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Jungtinių Tautų Jėgos Eina
Per 38-tą Paralelę
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Dalyvauja 21 Valstybės Užsienių Reikalų Ministeriai;
Tariasi Apie Pasiruošimą Bendrai Gintis; Sovietų
Imperializmas Gręsia Visam Pasauliui, Sako
Prezidentas; Svarstys Ūkio Klausimus

Gen. MacArthur Siūlo Kinų Vadams Baigti Karą; Kini
ja Negali Karą Laimėti, bet Gali Pati Susmukti;
Jungtinių Tautų Tikslas Korėjoj Turi Būti At
siektas; JT Patruliai už 38-sios Paralelės

Prezidentas Trumanas šį
šią savaitę jungtinių Argentina Gamina
Streikas Irano
Washingtone
Tautų jėgos Korėjoj baigia
Aliejaus Kasyklose pirmadienį
atidarė 21 Amerikos kon
išvalyti paskutinius bolševi Atominę Energiją?
tinento respublikos užsienių
kų kareivius iš pietinės
.
x.
x x .
Irano aliejaus kasyklose reikalų ministerių pasitari
Korėjos ir keliose vietose1 Argentinos diktatorius ge*
,, ,
:
kilo generalinis streikas, mą. Prezidentas sakė, kad
JT kariški patruliai jau per-1™'0*?5.
Pareiškė
kuri, sako, iššaukė bolševi visos Amerikos respublikos
žengė 38-ją paralelę. Ge-iSp?udai.' kad. Argentina tikkai ir Irano nacionalistai. turi vieningai stiprinti savo
nerolas MacArthur Įsake enel.gijoJ .<kitokiu budu."
Streikas kilo anglų eksplo- gynimosi galią, nes Sovietu
JT jėgoms eiti per tą ne- Argentinos atominės eneratuojamose kasyklose. Te- RusįjOŠ imperializmas daVarykliniu motoru varomas v idutinis bom beris. “Stratojet,** skrenda 600 mylių per
lemtąją paralelę, jei karis- gijos komisijos pirminin
erano vyriausybe paskelbė ^ar gj.esja visam pasauliui,
valandą. Karo aviacijos vadovybė praneša, kad tas lėktuvas dabar gali pasiimti kuro
kais sumetimais Us yra rei-kas, Ronald Richter, prieš
karo
stovi streiko ištiktose pasitarimų tikslas yra sude
lėkdamas ore. o todėl gali nenutupdamas daryti labai ilgas keliones.
kalinga. Pietinių korejie- kelias dienas spaudos atsto
gtose,
o Irano sostinėj, rinti gynimosi politiką ir
vių daliniai praeitos savai- vams sakė. kad vasario 16
Teherane, karo stovis jau pasiruošti galimam konflik
tės gale buvo išsikėlę 50 d. Argentinoj buvęs daroFBI
Agentai
'Dirba
Grasina
Išsprogdinti
Ims
Svetimtaučius
į
paskelbtas prieš savaitę lai tui su Rusija.
mylių i šiaurę nuo paralelės mas pirmas atominės enerKomunistuose Senato Komisiją
Amerikos Armiją ko.
ir užpuolė kiniečių dalinius. gij°s bandymas, kuiis suSvarbus klausimas pasi
TT
i
_
i
•
j
■*
Ikęlęs
čdIdc ^noicn
trinbemo
”
Streikininkai
Irane
reika“
baisų
triukšmą,
”
bei
tarime bus ekonominis benJT karo laivai daužo uos
Amerikos
Federalinio Investigaci- Senato komisija kriminakariuomenė lauja “išmesti imperialistus d^darbiavim^' įvairių
tus ir susisiekimo kelius 90 to sprogimo toli negalima
jos Biuro viršininkas. Ed- lizmui aiškinti baigė posė- pradės rekrutuoti jaunus auk ir atimti >s Anglo- Amerikos respublikų mobimylių i šiaurę nuo 38sios buvę girdėti.
Dėl šito R. Richterio pa
raman kompanijos aliejaus lizacijos laikotarpyje. Jungparalelės.
reiškimo kai kurie Ameri gar Hoover. sako, kad jo džius Nevv Yorke ir šią sa- vyrus Į savo eiles iš svetim- į/J'M35;.... N!"?na‘
Valstybės dabar perGen. MacArthur praeitos kos mokslininkai pasisakė agentai slaptai “veikia" ko- vaite posėdžiauja Washing- taučių, kilusių iš kraštų
parlamentas
nutarė
nacio

ka daug žaliavų kituose
savaitės
gale
paskelbė gana skeptiškai, o gen. Pe munistų organizaci iose ir iš tone, kur ji jau apklausinė- anapus geležinės uždangos,
nalizuoti
visas
aliejaus
ka
Amerikos kraštuose.
“kvietimą’’ kinų komunistų ronas už tą netikėjimą ame vidaus seka komunistų vei- jo visą eilę liudininkų, tarp Pradžiai bus rekrutuota 2,syklas krašte.
kimą.
Laikyti
savo
agenkitų
ir
generalinį
prakuro500
vyru
iš
Lenkijos,
Lietuarmijos vadui susitikti su rikiečius ir išbarė. R. Rich
Prezidento Trumano pro
gen. MacArthuru ir susitar ter sako. kad Argentina ga tus komunistų tai pe yra bu-Tą McGrath ir FBI virsi- vos ir kitų kraštų. Tie vy
graminė kalba Amerikos
rai turės pasižadėti tamauti dėl karo baigimo Korė lėtų pasigaminti ir atomi tina todėl, kad komunistai, rinką E. Hoover.
respublikų užsienių reikalų
joj.
Žinoma, Jungtinių nių bombų, jei Peronas kaipo svetimos valstybės Komisijos apklausinėji- ti penkius metus. Jie bus DAUG ŽMONŲ,
DAUG IŠLAIDŲ ministerių pasitarime sukė
Tautų siekimas Korėjoj, dėl duotų tokį įsakymą.
agentai, yra pavojingi kraš- mų pasekmėje visa eilė po- apmokinami Europoje ir
lė didelio susidomėjimo.
visos Korėjos sujungimo j
to saugumui, ypač jei kiltų lieininkų ir politikierių jau Amerikoje, Vėliau rekru- John D. Spreckels, cuk Amerikos respublikos yra
vieną demokratišką valsty Redaktorius Paz
karas, komunistai butų pa- traukiama teismo atsako- tų skaičius iš “geležinės už- raus pramonininkas iš Los galingos, sakė prezidentas,
bę, turi būti įgyvendintas. Gyvena Urugvajuje vojingi ir vienintelis būdas mybėn, o kiti pasitraukia iš dangos” kraštų bus padi- Angeles, Calif., turėjo ketu bet jos negali apsitverti
Gen. MacArthur “išalkino”
sekti juos yra turėti patiki- savo pareigų, nes pasirodė dintas. Imami vyrai tarp rias žmonas. Pirmai jis aukšta siena ir nesirūpinti,
kinų komunistams, kad jie Perono diktatūros už mus agentus komunistinėse susitepę kyšiais ir neteisin- 18 ir 35 metų amžiaus. Pir- moka alimonijos 225 dol. kas dedasi pasaulyje. Pa
per mėnesį, antrajai buvu
karo laimėti negali, nes ne smaugto dienraščio “La organizacijose.
gaiš liudijimais. New Yor- menybę turės vyrai tarnavę
siai žmonai—$206.62, tre vojus gresia ir Amerikos
turi nei pramonės, nei ma Prensa” leidėjas ir redakto
--------------------------------- ke Į teismą patrauktas J. J. aliantų karo pajėgose antčiai žmonai jis atmokėjo kraštams, o todėl musų vi
šinų, nei reikalingų žaliavų rius, Dr. Alberto Gainza IŽDAS TYRINĖJA
Moran. buvęs miesto van- rajame pasauliniame kare. grynais”—$52,900, o da- sų pareiga yra padėti kovo
moderniškam karui vesti. Paz, atvyko i Urugvajų, GENGSTERIU PAJAMAS ^ens komisionierius, už me- Po atitamavimo penkių meDar ir ketvirtoji ieško divor- ti už laisvę visoms tautoms
.
’
lavimą. Už tą pat prasikal- tų turės teisę apsigyventi
O jeigu Jungtinės Tautos kur jis sustojo savo moti
so ir laikinai tas daug ve Europoje ir Azijoje ir, mo
nuspręstų blokuoti Kinijos nos ukvje, 150 mylių nuo
Iždo departamento vai- tim? patrauktas ir Brookly-Į Amerikoj, kaip ateiviai.
dęs vyras sutiko jai mokėti bilizuojant musų jėgas, ap
pakraščius ir daužyti jų Montevideo miesto.
dininkai pradėjo platų tyri- no gembleris Louis Weber.
saugoti pasaulio laisvę ir
)er mėnesį po $100.
pramonės centrus. tai visa
ALKANAS
LIŪTAS
taiką.
nėjimą gengsterių deklara- FBI vį^įnįnkas E. Hookomunistinė Kinija greit Argentinos policija skel cijų ii tikrina, ai visokie.ver
ARTISTŲ BANKETE
Brazilijos užsienių reika
pirmadienį paskelbė,
IEŠKO LĖKTUVO
susmuktų. } gen. MacAr- bia, kad Dr. A. G. Paz esąs raketieriai ir _ gengsteriai ka(j sena
t0 komisija gauna
SU 53 LAKŪNAIS lų ministeris Joao Neves de
thuro kvietimą kinų komu “pabėgęs nuo teisingumo,” teisingai parodė savo paja- dau£r grasinilBy. K Bosto-i Alkanas
liūtas šį pirmaFontoura, atsakydamas į
į
nistai dar nieko neatsakė. nes atsisakęs atsisėsti Į ka mas ir tų pajamų sakinius. t ___
iš savo narve
12 Amerikos ir 3 anglų prezidento Trumano kalbą,
-•
___ ___ —i dieni,___
įstruKo
lėjimą pagal fašistinio kon Spnato komisiia savo tvr r‘° nezinomas grasintojas y0 pa]m Springs, Calif., lėktuvai ir 7 laivai ieško
pabrėžė visų Amerikos kra
VVashingtone reiškiama greso komisijos tarimą. Dr. Senato komisija .avo tvn- sakė. kad jis non įssprogmieste
ir
iš
narvelio
tiesiai
Atlanto
vandenyne
nukritu

štų interesų bendrumą ir sa
nepasitenkinimas, kad gen. A. G. Paz skelbia, kad jo "ėjimais jau parodė visą ,,jntj vis, komisiją ar jos
MacArthur
netiesioginiai dienraščio užsmaugimas yra eilę įaketieiių, kūne lijo tyrinėtojus “už kišimą no- nukeliavo į artistų ir kito sio Amerikos transporto kė, kad visos valstybės
kių ponų suruoštą banketą. lėktuvo su 53 lakūnais. Lėk esančios pasiryžusios nešti
grasina komunistinei Kini neteisėtas, prasilenkia su pasakyti apie savo turimą ,ie5 į ?vetimus reikalus.”
Per 15 minučių liūtas “da tuvas nukrito į jurą prieš 4 savo naštos dalį ginklavi
J________________
jai. Washingtonas mano, Argentinos konstitucija ir turtą ir ypač vengia parolyvavo” bankete, o svečiai, dienas ir kol kas jokių pėd mosi ir pasiruošimo pastan
kad tokius pareiškimus tu yra pasikėsinimas prieš Ar dyti savo pajamų šakiniu
jų
tarpe daug Hollywoodo sakų nesurasta.
Iždo valdininkai mano. kad SIŪLO “MEDŽIOTI”
rėtų daryti politiniai vadai, gentinos spaudos laisvę.
gose.
jiems pasiseks pagauti už
VISUS NEIŠTIKIMUS žvaigždžių, išbėgiojo į visas
Amerikos respublikų pa
o ne karo pajėgų viršinin
šalis,
kad
liūtas
neparagau

Mrs.
Eilėn
Knauff
Šnipė
kalnieriaus
daug
“
bailių"
---------sitarimas vyksta Washingkas, kuriam yra pavesta va
raketierių, kurie žino kaip Italijos komunistų parti- tų jų mėsos. Pagaliau liū
KOMUNISTAI TURI
tone,
Constitution Hall’ėj.
dovauti frontui.
Imigracijos viršininkai šį
tas
buvo
pagautas
ir
nuga
pinigus
suktybėmis
“
užjos
atstovas
parlamente,
REGISTRUOTIS
Korėjos respublikos pre
pirmadienį nusprendė, kad
dirbti.” bet savo pajamų Antonio Roassio, kviečia vi- bentas į savo narvelį.
DOLERIŲ
zidentas, S. Rhee, siūlo,
karo nuotaka,” Vokietijoj 25 MILIONAI
POLICIJAI
PAPIRKTI
sus partijos narius pradėti
kad JT jėgos eitų pirmyn Aukščiausias teismas at neparodo iždui.
gimusi
Mrs.
Eilėn
Knauff,
-------------------------! “medžioti” ir mesti lauk iš POLICIJA SAUGO
iki Yalu upės ir sujungtų sisakė patenkinti Amerikos
yra nepageidaujama ateivė
SENATORIŲ TOBEY
New Yorko teisėjas, Savisą Korėją, kaip tai buvo komunistų partijos prašy GREIT “SUTVARKYS” i partijos įvairius neištikimus
ir nutarė ją deportuoti. Su muel Leibowitz, liudyda
mą, kad komunistų regis
STEIKO KAINAS.narius, kurie nukrypsta nuo
Jungtinių Tautų nutarta.
sekta, kad ta moteris buvo
Senatorius Charles W.
-------teisingos Maskvos linijos.
Kinų
komunistų jėgos travimasis, pagal pernai iš
Čechoslovakijos šnipė ir, mas senato komisijoj šį pir
Kainų tvarkytojai piane- Roasio sako, kad tik dėka Tobey iš New Hampshire tarnaudama Amerikos ka madienį sakė, kad New
Korėjoj betgi dar nėra ga leistą Internal Security Act,
butu atidėtas. Komunistai, ša, kad balandžio viduryje dideliam partijos narių ap- valstijos, senato komisijos riškoj įstaigoj Vokietijoj, Yorko policininkai gauna
lutinai sumuštos.
pagal tą įstatymą, turi re bus nustatytos griežtos kai- įleidimui tokie “išdavi- kriminalizmui tyrinėti na davinėjo cechams slaptas per metus 25 milionus do
gistruotis valdžios nurody nų lubos jautienai ir kiau-Į kai,“ kaip Cucchio ir Mag- rys, paskutinėmis dienomis žinias. Mrs. E. Knauff at lerių kyšių, kad nematytų
Belgradas ir Sofija
tose įstaigose.
lienai mėsai. Kainų tvar-inani, galėję rasti partijos gavo daug grasinimų jo gy vyko į Ameriką prieš virš ir laikytų liežuvį už dantų.
“Mėto Diplomatus’
Kyšius duoda gembleriai ir
Bostono “Globė”
kytojai turi nemaža galvo- narių tarpe nemažai šali- vybei.
dvejus metus ir visą laiką raketieriai, o ima paprasti
praneša,
kad
senatorius
yra
sukio su mėsos kainų nu-'ninku.
buvo laikoma Ellis Island’e.
Jugoslavijos vyriausybė Gen. MacArthur Turi
policijos saugomas, kac Ji sprendimą dar apeliuoja. policininkai ir aukštieji po
statymu, nes jie bijo, kad
--------- ---------------Atsiklausti Viršininkų
išvarė iš Belgrado Bulgari
licijos viršininkai.
neatsirastų mėsos juodasis
. K
7 grasintojai nebandytų kė
jos diplomatinį atstovą už
turgus, koks buvo pasirodęs > Parode Korejo» ara$ • sintis į jo gyvybę.
Owen Lattimore, Azijos
kurstymą nuversti Tito vy- Jungtinių štabų viršinin- karo metu.
ekspertas,
prieš metus ap Pietiniai Korėjiečiai
riausybę. Bulgarija, atsi- kai nutarė, kad ateityje gc
Gen. MacArthur s? antra- Kariuome„ė Siunčiama
Paėmė Yonpo Kaimą
keršydama, tą pūtį padarė nerolas MacArthur, daryda- Čechoslovakijos armijoj dieni pasakė, kad Korėjos
Saugoti Irano Aliejų kaltintas šen. McCarthy
kaipo Rusijos agentas, šį
su Jugoslavijos atstovu. Jau mas politinius pareiškimus, įvestos rusiškos uniformos karas jau parodė pasauliui,
Irano vyriausybė pasiun pirmadienį sakė, kad gene Vėliausiomis žiniomis pie
11 Jugoslavijos diplomatų turi pirma atsiklausti jung-(kareiviams ir rusiška griež- jog bolševizmo militarinė
yia išvarytų iš Bulgarijos, o tinių štabų viršininkų, nes ta disciplina. Dėl to armi- jėga yra nuveikiama. Bol tė daug kariuomenės į alie rolas Čaikanšekas niekada tinių korėjiečių kariuomejei skaityti visus Jugoslavi- paskutinis jo pareiškimas joj eina bruzdėjimas ir ševikų. kinų ir rusų, pasigy jaus kasyklų sritį, kad ap negrįšiąs į Kiniją ir davė nės daliniai peržengė 38-ją
jos diplomatus, išvarytus iš dėl galimos Kinijos bloką- daug kareivių bėga iš ka- rimai, kad jų jėga yra ne saugojus kasyklas nuo strei- suprasti, kad Amerika ture-' paralelę ir užėmė kaimą
Kominformo šalių, tai jų dos nerado administracijos riuomenės į Vakarų Euro- Įveikiama, pasirodė legen-;kuojančiųjų darbininkų už tų užleisti Formozos salą Yonpo, 3 mylios į šiaurę
kinų bolševikams.
nuo tos paralelės.
dą. ar muilo burbulą.".
puolimo.
yra jau 144.
pritarimo.
pą.
,
j
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•
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PoslapisAntras
“panaikinant karo stovi, ka
ro cenzūrą ir kitas antidemo
kratiškas institucijas, ir ki

$

tu

LIUDIJIMO DARBAS NftRA LENGVAS

Kas Savaite

demokratiniu kraštų pa

vyzdžiu išleidęs plačią politi
nę amnestiją."

KAPRALAS IR
MINISTERIS

Nesenai Amerikos spau
da atžymėjo labai akyvą ir
neįprastą
susirašinėjimą.
Laiškais pasikeitė valstybės
sekretorius Aehesonas, ma
rinų kapralas (puskarinin
kis) ir to kapralo tėvas.
Kapralas J. Mullet, 24 me
tų amžiaus vyras, 1946 me
tais išėjęs į atsargą, praėju
siais metais ryžosi tęsti
mokslus, bet ir vėl buvo pa
šauktas į karo tarnybą. Da
bar kapralas randasi vienoj
Kalifornijos stovykloj. Iš
ten jis parašė savo tėvui
laišką ir išdėstė jame savo
pažiūras į tai, kas dabar de
dasi musų šalies gyvenime.

nių kontroliuojančios būty
bės, kurios sąmoningai ren
gia piktą ir laužo daugelio
;ma
žmonių gyvenimą.
“Po pastarojo karo musų
didžiosios viltys nepasiteisi
no. musų sudėtos aukos at
rodo buvo bergždžios. . . .”

kitas laisvas tautas.” Ame•rika ginkluojasi todėl, kad
Maskvos vvriausybė pra nori pasaulį apsaugoti nuo
eitą savaitę “davė žinoti naujų
pasaulinio
masto
VVashingtonui, kad Rusija* .-kerdynių. Jei Rusijos va-

To seimo minėjimo prieš-'
tyje turėtų stoti “YLlK’as, Į

Maskvos Logika

'^aipo lietuvių tautos demo-,
ikratiškas reprezentantas, ;

siūlo minėtosios Kadanos
socialdemokratų organiza- j
cijos ir laukia, kad \ LIK as
ir jo pirmininkas imtųsi ati-'
tinkamos iniciatyvos.
Toliau sekretorius rašė
Bet to maža, siūlytojai)
apie tai, kad buvo sukurta
toliau rašo, kad
Jungtinių Tautų organizaci
ja, kuri taikos budu priva “pats VLIK’as parodytų ge- Į
riausia demokratiškumo pa- i
lėjo visus klausimus spręsti,
vyzdį, jeigu Klaipėdos krašto ,
betgi iš to nieko neišėjo— atstovų įsijungimo į Lietuvos
Sovietai taikos nesiekia ir seimo 25 metų sukakties pro
jos nenori, jie grasina
ga pakviestų Klaipėdos Lėtu- |
“musų laisvei ir nepriklauso vių atstovą į VLIK’ą.”
mybei. todėl Amerika yra
Siūlymas paminėti demo
priversta sukurti atitinkamą kratinį Lietuvos seimą yra
karišką jėgą ir atstatyti savo labai vykęs ir visai vietoje.
galybę.”
Kol vLlk’o viršūnės atsi
Sekretorius
pripažįsta, lieps i Kanados socialdemo
Kapralas savo laiške pa
kad jaunimas turi teisę abe kratų veikėjų raštą. Ameri
smerkė visą Amerikos vy
joti vyriausybės veiksmais, kos demokratiškoji visuo
riausybę,
pažymėjo, kad
nes ir vvriausvbės ne be menė pati to seimo minėji-

visiškai
nemano
grąžinti
įspėjimą supras, šiuo
Amerikai 670 laivų, kuliuos] tarpu karo galima išvengti,

ji gavo karo metu kaiP°jnes ^merika ginkluojasi ne
“nuomą - paskolą.
*"u‘j1J.a Į puolimui, bet tiktai gvnimobuvo pasižadėjusi tuo ai" si tikslu.
Bet jei Rusija
vus grąžinti, bet Maskvo bandytų dar kur nors iš
pažadai yra šakėmis vande krėsti “korejietišką šposą,”
nyje rašyti.
Amerika yra pasiryžusi to
Kad Maskva nori pavog kius “šposus” užgniaužti
ti 670 laivų, tame nėra nie savo kariška galybe.
ko stebėtina.
Gengsteriai,
M
kurie valdo Rusiją, pavog
“Pakistano Gyvenimas”
tų ir visą Washmgtoną, jei
tik galėtų. Bet jų “aiškini-] Per kelis “Keleivio” numas,” kodėl iie paskolintų; merius ėjo aprašymas “Pa
!!lai vų negrąžins, yra labai kistano Gyvenimo,” kaip jį
Įdomus. Jie sako, Ameri- patyre inteligentiškas lietu
kai tie laivai nėra reikalin-i vis. likimo ten nublokštas.
gi, o todėl Maskvos diktato Nepilnas aprašymas parodė
riai nutaria tuos laivus pasi skaitytojams visai kitokį,
laikyti sau. Tai ir viskas. mums neįprastą, labai skurDu laivus Rusija buvo pa- du ir, musų akimis žiūrint,
Trumanas “be jokio reikalo
klaidų. Tačiau didžiausis mo neturėtų užmiršti.
žadėjusi grąžinti, bet ir tie labai tamsų gyvenimą. Toir naudos” svaido bilionus
O YLIK’o pirmininkas'
Amerikos
jaunimo
nuopelpažadėtieji laivai (ledlau- kį gyvenimą gyvena šimtai
dolerių ir kad, jo nuomone,
nas, kad. šalia tų abejoji- gerai padalytų, kad į tokį
žiai) yra įstrigę kur tai Si- milionų žmonių buvusiose
raudonieji kinai reikia pri
mų, jis supranta ir žino tuos raštą malonėtų paaiškinti,
Buvęs New Yorko majoras. W. O*Dwyer, šluostuosi prakai
biro leduose, o todėl ir tuo-langių ir kitų Europos vai spažinti ir priimit juos i JT
idealus, kuriais pagrįsta šio kaip gi Lietuvos “Yadavitą ir atrodo stipriai nuvargęs beliudydamas senato komi
du laivu dar nežinia ar ir įtybių kolonijose.
organizaciją. Toliau jis sa
krašto laisvė ir visa jo san-įmo \ eiksniai išsivaizdina
sijoj kuminalizinui tyrinėti. Komisija po buv. majoro ap
kada bus grąžinti.
Bet klaida butų manyti,
ko:
demokratiškos Lietuvos at
klausinėjimo, susekė, kad kas tai.W. O’Dwyer ar New Yor
tvarka.
Kada Rusijai buvo bėda, kad tik buvusiose kolonijo
ko gaisrininku pareigūnas t rane, meluoja. Iš to bus byla.
statymą, po visokių dikta
“Kareiviai nepatenkinti mu
Maskvos valdovai su dėkin je gyvenimas yra toks skur
Kas
tuose
trijų
vyrų
laiš

tūrų.
nuo
smetoniškos
iki
sų užsienių politika. Jie ne
gumu ėmė paskolą ir pasi dus ir atsilikęs. Nepriklau
bailiai, bet jie nemato tikslo kuose naujo? Tegui kurios staliniškos šėlimo Lietuvo
rašė popieti, kad paskolą somose Azijos valstybėse,
kariauti ... tą pat} musų nors diktatorinės ar milita- je,’ ir kaip tie “veiksniai”
grąžins. Dabar, šeši metai kaip Iranas, Siamas, Irakas,
amžiaus vyrai jaučia visa ristų tvarkomos valstybės vertina kai kurių lietuviškų
po karo, ruošdami karą Kinija žmonės gyvena taip
me pasaulyje ir tą savo nusi ministeris gautų panašius sluoksnių pasimojimus ka
prieš savo geradarę Ameri pat skurdžiai ar dar net
statymą pareikš sukilimu. kapralo ir jo tėvo laiškus, da nors atvaduotoj Lietu-!
Bostoną
pasiekė
iš
Lietužemės
kasimui,
anglies
kaVisi mes norime tik taikos, kas tuomet dėtųsi?
Juk;VOj vėl tvarkyti musų seną- Vos nuo vienos šeimos laiš- sykloms ir pan., jie nustatė ką, tie patys Maskvos vai- skurdžiau, kaip buvusios
bet tam yra priešingi vadai kapralas Mullet ym karo
dovai trumpai praneša, kad kolonijos—Indija, Pakistają tėvynę “vado principais“ kas, kuriame tarp kitų ži- griežtas normas.
Padirbsi jie laivų negrąžins ir jau.
(jų tarpe ir Trumanas). jie
nas, Indonezija, Indokinija,
tarnyboje, jis pats prisipa ir panašiais antidemokratiš nių pranešama, kad jie yra nustatytą dienos normą—
nenori pripažinti savo klaidų
Amerikos
žmonės
gavo
Ceilonas, Burma ir k.
žįsta esąs maištininkas ir kais. atsiprašant, princi gavę laišką nuo vieno iš- gausi labai kuklų maišto
ir bijo, kad jų prestyžas ne
dar
vieną
pamoką,
kas
yra]
sako, kad tokio nusistatymo pais?
būtų pažeistas.
Skurdas, tamsumas, atsi
tremto į tolimą šiaurę lietu- davinį, padirbsi daugiau— Maskvos diktatūra.
yra daug kareivių. Prasi
likusi technika, didelė nely
vio. Ištremtasis prašo at- gausi maisto priedą, bet
x
“Aš esu maištininkas, bet dėtų tardymai ir pasipiltų ■
gybė turtų paskirstyme ir
siųsti maisto siuntinėli, la- normos neišpildžius maistas 38-toji Paralelė
tokios yra mano mintys, toks ant tokią kareivių galvų]POETAS IR
sunkiai Įsivaizduojamas gyblausiai norėtų gauti laši- mažinamas ir su žmogum
mano nusistatymas.”
DIKTATORIUS
bausmės.
Sąjungininkų
armijo?
Ko-iventojų
susikimšimas AziĮ nių gabaliuką: pašto siun- baigta.
Todėl kiekvienas
Nesenai
sovietinės
Uk-Įtini
rejoj
vėl
prisiartino
prie
ne

Kapralo Mullet tėvas dar
jos kraštuose yra labai “dė
s gauti, jei kas at- dirba visas jėgas ištempęs,
O čia, kapralas Mullet,
lemtosios
38-tos
paralelės.
anksčiau bandė paveikti sū pasiskaitęs valstybės sekre rainos poetas, Povilas Tyči-|sįųįtų.
kinga” dina bolševizmo
Galėjome pasiųsti, kad tik gyvam išlikti.
Ar ją peržengti, ar ties ja ,ekspansijai ir sėkminga ko
_ . - on
♦
nų ir įtikinti jį, jog pasaulio toriaus jam rašytą laišką, na, bolševikų spaudos buvo rašoma laiške, tik džiovinPnes 20 metu N K, v .D sustoti?
padėtis ir įvykiai neduoda pareiškė, kad jis suprato ir smalkiai pultas ir iskriti-.t0P duonos, nes lašiniu pa- .....
va prieš bolševizmą Azijoje
■•>tn bot.
• nesą- žiurėjo
į savo vergus, kaip
ką tyS j- au f,)aUg mėnesiu
.
.
Korėjos karas, iš sąjungi-'yra galima tik energingai
jokių vilčių, kad viskas tai Korėjos karo prasmę ii kuolas. Tyčina suprato,
; į tai reiškia ir kas po tokios
matę
- darbo gyvulius, kuriuos ninku pusės, vedamas Jung imantis kelti atsilikusi te
kiu budu išsispręstų. Į tai Amerikos vyriausybės polikritikos
seka.
Kad
visiems
reik
šerti, kad dirbti galėtų, tinių Tautų organizacijos nykštį ūkį ir mažinant žmo
atsakydamas sūnūs ir tėvą tikos esmę.
savo priešams nubraukti
Daug tūkstančių lietuvių Nuo Ježovo laikų tokio “su- vardu. Bet ta organizacija nių skurdą.
ir visus panašiai kalbančius
nosį,
Tyčina
‘
izvestijų
”
vargsta
ir miršta Rusijos puvusio liberalizmo’ atsisa- dar nėra pasisakiusi, ar jos
x
pravardžiavo “karo kursty
KAPRALAI IR LIETUVOS skiltyse (š. m. vasario 8 d.).vergų stovyklose badauda- kyta. Darbo normos smar- vardu kariaujančios armi-! Jalta Kalėjime
tojais.”
prapliupo sekančia gražby- mi. ir nėra galimybės jiems kiai padidintos. Kas jų ne jos turi tą sieną peržengti,
DEMOKRATIJA
Tėvas, gavęs savo sunaus
Prieš tris metus Whittapadėti, nes ir artimi žmonės išpildo, yra nereikalingas ir ar turi ties ja sustoti. At
lyste:
Jei Amerikos ministeris
laišką, persiuntė jį valsty
ker
Chambers, buvęs komu
“
Stalino išmintis ir didybė. tik be calo retais atsitiki- turi žūti. Dėl žuvusių nie- rodo, kad ta organizacija ir
bės sekretoriui ir atskirame įtikino kariuomenės kapraĮ tai saulės apšviesta aukščiau- mais sužino, kur nugabenti kas nesijaudina, nes jų vie nepasisakvs, nes joje dide nistų šnipas ir šnipų kurje
laiške pasiskundė jam, kad ią, tai musų lietuviškoje vi- i šio pasaulio kalno viršūnė. ištremtieji. Jei pripuolamai ton galingas MVD aparatas lis narių skaičius sergalioja ris, iškėlė kaltinimą prieš
jis nesugebėsiąs savo sūnų suomenėje tuo pačiu metu Kokia laimė praturtėti pro |sužinojęs, kur randasi koks pristato užtektinai naujų
visokiais negalavimais ir buvusį aukštą valstybės de
įtikinti, tad prašo sekreto trijų Kanados socialdemo tingiausiomis Stalino minti
ištremtasis, mėgina pasiųsti vergų, surinktų plačioj bol abejojimais. Tuo tarpu ar partamento pareigūną, Al
kratinių—Toronto. Oakvil- mis. Stalinas, tai saulė: Gar iš laisvojo pasaulio maisto, ševikų imperijoj.
rių jam padėti.
mijos prie sienos ir spren ger Hiss, kad šis davęs
Įlės ir Hamiltono—organi- bė musų Skaisčiajai Saulei, vistiek, neatiduotų, o už tai.
slaptų žinių iš valstybės de
Valstybės sekietorius ijzacįjų pirmininkai ir sekre- garbė Juozapui VisarionoviKurdami turtus “socialis dimas reikia daryti. Spren partamento
Rusijos šni
kad turi ryšių su užsieniais, tinei tėvynei,'” vykdydami dimą turės daryti Jungtinių
tokius laiškus turėjo rea- .tonai,
—nelyginant,
nelyginant, tų
tų orga čiui Stalinui!”
To kaltinimo paseki tik greičiau butų bolševikiš- darbus, prieš kuriuos nu Tautų armijų vadas, gene- pams.
..
guoti. Daug kas pagalvos, nizacijų kapralai, pasiryžo
rolas MacArthur, kuris jauįT®^e
^1SS ls^eJe W.
kad sekretorius pranešė kur įtikinti YLIK’o (Vyriausio Tuo budu kvtras poe-.kų budelių pribaigtas,
blunka vergų statytos Egyp
tas apsigynė nuo baisios ne-Į *
kartą
tokį
sprendimą
buvo!,
nambersui
bylą ir ją prair kam reikia, kad karo Lietuvos Išlaisvinimo Ko- malonės.
to
piramydės,
žmonės-ver.
....
rojaus
piliečiai
tu

laimėjo,
o
pralaimėtos
by
Visi
padaręs ir paskui, kai JT
įstatymų žiaurumu sudraus miteto) pirmininką, atsieit, ---------dirba
vien
už
blogos
ri daug i-upesčių dėl maisto, -”ai
jėgas ištiko nelaimė, buvo los pasekmėje teismas nu
tų nepatikimą, maišto nuo nelyginant seimo pirminin
NAUJAS VADAS
bet priverstino darbo sto juodos duonos kąsni.
skaudžiai kritikuojamas už teisė A. Hiss už kreivą prie
taikų apimtą Amerikos ma ką, ir tuo tikslu pasiuntė
—V. S.
vyklose maistas yra pagrin
vykdymą jam pavesto už saiką 5 metus kalėti.
rinų kapralą. Bet taip ne jam oficialų raštą (“Nau
dinis klausimas, apie kuri
davinio. Dabar istorija su Praeitą ketvirtadienį, at
atsitiko. Valstybės sekreto jienos,” Nr. 65), kur sako-Į
JUDRUS ROMEO
belaisvis dieną ir naktį gal
38-ja paralele vėl kartojasi. metus aukščiausiam teismui
rius ir tėvui ir kapralui pa ma kad
voja kad tik gyvam išlikti.
A. Hiss prašymą peržiūrėti
x
rašė laiškus ir išdėstė rupi
Apie
pabėgimą,
kaip
bėgo
jo
bylą, A. Hiss buvo paim
“Kovoje už laisvą, nepri
Mobilizacijos Eiga
mais jiems klausimais savo
politiniai kaliniai iš caro
tas i kalėjimą, kuriame jis
klausomą ir demokratinę Lie
nuomonę.
Prezidentas
Trumanas
katorgos,
niekas
nemąsto.
turės sėdėti mažiausiai me
tuvos Respubliką mes priva
praeitą
savaitę
painforma

Nuo enkavedistų nagų neiš
tus ir 8 mėnesius.
Valstybės sekretorius ra lome sau stiprybės pasisemti
vo visuomenę, kad Ameri Taip pasibaigė viena iš
bėgsi ir nepasislėpsi. Be
šė kapralui Mullet apie tai, iš tikrai demokratiškos musų
kos jėgų mobilizacija vyks davystės byla. Ta byla juo
laisvis, per dieną dirbda
kad jis daug galvojęs dėl respublikos praeities, kad tuo
ta greitai ir—devyni mėne labiau yra įsidėmėtina, kad
mas sunkiai pakeliamą dar
jo nusistatymo, jis priminė ryškiau galėtume priešpasta
tyti
demokratiškos
Lietuvos
siai po Korėjos karo pra Alger Hiss buvo sergančio
bą, tik svajoja, kad iš dar
jam, kad prieš 10 metų, kai
idealą
bolševikų
totalinės
ver

džios—Amerikos kariškos prezidento Roosevelto svar
bo sugrįžęs gaus nors men
jo paties sūnūs ėjo į karo
gijos režimui.”
jėgos
yra dvigubai stipres bus patarėjas garsiojoj Jal
ką valgį ir nuramins alkį.
frontą, jis daug tais klau
nės, negu ios buvo pernai toj, kurioje buvo padėtas
Visos kitos mintys, kaip tik
simais
su
juo kalbėjęs.
Tame rašte tie Kanados
birželio
mėnesį.
apie duonos kąsnį, išnyksta
pagiindas šių dienų pašauJam, sekretoriui, esą su- socialdemokratinių organiAmerika dabar turi gink- 1,0 "T*™™':
buvergų galvose.
prantamos Amerikos jauni-!zacjjų atstovai kelia mintį,

Duonos Kąsnis

kad šiemet sueina 25 metai
nuo paskutinio Lietuvos demokratinio seimo išrinkimo
įr
sukaktį reikėtų atitinkamaj paminėti, nes tasai
geimas (kalba apie apie
perversmininkų
išvaikytą
dar neįsitikina, kad
seimą) yra griežtai gyven
“Ten Maskvos Kremliuje sė dinęs demokratiją Lietuvo
di nematomos, milionus žmo- je,

mo kilnios taikos nuotaikos, meilė ramiam ir kurybingam darbui;'jis žinąs,
kad amerikiečiai visas sunkias savo gyvenimo problemas taikiu budu sprendžia,
bet šis Amerikos jaunimas

Bolševikai puikiai įverti
no šitą aplinkybę, eksploa
tuodami
milionus
vergų
i darbo stovyklose. Nenašų

____
T generolas Oliver katorgininko darbą jie suMariną
Smith paskirtas laikinai de* įgebėjo padaryti našesniu
vinto korpuso vadu j vietą negu laisvėje dirbančio daržuvusiojo helikopterio nelai* bininko juodos duonos pa
inėj generolo Bryant E. galba.
Visiems darbams,
Moore.
pavyzdžiui miško kirtimui,
C»l • *

luotose pajėgose virš 2,900,-

u
C. F. Hayes H Chicagos, 57
metą vyras, pateko į polici
jos rankas už kelias dvipa
tystes. Savo numatytoms au
koms tas judras Romeo persistatydavo daktaru.

begėdiškai

lsl,cituotas

000 vyru ir ta jėga nuolat Atlant0, CaIrt«ns-dabar
didėja, 'šiuo tarpu siekia-;'ienas tų Jaltos licitatonų
ma sutraukti i ginkluotas Pas"«>«
Maskvos smpas.
—J. D.
pajėgas iki 3,500,000 vyrų.
Prezidentas prie šito pra
nešimo pridėjo įspėjimą Laikas užsisakyti “Kelei;
Rusijai, kad Amerika yra vio’’ kalendorių 1951 me
pasiruošusi atremti “komu tams. Daug informacijų ir
nistų naujas agresijas prieš skaitymų. Kaina 50 centų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

PSLBIVTS, 50. BOSTON

Puslapis Trečia®

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Kas Girdėt Chicagoje
Vėlyvas Pavasaris

tuvių katalikų jėgos ir duosnumas yra koncentruoja
Pagal kalendorių tai jau mas. Nei Vasario šešiolik-

pavasaris,, bet pagal orą tai tosjos nej kitomis progomis
dar ne. Jei ne ilgesnes d,e- jie nepasirodo su žy^snė-Į

nos, tai išrodytų, kad ne mis aukomis. O kunigai i
velykinis, o kalėdinis lai tuose parengimuose visai Į
kas.
mažai tepasirodo, o su au
komis dar mažiau.
Jėzuitų Velykiniai
Ko trūksta katalikams,
Pamokslai
kad jie taip elgiasi? IštekVelykų proga jėzuitų pa- naus> ar ko kito?
mokslininkų pasakyti per šiemet marijonų rėmėjų,
įadio pamokslai buvo geri, seimas Įvyko lvgiai mėnuo
t. y., pamokslininkai gerai pO Vasario šešioliktosios
papasakojo apie Įspūdingas minėjimo. Tame seime auVelykų dramai pritaikytas kų sukrauta net $9,000 su
apeigas, ceremonij’as, mal- kaupu. O Vasario šešiolikdas, giesmes, muziką ir tt. tosios bendrame minėjime
Vienu žodžiu, pamokslinin- sudėta tik $6>000 su kaupu.
kaj papasakojo, kaip teatKataliku duosnUmas pa
raikai Romos kataliku si,.1.i,kia {ik vienuolvnu' ir
bažnyčia mini Velykas.
pa,.apijų reika|uosc
"

GORILA NENORI PONIŠKO FRAKO

luvoje

ir

broli

gyvenanti!

Pennsylvanijoj. Paskutiniu
laiku neturėjo jokios žinios
nuo savo brolio

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos

. Spauda NeataidžUugU

Jono kapuose viengungis
Vincas Skripkunas, 62 me
įte “keleivi , bet paskutiniu
laiku buvo su laikraščiu per . Y'etoa amerikonų spau- tų amžiaus, kilęs iš Žagariu
(loję labai aukštinama kaimo, Punios valsčiaus,
siskyręs, nes neteko maty
Woreesterio lietuvaitė Lil- Alytaus apskričio. Paliko
mo. Pažinojome velionį nuo
lian Miskavich (Mickevi $5,000 turto. Rodosi turi
11913 metų iki jo mirties.
čiūtė). Kovo 19 d., Horti-giminių Nashua, N. H., ir
Buvo labai geros širdies, ma
cultural Hali, jaunų artistų New Yorko valstijoj.
lonus žmogus, su visais mo
vakare Lillian užhipnotiza
kėjo sugyventi. Brangus
vo publiką savo nepaprastai Pas mus Worcesteryjt at
Drauge, ilsėkis ramiai, mes
sirado koks tai neaiškus as
skambiu kontralto balsu.
i tave visad prisiminsime.
Mickevičiūtė tik 18 metų muo. Pirma sakėsi esąs
Tony Jacobc
mergatiė, augusi Worceste- “pažangus,” buvo prisiplary, be tėvo, kuris mirė jaugęs prie sandariečių. Kar
BROCKTON, MASS.
pines keletą metų. Vadina-į tą puolė per spaudą ir žosi, našlaitė. Tačiau šiai džiu savuosius, vpač “Meno
Parcpijinėc Laikos
mergaitei yra užtikrintas Mėgėjų Rateli.”
Kaip pas mus paminėta rytojus. Tai pasidėkojant
Rengiant Vasario 16-tos
Lietuvos nepriklausomybės dainininkei Anna Kaskas apvaikščiojimą tas vyrukas
šventė jau buvo gana vyku (Katkauskaitei).
susirinkimuose
reikalavo,
siai aprašyta. Tik ten už
Anna Kaskas, patvinsi kad iš LRD pirmo skyriaus
miršta pasakyti, kad per apie šios mergaitės talentą, iždo butų skiriami pinigai
minėjimą priimta rezoliuci pasiėmė ją savo globon. Ir j mišių užpirkimui. Bet Į tai
ja, kuria minėjimo rengėjai štai po metų laiko, jąja gė-mažai kas kreipė dėmesio,
urėjo pasiųsti U. S. centro risi vietos kritikai, žinovai
Kovo 18 d. LRD.pirmo
Įstaigoms, musų valstijos neatsidžiaugia jos pažanga.
senatoriams ir kongresmo- Iš tikrųjų yra kuo džiaugtis. skyriaus susirinkime buvo
nams. Apie tos rezoliucijos Minėtame
vakare, apart nutarta, kad Amerikos Lie
pasiuntimą iki šiolei nieko kitų dainų, ji dainavo “Kur tuvių Tarybai butų pasiųsta
Vadinasi, daugiau
negirdėti. O jau praėjo dau Bakūžė Samanota” ir “Ma $400.
žiau, kaip mėnuo laiko! To no Rožė.” Klausytojai jai negu suaukota vasario 16-tą
kiu nerūpestingumu nepa sukėlė didžiausias ovacijas. ($327). Bet tas vyrukas la
tenkinti žmonės, kurie ją Trys merginos atnešė jai ibai priešinosi, sakė “užteks
priėmė ne dėl mados, bet tris gražiausius bukietus gė $300.”
Vėliau jis “stipriai rė
norėdami, kad ii pasitamau lių.
mė,
” kad butų duodama
tu Lietuvos reikalui.
Lillian simpatinga merIš minėjimo verta pažy maitė, visuomet su linksma $15 auka “seselėms minyšmėti dar viena “naujenybę” šypsena. Ji gerai kalba lie koms” Į Putnam, Conn.
Žmonės kalba visai rim
Programos
vedėjas
kun. tuviškai.

i,- V?},°n.,s.Į>cru40 me^ ^‘ Lietuvaite Dainininke

Galima sutikti kad teat- <>Dr„ Klausimas
raliskame mene Romos ka
talikų bažnyčios vadai pasi- “Draugas’ kovo 17 d. pa
rodė esą tikri meisteriai, s^tė toki klausimą: “Ar
Visos katalikiškos šventės daug kas iš musų jau apsiteatrališku žvilgsniu yra dėjome Tautinio SolidaruĮspudingos. Bet kam nėra mo mokesčiais Amerikos
aišku, kad Kristus mokė ne Lietuvių Tarybai?’
to, kad jo gyvenimas butų Tai geras klausimas. Gedramatizuotas ir vaidina- ras jis visiems lietuviams ir
mas, l>et kad jo mokslas ku- kutų Įdomu žinoti, ar daug Į Faveikslo viršuje matytis, kaip gorila Sinbad. iš Chicagos
tų vykdomas.
j Chicagos lietuvių kunigu' zoologijos daržo, griežtai protestuoja prieš jai velkamą fraką
Romos katalikų vadai per .apsidėjo Tautinio Solida-j ir cilinderj. Paveikslo apačioje gorila jau nusiraminusi ir eina
du tūkstančius metų nepa- rūmo mokesčiais Amerikos pasirodyti i velykinę parodą visai diplomatiškai apsirengusi.
matė, kad jų teatrai, jų'Lietuvių Tarybai? Juk žodogmos, jų ceremonijos, jų džiai moko—darbai patraurastas normaliu. Kaimynai rika. Į kariuomenę išėjo iš Klimas pristatė adv. A. O.
Mes lietuviai galime tik tai, kad tas “seselių globė
celibatas nei per nago juo- kia!
matę tragediją sako, kad Fairmont, W. V., o 1925 m. Shallną, kaip Amerikos pasidžiaugti, kad talentin- jas” tesąs Gabrio-Paršaičio
Laisvamanis.
dumą nepriartino prie su-'
žmogus
ir
žmogžudystę atlikęs šautu- persikėlė gyventi Į Cleve- konsulą- įdomu, nuo kada! ga. gamtos apdovanota pui- “ideologijos”
gyvenimo katalikiškų tautų
’
agentauja
tam
“
tautos
vadv. Shallna paskirtas Amejkiu balsu musų jauna tau-^
tarpe ir socialinio teisingu WILKES-BARRE, PA. vą užsitaisęs ir nubėgo link landą. Palaidotas Kalvari- rikos
žino-ltietė
išeina Įi plačiąją
0 todėl ir mėtosi visur,
iVflC konsulu? Mes ji
ll Žinolt
iooim
rdonioio menoę11}’
geležinkeiio ir girių. Poli-jos kapinėse su kariškomis
mo tose tautose. Neatvėrė
kaip
vėtryčia
vėjo pučiama.
me, kaipo Lietuvos garbės publiką ir iš pirmų žingsnių
jiems akių nei masių aša Kovo 11 d. SLA 115 kp. 'cija pribuvusi nesurado ceremonijomis.
Tegul būna jam lengva konsulą.
sugebėjo savo nepaprastu Labai Įdomu, kad tas
ros, nei jų vargai, nei krau ;susirinkime išduotas rapor pėdsako.
jas, pralietas maištų ir re tas, kad komedija “Ponas Martha Ravinsky prieš 2 ilsėtis šioje laisvės žemelėj, Bet Įdomiausia, kad kle pasirod'vmu užkariauti'klau-i2™,0*?* vis.V ,band° ‘‘jf1!
!ir ka' k.ur tlkral !>enda- Stal
voliucijų metais, nei paga Dauganoris” jau ruošiama, savaites buvo padavusi pra kuri priglaudžia visus ly bonija bara žmones už ne moju širdis.
__
.
__
[negrė Laura Leaks, parvyšymą dėl perskyrų. Rodos, giai. Nubudę, netekę geriau gausų dalyvavimą pamaldo
liau komunizmas.
lošėjai surinkti, mokinasi kad tėvas su žentu atėjo jų šio vyro ir tėvo, liekame
Kovo 17 d. palaidotas šv. kusi » “taikos” konfe«mcise už Lietuvą, kurių visiškai
lošti.
jos Varšuvoje, papasakojo
“Vilkas,” “Vilkas”
nebuvo. Vasario 25 parapi
taikinti. Bet išėjus iš stuŽmona ir Sūnūs
Laiškas skaitytas iš Brook- bos trims ir susėdus Į auto
pamokslai. Ir tikrai pamok savo Įspūdžius jos garbei
jos biuletenyj parašyta:
Panašiai šuktelėjo “Drau lvno, siūlo užsiprenumeruo
slai
buvo pasakyti, žmonės Į surengtame bankete Endi“Gailu kad praeitą sek
Padėka
gas” kovo 14 d. straipsnyje ti leidžiamą knygą “Lietu mobili važiuoti, pasigirdo
madieni kada buvo laiko buvo raginami melstis, bet cott gatvėj. Ten nepateko
apie vienybės skaldytojus. vos Vaizdai.” Kaina $3 iš šūviai ir trys negyvi vieto Skubančio Į amšinybę gy mos išmaldos už Lietuvą, apie pamaldas—nė žodžio, musų lietuviški Stalino garje.
venimo žiaurios bangos pa
Kai pradėjome žvalgytis, j anksto užsakius.
Palikta
kad tiek maža žmonių atsi O biuleteniai aiškiai sako, bintojai, gal tik vienas ki
lietė mane ir parbloškė matai tokio vilko, vienybės ar-1 nariarns pagal norą pirkti
lankė. Šiandien niekas pa kad pamaldos bus už tokius tas, bet šitas vyrukas i tą
Lietuvių Progresyvis Klu
dytojo, kurio reikėtų nusi-imjnėta knyga. Praeitas su bas turėjo susirinkimą ko !ne ašarose gyvenimo kelyj, sauliui nesuteiks pagalbos tai mirusius. Taigi išeina,; pokilį turėjo pakvietimą,
27 d. beširdė mirtis
gaut nepamatėme. Vilko linkimas nutarė duoti $10 vo 18 d.Komisija išdavė ra-’į Vasario
kaip tik malda. Lietuvos kad kunigai ragina žmones • Apsukrus vyras, ką ir kal,’
nepamatę, pamatėme šešką.Įjono šliupo biografijai leis- portą. Motinų Dienos pa- išplėšė mano ilgameti gyve atgimimas ir sugrįžimas Į melstis už Lietuvą, bet pa- bėti. Bet musų skoniui atVa kaip tas šeškas prasiki-'tj
nimo drauga. miela vyrą.
laisvę remiasi kaip mes mo tys nesimeldė. Kodėl? Nie-Į rodo, kad jis perdaug aprengimas ruošiamas, pro- Fciik^ Mudrauską>
šo:
rus. o~ todėl ir nepriimti
—1k—
kėsime melstis ir išprašyti kas neužmokėjo, tai ir ne-su
grama bus gera. Vakarie
Pernai Vasario šešiolik Kovo 14 d. Įvyko trys
•
dama
i
j
nuo
manęs
amžinai.
simeldė,
o
jie
turi
melstis
nas.
Dievo malonės ir, palaiminiPo laidotuvių, liūdesio
tosios minėjimo proga Chi žmogžudystės. E. Ravins nė norintiems už $1.25.
už
tuos,
už
kuriuos
užmokė

Piknikui paimtas daržas!...
mo.
cagos Lietuvių Bendruome ky, 25 metų vyras, nušovė Vilią*'Grove
birželio Kdi“iv?lando>’ P'*iminu?. f™’
Balandžio mėnesį tiek
Išeitų, kad pamaldos už ta. Bet kam paskui žmones
nė aukojo $2,616.50. Šie-* savo žmona Marthą,jos tė nai. rp .
. .
. , ;niu, draugu ir pažįstamų Lietuvą buvo vasario 18 d. >arti, kad jie nedalyvavo daug numatoma parengi
Tai gera vieta, sedy- -.j.
1 4
met ta organizacija taip vą Stoką ir švogerį, 33 m.
įrciingus užuojautos žo Bet minėjimas buvo vasario pamaldose kurių nebuvo? mų, kad jau ir dienų nebe____
..
širdį
nių. stalų būna visiems atsidžius, noriu pareikšti padė
nuprogresavo, kad su auko-;a^žiau; Tamko. govėjas da,Ja^iusie4ms
turf
ge ką visiems už užuojautą ir 11d. Sakysime, tas nesvar O gal tą dieną per mažai išteks. Daugiausia bus kon
mis visai nepasirodė. Čia, nesuimtas
‘
tragedijos ras šokiams grindis.
bu. Vistiek visos pamaldos surinkta bažnyčioje pinigų? certų. Balandžio 21 d. Lie
pagalba
nelaimės
valandoj.
žinoma, ne vilko, o šeško priežastis dar nenustatyta,
Taip yra su kunigais “pa tuvai Remti Draugijos pir
vasario 11 ir 18 dienas buvo
darbas. “Draugo” štabas, Nėra kas pasako aplinky- SLA 35 kuopa turės pa Iš širdies tariu ačiū už ro už mirusius sulig užsakymo. triotais”. Sau namus, vasar mas skyrius atžymės Min
spėjame, apie tai žino.
! bes, artimieji žmonės žuvę. rengimą gegužės 20 d. Pro žių vainikus ir gėlių puok- Tai aiškiai skelbia tų sek vietes, naujus karus jie per daugo 700 metų sukaktį. Iš
E. Ravinskv paleistas iš lai grama bus iš dainų, prakal štus, kuriais papuošėte mi madienių parapijos hiulete- ka pinigais, o ne maldomis. Brooklyn, N. Y., bus par
Kur Koncentruojamos
Taip
vyno tarnybos dėl gydymo bų. Bus užkandžiai ir mu rusiojo karstą. Ačiū už skai
Nei vienas iš jų nesa Bet Lietuva jie maldomis kviest! “Aitvarai.”
Jėgos
tlingą
jūsų
būrelį,
susirinniab
sužeistos kojos. Stojant Į zika.
ko nieko apie tai, kad pa vaduoja ir tai ne savo mal- . pat kviečiamas dainininkas
Vieta—206 Parish
‘kusi palydėti velionį i ka- maldos bus už Lietuvą. Lie- domis, o kitų, kurie, ateida-'Nauragis.
Išrodo, kad tik užsimer- karo tarnybą jis buvo fizi- St., Wilkes-Barre.
-Jpus. Ačiū graboriui, grab- •uvos nepriklausomybės mi mi į bažnyčią, atneša kuni-j LRD piknikas įvyks Mokėliai negali matyti, kur lie- niai ekzaminuojamas ir at- Lietuviškų pramogų sį
nešiams už natamavimą ir nėjimo lapeliuose, kuriuos, gams ir pinigų. Ir jie mano, tinų Dienoje, gegužės 13 d.,
V.«XX'tfx'»SS#2^' X X XX7xix'xr»a'SKI5aSW®wX pavasarį turėsime nemažai.
dvasiškiams už maldas.
rodos parašė pati parapija, kad žmonės tokių dalykų L. P. K. Vasarnamy (bunJ. V. Stanislovaitis.
Motiniška
padėką
reiškiu
galow).
Didžiąją ŠLIUPTARNIŲ Knygą
irgi nieko nesakoma kad bu nemato ir nesupranta.
jums, brangus vaikeliai, Al tų kokios pamaldos už Lie
Patriotas
V. P-s.
dar galima gauti
CLEVELAND, OHIO
fonsai ir Julvte, nes jus pir tuvą. Ten tik sakoma, kad
UŽ 3 DOLERIUS
mieji nesigailėjote pastan bus pasakyti pritaikinti
Mirė
F.
Vistartas-Veater
DAR GALIMA UŽSISAKYTI
Numažinta kaina ŠLIUPTARNIŲ knygą daugiausia perka
gų nudžiovinti mano aša
Sausio 12 d. čia mirė ras.
dipukai. Matyti, kad naujakuriams 5 doleriai yra laikai
Pranciškus Vester (Vistardidėt pinigai. Todėl paliekame numažintą kainą iki gegu
Atleiskite, kad negaliu
tas), sulaukęs 50 metų afn- kiekvienam skyrium parei
žės 1 d.
Kurie skaitėte laikraščiuose apie įvykusias Clevelandc
žiaus. Velionis buvo kilęs kšti mano padėką. Tariu
muštynes prie lietuvių bažnyčios dėl lietuvių kalbos, tai,
iš Šilalės parapijos, Siručių širdingiausią ačiū visiems.
skaitydami ŠLIUPTARNIŲ knygą, matysite, kas darėsi
kaimo. Amerikoje išgyveno Nuliudusi Felikso žmona
gale 19 -ir pradžioje 20 amžiaus, kada lietuviai kunigai tik
45 metus. Paliko dideliame
Sofija Mudrauakienė.
lenkiškai tekalbėjo ir Varšuvą laikė antrąja Roma, taip
liūdesyje žmoną Magdale
labai brangi ir miela jiems tada buvo lenkų kalba.
ną, po tėvais Ūnguraitytę,
CAMBRIDGE, ohio
ŠLIUPTARNIŲ knyga labai gražiai atspausdinta; 652 di
keturius
posūnius
ir
dėdę
deli puslapiai; kieti drobės viršeliai; dr. šliupo, kun. DembKazimierą Vistartą WilkesMirė Jonas Rudwalis
5 skio ir “dėdės” šerno atvaizdai; o kaina tik 3 doleriai! Atr Barre. Pa., mieste.
| siutimo kaštus apmokame.
Kovo 8 d. čia mirė Jonas
Velionis buvo pirmo karo i RudwaUs sulaukęs 76 meReikalaukite šiuo adresu:
| veteranas. Išbuvo Prancuzi- tų amžiau* Velionis buvo
DR. AL. MARGERIS
Chicago 8, III. | joj 18 mėnesių ir 1919 me-tkilęS iš Suvalkijos. Paliko
3325 So. Halsted Street

R—mnon—m, tais laimingai grįžo į Ame. žmoną ir vieną dukterį Lie-

Geriausias ir plačiausias
lietuviškai angliškas,
angliškai lietuviškas

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

Neįrištas $12, Įrištas $14.
Gaunamas pas:
DR. D. PILKA
546 East Dr—dwaj

So. Boaton J7, Ma

aKeleivio' Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
100 puslapių kalendorių. 1951 metu kalendorius
jau siuntinėjamas. Pats laikas jį užsisakyti.

“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug
skaitymų; informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė da5fs su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius
metus ir kitos žinios.
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.

Užsakymus su pinigais prašome siųsti:
“KELEIVIS”
636 Ea«t Broadvvay

South Boston 27, Ma—.

Nr. 13, Kovo 28, 1951

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas

Laiškas iš Montrealio

, Poetai privalėtų rašyti į
i “skambia kalba,” kaip rašė)
j Homeras, visų poetų tėvas.

'Baltieji Velniai’

įkirsti, o todėl domininko-------nai ir buvo žinomi, kaipo
kad gyventojai sausio me- levą pralenkė
jnė bet (bent man) Mailį.
Dar
mažas
būdamas
Lie“baltieji velniai. ’
nesi suvaitoję 1< nuošimčių Si izoliacine kryptis ypa-lnis sav0 „Kur šiandi
„
. k
v . daugiau elektros, negu tingai neskaniai pasireiske nai -J tuvoje dažnai prisiklausyMiega jos milžinai.
s
J
gruodžio menesi.
mėnesi. Reiškia, Vasario 16 minint. Minėji- Fo žemėmis jų ilsis kruti davau visokių pasakų is
Ore
jie buvo labiau suelektrinti, mą rengė laikinasis organi- nės”—man aiškiau savo jau baudžiavos laikų, kaip po-į
tik abejotina, ar labiau ap- zacinis komitetas (bend- smą pasakė, negu Brazdžio nai baudžiauninkus plakda Teko “Keleivyje” skaity
sišvietė.
Pavyzdžiui, tie, 'r u o m e n ė s užuomazga), nis. Bet—nauja mada, yra vo ir versdavo sunkiai dirb ti apie skraidantį katiną
kaip
kurie kasdien važiuoja i trumpai — LOK’as. Kaip nauja mada.
katinas
Ištraukose ti ir kaip ponai baudžiau- Lietuvoje,
darbą, ar iš darbo tramva-adata yra adata, taip bend- poemos apie vaidylą Vilki ninkus skaitydavo savo skraidė ore visai netikėtai
jais ar automobiliais spus- ruomenė privalėtų reikšti ną Brazdžionis vaizdavo nuosavybe. Sako, būdavo su pagalba garnio sparnų.
ties valandomis, rytais ir bendruomenę, ir visokie kaip “liaudies teismas” iš tokių atsitikimų, kad kai Aš noriu papasakoti apie
mainydavo kitą atsitikimą čia Ameri
vakarais storai visomis du-Į “blokai” turėtų būti sveti- metė lauk teisiamą Vilki kurie ponai
baudžiauninkus
ant
šunų. koje, kur katinui prisiėjo
domis keikiasi, bet nei mie- mi LOK’ui. Bet šį kartą vi ną, nes, sako, jis “pamišęs.”
sto valdyba, nei tramvajų'si senakuriai ir jų organi- kitusyk enkavedistai leido Sakoma, tais laikais per pakilti į orą ir išlikti gyvam.
savininkai neįstengia apsi- zacijos bei meno talentai Viliunui patriotingai kalbė- i atlaidus baudžiauninkai at Tai buvo prieš metus laiko
šviesti ką nors daryti, ir rei buvo aukščiau minėtose ii valstiečių susirinkimui, o ėję ! bažnyčią iš vienos ar North Carolina valstijoj,
| tautinės kultūros pastato paskui—ji išmetę iš susirin- kitos apielinkės ir norėda- nelabai toli nuo valstijos
kalą pataisyti.
Arba—nuo Naujų Metų žemumose palikti, ir vis
kimo “kad nematytų Stali- mi susipažinti, vietoje klau- kalėjimo, gražioje pievoje.
čia aštuoni bankai buvo vi- atliko iš aukštųjų kuorų pa no saulės.” Gali būti, Ta- sti iš kokio kaimo ar ko- Katinas, didelis ir išsiga
dudienyje apiplėšti $38,000 kviesti izoliacininkai. ži rvbų Lietuvoje liaudies tei-!kios parapijos, klausdavo: nęs, atsigulęs šildėsi prieš
sumoje, neskaitant kelių noma, atliko neblogai, su smai ir enkavedistai taip1 “Kokiam ponui tu priklau- saulę, o didelis vanagas
dešimtų kitų verslo vietų, skoniu. Bet daugeli pasi elgiasi, bet musų spaudoje J sai?” Vieni sakydavo Pra- skraidė ieškodamas sau
bet miestas teturi aštuonius piktinusių senakurių į mi tokių pranešimų nesimatė, Jlinckiui, kiti sakydavo Za- maisto, kokį zuikį. Mat, di
policininkus tokius plėšikus nėjimą neatėjo. “Tegul sau nors buvo daug kad žudomi'leckui ar kitam kokiam po- deli vanagai medžioja zui
sekioti ir gaudyti, o iš dipukai mini.”
ir tremiami, net nekalti ku-'nui. Bet būdavo ir tokių iš kius.
tų aštuonių šeši saugo tyri Nuoširdus lietuvis, likimo dikiai, nėščios moterys ir! Raseinių apielinkės, kurie
Matomai, vanagas pama
nėtoją, kuris tiria kyšių sis priblokštas prie, taip sa- £eneliai, nekalbant ' apie' atsakydavo į klausimą “ko- tęs katiną šildantis prieš
temą policijos tarpe.
kant, ištautėjančios masės,Į-pamišėlius.”
jkiam ponui priklausai,” kad saulę, pamanė kad tai zui
Na, bet savi marškiniai stengtųsi nuo jos ne izoliuo- Nėra abejojimo, kad kas jie priklauso “baltiesiems kis ir iš aukštumos, kaip
artimesni kunui ir nuo kita tis, bet visomis keturiomis nors kursto tautinę dvasią velniams.
O tais “baltai- neriantis bombanešis, lei
taučių pasisukime į lietuviš įsikabinti ir, kaip Kolumbas- Lietuvoje. Bet greičiausia siais velniais buvo vadina- dosi žemyn, griebė katiną
kus reikalus. Čia, taip pat, Amerikon plaukdamas, nors laj į>us tipai, kurie sulindę mi domininkonai vienuo- su savo aštriais nagais ir
jura ir jurininkai maištuo- į diktatūros sluoksnius iš vi- liai, nes jie dėvėdavo kai*'pakilo aukštyn į orą. Pra
—Heilo, Maike, ar tu ne- lies žiūrint liūdna, kaip lie- Įdomių dalykų vyksta,
tų, pasiryžusiai plauktų pir daus ją gręžia. Nuolatiniai tus apsiaustus.
užmiršai ką nors?
tuviai darbininkai leidžia _ .
..
.
džioje persigandęs katinas
—Gera diena, tėve, ką gaujai bolševikiškų sukčių
. ie
tu 5 anclŲ cĮa myn ir pirmyn iki pasiektų “valymai” šitą nuomonę Sakoma domininkonų nesusivokė, kas su juo at
Le už nosies vedžioti ir sen!au.
het“vl5 pergalės. Šitaip veikė Dr.!
gi as užmiršau.
i paskutiniais dvejais metais Basanavičius. Dr. Kudirka, patvirtina. Gali būti, kad valdomi vienuolynai sa- sitiko. Bet kada jis jau bu
—Geras vaikas, Maike,
Brazd^ionis butų sėkmin- vo baudžiauninkus tikrai vo iškeltas aukštai į orą, jis
, , ir skriausti.
i prisidėjo kita tiek naujaku-1
ir kiti. Gali būti. kada giau kūręs, jei butų arčiau gerai prižiūrėdavo, kad jie suprato pavojų ir skausmą.
neprimenamas
žino,
kad
su
_
0
vaike
,
mįsjįju,
1
^
.
,
-i •
- as. vaike, misnju,
pas kuriuos netrukus
šventomis Velykomis reikia kad dabar paiaulyje didės-'p^kė stipri kryptis ižo"jnors susipras ir kuorininkai.|zemės besilaikęs.
ne tik gerai dirbtų, bet ir .Tada
katinas pradėjo su sa___ ______
savo tetą pasveikinti.
n& neteisybės darosi ir dėi jiuotis auk;tuose lietuvybės
nagais draskyti vanago
Dėl šito skaudulio, o gali Amerikos spaudoje daug kitas visas katalikiškas par- vo nagais
—Aa, tai ouk pasveiKin- tų kumpių nėra ko žliumbti. ;ir kultūros kuoruose nuo se
tas, teve, su pavakario sven- Va, vaike, aš veizėjau Į Tel- nakurių. kurie tautinės kul
šių Vižiną ir pats savo aki- turos pastate buvo nukel- klausyti
anagas
Q a-s —u s a «5
-o
tokio
“
zuikio,
”
paleido
kamis regėjau
Braz- ro istorijon, nes tą veikalą
vaike, nieko negilioja. Jei ko raketieriai poteriavosi, dinti Į žemesnius aukštus.'džio mistrų”—poeto
spaudos pastebime, kad džionio, aktoriaus H. Ka-pimiausia scenoje parodė, kurios vietos buvo “perauk- tina ir katinas laimingai Dasveikini, tai sveikink taip, tai, brač. tau ne Bimbovčinsko ir rašytojo A. Gus-jVaidino J. Dikinis (sūnūs stos.” Publikos nuospren- siekė žemę be parašiuto pakaip Bruklyno bulšiai pa skių šaika. tie. vaike, kai ir Amerikoje naujakuriai taičio. Gaila! Jie butų pa- daugeliui amerikiečių pa- dis buvo: aktoriai puii-mos
!^kos ir neužsimušė. Mat

sveikino kriaučius, su bub- skuta, tai tikrai skuta, kvai nesvetimi nuo šitų operaci tyrę, ką galima padaryti su žįstamo
“Dzimdzių-Drim- rūšies, veikalas abejotinos katinas visada moka nujų, bet Montrealv izoliacininiais kumpiais, o ne su lių tik plunksnos dulka.
ninkams pavyko perimti se lietuviška kalba, kurioje dzių” Dikinio), B. Pukele- rūšies. Pirmą kartą vaidi- kristi ant kojų.
tuščiais monais.
ka:. žinoma lipk kaii—Aš manau, tėve. kad nakurių leistąjį laikrašti jau nėra nei “macnų" nei vičiutė. J. Akscinas, A. Ba- nant atėjo apie 800 žiūro—O tėvas ar negavai tų
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Vely New Yorko raketierių ap Įkurti savo atskirą Aušros
čiulaičio nieko padarė la- vaidino puikiai.
Vienas sakoma: “Žmonių balsas—“^trielčiai” ir olė<ru< sutvėklausinėjimas parodė ne
koms?
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—
su
visaisIbai
noriai
klausomą
viską.
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Shenandoahry
gi-Dievo balsas.”
irimai ki—Nausa, vaike. Bimbov- tiek tų raketierių tamsius atatinkamais rikiuojančių O vyskupo Baranausko męs jaunuolis, kuris Mont- Todėl visiems, kurie nuo kad vienas ieškodamas sau
skiai nusprendė, kad aš ne raibus. kiek pačios publi- veiksnių palaiminimais. Be “Anykščių Šilelį” taip per- realyje apsigyvenusius nau-širdies linki Lietuvių Teat- maisto skraido ore o kita5
kriaučius ir nedavė. Ale aš;^os nesusipratimą. Juk
.Juk jei
to—kaip biologijoj amebos skaitė, kad pajutome, kad jakulius giminaičius belan-rui Kanadoje pasisekimo,
Reiškia,
save tiesiju tuo, kad ir tik-Jvis°kie lažybų meisteriai ląstelė (atsiprašau, kad ra- visi musų naujieji poetai Rydamas gerokai atlietuvė- buvo džiugu išgirsti, kad. p. žeme slankioja.
a
.
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pelnytis
ir
sukčiauti,
tai
toks toki buvo patikęs.
ri kl iaučiai, katrie visą sa
šau “dipukiška” kalba) taip toli sprausminiais Pe- jo, vaidinimo pasižiūrėjęs, J. Bikiniui režisuojant, Tei
tik
todėl,
kad
yra
lengvativo amžių su adata vajavo.’ ikjn kurie lažvboms leidžia skyla pusiau ir sukuria dvi gaso žirgeliais yra Į dausas entuziastingai pareiškė, kad atras ruošiasi vaidinti gyve- Bolševikiški “Kalnieriai”
ja. irgi negavo bubnmių
’
gyyybi. taip ir “N. L.” ski- nujoję, kad mums, pilkser- butų gerai jį Shenandoah- nimišką komediją “Dundukumpių, bulšiai nurokavo, i'pmigu
“Keleivy” teko skaityti
lo ir Toronte išdaigino “Tė- mėgiams. jų savo protais rio angliakasiams parodyti, lis ir Bubulis.”
—
Betai,
vaike,
nėra
šlektavorščiaus
.J. Bikulčiaus
kad jie, nors ir kriaučiai.Į
viškės Žiburius.” kurie, kai nepasivyti.
Bet ir jis pripažino, kad kai
Dėdė Karibilda.
ale siuva ne pagal Stalino tas k'zn^’
žmogų? tun
laišką rašytą gerbiamam A.
cencių
laimėti.
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šlėktai
Jenkinsui.
J. Bikulčius ban
stailą, o vedlug to jiems da
vra
kada
raketieriai
laimi.
do pateisinti, geriau sakant
vė špygą, o sau pasiima
..
kumpius. Jes, vaike, dabar °.tu palieki bežiopsąs. to<\?
paslėpti bolševikų šmugeli
tokie čėsai, kad bulšiai j biznis man visai nepatinka.
Brooklyno kriaučių unijoj
ir atranda, kad gerb. Jenkriaučius skuta ir pavardės
—Vienintelis būdas lažy
inso ka’nierius esąs baltas
neklausia.
bose laimėti, tėve, yra neiti
t dėl to ii negalima priimti
’Ji
—Aš skaičiau laikraš lažybų ir, jei visi žmonės
i
kriaučių unijos klubą.
čiuose. tėve, kad 279 siuvė taip dalytų, tai visi lažybų
Reiškia, baltais kalnieriais
jai nutarė visų siuvėjų uni raketieriai badu išdvėstv
žmonės
bolševikams yra
jos sudėtus pinigus pasida arba turėtų eiti sau duonr
Suzanos prosenelis |»ra<lėjo čia taupyti
“nekošer” ir jie tokių žmo
lyti. Toks nutarimas, ap užsidirbti. Kol yra lengva
pinigus tuoj po Pilietinio Karo. Laike
nių bijo. Išrodo, kad boil^TO-jų metų depresijos jis pajuto, kad
einant uniją ir apeinant tikiu, kuriuos galima skus
evikams yra
reikalingi
labai ?era buvo turėti atsargoje galavt.i
1.509 unijos narių, kurie pi ti, skutėjų visada bus ir jo
“
juodkalnieriai
”
ir
gal taip
pinigų.
nigus sudėjo, yra neteisin kie įstatymai negalės visus
vadinami juodnugariai, ku
Suzanos senelis taupė čia reguliarišk-i.
gas ir prieš jį galima pro skutikus išgaudyti.
riuos
visada galima už no
Per tris karus, dvi depresijas ir du gėriaitestuoti. Užtenka, kad bet —Tai ką tu siūlai, vaike?
sies vedžioti. Iš šalies žiū
kiu jo šeima džiaugėsi saugumu iš turi
kuris unijos narys kreiptųsi —Siulau neleisti pinigų
rint, kyla klausimas, kada
mų banke sutaupų.
Į artimiausią teismą ir pa-'lažyboms,
Brooklvno kliaučiai prasi
Suzanos tėvas turi čia taupymo suskai
prašytu išleisti “injunction” _§iUr, vaike, uždarytom
blaivys ir ausi valys nuo t*»
tą. kurią tėvai atidarė jam girnas. «,
prieš “nepngulmmgo knau- karčiamas, neleiskim pinidabar Suzanos ateitis yra statoma ant
šlykštaus Maskvai tarnau
(ių klubo pinigų dalijimąbetams, nesižvalgvkim i
tvirto Taupymo Banko sąskaitos pamato.
jančio elemento?
ir tada kumpiniai patriotai jmerginas negeisk m/ musų
Gerais ir blogais laikais taupus Massa“Keleivio” Skaitytojas.
chusctts žmonės įrodė, kad šeima, kuri
ir jų bolševikiški vadai tu- ja,timo nei jaučio, nei asilo,
Pittsburgh, Pa.
turi sutaupų Taupymo Banke, gyvena gelėtu įrodyti, iš kur to klubo nei moters. Tik aš, vaike,
negu šeima be sutaupų.
Tai bus tiesa
p migai susinnko, kas juos neišfigeriuoju ka darytŲ
ir ateityje, kaip tai buvo tiesa praeityje.
kokiam tikslui su- musų prabaščiai, jei mes viMUSŲ SKAITYTOJAMS
Ateikit dabar ir atidarykit taupymo są
oėjo ir paaiškėtų, ar to klu- gj gusibuntavotume ir paANGLIJOJ
skaitą savitarpiniame Taupymo Banke.
l o narių dalis, sukurstyta likturne ziidziuką be darbo?
1 olševikiškų sukčių, turi Ar nepaliktų ir musų praPranešam, kad musų skai
leisę VISŲ siuvėjų pinigus ba^<»iai be darbo, o tas butytojai Anglijoj gali atnau
j asidalyti. O jei pinigai
bajsus neščėstis, Maike!
jinti prenumeratą per “Ke
visvien butų išdalyti, tai
leivio” atstovą šiuo adresu:
Šįryt

radijas

paskelbė, kūnais aUydgiais, jau

pasiilgėjim^ tė

(Iš baudžiavos laiku)

ąj
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™ o c.
? v kirklįxxxz

ketvirtosios kartos
taupymo banko teita!’

“dalintojai” gali gauti ka-

Įėjimo už “dalybas.”

—Aš

nesprendžiu,

tėve,

kas butų, jeigu butų.

—Šiur, vaike, protestuoti —Vot, vaike, ta mislis
galima, ale kumpiai išgara- man ir neduoda spakajaus.
vo ir koks čia tolkas pro- Kibą eisiu i Senpetrio saliutestuoti?
ną padalyti apdūmojimą.
—Žinoma, tėve, tai siu—Visa gera, tėve.
vėjų reikalas. Bet ir iš ša—Bai-bai, vaike!

Mr. A. žamžiekas.
26 Devonport Rd.,
London 12 W.

Las jį galima ir naujiems
užsisakyti “Keleivį.” Angli
joj “Keleivis” kainuoja me
tams tris ir pusę dolerio.
“Keleivio” Administracija.
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'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO
SOCIALIZMO PRADAI

ViSLOTINAS TVANAS

Ar galėjo būti toks tvanas, kad
laibai populiari ir naudinga šių ' apsemtų visą žemės rutulį? Iš kur
dienų klausiniams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens ? Kur tas vanKaina ................... ........................... 50c duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvuDĖL LAISVOS LIETUVOS
'liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam
! šitie klausiniai rupi, teperskaito
LSDP Užsienių Organizacijos raš- ' knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva25c
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol nas?” Kaina
šėrikų teroro Lietuvoje. Kaina.

riams, žinoma, nerūpėjo labda
ra.
“Šio pinigų pasidalinimo su
manytojai, daugumoje, yra ko
munistuojantys siuvėjai. Bet,
kaip paprastai, šie turį geras
akis.
Kai kurie komunistai.

Kai nakties prieblandoj
čigonai išjoja kaimiečio
arklius, tai subudę nu
į KURGI VISA TAI NYKSTA?
TIKRA TEISYBE APIE
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
skriaustieji kruvinomis
~ sumany.
žmonės kuria per amžius? S| intri
SOVIETŲ
RUSIJĄ
romis v erkia, o kaimynai mas bus atmestas, panaudojoj
guojantį politiškai-ekonomišką kiauArba komunistų diktatūra faktų sima aiškina garsusis Vokietijos sosubėgę kalbasi, klausinėja,'savotišką demagogiją: jie pa•viesoje. Visi nori' žinoti apie Rusi- cialdemokratų teoretikas Kari Rautkaip tai įvyko?
Kodėl'siūlė už tam,tikrą sumą net'
ia
kvkt klausimas kode!
ią. Visiems kyl*
kodėl sky. Kaina ................................... luc
Rusija nesusiatria su kitomis valsty SOCIALIZMO TEORIJA
tvartas nebuvo po raktu? mišių nupirkti. . . . šios komu-bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti
Šis veikalas trumpais ir aiškiai*
Vieni užjaučia, kiti išmeti- nistuojančių siuvėjų žulikystės!
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji
faktais parodo, kaip iki šiol keitčai
tvarkosi?
Ar
yra
Rusijoj
laisve,
ar
nėja, O dar kiti tik pečiais padorus Brooklyno siuvėjai ilyra demokratija, kokie darbininkų draugijos formos, ir kodėl turės bū
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c
trukčioja. Bet visi jie bu- gai nePamirš-”
pragyventi? Dabar rusai sako kad NIHILISTAI
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.
na dvasiniai prislėgti. Taip! Kiek žinoma ta žulikystė
Tragedija trijuose aktuose. Veika
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas
lygiai šiandien yra ir pas suplanuota “Laisvės” pastoyra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa las pers ta to nužudymą caro Alek
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko sandro II. Labai puikus ir nesun
Italų aliejaus gabenimo laivas, 10.000 tonų Įtalpos. išsprogo Neapolio mieste.
Po
kriaučius, plinta įvairiau- gėje pagal Kremliaus agen-'
kia Lietuvos atejtis gali būti ? Atsa kiai scenoj perstatomas veikalas. I*
sprogimo pusiau perplyšęs. Laike nelaimės žuvo 10 jurininkų, o 50 buvo sužeistų.
kymus į šiuos klausimus galėsi gau viso reikalaujamos 28 y patos.
26c
sios kalbos ir ismetinėji-tų direktyvas, bet kad į
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą.
mai: nereikėjo unijos pini- tuos planus Įeitų mišių pir98 puslapių didumo. Kaina 50 centų. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
KRISTAUS VIETININKAS?
gus skyrium ten kokiam kimas, tas mums nežinoma, tų Kremliaus organo garbi sirinko išduoti kriaučiams vą švedijon. Stockholme Atsiminimai ir Mintys,
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
klube laikyti, reikėjo geriau Neveik nepamatuotus gan- nama, jei ji bent retkarčiais knygeles dėl “pašalpų” ga- padaryk tą patį, ką ir Mekkritikuoja Romos Katalikų
parašė buvęs Lietuvos prizedentas drąsiai
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
apsaugoti, ir taip panašiai, dus skleisti, nes siuvėjai i pasidarbuotų lie t u v y b ė s vimo. Daug kriaučių atėjo sikos mieste. Nuvyk prie Dr. Kazys Grinius.
kad jis nėra joks Kristaus vie
Tai yra stora. 300 puslapių knyga, rodo,
tininkas.
224 pusi. Kaina ___ *13b
Bet vienas dalykas visai pa- pergyvena rimtą krizi ir bet naudai, jei jiems kaip kom- tų knygelių, bet ne visi ga- Linneaus paminklo, kur su- kurioje
buvęs Lietuvos prezidentas
miršta, būtent, kad vagiui kokie netikslumai tik bolše- prieplakoms nebūtų įstrigę it vo, jos išduodamos pagal iš sitiksi kitą kontakto žmo- rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
raktas nieko nereiškia, kad vikams bus naudingi.
Kaulas gerklėj BALF’as su anksto Kremliaus agentų gų. Jisai sutvarkys tau ke- pasakoja daug linksmų ir įdomių GARBINO SENOVĖJE?
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny
Visokiuose kraštuose žmonės gar
jokis zomkas nei spyna jo
gą visi lietuviai turėtų perskaityti. bino įvairius dievus. Dievų garbini
Ražo Kremliau* Organas Taryba. Visi Amerikos lie numatytą planą: visų pirma lionę čechoslovakijon.
nesulaiko.
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus
tuviai šiandien išvien gra turi būti pašerti komunistai “Nuvykęs čechoslovaki- Kaina ............................................. *2.00 garbino
musų bočiai? Kokias žinyir
jų
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o
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jon,
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kiekviena
stambe^
..
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įsteigę? Kodėl žmonės
DELKO
REIKIA
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Kaip
priėjo krikščionybės gadynę? Visus
piktadarystė
būna
iii'*
LaJsve
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GERT
IR
VALGYT?
gaus
kas
liks
nuo
jų.
Jei
Sovietų
ambasadoriui
ir
danai
lietuvių
reikalams.
Tik
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
nė piktadarystė būna
šią knygą. Tai didelio for
bar jau pasirašyk tikrą savo Valgyt ir gert reikia dėl to, kad skaitęs
anksto suplanuota, taip ly-i “Pirmininkas Antanas Bub- vieni komunistai eina Rusi liks? t
mato, 271 puslapio knyga. .. *1.00
norisi,
atšaus
nepagalvojęs
žmogus.
giai ir šis ant kriaučių ant-Įn- s
nar>ams plačia: išsi- jos kruvinų žandarų parei Kriaučiai jau pradeda va1'^ j1' pavardę. Jis„nu- Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val SIELOS BALSAI
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas
puolis buvo senai komunis- kalbėti- Is socialistų pusės kai gas, garbindami Lietuvos pykti, kodėl niekas nieko i
^as dai-yti toliau,
Gražios eilės ir dainos, čia yra
maistas duoda daugiau spėkų, kitas sudėtos
įvairios lietuviškos dainos
bėjo J. Glaveskas, J. Hermanas, budelius ir jų naudai viso nedaro, kad tam šmugeliui .. Duodamas
Delko žmogui reikia cuk apie musų
Gieenglassui mažiau?
tų suplanuotas ir sistematiš- F. Vaitukaitis, P. Montvila
tautą, apie šeimyną ir
raus,
draskos
ir
kitų
panašių
daly

apie darbą. Toji knyga palinksmins
kai prie to prisirengta. Jau (pastarasis ne socialistas, bet mis išgalėmis čia šnipinėja. užbėgus už akių? Taigi, ^ltas instrukcijas, Rosen- kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši jūsų
laisvas nuo darbo valandas. In
klausimus suprasi tiktai iš šios
formato, 223 puslapių knyga,
nuo tada, kai jie apmozojoĮkatalikų srovės darbuotojas ir' Šiandien pilni laikraščiai kodėl niekas nieko nedaro? Bergas sakęs n pats tuoj tuos
knygutės. Parašė Dr. G-mus'. Jos delio
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
kaina
tik
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senus unijos darbuotojus, doras unijistas
nų. Kaina ................................... *1.00
*'
'' ne-J —
- taryba, delega- get praslinko tik kelios KUNIGŲ CELIBATAS
mus ........
ir jų bvlas Amenkos pildomoji
Vaitukaitį su Buivydu, tai nurodinėjo,' kad kr.aučiams
SAPNlNlNKAa
Lietuviškas Sapnininkaa
buvo pradžia ju žulikystės reikia jokios pašalpos, kadangi teismuose.
tas? Ar jie visi iki ausų. dienos, FBI agentai suėmė Ši knygelS parodo, kodėl Romos su Didysis
Salcmono
galva. Išaiškinti visokie
kunigai nesipačiuoja. čia
visi kriaučiai gerai dirba. Sa-'
planų.
Šmugelninkai Daliji
visokiais atsitikimais. Viri
iki vienam įsiklampoję į tą Greenglassą,
Rosenberga, popiežiaus
išaiškinta visa jų bepatystės istori sapnai
ko paaukokime tuos pinigus'
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš 300 puslapių knyga. Kaina .. *1.00
Knygele*
šmugelį? Atsakymą duos Mortoną Sobeli ir kitus.
kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų JUOZAS STALINAS
Kai Maskvos organas BALF’ui ar Tarybai. . . Už to
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas
“Laisvė” ėmė sakyti, kad kią rekomendaciją pilnutėlė Kovo 16 ir 17 dienomis 54 sk>Tiaus eiliniai nariai!
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
Dabar visi jie pasodinti ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų pasidarė
Rusijos diktatorium. Kaip
A. Jenkins. i kaltinamųjų šnipų suolan, moterys, dukterys ir mylimosios ne jis įgijo valdžią
Amalgameitų unija jau yra svetainė klubiečių kriaučių tuos ‘progresistų’” komitetas suir pašalino savo bu
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townscnd Fox, D. D., vusius draugus. Labai įdomi knyga.
jų motina, kurią per visą kalbėtojus nušvilpė.’’ <“I
"Įir vienas jų, David Green- sulietuvino
Ferdinand de Samogitia Kaina................................................. 2Sc
gyvenimu purvino ir išpylė vė,” Nr. 51.)
Kaina ............................................... 25c
i
glass,
pasakoja,
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KODĖL Aš NETIKIU
Šnipai Amerikoj Ijie dirbę Sovietų Rusijai.
aibes sutių ant jos galvos, Čia jau A. Bimba nukal Kaip Dirba Rusijos
_____ _____
ŽEMAITĖS KAŠTAI
I DIEVĄ?
tai jau buvo aišku, kad jie bėjo, kaip čigono vaikas, New Yorke dabar eina mas užėmęs 12 puslapių po-b^sa’ Hudija ne tiktai prieš Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
tikėti. Pilna argumentų, ka
taikosi prie jos paketbuko; Taip leido “pĮačiai išsikal- Rusijos šnipų byla. Jie kai- pieriaus, kuriuose buvo pa-isavo svogerį Rosenbergą, na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar negali
žinote, kad ji buvo paprasta kai rių nesu muš joks jėzuitas.......... 20e
juo labiau, kai prie unijos bėti,” kad priešingos komu tinami Amerikos karo pa- duotos fotografinės tosp)el
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, LIETUVIŲ KALBOS
pii^š jo moterį, savo gyveno
ūkyje ir augino vaikus, kaip
gerinosi, o ios darbuotojus nistams nuomonės “kalbė slapčių vogimu, ypač pa- bombos nuotraukos, mecha- seserltūkstančiai ir milionai kitų moterų. GRAMATIKA
4*
dar labiau šmeižė. Jie ra tojus nušvilpė” iš anksto
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Pritaikyta Amerikos lietuviam*.
slapčių apie atominių gink- niški braižiniai ir tt. Visa
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, Daug kas iš lietuviško jaunimo non
šė:
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kalbą,
paruoštas komunistų baub- lų gamybą. Šnipų pavar- tai jis įteikęs savo švogeŽemaitė pastebėjo daug dalykų, ku o senimas irgi dažnai nori pagilint
“Musų unija yra motina, lių choras. Tai nebūtų ko-|dės. Da\-id Greenglass, Ju- riui Rosenbergui, kuris savo RAKETIERIŲ
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juosi savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
Žemaitė yra daug raštų pa mą. šita gramatika yra tinkama rikur po vienu sparnu visus tu munistai, kad per akis ne-|jjug Rosenberg, Harry Gold. ruožtu perduodavęs tokias
SPEKTAKLIS aprašė.
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- ,-jems, kas nori gerai lietuvių kalri apdengusi. Bet A. Jan meluotų.
Visiem žinoma, David Greenglass jau pri paslaptis Sovietų ambasalems” parduoda jos raštus parašy- bą išmokti. Didelė knyga, 144 pu:«l.
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi Kaina tik .................................. iluk)
kauskui tai nesvarbu ir jo kad ne plačiu išsikalbėjimu,
pirmojo pasauiinio karo. Tuo
Senato komisija krimina laike
sipažino
kaltas
ir
išpasakodai
Meksikos
mieste.
Ir
vi

se raštuose ji gražiai aprašo, gra TAVO KELIAS I
unijizmas jau išgaravo. . . .“ bet smurto metodais kriau
jo teisme kaip tie šnipai čia si Rusijos šnipai bėgdavę lizmui tyrinėti davė Ameri žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu SO< IALIZMĄ,
(“Laisvė” Nr. 32.)
są gyvenimo būdą ir musų papro
čiams į gerklę įbruktas šis dirba. Jis yra 29 metų am tenai slėptis, kuomet tik pa- kos publikai nevisai gražų čius.
Knygoje yra paveikslas su gar
parašė L. Blumas. Trumpas ir aišWell, motina tai motina, komunistų šmugelis.
rašytojos parašu, taipgi paveik kus socializmo aiškinimas.......... 25c.
žiaus vyrukas, tarnavęs jusdavo, kad FBI susekė jų spektaklį, kaip toje komisi sios
šiai vaikų prieglaudų, kurias 2e-i
bet ko vertas toks vaikas,
joje apklausinėjami įvairus maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-' KAII SENOV ES ŽMONĖS
_ j Amerikos armijoj ir po ka pėdas.
Niekas
nesakė,
kad
ne
kuris tupėdamas po vienu
Žemaitės kartu su Andrium Bu- PERSISTATYDA VO ŽEMŲ?
Tarpe liudi las
ro dirbęs prie atominių Rosenbergas labai nusi liudininkai.
lota ir Al. Bulotiene. Balotus ziau-i , . .
,
šelpt
tuos,
kam
reik
pašai
sparnu baigia nupešiot kitą
. . .
,
,
riai nužudė vokiečiai laike šito ka-! ’•“>«*' l*>.n>ųs senovės filosofų da
bombų
gamybos
Los Ala- gandęs, kai Anglijoj buvo ninkų buvo visokių raketie- ro.
Tai didelė knyga, 12X puslapių,!s*P«c žemes išvaizdą. Pagal
Arba, viena ran- Pos. ?r- JelSu kas kalbėjo.
autorių paraše
Antra
rių didžiūnų, aukštų vy su garsiais raštais ir retais paveiks i
mos
miestely,
New
Mexico
areštuotas
šnipas
Fuchs,
o
lais. Kaina .................................... 50c l‘n>3rutvs dalis yra: “IsvirkaėMs; Maka apkabinęs ta motiną bu- ka<1 ,bcnt k’ek Paaukoti bekslas. arba Kaip Atsirado Kai boa.
sučiuptas; riausybės pareigūnų ir
čiuoja. glamonėja, o su ki- tuv.vbės reikalams, kaip Vi valstijoj. Jisai sakosi pa Philadelphijoj
Kaina
10c
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
“Parašė Z.
" Aleksa.
“ ‘
smulkesnių
kriminalinio
po

Harry
Gold.
Nujausdamas,
to ranka krausto jos paket- suo"’e‘I kriaunai paaukoda- vogęs jau naujesnės bom kad suimtieji gali išduoti grindžio žiurkių.
ŽODYNAS
SOCIALDEMOKRATIJA IR
buka? Tai ne vaikas, aIe vo BALFui ar Taiybai tai bos pianus, negu ta, kuri
Dažnas nori pasižiūrėti. Kaip tas
sunaikino japonų miestą kitus Rusijos šnipus Ameri
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. BOLŠEVIZMAS
Pagal K. Kautsky naujesniomis
benkartas, kuris taip elgia nebūt visai klaida ir niekas Hirosimą. Tuos planus jis koje, Rosenbergas liepęs Televizija yra privatus Mes kasdien girdime daug angliškų žiniomis
klausimu papildyta
žodžių,
bet
dažnai
nežinome,
kaip
už
tai
jų
nesmerktų.
Kaip
biznis, kaip ir radio. Kokie tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tani knygutė. tuo
si
Kaina.............................. 20c
perdavęs
savo
švogeriui
Ro

Greenglassui
“
bėgti
iš
Ame

visuomet butų susilaukę iš
yra reikalingas geras žody
tai “sponsoriai,” su senato reikalui
“Vienybė” Juo*
Taipgi kas turi giminių Europo TABAKAS
visuomenės pagarbos, o da- senbergui 1945 metų rugsė- rikos kuo greičiausiai" ir komisijos sutikimu, iš tyri nas.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
je ir nori jiems pagelbėti angliškai
Pasmerkė
kime- rūkę! Pagal A. Apolovą ir
;bar susilaukė tik gėdos ir įos mėnesį. Senesnė, Hiro davęs $5,000 pinigų kelio nėjimo reikalo padarė spek išmokti, tai geriausiai jiems pasi daugelį
iš gyvenimo patyrimų para
tarnaus pasiųsdamas žodyną
Tai
“Vienybė” Nr. 11, kovo pasmerkimo. Bet čia ne vi- simos bomba, buvo paleista nės reikalams. Bėgimui Ro taklį, kurio žiurėjo milionai kišeninio dydžio, 100 puslapių ki:v-1 še K. Stiklelis, kama ........... 26c
ga, su ištarimų nurodymais.
J3.OO “Keleivi*,” 636 Broadvray,
senbergas davęs šitokių nu- žmonių.
'
16 d. laidoj, rašo apie šitą si kriaučiai kalti, kalta tik au 6 rugpiučio.
Žiurėjo ir, abejo
SOCIALIZMAS
IR
RELIGIJA
rodymų
:
So. Boston 27. Mas*.
komunistų šmugelį seka- komunistuojanti jų vadovyEe to. Greenglass sakosi “Nuvažiuok į Meksikos tina, ar ko nors pasimokė. Labai ,dt>mi knygutė šituo svarbiu
mai: ’
'bė, kuri kuo greičiausiai tu- išvogęs ir perdavęs Rusijos
Ir ko galima pasimokyti 'iš klausimu Ją turėtų perskaityti kiek
katalikas ir socialistas. Pa
Remkit biznierius, kurie
ri būt šluojama laukan, tik agentams infonnacijas apie miestą. Parašyk tenai esan prakaituojančio liudininko, vienas
rašė E. Vandcrvelde. vertė Vardu
“Visuomenišku požiūriu. ši- tuomet u
,((s
čiam Sovietų ambasadoriui
nas. Kaina ..................................
1O» skelbiasi “Keleivyje.”
planuotąjį Amerikos moks laišką. Pasakyk tame laiš kuris turi aiškintis dėl savo
toks siuvėjų poelgis reik’.a
numazgota
nuo
siuvėjų
vei

lininkų pasakiškąjį “erdvės ke ką nors prielankaus apie ar kitų nuodėmių prieš ke
griežtai pasmerkti. Už 30.000
do
ir
biauri
klaida
atitailaivą.” Kokiam tikslui tas Sovietų poziciją Jungtinėse liolika milionų jam nema
dol. buvo galima siuvėjams nu
pirkti poilsio namus, jeigu jau syta.
laivas buvo planuojamas, Tautose ir pasirašyk po lai tomų žmonių? Kai kurie
Šita
komunistu
užkarta
Bet
šio
kalbama apie labdarą,
liudininkai pareiškė, kad
MES ATLIEKAM ...
Greenglass tikrai nežinąs,
pinigų pasidalirr’mo inciato- kriaučiams vadovybė nebu- bet jis buvęs planuojamas šku: ‘I. Jackson.’
jie
sutinka
liudyti,
bet
ne

“Trim dienom praslinkus,
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
taip. kad galėtų laikytis nuvyk prie Columbo pa nori būti neapmokami tele
erdvėje, tarp žemės ir mė minklo Meksikos mieste. vizijos aktoriai. Senato ko
Jei tamstoms reikia—
nulio, kur mažiausia veikia Tenai ateis 'kontakto' žmo misija su tų žmonių protes
LENGVAS BUDAS . . .
tu
lyg
ir
sutiko,
bet
“
sponžemės trauka (gravitacija). gus. Pasakvk jam: 'Tai
BIZNIO KORČIUKIŲ
soriams” leido rodyt* per
Tarp mokslininkų buvę kal
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
<► SPAUSDINTŲ VOKŲ
yra labai puikus pamink
bama. kad toks erdvės lai las.’ Ir pridurk, kad esi televiziją tokių žmonių ran
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
kas ir visa kūną, išskyrus
vas galėtų tarnauti kaip pa iš Oklahomos.
BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
! veidą.
Senato komisijos
dangių platformė atomi
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
nėms bomboms nešioti ir “Kontakto žmogus duos|vadai, tur būt manėsi labai
kos raidės: su žodžių linksniute. au gramatika ir su
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus kraukitokiems karo reikalams. save pažinti pasakydamas: gūdi iai padarę duodami
tuvėn, pas siuvėju, pas daktarą, restoranan ir tt.
publikai
“
gengsterių
ran

Nors praktikoje tokios plat- ‘Paryžiuje yra daug gražėsir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
•
• « i
•
foimės dar nebuvo, tik sva- nių
paminklų.'
Tuomet jis ku” spektaklį, nors žiuri nkita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
KAINA 85 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto
jota apie ją, bet ir apie tas paduos tau reikalingą pasą’čiam į nervuotas rankas daženkleliais.
svajones Rusija buvo jaujir pinigų tolimesnei kelio- rėsi šlvkštu. Viena laimė,
“KELEIVIS”
painformuota.
'nei.
'kad televiziją, kaip ir raKELEIVIS
636 East Broadway, South Boston 27, Mas*.
636 East Broadway
So. Boston 27, Mas*.
Kalbėdamas apie naujes-Į “I« Meksikos miesto va- dio, galima užsukti ir jos
nąją atominę bombą Green-’žiuok tiesiai į Vera Cruz nežiūrėti. . . .
glass sako, kad jos aprašy- uostą, o iš tenai paimk laiNewyorki»ki».
rr*
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,

Fasiapis Šeštas

O Kovo 28, 1951
Nr. TIO,

KELEIVIS, 50. BOSTON
KORĖJOS NAŠLAITI Al GAUNA DOVANAS

Moterų Skyrius

A. Dambrauskaitė Miamėj

šiemet nevien Miamės torto suvalgyti viena negalietuviai su savais turistais Įėjo, todėl jis buvo išleistas
si SKYRIŲ TVARKO
turėjo malonumo pamatyti laimėjimui. Laimėjo jį chiM. MICHELSONIENĖ
ir išgirsti savąją operos cagietė p. Šmitienė. Bet laiivaieždę Antaniną Dam- mėjus tortą ji jo sau nepabi nuskaito, bet ir tukstan-siėmė, bet padėjo ant sta
čiai kitataučių gėrėjosi jos lo, pakvietė selebrantę su
peikiu ir malonia balsu.
raikyti ji ir padalinti publii Pirmiausia musų žvaigž- kai. Tai buvo labai gražus
Slėpiningojo “Kabineto’
je sėdėdavo automatiniu
Tortą valgydami
idė pasirodė 16 d. vasario, žestas.
Darbas
ginklu ginkluotas palydoLietuvos nepriklausomybės,visi dainavom "Ilgų Metų”
vas. Daugelis aukų mirda
(Pabaiga)
apvaikšėiojime,
kur skait- ir “Happv Birthday.” Po
Į CI-ZO “kabinetą” su vo iki sušaudymo. Kur vyk
linga publika ją sutiko su to buvo šokiai.
imtieji Įeidavo po vieną. davo patys šaudymai, man
gausiais
aplodismentais ir Kadangi kovo 2 d. diJie nesukeldavo jokio triuk nepavyko tikrai sužinoti.
bisavo po kelis kartus po'džiuliam Bay Front Parko
šmo, nes Įėjimas buvo išklo Kai kuriais duomenimis,
kiekvienos dainos. Visi ža-Į pa vilione buvo ruošiamas
tas storu vailoku. Ir pats surištus suimtuosius čia pat
jvėjosi jos skambiu ir malo tautų festivalis, kuriame
“kabinetas” buvo nepapras “kabinete” pribaigdavo, bet
niu balsu.
jau antru kartu ir lietuviai
tai izoliuotas, nepralei kiti pasakoja, kad juos su
Apait p-lės Dambraus-į dalyvauja, tai kartu buvo
džiantis jokio garso.
Jo šaudydavo ten. kur užkas
kaitės,
nepriklausomybės pakviesta ir p-lė Dambraussandariai užsidarančios du- davo.
programoj
dalyvavo ir so- kaitė sudainuoti porą dairys buvo užleistos sunkia Pradžioje lavonus laidolistė Anita Navickaitė. Ji nų. Publika, kurios buvo
Toli nuo fronto musių šie Korėjos karo naš laičiai. kurių yra daug tūkstančių, gauna
stora užuolaida. “Kabinete davo šlaituose. Ten buvo
taipgi
turi gerą, stiprų bai- susirinkę apie 15,000, j)-lei
dovanas
iš
Amerikos.
Saikučiai
linksni
si
šilau
kę
gardumynų
ir
žaislų
iš
geradarių
buvo ^las7'dideifasuoii,|Pa^idota. I2’13 .'.ukstančių
užjūriuose.
4są, ir jai publika taipgi gau- Dambrauskaitei ir visai lie
Aiu
armijos kari-1
čia nat
pat etnvom
stovėjo ctimnic
stiprus „../raudonosios
pro
stai plojo. Neblogai daina- tuvių grupei gausiai plojo,
žektorius, gulėjo ryšuliai ninku ir kareivių, kuriuos*
vo ir Miamės lietuvių miš- Be artistės Dambrauskaitės,
vinių ir padalyti iš skudu- “isvalė 1937 metais lap- Į Įsakydavo Bogatkinui pa-novas. Ir jie “prisipažino” atrasta kuri advokatą su rus ir moterų chorai, P. festivaly dalyvavo dar Sterų kamščiai su išleistais ga J kričio-gruodžio mėnesi. Nu-Į ruošti kalkes ir dalbas. Ta dirbę šnipais vienos valsty- tuo bizniu susidėjusi, jis buStevens vadovaujami.
Jvens vadovaujamas choras,
lais. Buvo ir bonka su nuo žudytų civilių niekas ne-[pačia tvarka eidavo tardy- bės naudai. Ir juos Įprastu siąs išmestas iš advokatų Tautiniais šokiais publi- E. Daugnorienės šokėjai ir
mai, prisipažinimai ir vis budu sulikvidavo. Bet at- draugijos ir jam busią atdingais skysčiais. Iš “ka suskaičiavo.
ką palinksmino p. E. Daug- Anita Navickaitė. Visi ji?
bineto” buvo durys i greti
Lavonus užkasdavo labai naujos ■‘‘liaudies priešų” ėjusieji Į jų vietą nebuvo imtos visos advokato teisės. norienės šokėjų grupė, kuri buvo gerai pasiruošę ir puiMiamistė.
mą kambarį, iš kurio buvo,blogai, apipildavo negesin- partijos žygiuodavo i mir- geresni. Ir jų “teismas” ir
buvo gausiais aplodismen- kiai pasirodė. Lietuviams
išėjimas i kiemą.
'tomis kalkėmis ir užpilda- ti. Dabar jau izoliatoriuje "nutarimai” buvo tokie pat
tais
apdovanota, šokėjam- ’ prilygo tiktai ukrainiečiai
sėdėjo pats Davydovas ir žiaurus, kaip jų piymtaku- Viengungių Diena
vo
plonu
žemės
sluoksniu.
Kai tik suimtasis Iš
akordionu grojo Vytautas ir vengrai. Neblogai pasiBAMLAGO pabaisa Bogda- nų.
žengdavo slenksti, i ji tuo Kiek vėliau buvo Įsakyta la
Jasinevičius. Visiems dai rodė lenkai, anglai ir ar
Dorothy Bebb, Dentono nininkams akompanijavo p. mėnai. Vokiečiai prastai,
jau atsukdavo akis rėžian- vonus vežti i kitą vietą, į
miestelio mokyklos mokyto Marija Tallat-Kelpša.
čias šviesas — prožektorių.,ip vadinamojo Beįmano
rumunai dar prasčiau, o
Floridoj
Moterys
Perkasi
vasaraamio
laukus.
ja
(Tėvas
valstijoj),
ap

Pirma nei suimtasis suvok
Kadangi nepriklausomy prancūzai prasčiausia.
skaičiavo kartą, kad ji savo bės minėjimo komitetas,
davo, kas čia darosi, du Nužudytųjų lavonus iš
Vyrus Iš Varžytinių
gyvenime išleidusi $1,500 kažin kodėl, nutarė iš su Ačiū tremtiniams, kurie
stiprus budeliai surišdavo veždavo naktimis. Į laido
čia vadovauja, Miamės lie
1 Įvairioms vestuvinėms ir
jam rankas, o tretysis ikiš- jimo vietą vykdavo 3-4
Miami mieste, Floridoj, kiai nepasako. Esą. gan krik-tvnu dovanoms savo rinktų aukų neduoti p-lei tuviai gali pasididžiuoti.
davo i burną skudurų kam- NKVD agentai, gydytoja laikraščiai paskelbė nepap- būti visaip: gali gauti karDambrauskaitei jokio atly Nors jų čia ir nedidelis
šti, kurio galus surišdavo Mitina (moteris) ir izolia rastai Įdomią sensaciją. Iš- tais tik S100, bet gali gau- draugams pirkti. Per tą lai ginimo, tai jis surengė jai iškaičius, bet savo veiklumu
ką ji pati, kaipo viengungė, koncertą 24 d. vasario. Gai
pakaušyje. Po to nelaimin toriaus viršininkas Ivano- keltas aikštėn gešeftas, ku- ti ir milioną!
i
jokių
dovanėlių iš savo la, tačiau, kad dėl trumpo ir gabumais jie pralenkia
gąjj mesdavo ant suolo, su- vas. Laidojimo vietoje Įg rio vedėjai verbuoja gud= Dešimts, nuošimčių 1S to i j__
nzinrofA
kitus. Galima sakyti, kad
i_n._
V VF.
*
urauj
iaiKo Ir menko isgar»niiino
risdavo kojas ir po to neš- vonus išrengdavo; būdavo riais skelbimais jaunus, ne- paima varžytynių vykdytovvkdvto- Ta liudna apskaiciavimą
jie pralenkia ir nekurias
davo i gretimą kambarį ar įsakyta nuimti valdiškus vedusius vyrus ir . . . par- jas. o likusieji eina parsi- jį pasakė Dentono mieste- koncertan susirinko labai musų didmiesčių kolonijas.
tiesiog i mašiną, kurion mes- baltinius, čia būdavo ne- duoda juos iš varžytynių davusiam vyrai.
mažai žmonių. Nemaža tam Miamės tautų festivaly jie
lio
majorui.
Majoras,
ilgai
davo surištąjį, kaip kokį susipratimų su apsaugos turtingoms moterims, ku- “Miami Daily Herald”
pakenkė ir nauja svetainė,
pirmoj
vietoj.
nelaukęs, rugpiučio 15 die- kuri turistams dar mažai ži- atsistojo
pliausgali. Visa procedūra žmonėmis, kurie atsisakv- rios suvažiuoja čia žiemos buvo nusiuntęs i
tą ofisą na paskelbė “Dentono rno-|norna Kai kurie turėjo iš Kaip dainos, taip ir šokiai
tęsdavosi tik kelias minu- davo tai atlikti, nes tai “ne sezonui iš visų Amerikos savo atstovą, kad patikrin
buvo gyvi, smagus ir kėlė
tėra viengungių diena.”
tęs, ir viršininkas Įsakyda pagal jų specialybę” dar kraštų.
anksto
tikietus
nusipirkę,
į tų ar, iš tikrųjų, tenai toks
ūpą. kas visuomet publikai
Vietos pirkliai tą dieną
vo: Sekantis.
bas.
Skelbimai dedami Į laik- biznis yra daromas. Tas su- suaukojo viengungėms la bet negalėjo svetainės su patinka. Svetimtaučiai taip
“Švariai” dirbdavo “ka Aš nedėstvsiu savo sam raščius išrodo visai nekalto!rinko visas informacijas ir
rasti. Gaila, nes pelno liko gi gėrėjosi ir Įdomavo musų
bai
daug
gėlių,
mūviu
teat

binetas”; greit ir be jokio protavimu, kiek žmonių turinio, pavyzdžiui: “Rei- viską aprašė kovo 17 d.
vos kelionės lėšas padengti.
ro bilietų, nemokamų plau Kurie buvo koncerte, tie puošniais tautiškais Kostiu
triukšmo. Kiekviena atves man čia būnant, buvo ka kalingi nevedę vyrai. Ne- “Herald'o” laidoje,
kų sušukavimų, apmokėjo nesigailėjo. Sceną pp. Sli- mais. Net ir festivalio ve
ta partija čia būdavo tik ke binete nužudyta. Mano ma girdėtos iki šiol progos.
visokius pasivažinėjimus ir vynai su p. Šukiene puikiai dėja per garsiakalbį paste
lias valandas, retkarčiais nymu čia tuo laiku žuvo v
kai
laikraščio
redakcija
Kreiptis: Kambarys 305.
dieną kitą. Pasipriešinimų daugiau nei 50,000. Nuo 311 Lincoln Road, Miami paskambino Į advokato Bit- iškėlė gardžiausius pietus, papuošė gėlėmis ir palmių bėjo, kad publika Įsidėmė
tų, koks Įdomus rankomis
tam baisiam smurtui, mano 1938 metų ragpiučio 15 die Beach.”
telio ofisą ir paklausė, ka Visa tai reiškė dovanas lapais, tarpe kurių artistės išsiuvinėtas p-lės Dambrau
manymu, būdavo labai ne nos iki 1940 metų vasario
dainavo. Dainininkė Dam
jis gali apie ų biznį
Nuvykus šituo adresu. ant!į'^f "" d\7»katas tSigvnė I Viengungių moterų diena brauskaitė publiką žavėte skaitės iš Lietuvos atsivež
daug.
Buvo atsitikimas, mėnesio “kabineto” pro dura
advokatas . užsigynė, sn^iauU Dpntnnp didžiauatrandi
uzrasvta: kyti, aavoKaias
tas kostiumas.
bet ir tai tik vienas, kad dukcija pradėjo mažėti, tuo “Pei-rv Bittel Attoraev aJkad jis
Jisnieko
nieko ame
apie tai
tai ““nene susilaukė Dentone aidžiau- žavėjo, ir jai gausiai plojo, Dambrauskaitės pasirody
„ Jis tik išnuomavęs šio pasisekimo. Ir ne tik iššaukdama kelis kartus po
po darbo “kabinete” virsi- Jaikotarpiu čia nužudydavo Hcitj Bittel, A:toro (Ą a,
įėjus i vidų nasitinka lai ‘vien3 kambarį savo ofise Dentone.
Yra pasiu ymų kiekvienos dainos. Jai tal mas minėtam festivaly taio
ninkas turėjo dideles poa- vidutiniškai tik apie 1,000
įeju. j vidų, pasitinka Ui-,k
M toi b.
tokią dieną įvesti visoje kininkavo muzikos mokyto užinteresavo amerikiečius,
kiuose mėlynes.
žmonių i mėnesį. Visi nu bas, aukštas, semitiškos is-i
kad ji jau gavo pakvietimą
Bet laikraštis iškelia Amerikoje.
ja,
taipgi
gera
dainininkė,
Surištomis rankomis ir žudymai buvo atliekami ko vaizdos vyras. Jis užsirėkė-:,kas.
,
, ,
, .
i- Navickaite,
kt
• i -x- ikuri. dabar
, ,
dainuoti
miesto
p-Ie
,_ _ . tame
. Miamės
„ pačiame
kojomis, su kamščiais bur- munistų partijos politbiurai nrenduoja kaip “Sam Fa-kad tas advokatas
t
,T. _.
’.
..‘koncerte
pa
jau Miamej apsigyveno. Ji ..._
T
V ,,
.
KOSTIUMAS
noje, suimtuosius kraudavo j sutikus ir pačiam Stalinui ber” ir paprašo i kitą kam- ' -1? Jau turOę? bėdų dėl ne
•irgi-vbuvo i,-i
L.
ji
.vilione.
Jos
vėl
klausysis
kelis kartus delnui, i sunkvežimi kaip malkas, ar J° Įgaliotiniams (Davv- bari. Čia jis pasiūlo sėstis, Į 1.e,s^inos advokato
av<>kato pio.esiplojimu
iššaukta.
Ant galoi
j ,
i
- x
jai
praktikos
dar
1941
me

vieną ant kito iki mašinos ^ovui ir jo sekretoriui Bog- užsirašo aplikanto vardą ir
vj • • • i i
■
Nors
daug
pelno
is
ir
abi
• togeri
briaunų. Po to ant viršaus danovui) Įsakius. Tarp kit- pavardę, pasižymi adresą. tais ir vos ‘.ik išsisukęs nuo
, , dainininkes sudainavo’ nebus, bet padaryti jau
užklodavo brezentą ar sto-Į ko, 1938 metais Bogdano- paklausia ar nevedęs, ir ta teismo.
jvbu- (kontaktai,
kurie, su laiku;
Kadang, ♦tą patx dieną
įr
rą antklodę, padalytą iš ke- vas Jau Pat? sėdėjo CI-ZO da atskleidžia tas “negirdė Tuo tarnu Sam Faber.
vo ir p-les Dambrauskaitės
turiu antklodžių. Niekados vagonuose.
tas iki šiol progas.” Girdi, kuris operuoja to advokato
gimtadienis, tai jai buvo iš j Reikia pasakyti, kad Anniekas negirdėjo tų aukų Bet ir “bedarbės” laikais “ar norėtum pačiuotis už ofise, sakosi jau turis užre
gistravęs 127 vyrus, kurie
Chicagos prisiųstas gražus tanina Dambrauskaitė yra
dejavimų ar vaitojimo, važinėdavo dvi “juodosios pinigus?”
sutinka
statyti
save
varžygėlių bukietas ir įteiktas di- viena iš geriausių musų (lai
Kiekvienos mašinos budelė- varnos,” ir ūkio vedėjas
Šitokia keista propozici
delis tortas (birthday nininkių. Jos asmenybė yra
Jis garantuoja
ja, žinoma, užklaustąjį nu įtynėms.
DAILUS KOSTIUMAS
kad
šitas
biznis
yra
cake).
Suprantama, kad labai maloni ir žavėjanti.
stebina. Tuomet Sam Fa-^iems’
dainininkė tokio didelio
—M. M.
visiškai tekėtas, nes jo orber pradeda aiškinti:
iganizaeija turinti gera ad
-I
“Aš atstovauju organiza- vokatų, kurie išstudijavę
>7 a mg t ė Labai Dėkinga
ei ją, kuri renka jaunus, visus įsta’ . mus ir nesura
viengungius vyras, kurie su dę juose nieko, kas tokį biz
—-“V
tiktų išstatyti save pardavi ni draustų.
Mamytės gimtadienio pro- \
mui turtingoms moterims. Esą, Įstatymai draudžia
ga
užrašiau jai “Keleivį.”
Varžytynės daromos dide tiktai vergų pardavinėjimą
Ji
labai
dėkinga ir sako:
liame Miami Beach viešbu bei pirkimą; bet kuomet ne
“Gera mano dukrelė, la
ty. Pasiūlymus moterys pa vedęs vyriškis sutinka savo
bai gera! Kad visos dukre
duoda uždarytuose vokuo- laisvu noru parduoti save
lės butų tokios geros ir sa
se.
moteriškei, kad tapti jos Naujas maudymosi kostiu
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
Vyras, stojęs i tokias var teisėtu vvru, tai juk toks mas išgalvotas gražioms mo
leivį/ Aš skaitau naudingus
žytynes, privalo priimti dalykas rngali būt Įstaty terims. Paveiksle ji nešioja
patarimus Moterų Skyriu
filmu žvaigždė Peggy Castle.
aukščiausi pasiūlymą.
je. skaitau kitus įdomius
mais draudžiamas.
straipsnius ir žinias. Man
“Bet jeigu aukščiausia Policija ako, kad ir ji Kostiumas kiek panašus į
•
F
musu bobučių nešiotus kos
labai patinka ‘Keleivis* —
|
pasiulytoja man nepatiks?” nežinanti tokio įstatymo, tiumus. tik trupučiuką dau
ačiū, dukrele, ačiū”...
* :
klausia aplikantas.
kuriuo pasiremiant ji galė giau erzinantis.
Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už
“Well, jeigu nepatiks,” tų šitokį vv’-ų pirkimo vers
i
3
dolerius
“Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
aiškina šito gešefto vedė lą sustabdyti.
J - c *****“
Juo
didesnė
bus
Tavu
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip
jas, “mes paskui padėsime Bet vietos advokatų drau
_________
Lietuvai
gelbėti
auka,
juo
yra
dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip;
gijos pirmininkas Holcomb
tamstai gauti divorsą.”
Tėvynė bus Tau labiau dė

Mirties Stovyklos

1

Gerai sukirptas kostiumas, su pagražinimais, tinka nešio
ti mieste. Kostiumą sugalvojo madų saliono vedėja Hanna Troy.

Bet jeigu aplikantas nori'sakosi
raportuosiąs
šitą kinga. Aukas priima Ame
žinoti, kiek jis galės už save skandalą savo draugijos ko- rikos Lietuvių Taryba ir jo? Keleivis
gauti, gešeftmacheris aiš-Įmitetui, ir jeigu tik busią skyriai
E, Broedtray,

•M

Se. Boston 27,

»

M
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Iš Plataus Pasaulio
Venezuelos Rudos

Kovo 23 d. laivu “General
Blatchford“ Į New Yorką atvv-

Brazilijos Turtai

šie lietuviai-

KO šie lietuviai.

Kovo 22 d. Į SpaiTows! Didžiausios m a n g a n o
Point, Md., uostą pirmą (manganese) rudų atsargos
kartą atplaukė laivas su ge- Amerikos kontinente atrasležies rudomis iš Venezue- ta dabar Brazilijoj, kur, pa
los
respublikos
kasyklų, gal
apskaičiavimus,
yra
Rudos skiriamos Bethlehem apie 40 milionų tonų atsar,Steel korporacijos plieno gų.
Manganas yra labai
liejykloms.
Pirmus metus retas metalas ir būtinai reiiš Venezuelos kasyklų lau- kalingas karo pramonėje,
kiama 3,000,000 tonų rudų. Brazilijoj atrasta žemėje ir
Rudos esančios aukštos ru- didelės geležies rudų atsaršies.
igos, apie 1,000,000,000 to---------nų.

Amerikos vyriausybė su
laiko mokėjimus senatvės
pensijų, veteranų bonusų ir
socialinio draudimo mokė
jimus visiems žmonėms, ku
rie turi teisę tokius mokėji
mus gauti, bet gyvena anoj
geležinės uždangos pusėj.
Tai padaryta todėl, kad ko
munistinės valdžios tuos pi
nigus pasiglemžia sau ir tu
tintieji
teisę
mokėjimus
gauti paliekami be nieko.
JugoslavijOs Prašys

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau tremtinių tarpe iš savo
krašto giminių ar pažįstamų, vyro
lių apskričio, Lydumų parapijos, \ itunaičių kaimo.
Mano pavardė po

'tėvais Ona Balneta. o po vyru An.
r.ie Stočkus
j»tasuu rašyti:
(14,
Elena AsMrs. Annįe stoėku.%
Brusokas, I
47 Rkte* St.,
Montello, Mass.

į Ignotas Aleksa.
jtrauskienė. Jurgis
(Česlovas Butkvs, Alfredas En-‘____
! linkaitis, Else Eškis, Jonas^• ,Iesk.au
,
_Bronislovo
. ,
.
Goštauto, irunu'Garla. Emilija Gasiunaite, Ict- šio Raguvoj. Panevėžio apskrity. J
iras Jurgaitis. Justinas Leonaui^yko prieš, pirmąjį karą.
Jis pats ar kas j žino malonėkite
skas. Antanas Narkus. Augus- parašyti man šiuo adresu:
<14)
.Virs. Stefanija
tiras Neverauskas. Juozas Pa-i
Mir.ickaitę-I'u.'araaskienė,
liokas, Juozas Pečeliūnas, Mari-i
5559 Ksplar.ade Avė.,
Montreal. ijue., ('anaJa.
ja Petraitienė, Antonija Ra-'
______ _
moška. Aleksandras . Rutkov- į
skis. Jonas Sabaliauskas. Euge-1 Paieškau brolio Antano Luko, atvvko | Ranadų 192* metais, airbo
nija Sajukas, Mikalina Sopys, wesleck. Altą., farmoje, 1930 nuAlbinas Štrausas, Petras Suka- teis, >^>kė!ė į Edmonton. Altą. Nuo
.... to laiko nebeturiu žinios. Jis pats
revičius, Mamelė Tamošaitis ir ar kas jį žino malonėkite parašyti
fina
man.
busiu labai dėkingas,
una Tnėinlntinta'!
tatiuiausKas.
Turiu uz
,ahai^4svarbų
u;;>

G. Ę. Shaw Palikimas

.
,
- , .
~
Argentinos Spauda
Anglų įasytojas, George
Bernard Shaw, paliko po1 Argentinos diktatūra permirties apie milioną dolerių ima užsmaugto liberališko
turto, iš jo palikimo Ang- dienraščio “La Prensa” turlijos iždas gavo mokesčių tą ir paties laikraščio leidi180,571 svarą sterlingų. G. mą į savo rankas ir leis ji,
B. Shaw didžiąją dalį savo kaipo Perono diktatūros
turto užrašė akcijai už Įve- laikrašti. “La Prensa” le
di mą naujo alfabeto (rai-'daktorius ir leidėjas, Dr.
džių) anglų rašyboje, dalį* Alberto Gainza Paz, pagal
turto jis skyrė tarnams ir Argentinos policijos praneprieteliams.
simą, esąs -pabėgęs" kur
tai, nes policija jo nesui
Sulaiko Mokėjimus
dusi areštuoti.

NAUJI LIETUVIŲ
TRANSPORTAI

Mr. -Joseph Lukas,
15 Hooper Rd.,

Maikio ir Tėvo Kraičiui

Dedham. Mass.. USA..

REKORDAS-PLOKšTELĖ
Maikis ir Tėvas šventėms ga
vo maloniu sveikinimu krūva ir Naujai pagamintas pirmą kartą
i
... ‘
.
. . . p. . lietuvių kalboj JUOKŲ, rekordas
Atsigrįžęs nugara į fotografijos aparatą Nevv Yorko tariamas gengstenu karaliukas.
paspirties grynais pinigais. rTl- jeįgu tamsta nesijuoktum klausydaFrank fostello, apleidžia senato komisijos posėdį po audringo apklausinėjimo.
siuntė:
mas JUOKŲ rekordą, tai eik matyk
,,
T». •
->1
savo daktarą. Juokų juokelių, net
Mrs. O. Blaž'S 1S Brookly n, linksta keliai.
musu" patriotines
dainas!
N. Y., $2.
'„-5S
1 kitos
atsisveikini...
...
i
.
..
MAS, pamokinantis, liūdnas, kiekČia pat vaikai (nežiūrint; P. Grigas iš Chelsea. Mass., Vienam ištrauks ašaras ir kiekvie►r,
naras bus reikalingas.
Kaina tik
to, kad jau buvo gerai po n
9 <51 =in
$100
*
.
—
—
—
-------1-Po
$1
—
5£
rs
.
D.
Deilis
iš,
DEKEN
’
S
PRODUCTS
Mrs.
vai.) tėvų pavyzdžiu sriūb
medžiagą
P. O. Box
Newarlt, X. J.
Cleveland,
Ohio, ir Mrs. A.______________________________
čiojo kažkokius gėrimus ir
l Jau gaunami laiškai su kažką limtais veidais -‘ap Lake iš Chicago. III. (Maikiui ir,
Reikalinga Nuolatinės
;Ieškau Ruimo \\ash. \alstijoj
pasižadėjimais teikti parto- tarinėj0,” o prasidėjus šo- Tėvui pusiau pasidalyti).
Paramos
Po
50c
T.
Kazakevičius
iš* Noriu važiuoti į Washingtono vaivias aukas Lietuvos įslaievi- kjams bėgiojo tarpe šokan’stiją, bet neturiu ten paz;stamų.
Maskva Vėl “Protestuoja” Tautiečiai ir Tautietės!
mmui. Bet kol kas tai tik
p^j-ų net iki jo valan \ erduo, Canada, K. Kanams- Lietuviai Taeoma, Scattie ar kituose
kas iŠ Bavside, N. Y.. S. Busle- Wash:ngton., valstijos miestuose.
1950 metais lapkričio 17- ; paskiri tėvynės reikalams
.w
‘
, katrie turi
įsrendavojimui
ruimą,
Maskvos diplomatinis au
dos.
Tokiu
laiku
jau
senai
vich
iš Kecougthan. \ a., Mrs. prašau parašyti man, už ką busiu
18
dienomis
New
Yorke
įj
autri
„
tautiečių balsai. jiems reikėjo miegoti. Įdo- H. York iš Waterburv, Conn., dingas. Mino adresas:
tomobilis praeitą savaitę
<l:;>
Įvykęs
metinis
ALT
šuvaJ
M r. R. Norbut,
suvažinėjo Paryžiuje vieną
aZlė ALT
k<! “’J* ti^HŠ tokios V. _Ruikis iš Eranklin Park, N.
147—7«;th St.,
Rrooklyn 9, N. Y.
žmogų. Dėl tos nelaimės žiavimas pav
• -— kescio įaeja galimai gre* !jaunosios kartos, kūne pra- J., A. Roberts iš VVestminster.
Komitetui įgy
pngytų \ įsoje plačioje deda perdaug anksti “pa- Mass.. J. Burba iš Biddeford.
Maskva Įteikė Paryžiui pro domajarn
pastovaus mokesŽALIOJI MĖTA
testą
kad *"
Pa vendinti
——z ir
••reikalauja,
----------- J"’ ----- T ; .
. loicvinimn rei ------ rtkos lietuvių \ lsUOme-' ntį „ J<am nQrs rejkėtU Ilk, ir A. Bukantis iš Hamburg,
o
nrUioiio
Hrvtii CIO LlCtUVOS IdlSVinimO rei- nAįp
i- . • ,1 - z- »• •
Žalioji Mėta (Varliaiyziau> policija padalytų
eiotomo
tiko. nejc’................
... i tai atkreipti dėmėsi ir pa- Pa.
metėl yra ir buvo
mieste kelią laisvą rusų dip-.;<alan)?> r teT . .
"1 Tautiečiai ir tautietės. naiju atsitikimų vengti
Visiems aukojusiems už laik
vartojama per šimt
lomatų automobiliams va- Įas yra patiknnti Lietuvos Dar šiandien nutarkite skir. na1^ aL ltlkl^lda
mečius kaipo naminė
raščiui suteiktą paramą taria
gyduolė.
Žalioji Mė
me širdinga ačiū.
žiuoti 75 kilometrus per va- “,aisxin’mui
dirbantiems ti Lietuvos reikalams pašto-“
ta yra gera nuo šla
pumo susilaikymo ir
landą greitumu, kaip nišai vemsniams galimai pa>to- viai tam tikras sumas ar užnuo karščiavimo šla
REDAKCIJOS
pumo kanale.
Gerai
diplomatai esą Įpratę važi vesnes pajamas, iki šiol pri darbio dali. Dėl atsiskai
APSIVEDIMAI
Žaliąją
Mėtą
gerti
klausiusias nuo daugiau ar tymo susisiekite su artinuo nereikalingų vėnėtis Maskvoje. . . .
mimų. Yra taipgi sakoma, kad ji
mažiau Įvairuojančių
Paieškau vyro apie 5S-60 metų gera' nuo akmeninės ir vandeninės

ALT Atsisaukimas

ATSAKYMAI.

amžiaus, kad turėtų kokį dšb;. H?a- jįgų, nuo vidurių išpūtime ir nuo
Jugoslavijos
vyriausybė
žą farmą. ar kiek pinigų. Galėtume kenksmingų gazų viduriuose, nuo
prašė Ameriką ir Angliją
užsidėti bizni. Aš esu gera mote- traukimų, sukimų ir visokių nesmaris, trečius metus našlė, esu 54 metų punių viduriuose. Pasidaryk arbaKomuni
duoti jai skubiai už 30,000,amžiaus, sveriu 220 svarų, 5 pėdų tOs iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik
8 colių aukščio. Su pirma laišku nori
Svaras šitos Mėtos kainuoja
900 dolerių Įvairių pramo- riausybė
kurias organizacijas Detroi- pr?ža.u prisieti paveikslą. Prašau $2.00, o pusė svaro—$1.00. Prisiunnės žaliavų. Dėl to prašy- * pasisekę “sudaužyti” ame-j van oriška i apsidėti nuolati- Ted St ~ Chicago 8. III.
rašyti
ciam | namus.
Mrs. Mary Caks,
Manome, kad galima i
mo Amerika ir Anglija ta-trikiečių suorganizuotą šni- niu, reguliariu mokesčiu.
i alt Vykdomasis Komitetas. te
224 Bay St., rear,
ALEXANDER’S CO.
rašyti apie savo parengimus
Jersey City, N. J.
riasi, kad iš savo išteklių pu lizdą. 8 europiečiai, 12
414 W. Broadvay
Suvažiavimo nutarimą iš-;,
South Boston 27, Mass.
nekliudant
kitu
organizaciatlikinti tiek žaliavų. Ju-į kiniečių ir 1 japonas suimti Paieškau gyveninio draugės nuo
šaukė būtinas reikalas su-,Vasario 16-t0S
(jų.
40 iki 55 metų amžiaus, dailios ir
goslavijai labai reikia med- ir kaltinami Tientsin mieste
Prašau rašvti šiuo adresu,
NUO UtSISENftJUSIŲ, ATVIBŲ
stiprinti Lietuvos laisvinimo
J hn^nnp
“Keleivio”
Skaitytojui, meilios.
žinių apie save suteiksiu laišku:
vilnės, vilnų, odos, Įvairių ’ organizavę šnipinėjimo ir
akciją ir emigracijos pasė-j MUMJUnaS L°na°ne Cievelande.—Seniau lietuC. G. A..
Skaudžių Žaizdų
chemikalų ir kokso jos pra- komunistų užmušinėjimo or- koje susidariusios sąlygos,
125 North St.,
.
[viai mėgdavo vieni kitus
Milford. Conn.
IR ODOS OGŲ
monei.
ganizaciją.
Minėjimas įvvko Lietu-j
. .'
...
_
(14) Tie. kurie kenčia noc SENŲ, AT
kurios vertė ieškoti papildoJ
'
pajuokti dėl įvairių musų
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji«
Jmų finansinių šaltinių Lie-;vjy Klube, kuris randasi
negali ramiai sėdėti ir naktimia
tai-miu skirtumo.
Dabar
DYKAI IŠBANDYMAS
'tuvos laisvinimo darbams, p ietoria Park. ly tinėje Lonmiegoti, nes jų u žsisenėjosios žaiz
kai kurie žmonės, net ir
nuo
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti
Pastovaus mokesčio sis- ^ono dalyje. Klubas buvo
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną,
viešuose parengimuose, “ai
Reumatiikų Skausmų
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite
temą
Įgyvendinti
visose Įsteigtas pirmųjų lietuvių škina” kalbos klausimus ir
I LEGULO Ointment. Jų gydomo*
Arthritis
Patalpos pa
Reikia Atskirai Išleist
munistus remia, skaito jų laik- Amerikos lietuviu gvvena- imigrantų.
palengvina jūsų skaudėji
ieško priekabių prie senų Jei dar niekad nevartojo! ROSSE ypatybės
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
puoštos
lietuviškais
paveik1
uuvo nfčmi raščius- arba ,ank° jų pareng?‘ mose vietovėse ALT Vyk
nuo Raumeninių skausmų,
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią
I. Matjosaicio laibką-ats.mi- mus
Tokių aklų lengvatikių domasis Komitetas pavedė ^lais, kurie mums primena jų ar naujųjų ateivių dėl TABS
tankiai susijusių su Reumatizmu.
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
kalbos “keistenvbiu.” Mums Arthritis ir Neuritis. tai kodėl žėjimą ligos vadinamos PSORIASISL
nimą, paskelbtą Keleitio ko- senųjų ateivių yra apsčiai. Todidingą praeiti—su
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
pašalina perštėjimą ligoą
vo 7 d. laidoje, apie Maskolijos kjU5 parodymus atspausdinus ALT skyriams ir kooperuo ,musų
7 . .
- - i •
‘ t
n atrodo
kad toks
kitu
lietu1 sų išlaidomis? Vartojamos tūks Taipgi
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
Vytautu
pnesakyje
Te„
v
.
u
..
b|usin
į
jima?
.,
organizacijoms.
tančių virš 25 metų.
komunistiškąjį pragarą reikia iengya butų dr apakintiems jančioms
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą
, tarppirščių. Jos yra tinkamos var*
Tuo
reikalu
jisai
paruošė
ir
pat
jaunimas
seka
tu
j
čia
s
dalykas.
Tarmini
išleist atskirai, tegu nors ir staijnistų klapčiams Įduot. Prie
DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO
toti nuo džiostančios ir suskilusio*
LAIKRAŠČIO
■kalbos keistenvbiu turi vi
dvrejų lakštų popier\. Tai ak>ga]jma butų prikergt kitų iš išsiuntinėjo reikalingas in so ius. Įėjus \ i ur j
: odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išviršiMes kviečiame jus pabandyti juos
vai svarbus parodymas Stalino Maskolijos “rojaus” paspruku- formacijas, formularus ir si sava aplinka.
bos tautos.
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti i nių odos ligų. LEGU
Minėjimo pradžioje buvo
pastumdėliam. kaip žmogus, pa- sj^ asmenų patyrimus. Su staLO Ointment suteiks
siutini 24 TABLETS DY
Ad. D. Krumšliui, Chica iums
jums pagelbą nuo nu
KAI. Jei ne pilnai busite patenNUŠOVĖ POLICININKĄ
tikėjęs komunistų melams apie ]inįstaįs kova nelengva, tenka
pasakytos kelios kalbos, o
goje.
—
Neturime
Įrodymų, kinta: gaunama paga'ba. grąžin vargusiu, perštamų ir
darbininkų ROJŲ, rado tikrą Raudot įvairius prieinamus bu
niežiančių kojų. Legulo
paskui atlikta meninė da
kite likusią dalį ir už tai jus ne
kad tamstos minimas lietu busite mums skolingas. Bandy Ointment yra parduo
PRAGARĄ.
dus.
A. RŪKAS.
lis. Pi’ogramą atliko vieti
damas po 75c., $1.25 ir
nekainuos jums nei vieno
vių klubas Detroite yra “ko mas
$3.50. Pirkite vaistinėse
cento.
NESIŲSKITE PINIGŲ.
Chicago. III.
Tokios žinios butų lengva
nis lietuviu choras ir vaidy
munistų organizacija.” Jei Tik atsiųskite savo vardą ir ad Chicagoj, apylinkėse ir
Įteikt lengvatikiams stalinistų
Milvraukee, arba siųskit
bos gi upė \aidyla. ..'V jtokiu irodvmu patieksite.! resą greitai į:
<2G)
pastumdėliams, kur e, kad ir
Biznieriams geriausia vies. programos dalgia, dmto I
• :
• no; 1
kcibsiJ Rosse Products Co.. Dept. z-9 pinigus į LEGULO.( 11-11
Depe «.
4847 W. 14th Street.
nebudami komunistais, bet ko- ta pasiskelbti “Keleivyje.’
2708 Farwe*1 Ave_ Cfcieag* 45, III.
ir visa lai buvo atliKta atsi- J
.
.»
XICERO 50. ILL.
* i x
-r * •
-me visuomenes žiniai,
žadant poilsio n* vienokios
.
....
Jonui Cesnai, Chicagoje.
ar kitokios pramogos.
—Straipsnio nuorašą “Ma
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
Žmonių buvo pilna salė.
žosios Lietuvos
Lietuvių
Vieni
klausėsi
susikaupę
ir
AMERIKOJE
Reikalu”
nesunaudosime.
— arba —
gal prisiminė paliktus na
Polemika su kituose laik
Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė
mus, kiti šluostėsi ašaras,
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
raščiuose tilpusiomis nuo
Rusijos Diktatorium
o tretiems viskas atrodė la
Organizacija Pasaulyje
monėmis “Keleivio” skaity
bai linksma ir juokinga.
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.0000.
tojams vargu butų Įdomi.
Aišku čia reikia kaltinti
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
Savo nariams ligoie pcšalpų ir pomirtinių apdraudų
musų paprotį—kad be išgė
žysta
Staliną nuo jo kūdikystės.’čia nušviestas visas
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
W. O’Dwver sako. kad
rimo nieko nėra. Tik pro
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
SuHivien’ji.-no kuopos randasi visuose didesniuose mie
gramai pasibaigus visi sku New Hamjishire valstijos
bankus
ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
žmonės per metus “prabetibėjo
Į
apačioje
esanti
barą
ar
šmeižtai,
bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
na” ant arkliukų “bi*ookir
ten
buvo
bene
svarbiaudų nurodymais.
$5,000.00.
sia dalis—įsigėrimas. Kar* iams” aPie 30 mil»onų doPaskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
tu buvo galima matyti da- lerių. N. H. senatorius Todėjo
ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia,
Dubu r vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
Harry Mullis iš Jacksonville.
b
ey,
kuris
yra
kriminalizlykus,
kurie
gal
nederėtų
’
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
jus. Įstojimo nereikia mokitl. Daktarui už egzaminą
I'ia., suimtas New Yorke. kai
mo tyrinėjimo komisijos
_
_
tokią
dieną.
Lietuvaitė
ims
jo vietą, kai giltinė jį nusineš?
vimą apmoka Susiviepijimaa.
bandė krautuvėj užstatyti renarys,
tą
suma
paneigia.
voh-erj.
Tardomas
jis
prisijtautiniuose
rtibuose
viena
Tapk Susivienijimo nariu ir prlraiyk savo Šeimos na
BroSiura didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
pažino, kad tuo pačiu revol- janka apsikabinusi pusgirti O’Dwyer skaičius
.... apie N.
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba Į Centrą adre
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
veriu nušovęs policininką, ką- {tautietį, o kitoje laikė alaus >H. betus paėmė is tos musų
suodamas:
leivio” knygyne:
ris jį gabeno automobiliu į bonką ir kažką linksmai | kaimyninės valstijos spauLITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA
KELEIVIS
Miami. Jis buvo įtartas plė- dainavo, nežiūrint to, kad , dos, kuri plačiai rašo apie
307 W. 30& St»
>taw Yerk 1, N. Y.
Suotli Boston 27, Mass.
šimu. Policininko kūnas ras- ; prieš penkias minutes sto-(betus toje gana pabažnoje
tas prie Mobile. Ala.
'vėjo ant scenos ir dainavo valstijoje.
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SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

Vietinės Žinios
PAGERBS ADVOKATĄ
JOHN J. GRIGALŲ

SOCIALDEMOKRATŲ
Dėl SuUupymo $1,800
BUVO ŠAUNIOS R.
KROPO VESTUVES SUSIRINKIMAS KOVO 31
Liek Piliečių Klubui

sekmadienĮ Rich
ard J. Kropas, žinomų
south boston iečių Jurgio ir
Antaninos Kropų sūnūs, su
mai laiką praleisime. L situokė su p-le Eilėn Teresa
Shield. Vestuvių vaišės Įvypasimatymo.
Įko
L. P. Draugijos svetaiKvieslys.
1 nėj dalyvaujant kokiem
trim šimtam svečių, Geros
Lietuvio Išeivio
Visuomeninis Teismas laimės jauniesiems!
- Pi aeitą

LSS 60 kuopos narių suDėl praeitą savaitę Įdėtos
sirinkimas Įvyksta ši šešta- i “Keleivį” žinutės apie sudienį, kovo 31 d., 6 vai. va taupymą L. P. Draugijai 1,kare, “Keleivio” patalpose. 800 dolerių, L. P. DraugiVisi nariai kviečiami daly- jos pirm. adv. J. Grigalius
vauti ir prašome pribūti t mus informuoja, kad sutaupunktualiai.
’pos buvo padalytos ne dėValdyba.
ka “kritikai,” bet L P.

i

Lankėsi Redakcijoj

_____

Šį pirmadienį “Keleivio” ,
įstaigą aplankė brooklynie-'
tis C. Leikus, senas musų j
laikraščio skaitytojas.
Į
Bostoną drg. Leikus atvyko
aplankyti seseris, kul ių vie
na gyvena Dorchestery, o
antra Cambridge.

Jau žinoma, kad Massa
Draugijos vadovybei išsiaiš
chusetts valstijos gubemaRADIO PROGRAMA
Moterys Pagerbs Našles kinus su architektu, W. J.
tonus, Paul A. Dever, vėl
Svečias
Calvin, visą reikalą dar Lietuvių Radio Korp. ra-i
paskyrė jauną lietuvi advo
Dorchesterio Moterų Klu- prieš direktorių posėdį.
katą, John J. Grigalų, i
Laisvamanis iš Chicagos
dio programa šį ateinantį
RADIO
ŽINIOS
bas
šeštadienį, balandžio 7-------------------------Metropolitan District Com- velykiniame “Keleivio” nusekmadienį per stotį WBMSi
d., rengia našlių pagerbimo
mission associate komisio- meiyje šitaip parašė apie
1090 kil. (netoli WBZ sto-!
vakarą Dorchesterio L. P.|L R. DRAUGUOS
ši
sekmadieni
atvažiuos
Į
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry-į
nieriaus pareigoms. Tai jau ten Įvykusi visuomenini tei
CENTRO POSĖDIS
antras paskyrimas.
Adv. smą: “Iš skelbimų plačioji Bostoną svečiai, buvusi Lie Klubo patalpose. ’ Pradžia
te bus sekanti;
~■
Grigalus yra lietuvis patrio visuomenė, matyt, nesusi tuvos operų solistė Juzė 7 vai. Bus duodamos do-Į _. ,
tas ir daug darbuojasi dėl darė vaizdo, kas iš tikrųjų Augaitytė , iš Philadelphi vanos seniausiai ir jauniau- Imtuvai Remti Draugijos 1— Juzė Augaitytė iš I’hi-.
Lietuvos laisvės atgavimo. ten bus. O buvo Įdomiau, jos, ir mylimi “Du Vincu šiai našlei, bus ir kitokių l$cn,tr0 valdybos posėdis ladelphijos.
2— Du Vincukai iš Mont
|P?.ks, ^ek?]?«1nnk, ka an‘
Įvykio tinkamam atžymėji- negu Įsivaizdavo ir tie, ku kai” iš Montreal, Kanados, prašmatnumu.
_______
_
________
jdzio
1
d.,
12:30
vai.
dieną,
real,
Canada.
mui Mass. valstijos suvie rie iš anksto žinojo, kas ten juokingų dainų ekspertai,
Sandaros
svetainėje,
124
F
3— Magdutės Pasaka.
dalyvauti Lietuvių Radio Prieš Mažinimą
nyti klubai rengia banketą j bus.”
St.,
So.
Bostone.
Po programos prašome, Tel. AV 2-4026
jaunam veikėjui pagerbti, i Taip neturėtų atsitikti su Korp. 17 metų sukaktuvių
Strytkarių Patarnavimo
parašyti laiškelį ar atvirutę
Prie šio banketo surengi->ostoniške visuomene. To koncerte ir šurum-burum.
Dr. John Repshis
Taipgi
dalyvaus
busimos
į stotį WBMS, Lithuanian
Bostono Metropolijos gat Ponios Ivaškienės Grupė
mo ir So. Bostono Lietuviu de!. ats,lank> k,me •' lieta™
LIETUVIS GYDYTOJAS
Šoks šeštadienį Program, 35 Court ’St., Bos
Piliečių Draugija yra nutal!™’1!-'™""’
tels- žvaigždės baleto šokėjos vėkarių kompanija yra nu
Valandos: 2-4 ir 6-8
ton, Mass., o biznio reika
arba kaiP kiti ?ak°’ > Ruth Ann ir Nancy Lan sistačiusi sumažinti leidžia
Nedėliomis ir šventadieniais:
rusi prisidėti. Adv Gritra
džiutės-Seymour ir fleitistė
nuo 10 iki 12 ryto
lūs yra suvienytų klubųg ir debatus ar mock-trial, ku- Mary Plevokiutė. Koncrtas mųjų gatvėkarių skaičių ŠĮ šeštadienį, kovo 31 d., lais rašykit ofiso adresu:
495 COLUMBIA ROAD
So. Bostono Lietuvių Pilie ris Įvyksta balandžio 8 d., Įvyks ši sekmadieni. 3 vai. vienuolikoj. mažiau naudo p. O. Ivaškienės vedama 502 E. Broad\vay, So. Bos
arti Upham’s Corner
sekmadieni,
M
u
n
i
c
i
p
a
1
jamų linijų.
Bostono ir tautinių šokių grupė daly ton 27, Mass.
čių Draugijos pirmininku.
DORCHESTER, MAS*.
Steponas Minkus.
Buiiding salėje, So. Bosto po pietų, Gavin mokyklos Cambridge atstovai musų vauja 7-me metiniame Nausalėje,
kampas
Dorchester,
Iškilmingas parengimas ne.
valstijos seimelyje prieš tą osios Anglijos Tautinių So
KAMBARYS
Įvyks balandžio (April) 15 Čia matysime ir girdėsi F ir 7-tos gatvių.
sumanymą pakėlė protestą dų Festivalyje Cambridge. So. Bostone pavieniam vyrui išd., 5 vai. popiet, So. Bosto me adv. A. O. Shallna, Lie Po koncerto bus smagus ir keta pravesti nutarimą, Lietuviai šokikai šoks: jau nuomuojsnias kambarys su automa
DR. D. PILKA
no Lietuvių Piliečių Drau tuvos garbės konsulą Bosto šuium-burum So. Bostono kad patarnavimas nebūtų nieji 2:30 vai. po pietų, o tišku šildymu, šiltu "Vandeniu ir ki
tais
patogumais.
Informacija
"Ke
nao S iki S
gijos salėj, 368 W. Broad ne: adv. K. Kalinauską, fe Lietuvių Piliečių Klubo vir mažinamas.
uaugusieji 8 vai. vakaro, leivio” administracijoj.
I* . Ofiso Valandos:
Ir
nuo
7 IU S
vay.
Šiame bankete vra deralinio prokuroro padėjė- šutinėj salėj, 5 vai. vakare,
<ockwell Cage salėje, Mas-j
546 BROADVVAY
užkviesti dalyvauti aukštie-!ją: veikėja S. Mockų. adv. kur galėsime susitikti su
sachusetts
Technologijos
Peršovė Tri* Žmones
PARSIDUODA UŽ $1.600
SO. BOSTON. MASS.
ji valstijos ir miesto parei--Susanne P. Shallna, adv. A viršminėtais svečiais ir sma
nstitute. Įžanga 40c, va Trijų šeimynų namas, geroj
Telefonas
: SOUth Boeton 1820
giai
laiką
praleisti
prie
Joe
gunai, taipgi dalyvaus at •Juknevičių, adv. A. YoungPolicininkas James E. kare—75c.
padėtyje iš vidaus ir iš lauko.
stovai iš visų Mass. valsti Jankauską. adv. B. Kalvai Anthony, klubo orkestros, Wison šį pirmadienį anksti Parengime matysime dau 3-4-4 kambariai su maudynė
paviešėti ir gauti gražią lytą peršovė tris žmones gelio tautų tautinius šokius, mis, šiltas vanduo ir baltos sin
jos lietuvių klubų. Visi no ti ir adv. A. KeturakĮ.
A. J. NAMAKSY
Apie teismą ir jo sudėtį Įžangos dovaną.
rintieji bankete dalyvauti
prie vieno restorano, Essex šokių salė pasiekiama stryt- kos kiekvienai šeimynai. RenSteponas
ir
Valentina
prašomi nusipirkti tikietus paskelbsime ateinanti kar
gatvėj Bostone. Policinin tariais važiuojant iki Vas- dų ateina $833 per metus. Dėl REAL ESTATE & INSURANCB
Minkai.
platesnių informacijų kreipki
iš anksto, jų galima gauti ta.
kas norėjo perskirti besipe ar St.
409 W. Broadway
tės pas A. J. Kupstis, 559 East
visuose klubuose ir pas vai-i----------------------šanti mariną su jo palydove
SOUTH BOSTON. MASS
(15)
Margučių Vakaras
Off;" Tel. SOboston 8-0948
dybos narius. Tikietų kai- RUOŠ VAKARIENĘ
ir buvo pats užpultas. Gin Kraujo, Laiko, Pinigų! Biuadway, So. Boston,
Dorchesterio
Klube
Bee.
87 ORIOLE STREBT
na $2.50 asmeniui. Patar A. L. TARYBOS NAUDAI
damasis policininkas pra
Wsst Roibary, Mus
čiau tikietą Įsigyti tuojau,
Tel. PArkway 7-0402-M.
dėjo šaudyti ir rezultate
Amerikos Raudonasis Geriausia vaikams dovana —
Cambridge
ALT
skyrius
Dorchesterio Lietuvių Pi marinas Giovani DiNoto, vryžius šį mėnesį turi vajų
žurnalas
nes manome, kad dėl vietos
rengia banketą Amerikos liečių Klubas rengia mar
stokos jų gali pritrukti.
Lietuvių Tarybai peremti. gučių vakarą šį šeštadienį, 23 metų, jo palydovė Miss ir prašo visų galinčiųjų au
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
Šiame bankete ne tik mu- Vakarienė įvyks gegužės 20 kovo 31 d. Vakaras įvyks Phyllis Flyn, 23 metų. ir Al- koti Raudonajam Kryžiui
Dr. J. C. Seymour
sų jauną darbuotoją pa- d., 2 vai. dien. ALT sky- savame name. 1810 Dor bert Silva, 30 metų, buvo traujo, kas gali atlikinti
sužeisti
ir
nugabenti
i
ligo

šiek
tiek
laiko,
tai
prašomas
(LANDŽIUS)
gerbsime, bet kartu turėsi-'rius prašo kitų organizacijų chester Avė. Pradžia 7 v.
ninę.
Prieš
peršautuosius
irisidėti
prie
Raudonojo
Kaina: Amerikoje 83.00; kitur—$3.50
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
me progos susitikti senus tą dieną parengimų neda- vakaro.
keliama byla už užpuolimą kryžiaus įvairių įstaigų Pinigus Ir užsakymu* siuskite:
pažistamus ir drauge links- ryti.
Vartoja vėliausios konstrukicijos
P. O. Box 22,
Kviečiame visus atsilan ant policininko. Marinas darbo, o visi yra kviečiami MontelloIGLUTt,
Station, Brockton 68. Mass.
X-RAY Aparatą
kyti ir atsinešti margučių. DiNoto esąs pabėgęs iš ma Raudonojo Kryžiaus veiklą
Pritaiko Akinius
Už gražiausius margučius rinų dalies North Carolina jaremti piniginėmis auko
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
VAISTAS “AZIVA”
yra paskirtos trys gražios valstijoj.
Lietuvių Radio Korporacijos 17 Metų Sukaktuvių
534 BROADWAY.
mis.
1—Vaistas nuo nudegimo ir
dovanos. Bus gardžių už
SO. BOSTON, MASS.
nuo nušutimo vandeniu.
Koncerte ir Šurum Burum
kandžių ir kitokių pasilink Artinasi Metinė
RINKLIAVOS APYSKAITA
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų
sminimų. Kviečia
Socialistų Vakarienė
1951 VASARIO 18 DIENĄ

Sekmadienį, Balandžio (April) 1-mą
GAVIN MOKYKLOS SALĖJE

3-čią vai. po pietų, Dorchester, F ir 7-toj gatvėj,

SOUTH BOSTONE
Dalyvaus

Ruth Ann ir Nancy
Landžiutės-Seymour

Mary Plevokiutė,
fleitistė

Taipgi dalyvaus

JUZĖ AUGAITYTĖ iš Philadelphijos, buvusi
Lietuvos Operos solistė
—ir—

DU VINCUK AI. Vincas Kaiackas ir Vincas Bubelis
iš Montreal, Kanados
Koncerto Įžanga $1.00, $1.50 ir $2.00
Šurum-Burtim įžanga 75c
PO KONCERTO. 5-tą valandą po pietų, bus ŠurumBurum S. B. Pil. Klubo viršutinėj salėj; bus daug
laimėjimo dovanų, bus skanių valgių, gėrimų, gros
Joe Anthony, klubo orkestrą. Kviečia—
Steponas ir Valentina Minkai.

—mostis.
3— Akių vaistas.
Metinė socialdemokratų Rinkėjai:
4—Vaistas nuo kojų niežėji
Senųjų ir Naujųjų
vakarienė, rengiama LSS Pirmoji pora—Jakimavičienė mo, pirštams, tarpupirštėms ir
Susiartinimo Vakaras 60 įr 71 kuopų, Įvyksta ge ir Jakutis. $55.10.
papirštėms.
Antroji
pora
—
žardeckienė
ir
5— Vaistas nuo galvos niežė
geužės 6 d. Lietuvių Pilie
Kasperavičius,
$113.76.
jimo.
Bostono Tremtinių Rate čių Draugijos auditorijoj
lio rengiamas “geradariams Pradžia 6 vai. vakaro. Ren Trečiojį pora—Smiglienė ir 6— Vaistas nuo kosulio. Greit
pagelbsti.
pagerbti vakaras” balan gėjai ragina visus savo prie- Kiliukis, $106.55.
Ketvirtoji pora—Labuckaitė
7— Vaistas nuo inkstų skau
džio 7 d. turi tikslo suartin telius pasirūpinti iš anksto ir Treinys. $101.
ti senuosius ir naujuosius tikietus ir tuo palengvinti Penktoji pora—Kanuskienė dėjimo.
Reikalaukite šitų vaistų pa
ateivius. Rengėjai norėtų, rengėjams apskaičiavimą ir Kazlauskas. $134.06.
žymėtais numeriais. Kaina už
kad vakaras tikrai pasiektų kiek maisto užpirkti. Va šeštoji pora—Butkienė ir ciekvieną numerį $1.00. Pini
savo tikslą ir kad kuo di karienėj, kaip teko girdėti Blynas. $80.
gai, čekis ar money orderis iš
desnis senųjų ir naujųjų at bus ir meninė dalis.
Gailienė. $184.19.
kalno. Adresuokit:
(51-1)
Stravinskienė, $85.40.
eivių skaičius • dalyvautų ši
Joseph Machinskas
Rep.
Ras:navičienė, $90.76.
tame parengime. Užsire
295 Silver Street
Pesinienė.
$83.35.
South
Boston 27, Mass.
gistruoti dar galima pas Dr. Pirmieji Pavasario Šokiai
Cunienė.
$107.25.
B. Kalvaitį, 545 E. BroadGauta nuo Dr. Kapočiaus. $5.
\vay, So. Bostone.
APSIDRAUSK NUO
Lietuviškas variety show Gauta po rinkliavos. $13.
LIGOS IR NELAIMĖS
ir pirmi pavasario linksmi Inžinierių auka. $234.
šokiai
Lietuvių
Auditorijoj
Per Dr. Kalvaitį salėje. $303. Už $12 per metus gausi ligoje
7,434 DP Musų Valstijoj
368 W. Broadway, South Per Lithuanian Agency. $61.
$25 pašalpos savaitei
Bostone
įvyks
šį
šeštadienį
Visais
insurance reikalais
Per J. Arlauską gauta $75.
Massachusetts DP Komi
kreipkitės į:
(n35)
Per J. Arlauską pažadėta
sija praneša, kad iki kovo kovo 31 d., 6 vai. vakare
$101.
BRONIS KONTRIM
vidurio musų valstijoj apsi Meninė programa labai Lietuvių Piliečių Draugijos
įvairi.
Dainuos
miela
dai

598
East Broadway
gyveno 7,434 išvietintieji
auka
$100.
South
Boston, Mass.
žmonės, pribuvę čia iš Eu nininkė p. V. Barmienė, Viso .......................$2,033.42
TeL SO 8-1761 ir SO 8-248.3
akompanuojant
muzikui
Rengimo Komisija.

ropos kempių. Iš viso iki
dabartinio laiko į Ameriką Juozui Gaubiu!.
atvyko 223,000 išvietintųjų Visus prijuokins rašyto
jas Antanas Gustaitis. Bus
žmonių.

kepurių kontestas, gėlių
valsas, adv. Suzana P J

Po senato komisijos tyri
nėjimų policija visoj Mas
sachusetts valstijoj pradėjo
gemblerių medžioklę. Gem
blerių gaudymas, sako, bus

Shallnienė ir Jonas Vasi

liauskas, baletininkas, bus
vyriausieji kontestų teisė-(
jai. Puikus bufetas, skanų#
užkandžiai, gera muzika.
Prašome visus, ir senuotęsiamas, iki jie sulaikys sa
vo “veiklą.” arba sulys i po- siu# ir naujuosius. Į ši pir
grindj. Visoj eilėj miestų mąjį pavasario balių,
gembleriai jau tikrinami. | ‘ SLA 328 ir 308 Kp

Išlaidos

Lieka

.......................

409.54

..................... $1,623.88

Liefudsfca Aptieka
Savininkas H. CABIT

CHARLES
SPORTSWEAR
(Sav. A. KrssnakevWias)
Priima užsakymus vyriškų ir
moterišku rūbų: susiaustų Itopcoats and overeoats), kostiumų
(suitsi. sijonų (skirta), kelnių
(nants and slacks) ir kitokių.
Kreiptis:
515 Washington Street
Rooms 721-722
Boston, Mass.
Telefonas HA 8-9839

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON
TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus;
kainos nebrangios. Gyvename
čia jau 20 metų.

geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

DR. G. L. KILLORY

18 Tremont SL, Kimbal Buiiding
Kambarys 205
BOSTON.
Tel. I.A 3-2371
arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą Santaokai
Jei Reikia, Duoda Pencillino
VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien.
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestuėms Į namus ir sales.
(-)
Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

arba namuose, 1650 Columbia
Rr., So. Bostone, Tel. SO 82414.

I T H U A N I A N
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI
(Insured
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to- ]
Urnas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
826 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS

,
r«l

Ktlratl, Rn.tnm (U4KIS

Musų tėvų krašto Lietu

vos išlaisvinimo siekia Ame

rikos Lietuvių Taryba ir jos
vykdomas Vajus. Paremki,

tautieti, tad jos darbus!

