė kaip ėia suai-^
v0 „
dą yra privažiavusiu daugtuvos operos solistė, Miami
pavus
Lietuvą.
ilsintos lietuvių .Parapijinės biauri baudžiava.
lietuviu iš šiaurės. ‘ Dau- Li^tuvių Choras ir muzikos
J
Pagrindiniu
kalbėtoju
bumokyklos ir bažnyčios’ la-;
giausia jų vra Miamės mie- mokytoja Anita Navickaitė,
vo pakviestas iš Roxbury J. bai pasibaisėjo. Smarkes- Reikia Aiškiau Pasakyti
ste ir apylinkėse, nes čia kad bus tautiniai šokiai,
Audėnas. Jis savo išsamio- nieji tuoj stojo i darbą, kad‘ 4<r.
„
.
šilčiausis klimatas. Chica- lietuvius sveikins Floridos
je kalboje trumpai peržvel- ir mokyklas ir bažnyčias at-1, . UrauS° vasario
d.
ga čia turi didžiausią ‘-at- gubernatorius, Miami miesgė Lietuvos istoriją ir Vasa- lietuvinti. Tėvų atstovai ir ai(!oje P3™?7?3’, \uk kal
stovvbę.”
Po Chicagos,to maJoras, »’ tt.
rio šešioliktosios reikšmę, paskiri asmenys darė eks- kur!e. . KeįIvl? .. bendrą
kaip rodos, sekanti vieta Reikia Pasakyti, kad meją realiais faktais nupasa- kursijas j klebonijas ir pas t,albiaĮ pasižymi viena ypa:
tenka bostoniečiams. Pra- ninė vakaro programos dakojo, kaip komunistai oku- seseris mokytojas lietuvy- /vbe: JU0Se k*?31^0. neapymogose dažnai matosi1*5 iš tiki-ųju buvo graži.
pavus Lietuvą sugriovė ne-bės reikalais*
* į Kanta esanti žymiai didesAleknai, Amsiai, Ketvir-YPač puikiai dainavo p-lė
priklausomybės metais su- Išrodo, kad karštuoliai ne’ negu meile J.1ft.uvl0’
čiai, Michelsonai, Naujo- Dambrauskaitė. Gerai saAmerikiečiai pėstininkai Seoulo mieste, su durtuvais ant
kurtą jos gražų gyvenimą, buvo pasodinti ant ledo? . *>3ip \° Pai;e*skimo aut°kaičiai ir Žekoniai. Iš pa- \° uždavinį atliko ir p-lė
šautuvų, artinasi prie vieno pastato, kuriame buvę pasi
šaudė ir trėmė j Sibirą ne- Apie tolimesni spurdėjimą flul I)atlktlb Jei mes Pasa_
vienių teko matyti Dr. Ka- Navickaitė, ir choras. Šo-, slėpę bolševikai.
kaltus musų brolius.
!nesigirdi.
- ^tume, jog jo neapykanta
nesigirdi. Išrodo,
Išrodo, kad
kad kai
karpočių, adv. Juknevičių, K. k^jų grupė, p. E. Daunorie-Į
yra.....
žymiai ..di-------------------------------------------------------------------- — Išklausius visų kalbų bu- štuoliai pątyrė, jog atlietu-,,laisvamaniui
.
Savicką, p. Tumavičienę, neį vadovaujant, gracingai kalbėti
“garsiausi ir geriau- italą popiežių, todėl jo hiz-Į\° Į>nimta atitinkanti rezo- vinimas bažnyčių ir mokyk- rte?ne’ negu meile hetuvlul
Pilvini, p. Čaplikienę, Si- Pasokoi
būt musų tau- kucUa» prašant JAV vy- lų yra beviltiškas. Steng_
Be to, girdi, mes nepamoniene ir Mikalonienę. Dėt vakall) tvarka sauk- si kalbėtoją, koki tik Ame- niui w neturėtų
...
riausybę daiyti pastangų tis tas mokyklas atlietu vin- miištą inkvizicijos. O tai
Dr. Kapočius ii- Pilvinis jau te šaukėsi kritikos, jeigu nkos lietuviai turi —kun. tos šventėj vietos,
išvažiavo.
*
jau
nesakyti — protesto. Balkoną iš Brooklyno. Kaž- Vienas chicagietis man sulaikyti lietuvių tautos ti butų lygu prieš vėją pus- labai pasenęs ir surūdijęs
Kai" privažiuoja čionai tu- Faktas buvo toks, kad ši koks zakristijonas ar vargo- pasakė: “Eidamas i šitą naikinimą ii atstatyti vėl ti. Štai Marcjuette Parko1 ginklas. Girdi, mes užmir‘kolonijos parapijoj Įvyko «tą inkviziciją, kurią bedieristų tai pagyvėja visas lie- apvaikščiojimą ruošė Ame- nininkas ir vėl pašokęs Lietuvos nepriklausomybės nepriklausomą Lietuvą.
Kovai
dėl
IJetuvos
laismisijos, Tu proga misio- vis sukūręs šiais laikais,
tuviškas ?<vv*enimas, pikni- rikos Lietuvių Taiybos sky- P»ieš publika moja visiems minėjimą buvau nusistatęs
i
menus davė rekolekcijas Į
k- i
;»• tt
rius, pasikvietęs i talka ki- stoti. Kai kas mėgino sto- paaukoti $100: bet kai pa- vės aukavo:
Povilas
ir
Paulina
Vėtai
parapijos mokyklos vai-1 KaiP nesensta 10 Dievo
tų organizacijų atstovus, s ti, bet apsidairęs, kad kiti mačiau tokĮ kunigų jomar$6.
Vasario 8 draugų Braziu Taigi, einant priimta
i kams angliška kalba. Pasi- įsakymų ir Kristaus moks
priimta de- nejuda iš vietų, atsisėdo.
ką, nedaviau nei cento.”
Po $5—P. Blažis li' A. teisinta tuo, buk esą tokių la^> taip nesensta ir inkvizinamuose buvo suruoštas mokratine tvarka, šita? ren-i T .. ... . u
.
. „
Tiesa, aukų buvo surink
gražus vakarėlis 73-čiai gėjų komitetas turėjo būti , ,, ?* .1 1
a
rr
...
mokiniu, kurie nemoka lie- cijos klausimas.
£arsiausis ta $873.50, bet jeigu atmos Muriolis.
draugo Brazio gimimo su pasodintas estradoje kartu įS^etoJas kalbėjo garsu...
A
FremaT
K
š^
“
’
“»•
VS“ !«..bedt7!0. t?4?“"0’
fera butų buvusi kitokia, PėžaF'ejmaDixo„. J M Pel,y'A‘a‘P?i žinoma, “kad
momkv.z.c.ja
> kele.v.eca. Uek
1
.
J
vietomis
rekte
reke.
Isvakakčiai paminėti. Gi vasa su kalbėtojais.
dinQ komunistus
aukų
butų
buvę
daugiau,
“šunimis,”
kinių tarpe yra iš tremties nencu o tun, KieK nomos
rio 20 d. gražų pokili savo
Tuo tarpu gi buvo '1>aiĮ liepė “sugrusti jiems kumš- n.es žmonių buvo daug, o
gimtadieniui pažymėti iš priešingai, Rengeiu komi- .. .
p,? _ j šemeklis Še- nesenai atvykusiu vaikų an- šventoji inkvizicija su Kris,,
lietuviai čia suvažiuoja pa- mekheSn:
M. kiškai nemokančių. Deri ši-,taus melsiu.
. .s - *• . .. ,cią i gerkle,
‘
sušaudvti
”
ir
kėlė p. Stella Šukienė iš tetas buvo visai
pamirštas.
'
£
,
, - susodinti
.. ikuni.  tt. Bet apie Lietuva, apie turintys. Vienas kitas iš- Mailienė, P. ir M. Mučins- tokio patvarkymo protestų gei Diaugo bendiadarChicagos.
o estradoje
estradoje susodinti
ibiai mato, kad keleiviečiai
Vasario 11 d. buvo su gai, kurie nieko bendra su šešioliktos Va«ario reikš- rneta P° šimtinę, ir bema kai, K. Kvedaravičius, P.;nesigirdėjo.
tant išauga krūva pimgų* Kničas, A. Zeringis, Ae Ra-Į Yra ir kitas faktas, ro- klysta, tai norėdami juos
ntę
nieko
nepasakę
ruoštas BALF’o skyriaus apVaikščiojimu neturėjo.
Gali būt, kad davatkoms Kad ir ši sykį, Jonas Gus manauskienė, J. Lukas, D.'dantis, kad naujakuriai nu- ant tikro kelio atvesti pripiknikas, gi 18 vasario—
raštų padalyti ciMiamės Lietuvių Klubo pik Pirmininkas paprašė vie tokia kalba patinka, bet in tainis paaukavo $200, D. Bonys, K. Kašėta, G. Ka--leido rankas. “Draugo” sau- val°
Slivykas $100, Noaker $30: kanauskas, R. Šimėnaite, ;gjQ 9” d. laidoje buvo tatas, parodyti kame suną
kunigą,
kad
sukalbėtų
teligentiškam
klausytojui
ji
nikas.
Prasidėjo žegno- kompromituoja ne komu- V. Bačinskas ir A. J. Mic [B. Lapinskas, B. Martisie-' traipgnis antrašte “Pavo- klysta ir kame tikras keDaugiausia publikos su maldą.
kus po $25, Matas Zizas
M. Tamulionis. V. Grin-'tjaus Sukury.” Autorius sa- Rassirinko 16-tą vasario i Lie- nės. Publikai liepta susto- nis, bet patį kalbėtoją.
M onvc
(Kiti
aukotojai
Razutuvos nepriklausomybės ti. Maldai buvę paskirta Vėliau teko girdėti, kad
mokyk- prof. y. Biržiškos Paskaita
švente. Kai kurie atvyko pusantros minutės, bet ji net ir katalikai
Jau antras mėnuo kai
net iš už kelių šimtų mylių, užsitęsė apie pusę valau-[tenkinti kun
aos.
Malda
išsiplėtė
i
kal

ba.
Pažangų:
Chicagoj bedarbiauja prof.
pavyzdžiui, pp. šeštokai iš
St. Petersburso, Maskoliū bą—tuščią, paiką kalbą—ir čiai piktinosi—ne vien dėl , . Galutinė atskaita vra to I kiais $6.27. Viso suaukota
Viktoras Biržiška.
Tikybiniai
Raštai
tokios
nerimtos
kalbos,
bet
kia
*
visa
laiką
publika
turėjo
Literatūros Draugija va
nas iš Cleamvarterio, Flori
i $60.27, kurie bus nusiusti
ir dėlto, kad tautinė musų Aukų .........................
873.50 aLT. Visas susidariusias Pasauliniuose Dienraščiuose sario 25 d. Chicagos Lietustovėti..
dos vakarų.
......................”S °^-^I
Vos lik žmonės spėjo su- šventė buvo paversta kuni- {“ng°s. ..................
? minėjimui ruošti išlaidas Gavėnios proga Chicagos vbJ Auditorijoj proL ViktoŽmonių suvažiavo daug,
109.25
Uz
gėrimus
............
309-o
jjetuvjų bendrovė padengė didieji dienraščiai spausdi- rtii buvo suruosusi
tur būt, dėl to, kad buvo sėsti, pirmininkas kviečia gų kermošiumi. Net majo
suruošusi paskai
iš
savo
kasos.
ras kalbėdamas pastebėjo, Viso labo ...
Susirinkusieji
buvo pata tikybinių raštu. Tuo t?.$1.479.75
kad lietuviai turi būt labai Atėmus (išlaidas
Meninė dalis buvo prade-j džiaugiasi Romos katalikai, prašyti prie kolektos apmo
355.53
SLA TAUTOS STIPRINIMO VAJUS dievobaimingi žmonės, nes
ta Maironio eilėraščiu “Lie--“Draugo” vienas bendra- kėjimui už salę su pastaba,
šiame susirinkime jis matąs Grynas pelnas ....$1.124.22 tuva.” kurį gražiai išpildė i darbis dėl to reiškinio su- kad kas bus viršaus tai bus
KVIEČIA VISUS SĄMONINGUS LIETUVIUS Į
“du monsinjoru ir septvnius Pelnas buvo paskirstytas Tumavičiutė.
Nepaprastai šuko: “Aukštyn širdis.”
profesoriui atlyginimas už
BENDRA DARBA TAUTOS GYVYBEI
kunigus.”
taip: $1,000 Amerikos Lie gražiai visus nuteikė liau Tiesos ieškančiam tie paskaitą. Susirinkusieji buIŠLAIKYTI
Kunigai, žinoma, turi to tuviu Tarybai ir $124.22 dies dainų parinkimu ir me raštai nešviečia nei tiek, v° duosnųs ir profesoriui linišku išpildymu p. V. Bar- kiek vilko akis. Sakysi- ko maždaug vidutiniška
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomoji kią pat teisę dalyvauti mu BALF’ui.
sų
susirinkimuose,
kaip
ir
mienė
iš Dorchesterio, jai me, vienas dienraštis persi- darbininko savaitinė algaTaryba nutarė paskelbti naujų narių Įrašymo i SLA
P. S.—Aukščiau paduo
visi
kiti:
bet
tvarkos
vedė

vajų ir išrinko tokio vajaus pravedimui komisiją:
damas mano pranešimas akompanavo jos tėvelis p. spausdina vieno atsivertėlio! Jei kitos organizacijos
prezidentą W. F. Laukaitį, vice-prezidentą Povilą jas buvo kaltas, kad suso buvo jau parašytas, kai te Gaubas. Buvo atsidėkota knygą, pavadintą ‘“Kodėl pasektų Literatūros Draugidino juos garbės vieton, lyg ko patirti, jog dėl aprašy gausiu rankų plojimu.
P. Dargi ir sekretorių M. J. Viniką.
Aš Žinau, kad Yra Die-'ją, tai įvairiose kolonijose
ir
kokią
privilegijuotą
kas

SLA Vajaus Komisija, atsižvelgdama į lietuvių
tojo mano “kunigų kermo Minėjimas baigtas Lietu vas?” Vienas iš jo man- daugmaž kas savaitę būt
tautos bei Lietuvos valstybės tragingą padėti, kuomet tą.
drapypkiškų pareiškimų be- galima suruošti profesoriui
šiaus” esąs kaltas vienas tik
Amerikos Lietuvių Tary vakaro vedėjas, p. Kaula- vos himnu.
aziatišku žiaurumu pasilaikantis rusiškas komuniz
sąs toks: girdi, šios gady-(Viktorui paskaitas ir kolekmas grūmoja išžudymu lietuvių, kuomet tarptauti ba tvarkosi srovių lygybės kis. šešioliktos Vasario ko Po minėjimo, programos nės pagrindinė bėdų prie- tomis jam atlyginti. Su pa
nių santykių stovis yra pavojingai įtemptas, nutarė pagrindu. Ją sudaro ketu mitetas, sakoma, buvo pa dalyviams buvo surengta žastis ne fašizmas, ne na- talpomis bėdos nebūtų,
jauki vakarienė, kurioje pa
jungti su šiuo Vajumi lietuvių tautinės sąmonės rios musų visuomenės sro
kvietęs
ir
kitų
srovių
kal

sikeista draugiškomis kal cizmas, ne komunizmas, o West Sidėje nemokamai
stiprinimą, Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą, vės ir visuose viešuose pa
Girdi, jei šian- duotų patalpas tremtinių
remiant Jungtinių Amerikos Valstybių pastangas sirodę muose visos srovės bėtojus, ir kalbėtojai buvę bomis. Minėjimą suruošti bedievybė.
dien
žūtų
komunizmas,
o namo savininkas, Brighton
žmonijai taiką užtikrinti, demokratinėms laisvėms turi figūruoti proporcingai. atvykę, gi kunigui Mažri pasidarbavo I. Vasiliauskie
liktų bedievybė, tai bėdos Parke panašiai būt galima
išlaikyti ir jas Įgyvendinti visame pasaulyje. Šių Kad darbas sektųsi vienin mui komiteto buvę numaty nė, P. Vėtą ir J. Dixon.
nepasibaigtų.
‘gauti Hollywood salę arba
gyvybinės reikšmės tikslų atsiekimui, nutarta visų gai ir darniai, nei viena ta tiktai pusantros minutės
laiko įvadui padalyti. Bet Lietuvių bendrovė, jos Tai čia ir kyla klausimas: Dariaus-Girėno salę, o
šiame Vajuje prisirašiusių narių dalis mokesčio skir
grupė
neprivalo
kišti
savo
ti tiems tikslams atsiekti, todėl nutarta ir šį Vajų pa
p. Kaulakis komiteto nus šiam parengimui komisija, Viduriniais amžiais ne tik Marųuette Parke — Don
srovės reikalų. Bet čia ši tatytą programą apvertė visi programos dalyviai, o nebuvo bedievybės, o nei Varnas posto.
vadinti: TAUTOS STIPRINIMO SLA VAJUS.
tas principas buvo laužo
nebuvo. Tada viešLaisvamani*.
taip pat F. Vasiliauskas ir
šis reikšmingas Tautos Stiprinimo SLA Vajus mas be jokios atodairos aukštyn kojomis.
Svečias. E. Martišius už pasitarnavi
prasideda Vasario 16 Dieną, šiais metais. Šio Va
Tvarkos
vedėjas
ir
per
gar

mą pransporto priemonėmis
jaus laiku įstodami į SLA ne tik turit progą paleng
DAR GALIMA UŽSISAKYTI
vintomis sąlygomis apdrausti savo gyvybę ir svei siakalbį ir po salę vaikščio
iš Norvroodo lietuviškosios
NORWOOD, MASS.
«
katą, bet kartu įsitraukiate i tautos gelbėjimo ir stip damas atkartotinai skelbė,
visuomenės užsitarnavo
Keleivio'' Kalendorių 1951 Metams
kur
ateinantį
sekmadienį
rinimo veiklą ir savo mokesčiais paremiate tą gy
Vasario 16-tos Minėjimas nuoširdaus ačiū.
vybinės svarbos veiklą. Tokis SLA Vajus iš viso bus “mišios už Lietuvą,”
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
K. Šimėną*.
tartum mišiomis butų gali Vasario 25 d. Norwoodo
yra pirmas visoje SLA istorijoje.
100 puslapiu kalendorių. 1951 metu kalendorius
ma
Lietuvą
išgelbėti.
Iš
Lietuvių
Amerikos
Piliečių
jau siuntinėjamas. Pats laikas jį užsisakyti.
Vajaus Komisija nuoširdžiai kviečia visus geros
valios lietuvius be atidėliojimo patapti SLA nariais tikrųjų, per tas mišias ku Bendrovė savo svetainėje
Pirkite M. Gudelio
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug
ir prisidėti prie didžiųjų tautos gelbėjimo ir stipri nigai ne Lietuvą gelbėjo, Suruošė Lietuvos nepriklau
300 puslapių knygų
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
nimo darbų. Kartu prisidėsite Įgyvendinimui visų bet Lietuvos vardu biznį somybės minėjimą. Jį ati
lendorinė
d2T*'s su tautiškais ir bažnytiniais var
kilniųjų SLA fraternalių tikslų ir užtikrinsite sau ir sau darė—net dvi kolektos darė I. Vasiliauskienė. Po LIETUVIAI GYNĖ
dais,
saulės
nusileidimais ir tekėjimais per apvalius
SAVO MIŠKUS
visiems SLA nariams praktiškas fraternales naudas. buvo—du kartu lindo į trumpų įžangos žodžių, ku
metus ir kitos žinios.
du doleriu
Įstojimo į SLA reikalais informacijas suteiks SLA žmonių kišenius.
riais ji išreiškė didelę mei (MoneySiųskite
Order ar Postai Note)
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
kuopų organizatoriai ir kiti veikėjai, arba rašykite
Šitokiu kunigų kermo lę ir prisirišimą savo tėvy
SLA sekretoriui:
.
1
LITHUANIAN BOOKS
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:
šium daugelis žmonių pasi nei, tolimesnę programos
DR, M. J. VINIKAS

307 We»t 30th Street

New York 1, N. Y.

piktino. Jie sako, Lietuva dalį paprašė vesti šios sve
yra brangi mums visiems, tainės pirmininką P. Blažį.
bet ne visi lietuviai garbina P. Blažis ragino nenustoti

l*r>8 HumhaMt Boulerard
Chiea*» 47, Illinois

“KELEIVIS”

636 Ea*t Broadway *:• South Boston 27, Maa*»

Pasikalbėjimas^

Maikio su Tėvu
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SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas

51 Kriminalinis Pogrindis

vieno ar kito miesto ar val
stijos pareigūno išrinkimui?
Kefauverio komisija užtiko

20,000,000,000 Dolerių per Metu. Uiybom.; Gemble- £»S ^Meko,
riai Papirkinėja Policijo, Valdininku.; Kriminali“
“ *
nematę ir negirdėję apie
tai Daro įtaką j Politiką; Veikia "Abejuose
gembleriu šposus. Argi tie i
Gatvės Šonuose”; Turi savo "Carą”
įstatymų prižiūrėtojai apja-

Pakistano Gyvenimas
(Tęsinys)

Anglų Palikimas

Sako, tais (anglų) laikais
Rawalbuvę iabai &razu- APie
Iki atvykome i
kiekvienų na.r.ų
(bungapinai virš tešlų savaičių gy,io\v) buvę gražus kiemai,
venome Lahoroje. Ten tris
.
gėlių
ir žalumvnu.
Dao
*■
kartus į dienų mus maitino bar tuose
namuose gyvena
ryžiais ir jie būdavo taip į vietiniai ponai. Tai dau
biauriai pagaminti ir turekarininkai ir aukšti
davo toki kvapų, kad dabar giausiai
s
. .
Vaizdas per
.
-- ...
valdininkai.

Valgiai

, » ,
i ko ir apkurto be jokios
lažyboms, bet tas daroma , rįežasties?
visai atvirai. Nevalia orga-' Pažymėtina, kad gemble
nizuoti kortų ir kitokių riai “dirba” ir už republiazartinių lošimų, bet tas konus ir už demokratus, ne
veik visur daroma. Neva darydami jokio skirtumo.
ne- itns metus
. smarkiai
, . . pasikei., .
lia už arklių lenktynių lau- Yra atsitikimų, kad jie re mes i įyzius ir pažiūrėti
. turi• y pagalime.
Čia
ryžiai
.
....
,
.
ko "dėti” ant to ar kito mia ir viena ir kitų kandi f.
.
/
,
- te. \ įskas nyksta, griūva,
arklio, bet tas daroma. Ko- datų varžytynėse, kad, bet tingai nemalonų kvapų ir švaios niekas nelaiko, me
_.
___ beveik nega- džiu nepiLiuri.
pne jo sr
įprasti
dėl policija nepersekioja kam laimėjus,
Gatvėse
turėjus įta- jima>
mes jų veik nietokių nelegališkų ‘lažybų
1— Los i rietinę politikų, arba, ka(ja jr neperkame. O jei•Įnuolat daugėja vietinių pur
biznierių”? Atsakymas yra kitaip tarus, stato ant abe
kada trupučiukų ir nuper vinų. apdriskusių žmonių.
tas, kad policija, ar jos vir ją arkliukų. . . .
kamo, tai pačius brangiau Bazarai ir įvairios lūšnos
šininkai
dažnai
yra
patepa

diena iš dienos plečiasi.
Ko Gembleriai Gyvena?
sius
ir
tik
juos
nuvirinus,
Gembleriai
Organizuoti
mi ir prielankiai užsimerbent dešimtį kartų pakeitus: Reikia manyti, kad praslin
Amerikos žmonės mėgsta kia.
kus keliems metams, tuose
Kefauverio komisija sa
visokias lažybas ir azarti- Policijos ir kitų pareigu- ko, kad gembleriai dirba vandenį, galime valgyti. “cantonment'uose ’ vaizdas
nius lošimus. Lažybų čia nu papirkinėjimai yra neiš- organizuotai, susimetę į Valgome daugiausiai bul I bus toks pat, kaip ir jų mieesti visokių visokiausių. vengiamas lažybų ir lošimų sindikatus, o tie sindikatai ves, bet jos čia labai bran Istuose.
Pešasis du boksininkai— palydovas. Kefauver komi turi ryšius su kitais sindika gios, už vienų vokiška mar Mumis stebina, kad ir
žiūrėtojai tuoj “betina” už sija susekė visa eilę tokių tais. Tarp įvairių gemble- kę gausi du kilogramus (4 ankstyvesnieji valdovai vi
vienų ar kita. Vyksta spor papirkinėjimų. Pavyzdžiui, rių ir raketierių organizaci su puse svarus). Daržovių sai nesistengė kultūrinti
to rungtynės—publika ir East St. Louis policijos ko- jų kartais iškyla tikri karai, čia yra įvairiausių—morkų, vietinius žmones ir jiems
vėl eina lažybų. Tas pats misionierius. John English, kartais jie savo "interesus” raudonų burokėlių, kopūs bent kiek padoresnį gyveni
su arklių ir šunų lenktynė gauna algos per metus nuo išlygina ir dirba darniai, tų, kalifijorų ir tt. Daržo mų duoti. Stebėtina, bet
mis. Lažybos daromos dėl $4,500 iki $6.000, bet tas valydami lengvatikių kiše vės čia visų laikų šviežios, gryna tiesa. Visur, šalia tų
mokyklų sporto grupių var policijos pareigūnas turi nes. Savo ginčams spręsti net ir pamidorai (tomei- gražių bungalovv’ų, tame
žytynių. dėl sporto “profe nusipirkęs $100,000 vertės gembleriai turi tarpininkus, tės). Bet taip pat viskas
3?3™, gražiame sode, per
sionalų” imtynių ir dėl vi vasarnamį, turi daug šėrų savo interesams ginti jie tu brangu. ' Vaisių taip pat i Pkeliasdešimts
žingsnių nuo
gausybė,
bet
jie
būna
tam
sokiausių
kitokių
“
persiėįvairiuose
nuosavybių
biz

—Sveiks, Maike. važiuo- ulioti Bruklyne li grįžti nari gerus advokatus, kuri ži tikrais sezonais. Obuoliai bungalovv’ų, yra gyvenami
niuose, yra bendrasavinin- no visokiausias
mo su lengva širdimi ir mimų.”
jam i Bruklynų!
'pastatai tarnams. O, Die
Tokioms lažyboms ir ki kas vieno didelio restorano, skyles ir skylutes, pro ku labai brangus, 1 kilogramas ve mano, kas do vaizdas!
—Gera diena, tėve, ka s: akaina sumnene.
tokiems lošimams Ameri gazolino stoties ir tt. Iš sa rias įkliuvusius gemblerius 1 doleris. Dabar yra apel Tai baisesnes landynės ir
tu veiksi Brooklyne?
Jie
—
Niekas
iš
to
skymo
ne

kos žmonės išleidžia per vo algos tas žmogus tikrai ir kriminalistus galima iš sinų (orenčių) sezonas.
—Ar tu negirdėjai, vai
doleri
U1V31’ ne?u Pas Lietuvos
metus, pagal Kefauver ko negalėjo taip pralobti ir jo vilkti iš kalėjimų į laisvę. pigiausi, už viena
ke, kad Anton Bimboskij išeis, tėve.
.į
Įbėdniausią
ir nusigyvenusį
gausi 3 kilogramus ir jų \
ten dalija kriaučių kapita —Kaip gali išeiti, vaike, misijos spėjimų, apie 20 bi- turtas nea'oejojamai rišasi
Kaipo vyriausių gemble- įvairiausiu rusių: manda- ūkininkų aiklioė> ai kiaulus, kiekvienam kriaučiui jei tu nenori gero sumany- (jonų dolerių! Ta suma vra su tuo faktu, kad jam esant
rinkos, dideli, mažesni. sa! į1,des- Zm08u-i- Plrm« kar’
teks po 50 žaliukų nuo no mo paremti. Bet tai dar ne .“spėjama,” nes niekas ne policijos komisionieriu E. rių “čyfų” Kefauverio ko dys, rukšloki ir tt. Bet jei
pamatęs tuos pastatus,
sies, tai kodėl mudviem ne viskas, Maike. Aš turiu ki- suregistravo lažybų ir loši- St. Louis mieste buvo pada- fmisija įvardijo iš Amerikos mes patvs perkame, tai tuoj me^ada negalėtum patikėti,
isdeportuotų Char- (užsiprašo ■ ' ' ' - —-Ikad tai sneeiahai
prisidėti prie kriaučių biz tų vožnų bizni Bruklyne, mij pinigų. Bet. pagal ko- ryti tik keli gembleriu areš- jlesdalija
tu gražių
mažių
dvigubai. Tačiau'ka^ . pecialiai tų
“
Lucky
” Luciano. žino
katrų
truks
plyš
reikia
at
‘
’
misijos
manymų,
ta
suma
tai.
nio ir negauti bubniškų
ų.
kuriuose
arismų raketierių ir Al Capone ant bazaro, jei mato. kad
yra daugmaž teisinga.
Tokių papirkinėjimų
kumpiu ant šventu Vely likti.
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Į —O kokį kitų reikalų tė
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—Iš kur tėvas tokias vas turi tame Brooklvne? džiulė krūva pinigų. Iš vi giau, bet, žinoma, (Įaugu- Į mia gcmblenų canukų seMėsų perka visada tarnas' Ir stebėtina, kad tame pa
nnnirkinėiimu visiškai
mas papirkinėjimų
visiškai na^O komisija įvaidljo tOnaujienas ištrauki?
į —Nugi, vaike, reikia ten so Amerikos žmonės viso- ma«
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palie—Aš, vaike, naujienų ne-‘nuvažiuoti padėti pastatyti
Costello ir Adonis New nueisi, tai po to tris mene ’ liams, kuriais jodinėdavo
traukau, aš tik sakau tų, kų Dariaus-Girėno
pomnikų. tenkinti per metus išleidžia ka “davusio il gavusio pa- Y'orke, Tony Accardo Chi- sius mažiausiai nenorėsi tie ponai sudaryti sau maman svietas sako. O Bruk- Ten fain vyru bončius ta 195 bilionus dolerių, arba sia ptis.
cagoj, broliai Fishetti, Jake mėsos valgyti, kai pamaty-!įonum3:.daug
“““» geriau įrenglyno kumpių biznis yra šiur pomnikų jau’ daugybė metų maž(lau- lš kiekvienos deGembleriai Politikoje
si kaip ji via tvarkoma. Ži-įl?s'
i^ada aiški, kad
Guzik ir kiti.
įeikalas, ba kitaip bulšių stato, stato, o tas pomnikas šimties dolerių vienas donoma.
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Gembleriai savo reikalus
iiei eina Iaž?'boms, loteri- Turėdami daug pinigų
čyfas Bimbovskij nekalbėtų vis dar prezidento kišenėje Įleris
čiais, kad galėčiau orien- 'e> tingesniu, negu jojo taiapie kumpius. Kų. kų. ale tebėra, Iš to vaike" man^orns’ lošimui ir panašioms gembleriavimų organizato- “tvarko” pagal savus “Įsta tuotis kainoje.
Vaizdas;na>.b.31 ?11U ’^kejo gėliau
riai kartais iš anksto pasi tymus,” jie turi savo “teis toks: sėdi juodas pardavė- ,uPnitis, kad jis geriau pauoslę tas bulšis turi gerų, i aišku, kaip blvnas kad bei”laimės” pramogoms.
mus” ir net savo budelius,
------ ,__x---- klimatijis už penkių viorstų užuo-^ano pamačiausseko ne-‘ Ka(l suprastume, kokia įupina, kad jų “interesai” kurie nevengia revolveriais jas, basas, purvinomis ko keltų čionykštines
Tuo
tikslu
(milžiniška suma išleidžia- butų apsaugoti.
džia, kur kumpiai kvepia, 'bus.
jomis ir pusplikis, vidury nes sąlygas. Žinoma, kaip
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—O kų tėvas padalytu-’1?3 lošimui- galima padary- gembleriai
grindžio” įsakymus. Komi je, o apie jį prikrauta ir mes patvs patyrėme dabar,
—Eet juk tėvas nesi siu mei ten nuvažiavęs?
kų.
”
Kefauverio
komisija
^kį
palvginimų:
čia žmonės labai tamsus ir
nuvažiavęs;
vėjas, tai jei siuvėjai ir da
Per metus laiko namams išaiškino, kad “gembleriu sija sako, kad gembleriai prikabinėta įvairiausios rū daug darbo ir širdies reikia
lysis kokius nors kapitalus, —Visų pirma, vaike, su pirkti (seniems įr nau- interesai' padėjo išrinkti turį ir savo “pogrindžio vy šies mėsos. Jis jų tvarko
taip: arba biudnomis kojo padėti, kad iuos atvesti į
tai tau visvien neteks.
žinočiau. kiek fundušo yra, jiems) Amerikos žmonės net du gubernatorius. Flo- riausybę."
mis laiko mėsos gabalą, o tinkamesnį kelia. Bet tai
—O tas Bimbovskių ar j o paskui pasiūlyčiau poru 1949 metais išleido 11,500.- ridoj tūlas gembleriu tūzas,
Liūdnas Vaizdas
rankomis didžiuliu peiliu nepateisina buvusių valdo
yra kriaučius? Iš jo toks įniko tatytojams nupirkti i 000,000 dolerių, o lažyboms William Johnston. davė
Kefauverio komisijos ra piauna reikiama gabalų, o vų. Jie turėjo pakankamai
kriaučius, kaip iš ubago uz ciela kvoterį tokių bliz veik dvigubai. Apsirengi $100,000 Fuller Warren,
laiko. Bet jiems tatai nemergininkas. Jeigu jis ga- gančių blėkų, ant jos iškal- mui ir apsiavimui visi Ame dabartinio Floridos guber portas duoda liūdnų vaizdų jei gabalas mažesnis, tai lupėjo. Jie ėmė turtus ir
kriminalinio peilio kriaunas laiko kojoli dalyti, tai kodėl aš nega-lti, kad čia yra pomnikas rikos gyventojai per metus natoriaus rinkimų kampa organizuoto
gerybes, kurios turėjo bent
liu būti toks pat kriaučius Dai iaus-Girėno žygio per išleidžia 19.400.000.000 do nijai. Davė ne už dyka, pogrindžio, kuris vienaip jomis, o rankomis traukda šiokia tokia vertę, o žmo
ir uauti savo šėrų? Veizėk. Atlanto okeanų, paskui pri- lerių, o lažyboms ir loši Gubernatorius paskyrė tūlą vien bando išeiti viešumon, mas per peilio ašmenis mė gus juk jokios vertės netu
Maike, jei bulšiai ir kitokie įkalti tų lentų prie Bruklyno mams išleidžia daugiau! W. O. Crosby “gembleria briaunasi į politikų, tvirki sos gabala skiria jį į dvi ri! Juk tai naudinga ir pi
kumpiniai zdraicos gali klubo muro ir tuoj pat pa- Valgymui įr gėrimams— vimų tyrinėtoju, o tas ty na visuomenės rinktus par dalis. Žinoma, pamačius ta gu valdovui, jei žmogus
gauti pyrago, tai kodėl mu-i daryti pašventinimo baliu- įskaitant ir alkoholinius gė rinėtojas “tvrinėjo" tiktai eigūnus, arba išeina net su visų vaizdą, tų pardavėja, dirba, kaip vergas ir jo dar
du. geri žmonės ir fain vy- kų. Pomnikas kaštuos tik rimus— Amerikos žmonės tuos gemblerius, kurie ne- savais kandidatais ir juos jo švarumų ir apsiėjimų su bas nekainuoja šeimininkui
lai, negalim gauti?
k\otelis, o jei fundušo liks, išleidžia 62,100.000.000 do norėjo dėtis' į kompanijų su stengiasi pravesti į atsako- mėsa, ne vienam apetitas daug, o tik centai. . . . Kai
gali pranykti.
—Visai nesuprantu tėve. tai padaryti taip, kaip bul lerių. o lošimams apie treč W. Johnson gengės gem- mingųsias vietas.
Organizuotas
kriminalizJuk jei musų Lietuvoje pagalvoji, tai gėda, gėda
—Iš tavęs, vaike, geras šiai nori padaryti su nieza- dalį tos sumos! Baldams ir blcriais. Kada gembleriu
visoms tautoms, kurios save
biznierius niekada neišeis. liežnu kriaučių fundušu, iš namų reikmenims pirkti čia sindikatas, vadinamas “S mas yra didelė krašto gėda butų atsiradęs toks amato- laiko kultūros nešėjomis.
Pasimokyk iš pranciškonų dalyti tarp statytojų, o ma išleidžiama per metus 13,- & G,” dėjosi į kompaniją ir savo rūšies vėžys, kuri rius tvarkyti taip mėsą, tai, Čia pamatėme, .kad tiems
ir Bimbovskių. Jie tik sve ne, už gerų rodą, Įrašyti į 100,000,000 dolerių, o loši su W. Johnstono “intere reikia gydyti. Reikia, bet viena, jis neturėtų pirkėjų, kultūringiems ponams gy
timais kapitalais ir gyvena, barbės statytojus. Vienu va mams pusantro karto dau sais,” tada “tyrinėjimas” kaip? Kefauverio komisi o antra—policija sustatytų vulys yra vertesnis už žmoja siūlo visų eilę priemonių. jam protokolų, nubaustų ir
o kaip tik aš tau pasiūlau žiavimu i Bruklynų, vaike, giau! Tabakui išleidžiama pasibaigė.
kokį nors skymų, tai tu vis galima tris zuikius nušauti 1.500.000,000 dolerių, o lo Kitas jiavyzdys yra iš Svarbiausioji priemonė bu atimtų leidimų prekiauti.
(Bus daugiau)
ne, ne, ne, kaip ta jauna —kriaučius apklynyti, porn- šimams veik 5 kartus dau Missouri valstijos, kur nese tų uždrausti nelegališkų Bet čia tai vyksta taip va
dinamoje švariausioje mė
panelė.
nikų pastatyti ir Grenstrytį giau!
PADUOKIT SENĄJĮ
nai nežinia keno Kansa- gi mbleriavimų pranešimu.- sos halėje, kur mėsa būna
perdavinėti
telemafu.
ne

—Nesuprantu, ko tėvas aplankyti. Vat du ju sei,
ADRESA
Iš 20,000.000,000 dolerių, City mieste nušautas žymus
medicininės kontrolės kon
nori?
Maik?
kurie išleidžiami lažyboms gembleriu tūzas, Binaggio. leisti skelbti įvairių lenkty troliuojama ir kur sanitari
—Aš tau sakau, vaike, —Tėvo galva yra pilna ir lošimams, dalis tenka lo- aktingai dirbo ir pinigus nių ir sporto žaidimo rezul
Musų skaitytojai pranė
kontrolė
visa
tvarka
tik

tatų
telegrafu
ir
imti
už
1 ad bulšiai Bruklyne nori nerimtu sumanymu.
šomi:
-ikams ir lažybų dalyviams. rinko gubernatoriaus Forrina. Ta kontrolė įvesta tų
kalnieriaus
žinomus
ir
iš

išdalyti kriaučių niezaliež
Keičiant adresų neuž
Tie pinigai tik pakeičia rest Smith išrinkimui, beri
kriminalistus, buvusių valdbvų (anglų), mirškite tuojau pranešti
nų kapitalų, 25 tūkstančius . "u pats, vaike, esi ne rankas. Bet didžiųjų dali ne už dyka. Ten geir.ble- aiškinamus
dolerių.
Pinigus sudėjo 1‘m*as’ ba neišmanai., kaip gauna Įvairus lažybų ir rių itaka i t olitika si dama kad jie negautų progos pi- kurie pusantro šimto metų naująj? adresų ir pažymė
kl iaučiai, bet bulšiai sako, ant sv’et? gyventi. As, vai- įvairiausių lenktynių orga su dvejų Kansas City poli- ^iai. ir lengvai išsisukti iš valdė šį kraštą. Tačiau jie ti buvusi, si na ii.
kad jie yra darbininkų čy- ke; vjsa’ »*irntai pradedu nizatoriai. Tie “gembleriai” cijos komisijos narių pa ■teisingumo tinklo. Federa tokių tvarkų toleravo. Mu Didesniųjų miestų gyven
linis Įstatymas kovai prieš sų protas nesupranta, kodėl
fai, o vedlug to jie ir siūlo
kad iš tavęs geras turi puikias pajamas ir iš jų skyrimu, o
gcmbleriavimus ir speciali- tas kraštas taip tvarkomas tojai visokiuose susiraši
tuos pinigus padalyti tarp žmogus neišeis ir dacol.
nėjimuose būtinai turi sa
minta. Minta patys ir dar komtion,en« .kalte n, e>- *
buvo! Juk tie vadinamie
kriaučių, ale jie patys —Tki pasimatymo, tėve. kai ką. maitina.
ttn ‘naudmtm <1uoU -em“pįydyti.” bet ji “cantonment’ai” anglų vo adresuose žymėti zo
sprendžia, kas kriaučius ir —Iki. iki, vaike!
nos numerį.
Menams „tlmausų vslų.
rejka)u
if?iaijkin.
Papirkinėjimai
įsteigti ir juose tik anglai,
kas ne. Kai bus pinigų da- ~1~,
L 7'7~
77
Pabodami tų dalvkų
Vietiniai žmonės
Lietuviu priežodis sako, ti, kur baigiasi federalinės gyveno.
Ujimas, tada visi bulšiai ir L,,k*’
Kele.
Y’isokie azartiniai lošipalengvinsite
mums dar
• • 1|
J
hulšiukai pasikrikštys kriau- vio’’ kalendorių 1951 me- mai ir daugumas lažybų kad “už dyką ir arklys ark- ir prasideda valstijų ir mie- čia nevaikščiodavo, tik tie,! bą ir greičiau gausite
ir'kurie turėjo čia darbų, įvai- laikraštį.
~
,
... 'Amerikoje yra draudžiamas lio nekasija,” tai kodėl stų policijų atsakomybė ir
čiais. Vot, Maike, mano a
[rųs tarnautojai, jų tarnai ir
skymas yra pasikrikštyti tanu. Daug informacijų ir reikalaf5 Nevalia karčiamb- gembleriai ir raketieriai tu- pareigos.
“Keleivio’ Administracija.
—R. S.
pan.
kriaučių, gauti kumpį, pa- skaitymų. Kaina 50 centų, mose ieškoti “kostumerių” lėtų už dykų aukoti pinigus

,
. .
Amerikos senatas prieš
kelis mėnesius paskyrė viena komisijų ištini “organizuotą kriminalizmų” musų
krašte. Tai komisijai vadovauja senatorius Estes
Kefauver iš Tennessee valstijos. Praeitų savaitę Kefauverio komisija padarė
pirmų pranešima apie jos
atradimus “organizuoto kriminalizmo” karalystėj.
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tarinės” diktatūros, tautiško
vadizmo ir vokiško nacizmo.
Įsitikinau, kad vienintelis ke
lias Į socializmą yra laisva, de
mokratinė santvarka. O be so
rėdami į tavo, Feliksai, kar
BROOKLYN, N. Y.
cialdemokratu nebus ir demo-'
ste gulintį kūną, mes visi,
kratijos. Tad jums linkiu ir to-!
Literatūros Vakaras
tavo žmona, duktė, sūnūs ir
liau tęsti savo darbą, nes jis'
Šį sekmadienį, kovo I j draugai, tarėme tau paskuužtikrins žmonijai ateiti.
Ir
jums asmeniškai linkiu geros d Brooklvne įvyks lietuvių i ^ni sul^ev •
Joseph Dugan.
rašytojų literatūros vaka- į
sveikatos ir pasisekimo.
Draugiškai,
ras, Lietuvių Piliečių Klubo
PROVIDENCE, R. I.
Iz. Matjošaitis.
salėje, 280 Union A ve.

GENEROLO KŪNAS GABENAMAS

Izidorius Matjošaitis

Puslapis Penktas

KorespondencijoS

Po neilgos širdies ligos pasaulyje. Suskilus Lietuvasario 1 d. Fordham ligo- vių
Socialistų Sąjungai
ninėj, Bronx, N. Y., mirė Amerikoj, drg. Matjošaitis
Brooklyno LSS 19 kuopos nuėjo į anas eiles, kaip ir
v
narys, Izidorius Matjošai- daugelis, tikėdamiesi grei
t
'•jwF
tis. Jis paliko nuliudusią tai sukulti socializmą. Nežmoną Marijoną, posūnį sigailėdamas palikti visų
Joną Vaičių su žmona ir 3 patogumų ir gero uždarbio,
vaikučiais. Vasario 5 d. 1921 metais jis pasiryžo
šie:
’ Prie šio laiško norėčiau Vakaro dalyviai
.
Jvra
buvo palaidotas.
Įkartu su kitais vykti į “darVasario 18-tą Providence
Nelė
Mazalaitė,
Katryna
pridėti tik kelias pastabas
Draugas I. Matjošaitis gi- bininkų tėvynę,” Rusiją, ir
lietuviai
šventė Lietuvos ne
Grigaitytė, O. Audronė-Balir
pavadinti
tą
laišką
mažu
mė 1880 metais gegužės 11 ten kurti socializmą. Reipriklausomybės
dienos
testamentu dėlto, kad jis čiunienė, Liudas Dovydė šventę. Susirinko gan gra
d. Vadžgirio
parapijoj, ‘ kia pasakyti, kad tuo metu
primena visiems, kurie dėl nas, Petras Tarulis, J. Tvs- žus būrelis gerų tėvynainių
Šimkaičių valsčiuj. Rasei- ne vienas drg. Matjošaitis
vienokių ar kitokių priežas liava, Antanas Rimydis, lietuvių. Kalbėjo ir vaka
nių apskritv. Išmokęs siu- buvo susigundęs sumanios
čių yra nutolę bei visiškai Stasys Ivošiškis, Stepas Zo- ro tvarką vedė vietinis kle
vėjo amato Lietuvoje, kaip propagandos vyliais. Jų neKorėjoj, helikopterio nelaimėje (lėktuvas įkrito Į upę)
pasitraukę nuo socialistinės barskas, Leonardas Žitke bonas kun. Jonas Vaitiekū
ir daugelis lietuvių, šio mažai pravažiavo ir per
žuvo devintojo korpuso vadas, generolas Bryant E.
veiklos. Draugas Matjošai vičius ir kt.
šimtmečio pradžioje atvyko Lietuvą, ypač rusų tautybės
nas. Tai yra darbštus ir
Moore. Paveiksle matome, kaip gen. MacArthuro gar
tis paliko suprantamas vi Lietuviškų dainų progra energingas žmogus, susi
į šį kraštą. Būdamas darb žmonės su pasididžiavimu
bės sargyba neša jo kūną Tokio mieste.
sais atvejais ir aiškus. Jis mą atliks Violetos Tamkiu- pratęs lietuvis.
štus, sąžiningas ir jautrios skrido, lvg tos nakties pe
i paprastai, bet aiškiai pasa- tės-Pranskienės Harmonijos Buvo kviestas ir atsilan
sielos, jis negalėjo pasilik teliškės, į tolimą spinksintį
Ansamblis ir dainininkas
ti nuošalyje visuomeninio ir žiburėlį, kuris pasirodė la dą, norėjau ir su tamsta pasi- perlais ir Įvairiais skudurais ■, kad, “patyręs visokio Alekas Vasiliauskas.
kė svečias kalbėtojas ir lie
kultūrinio judėjimo. Buda- bai apgaulingas ir kas laiku kalbėti, bet taip ir neišėjo. Da savo lovas. Virtuvėlė namo i P? rago,” įsitikina, kad žmo- Šis vakaras bus įdomi tuvių užtarėjas, R. I. valsti
mas taikaus ir švelnaus bu- nesusigriebė ir nepaspruko bar rašau ir prašau nekaltinti, koridoriuje sumūryta bendra gaus teises apsaugo tik de pramoga visiems lietuviškos jos gubernatorius, Denriis
do, jis su gailesčiu žiurėjo—tas žuvo. Iš tų “laimin- kad narinę mokestį negaliu su- panašiems dviems kambariams, mokratinė santvarka ir tik literatūros mėgėjams, ypač J. Roberts. Pasakė gražią
mokėti. Jau pasidariau per- Norint ką išsivirti, reikėdavo panašiose sąlygose yra gali
į tuos, kurie tik savais rei-'gųjų” buvo ir Matjošaitis. sunkus
ir prielankią lietuviams kal
kojoms ir nebenori ne- turėti savo kuras ir laukti di ma siekti socialistinės tvar jaunimui. Mokvklinio am
kalais rūpinosi.
Jis grįžo senojon tėvynėn šioti, tai ir Į 19 kuopą nebega- džiulės eilės. Vietiniai viską
Specialis to vakaro
žiaus jaunimui įėjimas ne bą.
Jis visa jaunatviška ener Lietuvon ir vertėsi savo liu atvykti. Bet kaip tik svei-ivogė, apgriautus namus draskė kos.
kalbėtojas
buvo Dr. B. Ma
mokamas, o kitiems bilietas
gija stojo tuometinėn ko amatu neblogai, kaip ir kiti kata pagerės atvyksiu ir atsi- Į kurui, o mes buvom priversti Drg. Matjošaičiui atvy 50c.
tulionis, žmogus, kuris daug
von dėl darbininkų teisių, amatininkai. Tačiau sun- lyginsiu. Nenorėčiau palikti j viską mainyti i atsivežtus daik- kus i Ameriką buvo pasiū Vakaro pradžia 4 vai. po dirbo ir dirba dėl Lietuvos
lyta pasirodyti viešai, kad
dėl geresnio rytojaus, o kadįkųs pergyvenimai Rusijo- skolingas, nes jaučiu, kad KDU
išlaisvinimo, kuris savo aki
ečnu.tus
.tUS ir per kelias savaites likom
Kor.
dar gyvas esąs, nes bolševi pietų.
mis matė ir pergyveno visas
kova butų sėkmingesnė, jisi je palaužė žmonos sveikatą nedužin ir galiu jus palikti ant pliki.
kai
jau
senai
jį
buvo
“
pa

visados.
Nepilnus
du
mėnesius
pagy

stojo į LSS 19 kuopą j ir ji greitu laiku mirė. Vėkaro baisenybes.
CLEVELAND, OHIO
Per pertrauką buvo ren
Brooklyne ir kartu su kitais | liau I. Matjošaitis sukurė Į jūsų klausimus aš jau abe venęs tokioj padėty ir išlan laidoję.” Juk visiems su
prantama,
kad
bolševikai
džiojęs
partijos
ir
kitas
įstai

organizavo ir stiprino siu—šeimą su Marijona Vaičie- joju ar sugebėsiu atsakyti ir
Mirė Feliksas Mudrauskas kamos aukos ALT. Aukų
surinkta $215.55, jos pasių
ne ir tikėjosį ramiai baigti ar bus iš to kokia nauda. Juk gas. niekur neradau nuoširdes gyvų liudininkų nemėgsta
vejų uniją.
nio žmogaus, niekur neradau klausytis ir jų matyti. Be
Su
širdgėla
ir
nubudimu
tiek
jau
apie
Rusiją
pripasako

stos į ALT centrą, Chicago,
Tai buvo audringi kovos gyvenimą įsigytame nuosa
elgesio, niekur neiš abejo, kad žmonės butų pa mes clevelandiečiai šian
metai ir visais frontais rei vame kampelyje, bet, deja, ta ir daug gerų knygų prirašy žmoniško
girdau gero žodžio. Atrodė, siteiravę ir apie bolševikiš dien palaidojom taurų lie III.
ta.
bet
kol
kas
naudos
labai
ma

Dainavo šv. Kazimiero
kėjo kovoti: prieš skebus
• i antrai bolševikų okupacijai
Kas tuo tiki. tai turi ki kad tče žmonės ne musų žemės ką rojų. Bet liga ir organi tuvį, musų mielą draugą
parapijos
choras, vadovau
(streiklaužius), prieš nesi besiartinant, turėjo apleisti žai.
tus tikslus ir priežastis, tai ne- ir su civilizuotu žmogum jie zacinės kliūtys neleido to Feliksą Mudrauską, kurį vi
jant muzikui Jonui Beino
skaitančius ir net kovojan tėvynę ir tapti politiniu ^ jtfl[jn.tj Juos Įtikins niekur nebuvo susitikę. Pas
jS padaryti.
sai
netikėtai
trijų
dienų
bė

rtui. Dainavo sklandžiai ir
čius prieš unijistus dirbtu emigrantu.
patsai gyvenimas, kaip mane. visus matėsi nežmoniška bai
Mirtis
nutraukė
drg.
I.
gyje
beširdė
mirtis
išrovė
iš
jausmingai. Garbė chorui
vių savininkus, prieš pa 1949 metų į-udenį atvy Gal mano galvojimas klaidin mė. nepasitikėjimas, melas ir!
šlykšti apgavystė. Per tą trum Matjošaičio gyvenimo siūlą, musų tarpo. Gailiose asa- ir j0 vadui,
samdytus darbininkų mu kęs į Brooklyną vėl stojo į gas. bet taip aš manau.
pą laiką aš spėjau Įsitikinti, o iš musų tarpo išrovė su rose Feliksas paliko savo
B. Blinstrub.
šeikas. gengsterius ir poli tą pačią LSS 19 kuopą, ku
Padaryti
žmogui
klaidą
labai
kad
aš
pakliuvau
ne
darbininkų
!
stambiais
praeities
darbais
žmoną
Sofiją,
dukrelę
Juli
rioje
pradėjo
savo
socialis
ciją. Amerikos darbininkai
bet ją atitaisyti dažnai tėvynėn, oet akyplčšų ir suk ir~ Zuatvnmu
vyrą, kuris su- ją ir sūnų Alfonsą. Tvirtą
----- W
kovoje dėl savo teisių ir bū tinę veiklą. Šis momentas lengva,
KENOSHA, WIS.
neįmanoma, nes būna pervėlu. čių naguosna; kad jokios čia rado progą pilnai ir gar kaip ąžuolą, tik 54 metų
drg.
Matjošaičiui
buvo
tiek
vio pagerinimo yra nemažai
o kartais ir drąsos neturi. Vyk darbininkų valdžios nėra ir so bingai savo gyvenimo isto amžiaus, gyvenimo audrosi
Kenoshos lietuviai vasa
aukų sudėję. Šiandien, nau didelis, kad prašant pirmi damas i Rusiją turėjau vilti ne cializmo
darbas jiems nerupi, rijos lapą užbaigti. Jo drau jį palaužė žaibo greičiu. rio 18 d. šv. Petro parapijos
dodamiesi praeities kovų ninkui papasakoti, kas čia tiek sau. kiek visos žmonijos ir tik yra melo :r apgavystės
gų vardu, žmonai Marijonai Pirmadienį jam buvo pada svetainėj minėjo Lietuvos
vaisiais, jau tik retas bepri- į visiems labai įdomu, apie ateičiai. Padariau klaidą ir priedanga.
simena tų kovų didvyrius, darbininkų tėvynę” Rusi oolitinę ir sau asmenišką nesu Visų nuvykusių amerikiečių Matjošaitienei ir Vaičių šei ryta apendicito operacija, nepriklausomybės šventę.
mai, liūdesio valandoj reiš dėl aukšto kraujo spaudimo
Dr. Pijus Grigaitis pasa
o jaunesnioii kaita ar ne ją. susijaudinęs ir su aša grąžinamą.
ar kitų tautų idealistų likimas
kiu
gilią
užuojautą.
Po
sun

ištiko jį kraujoplūdis an kė gražią kalbą. Parapijos
Vos tik peržengėm rusų ru- buvo jau iš anksto nuspręstas.
senai atvykę į šį kraštą, iš romis akyse pareiškė:
kios
gyvenimo
kovos,
drau

tradienį ir jis užgeso amži klebonas kun. Dr. Jagminas
bežių
jau
negeruoju
pakvipo:
Tik labai retas.iš jų nagų iš
vis nesistengia suprasti, iš —Mieli draugai, aš tiek
ge
Izidoriau,
ilsėkis
laisvo
nai.
kalbėjo apie nepriklauso
kur musų turimos teisės ir šiuo įvvkiu ir jūsų draugiš barbariškas elgesys ir aziatiš- spruko. Visi žuvo nuo čekistų
sios
šalies
žemelėje.
kas
gobšumas,
viešas
vagiliavi

Feliksas
Mudrauskas
bu

rankos.
Ir
aš
buvau
laimingas
mos Lietuvos gyvenimą ir
žmoniškas gyvenimas atsi ku nuoširdumu esu susijau
mas pasirodė visoj pilnumoj. laisvą Lietuvą pasiekęs, nors
V. Gervickas.
vo kilęs iš Svėdasų mieste ypač prisiminė 1927 metus.
rado.
Praeitis užmiršta, dinęs, kad aš nieko šiuo Daug atsivežtų daiktų čia pat
plikas,
kaip
nikelis.
lio, Rokiškio apskr., Lietu Buvo atkalbėta malda už
kaip užmiršti tų kovų did momentu negalėsiu pasaky netekom. Bet manėm, kad dėl
voje.
Paliko savo brolį tėvynę. Minutė susikaupi
vyriai bei išlikę seni vetera ti. Palikit tai sekančiam žmonių trukumo, sulindo Įvai Lietuvoj gyvenau gerai ir J V Konstitucijos
Praną
gyvenantį
Argenti mo skirta žuvusiems už lai
nai.
raus dydžio kriminalistai ir maniau, kad savo senatvę daKeitimo Datos noj.
kartui.
svę pagerbti.
Sugiedoti
Gaila ir kartu liūdna da Jis ruošėsi papasakoti sauvaliauja. Bet Leningra^. baigsču ramiai nuosavame kam
Pragyvenęs
25
metus
Amerikos ir Lietuvos him
rosi, kad panašaus likimo brooklyniškiams
viešame revoliucijos garbės ir didybės pelyje, bet ir tai turėjau palikti Vasario 26 dieną Ameri
Amerikoj,
velionis
savo
šir

viską
dėl
tų
pačių
sukčių,
kaip
susilaukė ir drg. I. Matjo mitinge, bet sunegalavo ir bokšte, taip nebus. O, kaip
koje įsigaliojo 22-sis konsti dingumu buvo įsigijęs daug nai.
tūkstančiai
musų
tautiečių
pa

Parapijos choras, vado
šaitis, nors labai daug dar sveikata kasdien menkėjo. mes visi nuvykę nusivylėm! Iš
tucijos pakeitimas, pagal draugų.
liko.
ir
senatvėj
bastytis
po
Amerikos
nuvykom
Į
Leningra

vaujamas
varg. Bujanausbininkams. o ypač Brook Radęs progą parašiau jam
platųjį pasaulį. Aš labai esu kuri šalies prezidentas ga
dą
nemažas
skaičius
žmonių,
Lietuvį
svečią
savo
na

ko, išpildė trumpa meninę
lyno siuvėjų unijai jis yra laišką su kai kuriais klausi
bet atvykus mums tuojau buvo dėkingas drg. J. Buivydui, kad lės būti renkamas tik dviem mely velionis mokėjo lietu programą, gražiai padaina
pasidarbavęs, daug pasi mais ir prašiau atsakyti i pranešta, kad čia negalėsim pa jis mane suprato, atjautė ir pa terminam.
vaišinti ir su dainele vo keletą skambių daine
šventimo ir energijos padė juos.
Tačiau papunkčiui silikt-; ir turėsim vykti į Rusi dėjo vėl sugrįžti Į šį laisvės Ar žinote, kokie buvo ki viškai
Aušta
aušrelė,
šviesus paza- lių: “Kur bėga Šešupė,”
jęs. tačiau iš musų tarpo neatsakė, o pasitenkino tik jos gilumą, o kur—nepasakė. kraštą. Tik labai gaila, kad li Amerikos konstitucijos
išsiskyrė labai vienišai ir bendrais bruožais. Bet skai Teko daug vargo, pastangų ir sugrįžęs į 19 kuopą jau nebe pakeitimai? Jų buvo 21 ir rėlis, kiekvienam nubaidy- “Tvliai plaukia” ir k. dai
davo gyvenimo sunkumus.
Jaunieji padekla
liūdnai.
tau jį vertingu tuo. kad drį kyšių padėti, kol likau vietoj. galiu aktyviu darbu pasirodyti. visi jie yra svarbus. Patys Mylėjo Feliksas savo tėvy- neles.
mavo gražių eilėraščių. ProDrg. Matjošaičio Likiminis sta pasakyti savo klaidas ir Apgyvendino mane su sergan- i kaip kitados,
svarbiausieji
konstitucijos
nę,
lietuvišką
spaudą.
neat-{grama
buvo įdomi ir patenvėl stoti į senas eiles, kaip čia šeima viename kambaryje,' Baigdamas turiu pasakyti, pakeitimai vra vadinami
Posūkis
silikdavo nuo visuomenės}kino klausytojus,
kuriame bendrai gyveno 40 du- kad aš savo amželį baigiu. No
Nors drg. Matjošaitis bu tuo tarpu vra ir kitų grįžu sių. žmonės gyveno didžiau- rėtųsi prisidėti jr padėti, nes “Teisių Biliumi” (Bill of tautiškame veikime ir duos
Lietuvos vadavimo reika
vo ramaus, nenutruktgalviš- sių. bet dėl stokos ryžtumo -iame skurde, apsidangstę po- patyręs visokių pyragų “prole- Rights) ir tie pakeitimai nume.
lams surinkta aukų $335.
yra musų laisvių didžiausio Felikso palaikai tapo pa Garbė Kenoshos lietuviams,
ko budo žmogus, tačiau ir drąsos viešai pasitraukė
ji apsauga.
ryžtingos valios ir atsidavęs iš politinės veiklos.
PRISEGA PULKININKO ŽENKLUS
laidoti Kalvarijos kapuose. kad taip gražiai ir patriotišApie Amerikos konstitu Tačiau jo atmintis bu gy- kai paminėjo musų senosios
socialistiniam
judėjimui Drg. I. Matjošaičio Laiškas
cijos paketimus ir apie pa
idealistas. 1921 metais jis
tėvynės šventę.
Drg. I. Matjošaičio laiš
čią konstituciją “Keleivio” va musų tarpe.
padarė lemtingą savo gyve
J. Stalanis.
Su
drėgnomis
akimis
žiukalendoriuje 1951 metams
nimo žingsnį. Rusijoje bol ką duodu ištisai.
Bronx. N. Y..
yra Įdėtas įdomus straips
ševikų perversmas ir di
Lapkričio mėn. 1950 m.
nis, kuriame nurodoma, kadžiulė propaganda suskaldė
■ da kokie konstitucijos padarbininkų vienybę ir so Gerbiamas Drauge.
MES ATLIEKAM . ..
Būdamas
pas
drg.
J.
Buivyi
keitimai buvo padaryti.
cialistines partijas visame
(Verta susipažinti su tuo
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

J *

1

F
n

I straipsniu.

“Keleivio” kalendoriuje
Jyra daug visokių skaitymų,
i informacijų, patarimų, eilių
ir plati kalendorinė dalis.
!Kaina 50 centų.

LE2VGF4S BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
ANGLŲ. KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės: su žodžių linksniute. su gramatika ir su
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tu vėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

1 Pinigus ir užsakymus pra
šome siusti:
“KELEIVIS”
€36 East Broadway
So. Boston 27, Mass.

KAINA 36 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway
So. Boston 27, Mass.

Generolas MacArthur Korėjos fronte prisega pulkininko

laipsnio ženklus atsižymėjusiam karininkai. Jerry
lehcr, iš Alhany. N. Y.

r

Kel

.Juo didesnė bus Tavo
Lietuvai gelbėti auka, juo
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos
; skyriai.

Jei tamstoms reikia—
<► BIZNIO KORČIUKIŲ
o SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ 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:
“KELEIVIS”

636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

tBKTS, SO. BOSTON

?aslapis SeTtas

gE

Iš KARTO 4 NAUJI ŠEIMOS KARIAI

Moteru Skyrius
ši SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

Mirties Stovyklos
Po karo plačiai buvo kalbama apie Jani'1 ir
‘parašę" (išmatų
vokiečių nacių Įrengtas mirties sto
vyklas. kur naikinimui buvo pa kibirai.
smerkti tūkstančiai režimo priešų,
Šioje kavernoje buvo 340
žydų ir šiaip kitataučių.
Tačiau
mirties stovyklos veikė ne vien na žmonių.
Tą mes žinojom
cių Vokietijoj. Sovietų Rusijoj jų
yra dar daugiau, negu buvo Hitlerio iš to, kad seniūnas, rytais
Vokietijoj, čia paduodame P. Geor
gijaus pasakojimą apie mirties sto dalindamas duoną, skirsty
vyklą Svobodnyj mieste. (Iš "So- davo ją kiekvienai dešimcialističeskij Vestnik” sausio mėn./

Bobutės Pelenai
valią, siunčiame jos pelenus
Gražus ir didingi vokie-'nulinėj dėžutėj, kurią ra
čių Alpių kalnai! Ant įkilsite čia pat prie dėžės su
padangių kylančiu kalnų2lbata. įrašome, palaidoviršunių žydi edelveisai, po kit sa atitinkama pagarba,
žavingus slėnius vingiuoja- 0 išlaidas mes apmokėsim.
si sraunus kalnų upeliai, i
“Jūsų Frieas ir Erna.”
kurių vanduo nepaprastai < Dabar Dobleriai suprato,
skaidrus, o akmenėliai ap-^kio buljono miltelius jie
valus lyg nutašyti.
.dėjo i sriubą. Buvo jau
Bet gyvenimas šitame pervė.u ruošti laidotuves,
krašte skurdus. Nėra čia-nes miltelių nebuvo,
nei pramonės, nei žemdir-i ^'u'-ip ar taip, bobute liko
bystės. Saulė nors anksti'Vokietijoj.
(Tikras Atsitikimas)

Jauna Eduard Pappas šeima Baltimorėj susilaukė iš karto keturiu nauju
įta
užteka, bet vėlai pasirodo i Sofija Ambrazevičienė,
riu, dvejų mergaičių ir dvejų berniukų. Vaikučiai nutraukti Maryland ligoninėj, kai
tukei žmonių ir paskutinis
uz kalnu viršūnių ir
rėj matosi tėvai.
“Nuo Maskvos iki toli jo šūkis būdavo: “Trisde
anksti pasislepia. Ant pli- LIETUVIŠKI SVOGŪNAI
mųjų pakraščių, nuo pieti šimts ketvirtoji dešimtuke,
. kų pakalnių nei sėja, nei
—~—
bet neteko girdėti, kad kas virė, pasudyk, sudėk Pipi’lpiauna, tik rudos ožkos su
TREMTINIAMS
nių kalnų iki šiaurinių jura imk duoną." Kaip mes to
Bonevičienė is Pawdarytų rūkytas dešras, ku- rus, česnaką ir kitus P1'^-skambučiais ant kaklo ga- tucket, R. I., skelbėsi savo
eina žmogus, neaprėpiamos je kameroje talpinomės, Neliūdėkim, mieli broliai.—
kaip
joje
gyvenome
ir
mie

Aios
gali ilgai stovėti ir bu- skonius.
Gerai išmaišyk.' nosi ir mekena. Todėi ne- laiku , per Moterų Skyrių,
tėvynės ir šių plotų tikrasis
Kartą grįšim mes visi.
gojome,
aprašyti
neįmano

ina labai geras užkandis. Užmerk šiltam vandeny su
su'[nuostabu, kad dar senai prašydama sėklai lietuviškų
savininkas . .
Tokiais
Nors pavargę, išsisėmė,
ma.
Jautėmės
kaip
kirmė

a,
miestuose
nėra
kaip
beraksu
žarnas.
Paskui
žodžiais prasideda žinoma
1S" I prieš karą keletas Doblerio svogūnų. Į skelbimą atsi
Apiplyšę ir basi.
lės stiklo bonkoje.
ir
išrūkyti;
bet
ukinin’
plauk
ias
ir
prikim
•
• iš
- Falldorfo
............. liepė musu
skaitytoja Mrs.
sovietinė daina.
Mes bučiuosim žemės veidą, , . ,
, , ...... i1'*—“
“ r*
Pa_ •*šeimos
nariu
kai, kurie skerdžia kiaules, ruoštu kamšalu. Sudėk deš- kaimelio apleido savo kraš V. Bieian
_
iš Mansfield,
Toks “neaprėpiamos tė Kameroj sužinojau, kad žemės motinos gimtos!
gali
rūkytų
dešrų
pas
i
garas
į
verdantį
vandenį,
už

Svetimi
kalnai
ir
lankos
Mass.,
ir
prisiuntė
gražių
vynės ir plačiųjų žemių šei mane apklausiusi komisija,
tą ir išvyko į Ameriką ieš
minti visai lengvai.
Kad‘denk ir palengva šutink iki kot laimės ir uždarbio. Su svogūnėlių, kuliuos permininkas" ir aš buvau—aš, tai buvo tikroji NKVD Mums tėvynės neužstos.
Gal
sugriautą
rasim
namą.
dešros
butu
gardžios
ir
ii-! dešros iškils i viršų. Tuo- laiku jie prasigyveno ir, ka- siuntėme ne vien Mrs. BoJuzovkos miesto Stalino “trejukė." Kai aš paabejo
Gal
užžėlę
jau
takai.
gai laikytųsi, patartina da- met nusausink ir prislėk ak- rai pasibaigus, galėjo padė nevicienei, bet ir kitiems,
vardo liejyklos buvęs šalt- jau. koks čia teismas, se
Gal
nugriuvo
seni
kryžiai
ryti jas pagal šitą "receptą”: meniu šaltoj vietoj. Duo ti likusiems Falldorfe gimi kurie turi daržus ir nori užkalvis.
Mano ateitis man nesnieji kaliniai pradėjo
Miegančiųjų
amžinai?
dant stalan. suvaikyk ir pa-i naičiams. Jie pradėjo siųs-^1311^11111 lietuviškų svoguatrodė be mažiausio debe mane pajuokti: “Tau daug Viskas niekis, vėl i darbą.
15 svaru kiaulienos.
spirgink.
i niūkų. Mrs. Bonevičienė ir
sėlio. Jokios blogos nnuobuvo pareikšta, Vėl praskinsime kelius!
ti maisto pakietus.
4 šauktai druskos.
.uo_ t pagarbos
jautos manęs nekankino. jej apklausinėje. Kitų nė Ir tėvynė musų brangi
•/2 šaukšto salietros.
Dieve brangus, ir Ko tik kiti gavusieji svogūnų, nuo
Grįžau gatvėkariu iš darbo, pavardžių neklausia, už Laisva buvo—laisva bus!
1 šaukštas rup’ai sugrustu Į
nebuvo tuose pakietuose! širdžiai dėkoja Mrs. Bieian
.Ievute
Pirmoji
...
pipiru.
galvodamas apie kukliųKSakių nuteisia."
Kavos, arbatos, cukraus, šo už prisiuntimą. Mes gi vi
Sofija Ambrazevičienė.
i
pietus ir pelnytą poilsį.
kolado, buljono miltelių ir siems svogūnų augintojams
Mėsą supiaustyti nedide
Kaip paprastai gatvėkaryį Niekas suimtųjų netardė,
liais gabalėliais, sudėt visus Šalia Argentinos diktato kitokių geių dalykų. Dub linkime susilaukti gero der
buvo labai daug žmonių, [dauguma nežinojo už ką
V ALGI Al
prieskonius, perleisti du riaus Perono dažniausiai leriams pakieto gavimas— liaus.
Iki namų buvo visai nebe-Įsuimti ir kuo kaltinami,
kartu per malamąją maši yra minimas jo žmonos, Se- tikra šventė. Bet štai jau
toli, kai išgirdau skardų Gyvenau šito Stalino miesLietuviškas Kisielius
nėlę. sukimšti į žarnas, už noros Eva Peron, vardas. kuris laikas jie negauna
SUNKIAI SERGA
Ji yra krašto “First Lady.” nei pakieto. nei laiško. Rū
balsą: “Paruoškite savo as-{to didžiojo kalėjimo kamerišti galus, pakabinti rukykLietuviškas
kisielius
gaklausimas tik, ar dėl to, pinasi Dobleriai. vaikščioja
mens dokumentus patikli- roj lygiai vieną mėnesį ir
Ilgametė “Keleivio” skai
minamas
iš
avižiniu
miltu
:^°j
rūkyti
J
paras.
Kurui
kad diktatoriaus ambicin
pilie- keturias dienas
nimui.” Pasirodo,
kadangi Amerikoje tokiu geriausia tinka obelies me- gos žmonos nepatogu palik i paštą, teiraujasi, bet vis- tytoja Mrs. K. Degutienė iš
čiai. civiliuose rūbuose, įli Vieną pavakarę i: saukė
veltui. Pakieto nėra. Elizabeth, N, J., sulaukusi
ti šešėlyje, ar dėl savo as
po į gatvėkarį ir pradėjo mus apie 50 žmonių ir pa- miltų negalima gauti, tai (lZI° ?aK°5.
tikrinti visų dokumentus. talpino nakčiai į kirą ka- tenka vartoti trintines avi-' Tokį “receptą’ pataria mens ypatybių ji yra susi Galų gale vieną dieną at- 80 metu amžiaus sunkiai
varto^į Culinary Arts Insti-' laukusi populiarumo visuo ėjo senai lauktas siuntinys. susirgo ir dabar guli ligoniApgraibiau kišenes ir prisi merą, kurioj išlaikė iki ry žų kruopas, kurios angliškai! tuto
išleistas vadovėlis.
vadinasi “rolled oats.” Pro
Viskas gražiai supakuota. nėję. Linkime ligonei grei
menėje?
miniau, kad šiandien, kaip
to. Auštant, apsuptus sar
Sunku išskaičiuoti pasta Kiekviena dėžutė turi užra tai pasveikti.
tyčia, asmens dokumentų gais ir šunimis, nuvedė mus porcija vartojama maždaug
Dešros
su
Jaknom
tus. gatves ir visokius Įren šą, tik viena skardinukė be
nepasiėmiau. “Nors reika stoti. Apsaugos vyresny tokia:
gimus, kurie turi Evos Pe nieko. Ją atidarę, Doble “KELEIVIS’ AU5TRIJON
1 svaras avižinių kruopų.
p svarai kiaulienos trimingu.
las ir menkas, bet į miliciją L
sis šaukė mus pavardėmis 4 kvortosavižiniu
J 3 s\arai veršienos,
ron vardą. (Dažnai ją va riai išvydo pilkus miltelius.
vandens.
teks nueiti,” pagalvojau aš. ir liepė lipti Į vagoną. Kai
į
1)4
svaro
bet
kokių
jaknų
1 šaukštas druskos.
dina malonybinių Evitos Kas gi čia galėtų būti? Ap J. Sarapnickas iš TimIš tikrųjų taip ir įvyko.
į vagoną pririnkdavo 50 TT- -n 1
1 •
; Giver).
i vardu.)
Antai didžiausia žiurėjo iš visų pusių, apuos- mins, Ont., Canada, pri
Užpilt
kruopas
dviem
,,
,
svaro
sausos
(;uoncs
“Civiliai piliečiai” mano žmonių, tuomet užrakinda
Argentinos gazo stotis pa- tė, paragavo ir nutarė: siuntė $4.25, skirdamas
kvortom
apišilčio
vandens
į
:
»
šaukštai
druskos,
vo
jį
spyna.
aiškinimams nepatikėjo, pa
krikštvta Senora Peron. Ne “A-a, čia nieko kito negali juos prenumeratai vienam
ir
pastatyt
šiltoj
vietoj
pusžiupsnys
kvepiančių
pipirų,
siūlė man išlipti ir pasekti Pasileidome Į tolimą ke
senai surasta dangaus auk-[būti, kaip buljono milte- musų draugui Austrijoje,
antrai
parai
(36
valanPusė
česnako
ei
patinka,
juos. Atvedė mane ne į lionę : Charkovas—U fa—
t.i pavadinta li-ji
liai!’ TiPia
Tiesa, trnmiti
truputi kif.Ykito Europoje. Mr. Sarapnickui
štybėse planeta
miliciją, bet į Rutčenkovo Novosibirskas, Krasnojars doms), kad įragtų. Tuometį Užpilk kiaulieną ir ver- Evita. Visokiais budais jos kie, negu paprastai, bet gal už auką tariame širdingą
isspausti kruopas saUsaL [šieną vandeniu ir pavirink
ačiū.
NKVD skyrių. Ten sudarė
kas. Irkutskas. Čita. Skovo- Paskui užpilti jas tyra van- g valandas, kad atšoktu nuo vardas stengiamasi išpopu-idar geresni!” Įdėjo šaukšprotokolą ir po to liepė rodino ir pagaliau skirtoji
Vasario čiuką į sriubą. Tikrai gaIiarinti masese.
žengti į rusi, kur buv-o su man vieta—Svobodnyj mie deniu, pamaišyti ir vėl is- kauJy Nu?unk< bet skvsti- rfėnesi iš visu Argentinos vosi geresnis skonis. Dob Užsakė “Keleivi”
spausti. Pakartoti bent tris mo neišpilk. Išimk iš me- kampų suplaukė mokykli- leriai taupiai miltelius var
Giminėms ir Prieteliams
imtųjų kamera.
stas.
Koks
pasityčiojimas
kartus,
iki
susivartos
visas
*
—“Svobodnyj" rasų kalbo- likęs vanduo. Kisieliaus pie- sos visus kaulus. Užmerk !njo amžiaus berniukai žais tojo ir jų užteko beveik po Senas musu laikraščio
duoną šaltam vandeny: pa ti futbolą ir varžytis dėl rai savaičių
Po kiek laiko atsidūriau
reiškia laisvas! Atvyko
tikrame kalėjime.
Mane me mes į Svobodnyj miestą, no (taip vadinasi išspausta skui vandeni išspausk sau Evitos vardo čempiono ti- Jau pakietas buvo sūdo- skaitytojas J. Diimeitis is
nuvedė į atskirą kambarį, išbuvę kelionėje 61 parą. sunkai pasidarys 4 kvortos. sai. Sumalk smulkiai mė- tūlo. Milžiniškas transat- rotas, kai atėjo pavėluotas Caro, Mich., užsakė KeleiTada ji perkošti, supilti į są. jaknas ir duoną.
vi E. Bendzai, Sioux City,
kur sėdėjo trys vyrai
Įpilk iantinis laivas taipgi pava- laiškas.
(Bus daugiau)
puodą ir virinti nuolat mai- kvortą sunkos, kurioj mėsa
NKVD uniformose. Jų tar
“Brandus giminaičiai!"— Iowa: A. Rakauskas iš So.
dintas Eva Peron. Nesenai
šant,
kad
neprisviltų.
Pa

pe buvo ir Golubov, Rut
požeminių traukinių linija rašė amerikonai. “Siunčia- Bostono užsakė laikraštį sa
šildyt.
Kai
sutirštės,
kisiePAVASARIO
KOSTIUMAS
čenkovo NKVD skyriaus
VILNOMS PL06ČIUS
taipgi pavadinta Evos Pe- me jums šventėms pakietą. vo seseriai, Mrs. R. Birže’
ius
bus
gatavas.
viršininko padėjėjas. Vie-j
ron vardu. Prie įėjimo į linkime viso gero, sveikatos,-i°n ’ W. Lvnn. Mass. NauValgyt
galima
su
pienu,
nas iš jų paklausė mano pa-J
požeminę stotį ios vardas ir laimės. Skaudančia šir- jakurys VValter Gedvcid
irba
su
lašinių
spirgučiais.
vardės ir vardo, kur gimiau'
išrašytas milžiniškom gra dim turime jums pranešt S°. Bostono užsakė laikra>musų U dviems skaitytojams^ voir kokia mano visuomeninė'
Mrs. V. Uhesnos.
žiai apšviestom raidėm, o liudną naujieną:
brangioji
bobutė
prieš
šven- kietijoje, J. Bielskiui ii K.
būklė. Kai atsakiau į tuos
šalia jų iš didžiulio paveik
klausimus, man pasakė:
slo- į tūkstančius praeivių tęs mirė. Jos paskutinis J- Karosui.
Kaip Daroir.oa Dešraitės?
“Galite eiti.”
šypsosi gražus diktatoriaus noras buvo, kad jos pelenai ————
Maloni Motera Skyriaus
Palydovas sargas nuvedė
žmonos veidas. Nerasi Ar gulėtų mielajam Falldorfe. Pakalbinkite kaimynus ir
V
edėja
:
mar.e į kalėjimo raštinę.
gentinoje miesto, kuriame (Kam gi ne brangus gimta- draugus užsisakyti “KeleiPrašau paraginti mote
Eidamas per kiemą nejučio
nebūtų Evos ar Evitos gat sis kraštas!) Pildydami jos vį.” Kaina metams $3.
ris,
kad
parašytų
kaip
da

mis žvilgterėjau į vienos
vių.
Didžiuosiuose mies
SVERIA KETVERII KLS
lomos dešraitės, kurios tą
kameros langą, ir mane nu
tuose jos vardu vadinamos
darbą
moka.
Kai
dabar
krėtė šiurpas. Mano nosį
mokyklos, ligoninės, aero
kiauliena kiek pigesnė, tai
pasiekė kvapą užimantis
dromai. Projektuojama ko
daug kas ją mala ir daro
dvokimas ir kaip per mig
lonija namų 35,000 gyven
dešraites, bet kiekviena šei
las pamačiau šimtus pus
tojų jau pakrikštyta Eva
mininkė daro jas vis kitaip
nuogių ir suliesėjusių žmo
Peron miesto vardu.
Ir
ir
jos
turi
vis
kitokį
skonį,
nių, kurie raitėsi, kaip ko
kompozitoriai
neužmiršta
nes ne visos žino, kiek ko
kios kirmėlės. “Viešpatie.”
ponios Peron. Tiesa, sim
reikia dėti.
nenoromis pagalvojau, “iš-'
fonijų jos garbei dar neži
V. M. č nė.
gelbėk mane nuo šios ka
nome, bet du maršai la
Nuo
šio
skyriaus
vedėjos:
meros.”
bai populiarus Argentinoje
Kas prisius gerą receptą
Raštinėj mane įregistra
—tai Eva Peron maršas ir
dešroms ar dešraitėms ga
vo ir pagrindiniai iškrėtė.
“Capitan Evita.”
minti, jis bus mielai šiame
Patikrino kiekvieną siūlę,
Toks be ribų ponios Pe
skyriuje atspausdintas. Tuo
išpjaustė metalines sagas,!
ron vardo linksniavimas tu
tarpu gi mes paduosime čia
atėmė popierį, pieštuką,!
ri viena tikslą—neišdildo
porą receptų, kurie buvo se
diržą ir taip “aptvarkę” nu
mai įkalti jį į gyventojų pa
niau šiame puslapy tilpę.
vedė į tą pačią kamerą, ku
kaušius. Kai perdaug rek
Štai jie:
rios taip bijojau.
lamos. savaime kyla mintis,
Kameros plotas — 10x12 Toks motery kostiumas šiais
šviesus vilnonis glosčius tin kad ji yra iš prievartos.
Rūkytos Dešros

jardų. Ji turėjo du langus metais yra labai madoje. Jį
kąs nešioti \isus metus, pa
sugalvojo
New
Yorko
Ben
Amerikoje lietuviai mėg sirodė šio pavasario sezonui.
su išdaužytais stiklais, sta
lą kameros seniūno reika-' Reig mada salioims.
sta daryti šviežias dešras, Jį sugalvojo Seymour Fox.

Biznieriam* geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

Marylando ligoninėj, Baltimorės mieste, slaugės sveria
ką tik gimusius keturius E. Pappas šeimos vaikučius.
Vaikai, sveriami, garsiai protestuoja.

retsrvrs, so. kdstok
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DEWEY Už KARIUOMENĖS SIUNTIMĄ

|Iš Plataus Pasaulio
Prancūzijos Gyventojai

Peru Areštuoja

Puslapis Septintas
i karininkas,—atseit,

Stepas šatulis iš Ukmergės Paieškau Dominiko Karavecko gi•
minių
ar pažįstamu gyvenančio
išsiuntęs savo
miesto.
Amerikoj ar Kur
kur Kitur.
kitur, iItominikas
v sūnų. —
—
Ainerihoj
’onimihas
kur ir
Karolis Rupkus iš Peluodžiu Karaveckas mirė ir paliko nemažai
, vokiečių kariuomenėn,....
,
„ . .. .
,
‘ turto niekam nepaskvres. Giminės
į žuvęs, fronte
IfitS
VOklCciu J O km.. luSVltifilO ViilS., šimuliu 3. turi pirmenybę. Noti.»tieji sužinoti
ir jis pats nešiojas uniforma ir] Veronika Senulvtė iš Žibartu ?P‘e paliktų l>. Karavecko nuosayy'dirbąs su vokiečiais.
km., Šeduvos vals.. Panevėžio a.
m. Kuinickas,
i Iš Lietuvos išvežtieji karei-! Petras Vaičiūnas iš Kalvari.. lo*Į Halsey St.,
Alai buvo aprengti vokiečių lėk- jos miesto ir jo pusbrolis Jonas
turinės tarnybos uniformomis Jankauskas.
IEŠKAU DARBO KARMOJ
'ir išskirstyti po aredromus.] Ieškomieji arba apie juos ži- Ieškau darlio ant farmos Xew
Į Pulkininkas Liormanas buvo nantieji maloniai prašomi atsi-\Hampshire valstijoj. Farmeriai iš
N. H. prašomi rašyti šiuo adresu:
vokiečių paskirtas tiems karei- liepti i:
Alex Stulpin,
20 Edgev.ater Avė.,
(12)
viams ryšių karininku. Karei- Consulate General of Lithuania
Iatconia, N. II.
viai, nors dėvėjo vokiškas uni
41 VVest 82nd Street
formas, bet laikėsi Lietuvos
PARSIDUODA FLORIDOJ
New York 24, N. Y.
Parsiduoda 21 lotas žemės Orange
kariuomenės tradicijų: vaka-t
City, Floridoj, laoai prieinama kai
rais darydavo vakarinį patikri- •
na, tai kaip dovana. Žemė lygi ir
nimą, sugiedodavo maldą ir lie-i Maikio ir Tėvo Kraičiui didelio pavėsio medžiai, prie didelio
kelio. Parduodu iš priežasties, kad
tuvių tautos himną. Pulkinin- j Musų laikraščio skaitytojai, aš turiu Schenectady mieste namą ir
jo apleisti. I)ėl platesnių
kas Liormanas uždraudė karei  užsisakydami ar atnaujindami negaliu
žinių rašyti:
(11)
viams giedoti himną.
.Mrs. Antoinc-tte Shirmulis,
prenumeratą, neužmiršo Tėvo
143 Lafayette St.,
1945 metais, užsibaigus karo ir sunaus Maikio, ir prisiuntė
Schenectady 5, X'. Y.
veiksmams čr pradėjus Vakarų pinigu jų butiniausiems reika
.sąjungininkams globoti visus lams/ prisiuntė:
5 akKAI MIŠKO
.tuos, kurie buvo atsiradę, dėl Po SL50_j. Petniunas 1S Miškas randasi prie East Bridge,
įdarąs,—O

žinąs

ka

Prancūzijos
statistikos] Peru respublikos policija]
biuras praneša, kad Pran-i praeitą savaitę suėmė libe-'
cuzijos gyventojų skaičius'fališkos “aprišta” partijos!
dabar siekia 42,000,000, ar- vadą Antenor Orrego ir paba 2 milionai daugiau, ne- dėjo ji į kalėjimą. “Aprisgu buvo 1946 metais. Jau ta” partija yra uždrausta,
daug metų, kaip Prancuzi- Policija skelbia, kad liberajos gyventojų skaičius ne-lų vado namuose bekratant
augo ir net mažėjo, bet po rasta “sektarinės propaganantro pasaulinio karo gimi- dos” raštų.
mų skaičius šiek tiek padi
dėjo ir gyventojų skaičius
Venezuelos Keliai
daugėja.
_____
Venezuelos respublikos] Senato komisijoj gubernatorius Thomas E. Dewey iš Xew
Yorko pasisako už siuntimą kariuomenės į Europą ir vi
dili
«...
vyriausybė skelbia, kad;
sur, kur tik ekspertu manymu ji yra reikalinga. T. E.
J
isiais metais ten bus išleista Dewey parodytas vilyčia.
Jugoslavijos vyriausybė'100,000,000 dolerių naujų
patvarkė, kad ūkininkai ga- kelių tiesimui ir senųjų taili laisvai pardavinėti javus, symui. Tai yra stambiau-]
kurie jiems lieka atlikus šia suma išleidžiama tam]
tiją, ten užvilktas karine uni- Merkelis iš Beloit wis, ir T
valdiškas piliavas. Atsta- reikalui. Plačios VenezueMr. John Saviškis,
Dar
Truputis
Apie
Dvikoję
užimant
ir
komunistams
Lietu1414 Garfield Avė.,
forma ir pristatytas užvertinėti LaUcius iš Brooklvn, N. Y.
tymas laisvos prekybos že- l°s teritorijos mažai tėra
Lincoln Park 25, Mich.
vos buvusią valdžią likviduo bombų išraustas duobes, jei jis | po $1-C Tuchius iš HarKonstituciją
mės ūkio produktais skaito- prieinamos dėl kelių truku
jant, pulkininkas Liormanas pasisakė tai, neturėjo teisės vey, jy, j £>eiskįs iš Bayfield,
KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ
mas labai dideliu Įvykiu ko- mo.
Gerbiamas redaktoriau!
metėsi prie naujų valdovų, ti gauti tos globos, nebuvo pri- wis j chivinskas iš New Hamunistinėj Jugoslavijoj, ku
REUMATIZMO
“Keleivio” š. m. sausio 3 d. kėdamasis jiems Įsiteikti. Nau imamas į tremtinių stovyklas ven Conn ir v Danilevičius iš
Ambasadorius
Ispanijoj
ri paskubomis buvo Įvedusi
laidoje buvo Įdėtas straipsnelis jieji valdovai skubomis išleido ir šiandien niekur neišleidžia- Brooklvn N Y
ARTHRITIS
“socializmą” sovietišku pa Amerikos naujai paskir apie “vieną vaikščiojančią kon iš kalėjimų izoliuotuosius ko mas emigruoti iŠ Vokietijos. I p -/V.
TT V»vali<
Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros
-b skaudėjimo. Raumenų gėlimo, Sciavyzdžiu, bet dabar daug to tas ambasadorius Ispanijai, stituciją.” čia prisiunčiu apie munistus, kad juose radus pa Vidunai, Simonaičiai, Janka-., 1
N. J.. Ig. Truchin iš tikos, strėnų skausmų. Neuralgijos,
“socializmo” suvaržymų pa Stanton Griffis, praeitą sa- tą “konstituciją” daugiau ži tikimus valdžios pareigūnus. Iš kitų pavadinti vokiečių pilieDiego Califj Radaviče
.rSt^-iu^Slife iSfe
nių.
Raseinių kalėjimo išleistieji ko ciais. šiandien žūsta skurde ir j. Kenosha> wis., A. Masulionis LETS dčl’g^ų P2ekmių. Mesnonaikina.
į vaitę prisistatė generolui Pulkininkas Liormanas ko munistai tą pačią dieną suorga- netrity, o tuo tarpu lietuvių j- New Briuin> Connj. Nar.
tuma radę
Frankui. Ta proga Madri mendantas Klaipėdoje iki 1938 ] nizavo mitingą. o pulkininkas tautos siuksles Liormanai sian- bu|. j- Woodhaven, N. Y., P. kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o
de gyventojai, matomai val metų vasaros. Pačiam esant, Liormanas nupirko jiems rau- dien sėdi jau pas Dėdę Šamą ..*..:.!;,,
“Bažnytiniai Šnipai”
NntUv N T Mr« i*iktai savo vardj».ir adresą, ud mes
t t t”
- i
DUvViaiS 1S INUUev, JN. J., Jir.s. jums tuoj pasiųsime tabletehų. Vidžios paraginti, surengė vokiskos kilmės ir turint didelį’jonas vėliavas ir užrišo ant jų ir, gal, ,būt,, net* dt$AL,r
Kinijoj
o pašalpą p. Verseckas iš Haverhill,'s* nurodymai ant pakelio. Nieko
. . ., v ’jjums nelėšuos, jei nepatiks.
(11)
ovacijas Amerikos diplo vokiečiams palankumą, o taip- ]rankovių, kaipo pagarbos ženk- gauna.
|Mass., Mrs. A. Matonis iš Y u- xoRTHWAY HHARMACAL CO.
Komunistinės Kinijos vy matui ir reiškė pasitenkini gi turint Lietuvos kariuomenės
Pirmasis, iš visų. Raseinių
RASEINIETIS. ba Cšty, Calif., J. Macis iš Chi-Į
439 North Street. Dept. 30
riausybė areštavo 19 kata mo, kad normalus diploma generalinio stabo valdybos vir- mieste esamų valdiškų Įstaigų, Chicago, I1L
Rochester 5, N'ew York
!tago, III., M. Trainauskas iš
likų kunigų ir misionierių tiški santykiai tarp Ameri s ninku savo sesers vyrą, ko- jį komendantūros prašalino valj Cleveland, Ohio, W. Reder iš
ŽALIOJI MĖTA
Į džios ir valstybės emblemas ir,
ir kaltina juos esant “baž kos ir Ispanijos yra atsta mendantauti sekėsi.
Bridgeport,
Conn.,
ir B. Pužai
Žalioji Mėta (VarliaWESTVILLE, ILL.
Klaipėdoj bekomendantauda- į jų vietas, iškabino Lenino,
nytiniais šnipais.’’ Kinų ko tyti.
metė) yra ir buvo
tis iš Waterbury, Conn.
vartojama per šimt
mas
sugalvojo,
kad
jam
dar
Markso,
Stalino,
Molotovo,
Timunistų spauda rašo, kad
A. Povylaitis iš Toronto,
mečius kaipo naminė
daug pelningiau butų persikelti mošenkos paveikslus,
Vytkupa* Pasveiko
gyduolė. žalioji Mė
kiniečiai “katalikai ir proOnt., prisiuntė 25c.
ta yra gera nuo šla
komendantu i Raseinius, kur Rusams Lietuvą okupuojant,
Visiems prieteliams už laiktestonai” reikalauja griež- MES ABU PRANAŠAI
pumo susilaikymo ir
Vyskupas
Z.
K.
Vipartas
(Stalino ‘'Pravdai’’ interviu proga) buvo jo pasoginis ūkis. Bet ši- ko m u n i s t ų priešvalstybinės
r.uo karščiavimo šla
UAC
Lnimonis
dabar jau pasveiko, jis jau raželiui prisiųstą paramą tariata: i’uuauzu ♦LUVC
XV
V*S XXJS, V«K7«
pumo kanale. Gerai
to
piano
įvykdymu:
buvo
kliuveiklos
komendantūroj
esamas
žaliąją
Mėtą gerti
Viirie
laiksc
erižft
iš
me širdingą ačiū.
kurie po priedanga tikybos Tu ir aš pranašai . . .
Bereikalingu vė
tis: Klaipėdos komendantūros bylas, ant kurių buvo uždėti jo
—
Amerika
žus,
tu
sakai?
dilbą “šnipų darbą.”
mimų. Yra taipgi sakoma, kad ji
Aš tikiu . . . patikėk ir manim ! komendanto etatinis laipsnis paties sprendimai ir parašai, nės, kur gydėsi po skaugera nuo akmeninės ir vandeninės
džios
automobilio
nelaimės,
“
Naujienos
”
Brooklyne
' ligų, nuo vidurių išpūtimo ir nuo
Hitlerio likimas eina su tavim ’. buvo pulkininkas, o Raseinių sudegino, palikdamas komuniskenksmingų gazų viduriuose, nuo
Kašmiro Klausimas
—pulkininkas leitenantas. Laor- tų Pilipavičiaus ir Karpaus by- o dabai piadėjo eiti sa\O
Dienraštis “Naujienos” Brook traukimį? sukhnų’ir visokių nesms
Ak, pergeras, kaip matai:
mantas jau turėjo pulkininko Jas. Mat, ant tų bylų buvo ki- pareigas,
■ lyne parsiduoda šiose vietose
Indijos vyriausybė atme Netvirti nei raudonos hydros laipsni ir. pagal kariuomenės to komendanto parašas. VėLapkričio
24
d.
vyskupas
(gaunamos kasdien):
pamatai
.
.
.
nori. Svaras šitos Mėtos kainuoja
tė Amerikos ir Anglijos pa
$2.00, o pusė svaro—$1.00. Frisiun*
esamą tvarką. Raseinių komen- liau Pilipavičius buvo paskirtas buvo pašauktas pas ligonį į
žūsi tu. ką: šuva.
siūlymą dėl išsprendimo Su visa sava svitaI Mes abu danu būti nebegalėjo. Vadina- Raseinių apskrities komunistų' DanVllle UI- į ŠV. Elzbietos J. Travinski, 180 Grand St. ėiam į namus.
Valinski, Grand St. ir Union;
ALEXANDER’S CO.
Kašmiro provincijos ginčo pranašai.
si. jei nori savo ūky gyventi, iš-] partijos sekretoriumi,—fakti- ]jg
Onjnn’ Keliai
ligoninę.
Keliai tada
tada buvo
buvo Avė. kampas.
414 W. Broad»»y
tarp Indijos ir Pakistano.
eik iš kariuomenės. Bet kaip nuoju apskrities valdovu.—o labai pavojingi, padengti! Gabijos knygyne, 240 Union
South Boston 27, Mass.
Nuo
Uralo
šalti
vėjai.
eiti iš kariuomenės, jei išėjus Karpus Raseinių kalėjimo vir
Indija sako, kad didžiųjų
Grįžtant vyskupui Ave
Kraujo tvaike sužvėrėjai!
iš kariuomenės gaus tik pensi šininku. Jų gi bylos buvo iš ledu.
valstybių pasiūlymas neati Nepagelbės, nors perėjai.
NUO UiSISENfiJUSlŲ. ATVIRŲ
A. Livoti, 264 Suydam St.
ją. kuri sudarys tik pusę pa komendantūros paimtos Į N. K. namo, jo mašina kelyje pra Wichtel and Reinfeld, 2433
tinka Jungtinių Tautų or Bučiavai ir glamonėtai
Skaudžių Žaizdų
ganizacijos senesnį siūly Ir pasauli tik raudoniems pa grindinės algos: o kur gi į mė V. D. ir tuo gautas dokumen dėjo slysti, o paskui važia- Pitkin Ave.
(10)
IS ODOS LIGŲ
nesi skiriamieji reprezentacijos tas, aiškiai parodantis, kas tasjvusi masina, irgi dėl slidaus
mą, kurį Indija irgi buvo
Tie. kurie kenčia nuc SENŲ, AT
žadėjai . . sudarė, kas komunistų. kelio, įvažiavo į vyskupo
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie
nepriėmusi. Kašmiro klau Ginklą spaudžia kietos ran reikalams be atsiskaitymo 225 bylas
negali ramiai sėdėti ir naktimis
litai, kur butpinigiai apie 100 veiklą sekė. kas pranešimus da mašiną ir jis buvo sužeistas,
PAIEŠKOJIMAI
simas dar tebegadina san
miegoti, nes jų užsiser.ėjusios žaiz
kos.
litų. kur komandiruotpinigiai, rė. Tos bylos buvo sudarytos
dos niešti ir skauda. Kad pašslintl
tykius tarp Indijos ir Pakis Tankas lydi tanką. Balsas— kur iš Šiaulių Sąjungos skiria saugumo policijos valdininko E. buvo nugabentas į ligoninę, Aš, Valė Keburytė, po vyru
____ _____
East-' tą niežėjimą ir spaudėjimą sen%
o jo mašina į garažiu.
—balsą:
man, iš Didžiascrašių kaimo. Kupiš- atvirą :r skaudžių žaizdų, uždekit*
tano.
Deniušio.
Deniušis
buvo
tuo

mieji šaulių burių lankymo ke
TA ,
.
•
kio valsčiaus, paieškau pusbrolio LEGULO Ointment. Jų gydomos
—Suksim kraujo hydrai kie lionpinigiai? Nors savo ūky jau suimtas, perduotas i Pili
Dabar vyskupas jau eina Antano Kairio, seniau jis gyveno ypatybės palengvina jnsų skaudė>
tą sprandą! Mes abu pra gyvensi, o gardžių kąsnelių ne pavičiaus ir Karpaus rankas,
inkimo iam Mt- Vernon, N. Y., dirbo Country mą ir galėsite ramiai miegoti naksavo n5>roio-Q«
pareigas. TLanKime
jam £j
ub-’ee. JJisis Pats
ka? jj
įno ma
jas taipgi nuo skaudžią
Club
pats ar
ar kas
jį žžino
ma-. tj.
tj. Vartokite
Var
Urugvajaus Prezidentas
našai.
lončkit parašyti: _
< 11) nudegimų. Jos taipgi P*šalįp» niebeturėsi.
uždarytas Į Raseinių kalėjimą ger0 pasisekimo,
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISL
Mrs. V. Eastman,
Praeitą ketvirtadienį bu Vergų tautos laisvės vėliavas Bet generolų ir pulkininkų ir ten nukankintas. Paliko1
T-a L-a.
Taipgi pašalina perštėjimą ligos
•67 Gamer St„ RFD 3.
W.
Glens
Falls,
N.
Y.
vadinamos ATHLETE'S EOOT, su
žmoną
ir
dvi
mažas
dukrytes.
parengs.
valdymo
laikais
—
1927-1940
me

vo Įvesdintas naujas Urug
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą
Stanislava Venclauskienč. gvve- tarppirščių. Jos yra tinkamos vai*
vajaus respublikos prezi Kremliaus rūmai jųjų miško stais—nesunku buvo saviems 1941 metais pavasarį. Lietu
r.anti tVaterbury, Conn., Box 307, toti nuo džiostančins ir suskilusi,w
pagelbėti. Ir kariuomenės šta- vos vokiečiams repatrijuojant LIETUVOS GENERALINIO
susilauks.
dentas, Andrės Martinez
Išbadėję milionai laisvę svei įbas greit tą pagalbą sukombi- P” Hitlerį, repatrijavo ir pnl-'KONSULATO NEW YORKE
Trueba, demokratiškai vi
PAIEŠKOMI ASMENYS Vincentą Basraną-Bacara ar Boicun;.1 nių odos li^u. LEGUĮnavo: pulkininką leitenantą Ol kininkas Liormanas SU visa sakins demokratų:
__ ___
xr i
1
kilusį iš Vidžių. Atvyko Amerikon LO Ointment suteiks
sos šalies gyventojų išrink Ir prakeiks komuną—rusišką šauską paskyrė Raseinių ko \O seimą,
ten tapo Vokietijos
-------apie 1903-4 metus.
<9-10) jums pagelba nuo .nu
tas. Urugvajaus respubli
mendantu ir ji prikomandiravo piliečiu, dirbo kažkokioj istai-' Adolfas Augaitis iš Podge------------------------------------------- , vargusiu, perštamų ir
ne sava.
kojų. I.egulo
ka iš visų Pietinės Ameii- -j-y jj. aų pranasar..
]prie kariuomenės štabo Kau- #OJ. Sumiš stojo savanoriu \0- lumL.Škio km., Sasnavos par., rnann, kilusi iš Kražių miestelio,: niežiančių
Ointment yra parduo
! Raseinių apskrities, ieško savo gi damas po 75c., $1.25 ir
kos valstybių tvarkosi de- —Amerika žus, tu sakai?
;nan. o pulkininką Liormaną pa- kiečių kariuomenėn ir ten žuvo. Mariampolės apskr
tėvo sesers Lehmannaitės- S3.5O. Pirkite vaistinėse
Kundroticnė” jau mirusios, vaikų, Chicagoj,
mokratiškiausiai ir teisin- aš tikiu, patikėk ir manim: | skyrė kariuomenės štaban Kau 1944 metais pavasarį genero-; Valė Barauskaitė, Amerikos miniu.
apylinkėse
organizuojant pilietė, gvvenusi Vieželiu km., keturių sūnų ir vienos dukters. Ji,ie Milvvaukee, arba siu
gai vra vadinama “Ameri- Hitlerio likimas eina su tavim ! nan ypatingų reikalų karininku lui Plechavičiui
.
.
......
,
...
,
r«atys ar žinantieji prašomi rašyt: pinigus j
(11-1>
-VIENAS Iš D. P. i pulko vado atlyginamu—tokiu lietuvių vietinę rinktinę, pulki- Vyzuomų vals., Utenos apskr.
Mrs. -M. -Mencas,
LEGULO. Dept. L
kos Šveicarija.”

KAS MUMS RAŠOMA

b

SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ
AMERIKOJE
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
Organizacija Pasaulyje
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
vra išmokėjęs arti $5.090,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimų apmoka Susivienijimas.

Tapk Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopę arba i Centrą adre
suodamas:
LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA
$07 SV. SO* Sų*
N«w Y«»k 1, N. Y.

į pat. kokį gaudavo Klaipėdoj ninkas Liormanas buvo iš Vo-! Gretė Clialupa - Jakužaitytė
; būdamas—ir prikomandiravo j kietijos vokiečių atsiųstas į (Jakuscheit) iš Klaipėdos, gvRaseinius komendanto pareigų Lietuvą prie tos rinktinės kaip veno New Yorke, 128 ar 129 St.
eiti. Ir vilkas sotus ir ožka aprūpinimo karininkas ir buvo, Aleksandra Dievak (Dievačiela: nepažeista kariuomenėj laikomas: “Pulkininkas Lior- kaitė iš Ukmergės miesto,
esamoji tvarka ir Liormanas manas dabar didelis žmogus! Jonas Jankauskas ir jo pusgyvena savo ukv melždanaas tą Lietuvoj”—pulkininko Bironto brolis Petras Vaičiūnas, kilęs iš
žodžiai.
] Kalvarijos miesto.
pačią karvę.
Juk Lietuvą, nuo 1926 metų
Vokiečiams nuginkluojant tą
Jonas Končius iš Auksudzio
perversmo iki 1940 metų jos Plechavičiaus rinktinę, daug km., Mažeikių apskr.
likvidavimo, valdė savanaudžių, rinktinės karininku buvo vokie-' Lazauskienė-Zakarevičiutė iš
patriotiškąja skraiste prisiden čių suimti ir padėt; į kalėjimus Balandiškių km.. Semeliškių v.,
gusių karininkų klika. Apskri arba į belaisvių stovyklas, o Trakų apskr.
čių komendantari buvo tos kli kareiviai išvežti Vokietijon' Antanas Mieluckas iš Strekos atstovai. Liormanas jau aerodromų darbams, skelbiant.' liškių km., Pabiržės vals., Birtėsi nekonstituciniu apskričio kad lietuviai savanoriais vyksta žų apskr.
karaliumi. Ir jis vaidino jį: priešlėktuvinės apsaugos tamy-i Norkaitis. brolis Petronėlės
niekur vienas be svitos neida bai. Viena suimtųjų karini n- Senauskienės.
vo.
Komendantūros sargas— kų grupė buvo atvežta į Kauną Stanislovas Poderis iš KaunoI •‘ormano ausys ir akys—prie Auk.štojon Panemunėn į buvu-' Aleksoto.
bolševikų komunistas, prie vo sias Lietuvos kariunrnenės 5-toj Paulina Reinartaitė-Schmidt
kiečių
žvdmušis — Jablonskis, pėstininkų DLK Kęstučio pul-,iš Ungurinų dvaro. Mariampokareiviu aprengtas turėdavo,ko kareivines, Cia atvažiavo lės apskr., ir vyras Adolfas
kas rytas Liormaną pasitikti į pulkininkas Liormanas, o ne Schmidt, gyvenę Brooklyn, N.
miestą įvažiuojantį ir atlydėti kas kitas, tų su imtu ių karinin- Y.. Stanhope St.

Eduardą* Rupkus ii Peluoper miestą į komendantūrą, po kų barti, kad jie nenori vokiepietų išlydėti.
čiams tarnauti. E?ą, reikia ira- džių km., PaSvitinio vals., Šiau
1940 metais rusams Lietuvą ti iš jo pavyzdį: ji.« es®*<’ sena-’ lių apskr.

225 Monsion St.,
West Cozsackie, N. Y.

(10;

484 7 W. 141h Street.
CICERO 50. ILL.

JUOZAS STALINAS
— arba —

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

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

leivio” knygyne:
KELEIVIS

<34 Broadsray,

South Boston 27, Mass.

i
1

i

Pualapia Aštuntas

KELEIVIS^ SO. BOSTON

Nr. 10, Kovo 7, 1951
S. L. A. ANTROJO
AUKOTOJŲ SĄRAŠO
jį stoti WBMS, Lithuanian
APSKRIČIO BANKETAS
DAR NEGAVOME Program, 35 Court St., Bos-

ROSLINDALE MIRĖ
SVARBI PASKAITA
ŠĮ SEKMADIENI
ONA ZOKIENĖ

šį sekmadienį, kovo 11 d.,
So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos žemutinėj salėj, 368 W. Broadway, bus
svarbi paskaita ir diskusi
jos tema: ‘‘Kiek Vilties Yra
Išsaugoti Taiką?” Paskai •
tininku bus “Keleivio” redaktorius drg. Jonas Januskis. Po paskaitai seks paklausimai ir diskusijos.

--------į ton, Mass., o biznio reikaSusivienijimo
Lietuvių Praeitą savaitę paskelbė-‘lais rašykit ofiso adresu:
Amerikoje antras apskritis, me dalį aukotojų davusių:502 E. Broadvvay, So. Bosapskričio organizatoriams auką Lietuvos laisvės kovai ton 27, Mass.
pagerbti, šį sekmadienį, ko paremti. Likusią aukotojų
Steponas Minkus.
vo 11 d., 2 vai. dieną, So. dalį mums žadėjo priduoti
Bostono Lietuvių Piliečių iš ALT Bostono skyriaus,
Draugijos auditorijoj ren bet to sąrašo dar negavo Ar Žinot Kur Ką Gauti!
gia iškilmingą banketą.
me. Atrodo, kad lengviau
Mes pranešam, kad turime ma
krautuvėj visokių mašinų iiPietų metu bus pagerbti yra aukas rinkti, kaip au sų
randavojimui, kaip tai Floor San
ir apdovanoti organizato kotojų pavardes surašius dėri, Wall Paper Removers, Boat
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
riai, kurie pasižymėjo savo spaudai paduoti.
sokių penių, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
darbu SLA 63 metų ir jau
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės
nimo vajuose. Banketo me AUDYKLŲ STREIKAS
Flood Sq. Hardware Co.
tu bus įdomi ir graži meni
VIS DAR TĘSIASI
A. J. ALEKNA, Prop.
nė pvograa. Atsilankiusius
628 E. Broad^ay,
So.
TeL SO 8-4148
1 linksmins Al Stevens orkes- 70,000 vilnų audyklų dar
tras.
bininkų tęsia streiką jau
Banketo laikas nustaty- trys savaitės. Susitarti ne-:
TeL SO 8-2805
tytas 2 vai., kad iš tolimes siseka. Armija žada per
DAKTARAS
nių vietovių suvažiavusieji imti savo žinion *keletą au
turėtų laiko pasilinksminti, dyklų, kurios gamina uni-j
J. L. Pasakantis
pabuvoti su savo draugais, formoms vilnonius audek
OPTOMETRISTAS
ir grįžti laiku namo nesu lus, nes, sako, pradeda
Ofiso valandos:
trukdydami savo nakties trakti audeklų uniformų
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
poilsio.
siuvvkloms.
Seredomis:

Praeitą penktadienį savo
namuose Roslindale mirė
Ona Zokienė, vos sulaukusi
47 metų amžiaus. Velionė
paliko dideliame liūdesyje
vyrą Praną, dukrelę Onytę
ir sūnų Robertą. Palaidota
ši pirmadienį Forest Hill
kapinėse.
Velionė buvo gimusi So.
Bostone. Ji veikliai daly
vavo lietuviškose organiza
Paskaitą rengia LDD 21 cijose, buvo gabijietė ir nekuopa. Pradžia 2:30 vai. mažai yra dirbusi šalpos or
popiet.
ganizacijoj, kol sveikata
Nacionalinės gvardijos nariai iš Kalifornijos gavo Įsaky
i,, leido. Jos šeimai liūdesio
Užsibaigus pas
mą vykti į Japoniją sustiprinti ten karo pajėgas. Karei
diskusijoms ivvks eilinis valandoje reiškiu gilios už
viai prie laivo prisegė ženklą, kurį matome paveiksle.
—V. D.
LDD 21 kuopos susirinki uojautos.
Nuo 9 ryto iki 12 dienų
mas.
TREMTINIAMS
MUSŲ PADĖKA
P. JURKUS SKAITĖ
447 Broadway
Paskaitos išklausyti ir
NELAIMĖ LYNN’E
RADIO PROGRAMA
SO. BOSTON, MASS.
SAVO
KŪRYBĄ
---------diskusijose dalyvauti kvie_____
Ryšium su vasario 16 d.,
-------Į Parvažiavę namo po 6 sačiami ne vien LDD 21 kuo- Petras Gaina. 33 metų,
Lietuvių Radio Korp. ra-1
tautos nepriklausomybės 33
pos nariai, bet visi lietuviai užsimušė važiuodamas au Kovo 3 d. įvyko eilinis L. vaičių atostogų Floridoje, metų paskelbimo sukakties dio programa šį ateinanti' Tel. AV 2-4026
kas tik nori plačiau pasiin- tomobiliu iš Peabody. Mass. Rašytojų Klubo susirinki- mes norim pareikšti musu švente, visi tremtiniai buvo sekmadienį per stotį WBMS:'
formuoti vienu svarbiausių Jo mašina atsimušė į medį mas Internacionalinio Insti- širdingą padėką pp. P. Ket- kviečiami paaukoti vienos 1090 kil. (netoli WBZ sto
Dr. John Repshis
dabartinio momento klausi- ir Petrą vietoje užmušė. Pa- tuto patalpose. Susirinki- virčiams, pp. C. Naujokai- dienos uždarbį, tautos lais ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
LIETUVIS GYDYTOJAS
mUiiko nuliudime žmona ir še- mui vadovavo klubo pirmi- čiams, pp. F. Viltrakiams iri vinimo reikalams. Dauge te bus sekanti:
Valandos: 2-4 ir 6-8
ninkas poetas Faustas Kir-Jpp. A. Aleknams už tokį
Publiką prašome susi- šių metu dukrelė,
Nedėliomis ir šventadieniais:
lis
šią
pareigą
atliko
laike
ša.
malonų musų priėmimą ir
nuo 10 iki 12 ryto
1— Muzika.
linkti punktualiai.
grožy- vasario 16 minėjimo, bet 2— Dainininkė Valeliai
laiku
1
Literatūrinę
dalį
šį
kartą
i
parodymą
Floridos
495 COLUMBIA ROAD
Pas mus dabartiniu
apin nn
iyra ir užsilikusių. Todėl Bannus iš Dorchesterio.
LDD 21 Kp. Valdyba.
atliko
rašytojas
Paulius
bių.
ypač
širdingas
ačiū
pp.
arti Upham’s Corner
mažai kas veikiama. Visi
prašome ir tuos šią pareigą
(Jurkus,
kilęs
iš
žemaičių
že

DORCHESTER,
M A SS.
Ketvirčiams.
3—Magdutės Pasaka.
dirba gerai ir uždirba ne- mės. Jis lietuviškos mokvkatlikti.
Sumokėti
galima
Simon ir Marcelis
blogai.
Sekmadienį Worcestere
i los kūrėjas.
kiekvieną dieną Ivas namų
Po programos prašome i
Aukštuosius
Alukoniai.
Šv. Onos Draugija ruoV. Sidzikausko Prakalbos
pardavimo kontoroje, 545 parašyti laiškelį ar atvirutę
įšiasi važiuot į Lavvrence, mokslus jisai ėjo Kaune ir
E.
Broadway, So. Bostone.
DR. D. PILKA
Vilniuje. Ir jo kūrybinė
Šį sekmadienį, kovo 11 Mass., minėt ten Šv. Onos dvasia, jo kūrybiniai polė Parama Lietuvių
Ten pat galima sumokė Geriausia vaikams dovana —
Ofiso Valandos:
3 fU «
d., Vvoreėstėrio sandai ic - Draugijos 40 metų sukaktį. kiai yra giedri, savi lietuGimnazijai Diepholze ti ir tremtinių bendruome7 iki •
Ir
vaikų mėnesinis žurnalas
čiai rengia prakalbas L. P. Į Lynn’o Lietuvių Klubas viški. Paulius Jurkus vra
nės nario mokestį (SI) U£,
o4€ BROADWAY
.
*»
Klubo svetainėje, 12 Ver-turi gerą televiziją. tsd j •
{
nesenai
spaudoje
pa

pereitus
metus
ir
uz
siuos
SO. BOSTON. MASS.
musų jaunesnio
non St. Prakalbų pradžia žmonės suėję vakarai turi vienas
EGLUTE
Telefonas: SOUtb Boston 1330
sios kartos rašvtoju. kuris skelbtą Lietuvių Kultūros: metus.
3:30 vai. po pietų. Kalbės ko pažiūrėti.
neužsikrėtė svetimybėm Ir Rėmėjų valdybos atsišauki
Bukime sąžiningi savo
buvęs Lietuvos ministeris Ko dabar Lynn e trūksta,'Q
mą
jau
atsiliepė
keli
lietu

pareigose
savo tautai ir Kaina: Amerikoje $3.00: kitur—$3.50
kovo 3 d. jo skaitytos iš
Vaclovas Sidzikauskas apie tai dainos ratelio ir vai- traukos iš poemos “Juod viai ir davė aukų lietuvių bendruomenei.
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