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MacArthuro Sukeltas Ginčas
Jaudina Ameriką
Siūlo Daužyti M&ndžurijoa Bazes; Atidaryti “Antrą
Frontą Kinijoj; Washingtonas Tą Nuomonę Atmeta; Anglija Protestuoja; Bet Gen. MacArthur
Laikosi Savo Pažiūros; Korėjoj Jungtinių

Tautų Jėgos Atakuoja

Jungtinių Tautų vyriau Senatas Pritarė
sias karo vadas Korėjoj,
Armijos Siuntimui
gen. MacArthur, laiške ra
šytam republikonų vadui J.
Senatas nubalsavo pritar
W. Martin, siulo daužyti
kinų komunistų bazes Man-' ti vyriausybės siūlymui pa
džurijoj ir siūlo panaudoti siųsti į Europą dar keturias
kinų nacionalistų kariuome kariuomenės divizijas, kad
sustiprinus
Atlanto
nę Formozos saloje atida ten
rymui antro fronto Kinijoj. Pakto šalių pajėgumą gin
tis prieš galimą rusų puoli
Generolo pareiškimas su mą. Kartu senatas pareiš
kėlė nemažą audrą, nes jis kė savo nuomonę, kad at
yra priešingas ir Washing-' eityje vyriausybė pirma at
tono ir Londono nusistaty siklaustų kongreso prieš
mui. Amerikos vyriausybė siunčiant daugiau kariuo
pareiškė, kad jos nusistaty menės i užjurius. Šitas se
mas Korėjos karo atžvilgiu nato tarimas neturi įstaty
nėra pasikeitęs. Kalbama, mo galios ir neriša prezi
kad karo vadovybė Wash- dento, bet jis parodė kon
ingtone gal bus priversta greso nuotaiką ir pageida
imtis disciplinarinių prie vimą.
monių prieš gen. MacArBalsavimas užbaigė ilgai
thurą, nes jo pareiškimai užsitęsusius debatus senate
prasilenkia su jam duotais dėl kariuomenės siuntimo į
nurodymais nedalyti politi Europą. Atstovų rūmuose
nių pareiškimų negavus iš ir spaudoje debatai dar tę
savo viršininkų sutikimo iš siasi.
anksto.
Šį antradienį gen. Mac
Arthur per savo kalbėtoją
vėl pareiškė, kad jo pažiū
ros buvo išdėstytos annijos
sekretoriui Frank Pace, ku
ris dabar lankosi Tokio
mieste ir generolas savo pa
žiūrų nesąs pakeitęs. Lon
done paskelbtas praneši
mas, kad sekretorius Frank
Pace kritikavęs generolą
MacArthurą,
neatitinkąs
tikrenybę. Ginčas dėl gen.
MacArthuro politikos teb
eina.

Oscar Collazzo
Nuteistas Mirti

at the Post Office at Boston, aiaas., under the Act of March S, 1871.

JANKIAI KALJASI Lž 38-SJOS PARALELĖS

Atskiro Numerio
Kaina 7 Centai

46 METAI

Didieji Paryžiuje Nepajėgia
Sutarti ’Darbų Tvarkos’
Šešios Savaitės Derybų Nieko Nedavė; Rusai Nori, kad
Ministerių Konferencija Nutartų Sumažinti Keturių
Didžiųjų Kariuomenes, Be Jokios Rimtos Kon
trolės; Apie Satelitus Rusai Tyli; Dery
bos Užsikirto

Keturių didžiųjų užsienių
reikalų ministerių atstovai
Paiyžiuje jau posėdžiauja
nuo kovo 5 d., bet dar ne
Federalinis
teisėjas
I.
pajėgė susitarti dėl užsienių
Kaufman praeitą savaitę iš
reikalų ministerių konfe
nešė sprendimą atominių
rencijos darbų tvarkos. Ru
šnipų byloje New Yorke.
sų atstovas Gromyko šį pir
Du šnipai, Julius Rosenberg
madienį atvirai pasakė, kad
ir jo žmona Ethel, nuteisti
Rusija nori įpiršti ministemirti, o šnipas Morton Soriams tokią darbų tvarką,
bell nuteistas kalėti 30 me
kad butų kalbama apie di
tų.
Teisėjas paskelbtame
džiųjų valstybių kariuome
pareiškime aiškina, kodėl
nių sumažinimą visai neat
jis tokias griežtas bausmes
sižvelgiant, kiek kuri vals
Amerikiečiu kariuomenė vėl peržengė 38-tą paralelę Korėjos fronte ir paveiksle ma
paskyrė šnipams; sako, jų
tybė turi ginkluotų pajėgų.
tytis. kaip amerikiečiu ugniasvaidžiai paverčia j pelenus komunistų sustiprinimus. Ug
prasižengimas yra šlykštes
Tuo budu rusai nori išlaiky
niasvaidžiai iš tankų meta Į priešo eiles la -ai karštą liepsną.
nis, kaip žmogžudystė. Šni
ti jų turimą ginklų persva
pai sprendimą apeliuoja.
rą, o apie rusų ginkluoja
Unijos Susitaiko
Kongresas Delsia
Amerika Yra
mus
satelitus, Lenkiją, Bul
Šnipas David Greenglass,
Su Administracija
Šelpti Indiją 'Baisiame Pavojuje9 Mrs. E. Rosenberg brolis, gariją, Vengriją, Rumuni
kuris prisipažino šnipinėjęs ją ir čechoslovakiją, rusai
-------Indija prašė Amerikos
--------Praeitą ketvirtadieni pre- duoti jai 2,000,000 tonų Atstovų rūmų pirminin* Maskvos naudai ir papasa visiškai atsisako tartis, nors
zidentas Trumanas pasi- grudų. Administracija suti- kas, Sam Raybum, ši pir- kojo apie kitų šnipų veiklą, satelitų armijos yra tik prie
kvietė pas save darbininkų ko ir pasiūlė kongresui iš- madienį pasikalbėjime su gavo 15 metų kalėjimo. Jis das prie rusų armijos.
Dėl šitokio rusų reikala
unijų atstovus ir su jais ta- leisti įstatymą, pagal kurį spaudos atstovais sakė, kad buvo, palyginus, švelniai
tesi dėl darbininkų atstovų Indijai butų duodama be “mes esame dabar baisiame nubaustas todėl, kad jis pa vimo ministerių atstovai
grįžimo i įvairias ūkio prie- atlyginimo javų apginti In- pavojuje,” nes Rusija kon- dėjo policijai išaiškinti ki nieko negalėjo sutarti ir
šios savaitės pradžioje de
žiuros ir mobilizacijos įstai- dijos žmones nuo bado. centruoja savo kariuomenę tus šnipus.
rybos yra užsikirtusios. Jei
gas. Prieš 7 savaites dar- Įstatymo sumanymas įneš- “visoj eilėj vietų.” Jis saRusija nepakeis savo nusi
bininkų unijos savo atsto- tas i kongresą vasario mė- kėši gavęs žinių apie rusų
statymo,
tai Paiyžiaus pasi
vus buvo ištraukusios iš vi- nėšio viduryje, bet kongre- kariuomenės
koncentravi- Prezidentas Auriol
baigsis be jokio nu
sų įstaigų, protestuodamos sas iki šiolei dar to įstaty- mą iš tikriausių šaltinių,
Seikina Quebec9ą tarimai
tarimo ir viskas paliks, kaip
prieš administracijos veda- mo nepriėmė ir jo neatme- bet kokiose vietose rusai
mą ūkišką politiką.
tė.
kariuomenę koncentruoja, Prancūzijos prezidentas, ir iki šiolei buvo.
Prezidentas painformavo
Jis spaudos atstovams nesą- Vincent Auriol, iš JAV at Rusai nesutinka priimti
unijų atstovus, kad jis įku-L Admimstiaeija dabai i ei- kė panašų Įspėjimą atstovyko į Kanadą. Jis lankėsi rimtą ginklavimosi kontro-

Atominiai Šnipai
Griežtai Nubausti

Puertorikietis Oscar Col
lazzo, kuris pernai metais
lapkričio 1 d. bandė nušau
ti prezidentą Trumaną Washingtone, balandžio 6 d.
kad
kongi esas vų rūmų pirmininkas darė sostinėj Ottauoje ir Quebcc
./j® nori’. kad Pasaulis
buvo nuteistas mirti. Fede ria “nacionalinę patariamą- kalay.Ja’
pasitikėtų
jų žodžiu.
ją
komisiją
mobilizacijai
£
reiclau
tą
klausimą
i?>pięir
nrjl
rita
savaite,
kalhėdair xpraeitą
savaitę, kalbėdaralinis teisėjas T. Alan j*
------- ....—,
7—----------------------— provincijos sostinėje QueGoldsborough paskyrė spa prižiurėti” ir pakvietė uni'Ub ™ mas į atstovų rūmų nanus. bec mieste. Ten preziden1 iLik^VLf hldtTnelau_Pirrnadieni S- ^^^ jtas karštoje kalboje sveiki- PATARIA IZRAELIUI
lių 26 d. mirties (bausmės jas paskirti savo atstovus Į
NESIKARŠČIUOTI
tą komisiją. Unijos sutiko. . ?
’
,
Įspėjo tautą per spaudą po no Kanados prancūzus, ku
įvykdymui.
•____
ai kia ir dėl duonos trukumo
Laukiama,
kad unijos ,.vėl
,
uu , L pasitanmo su prezidentu ne šioje puseje Atlanto
Nuteistasis puertorikietis rt..,
Amerikos ambasadorius
pasiųs
savo
atstovus
i
visas
dau
g
?alLT! Trumanu
prieš išnešant jam mirties
vandenyno išsaugojo pran
mirti.
Javai
Indijai
kai

Tel
Avive patarė Izraelio
cūzų kalbą ir kultūrą ir iš
Tuo tarpu Jungtinių Tau sprendimą, pareiškė, kad ūkio priežiūros įstaigas.
nuoja 189,000,000 dolerių.
. - .
vyriausybei parodyti dau
mažos saujelės pionierių ištų jėgos Korėjoj peržengė “viską, ką aš dariau, aš da
Kongresas
delsia
todėl,
kad
Keturi
Šnipai
giau nuolaidumo ir taikin
38-ją paralelę ir eina pir riau savo krašto labui.” Jis Am. Respubllklį . . nenori besąlyginiai šelpti
Padėjo Stalinui™*0į didelę Uutą
gumo Izraelio-Sirijos ginče.
myn 30 mylių platumo sakėsi nenorėjęs nušauti
Pasitarimai
Baigti
Indiją,
kurios
politika
dažPanašų patarima Amerika
_____
'
Quebec
’
o
gyventojai
Pranfronte. Didesnio pasiprie prezidentą. Laike susišau
---------nai yra priešinga Amerikos
Kongreso jungtinė atomi- cuzijos prezidentui surengė davė ir Sirijai. Sako, žydųšinimo JT jėgos sutinka dymo prie prezidento rūmų Šeštadienį, balandžio 7 politikai.
nės energijos komisija savo iškilmingą ir labai širdingą sirijiečių derybos dėl pa
centraliniame fronte. Pra vienas pasikėsintojas. Gri- d. Washingtone pasibaigė
Pirmą kartą liaubų bus atnaujintos.
—----------------------pranešime sako, kad keturi pasitikimą.
nešimai sako, kad kiniečių selio Torresolla, buvo nu Amerikos respublikų užsiec
.
žymus šnipai padėjo Sovie- Prancūzijos respublikos gal
komunistų stiprios jėgos šautas ir vienas prezidento nių reikalų ministerių pasi-Į URi/0 Smerkia
. „
• tų Rusijai pasigaminti ato- va lankosi prancūzų gyve- NORWOODE UŽSIDARO
esančios pasiruošusios puo sargybinis, Leslie Coffelt, tarimai. Po dvejų savaičių
ODŲ DIRBTUVĖ
Peroną ir Franko minės bombas. Tie šnipai namoj Kanadoj. 1763 me
limui. Kad sulaikius JT žuvo nuo pasi kėsintojų ku- pasitarimų nutarta; sustip-1
-------buvo: Dr. Klaus Fuchs, vo- tais Kanada buvo atskirta Winslow Bros. and Smith
jėgų pirmyn ėjimą, kinų ko lipkų.
rinti visų respublikų gink-i Automobilių darbininkų kiečių kilmės anglų moksli- nuo Prancūzijos ir pasidarė
odų dirbtuvė, didžiosios Armunistai atidarė centrali
luotas pajėgas; griežtai ko- unijos konvencija Cleve- ninkas, nuteistas kalėti 14 Anglijos kolonija, vėliau
AREŠTUOS
DAUGIAU
mour kompanijos skyrius
niame fronte vandens už
ATOMINIŲ ŠNIPŲ voti prieš bolševizmo pa- lande priėmė rezoliuciją metų; Bruno Pontecorvo, dominionas, bet prancūziš Norwood, Mass., nutarė už
tvankas ir užliejo platų
stangas iš vidaus ardyti mo-i užsienių politikos klausimu italų kilmės anglų moksli- kosios Kanados gyventojai
fronto ruožą. JT jėgos dėl
išlaikė savo kalbą ir kultu sidaryti be jokio paaiškini
to turėjo susitrukdymo. bet Prokuroras I. H. Saypol
vą ir Quebec provincijoj yra mo, kodėl tai daroma. Nu
New
Yorke
sako,
kad
poli

tarimas sukėlė didelio susi
paskutiniais
pranešimais,
vyraujanti tauta.
bolševikų
imperializmui, lų
rūpinimo Norwoode, nes iš
jos artinasi prie Hvvachon cija greitu laiku suims visą monei.
kur tik jis bandytų ginklais Nunn May, nuteistas kalėti
eilę kitų atominių šnipų,
tos dirbtuvės Norwoodo gy
miesto ir tvenkinio.
kuriuos policija jau baigia Daugiausiai diskusijų pa- plėstis. Kartu unija griež- 10 metų, ir amerikietis Da-i KOMUNISTAI SIŪLOSI
ventojai turi dideles paja
Rusiški lėktuvai vis daž aiškinti. Prokuroras sako, įsitarimuose sukėlė ekono- tai pasisakė prieš rėmimą is- vid Greenglass, nuteistas
REMTI
KLERIKALUS
mas. Odos darbininkų uni
.
•
_____ , IT,' iT.".. ,
niau pasirodo virš Korėjos. kad dedamos pastangos iš m : n i knn rlt-o rl a rKi a vi m n .______
ja ir miesto prekybos rūmai
Ši antradieni amerikiečiai naikinti visą šnipų veislę.
Italijos komunistų parti- bando paveikti kompaniją,
dvejose oro kautynėse nu
bombas daug anksčiau, ne-i J“ įvažiavimas vienbal- kad ji pasiliktų Norwoode
priešintis rusiško imperia-• ną
mušė vieną ir sugadino du Diktatorius Peronas
„ .
gu rusai hutų galėję tą pa- Sla‘ P®!?'®. ^vo vado fab ir nebėgtų kur kitur. Unija
lizmo pavojui.
Unijos konvencija per- į
į be fni
1>agaibos. miro Togliatti padarytam sako, kad kompanija visa
rusų greituosius lėktuvus.
Nusavino “La Prensa”
r»—.v._ ir jo
J
rv t »
pasiūlymui, kad komunistų da darė gerą biznį ir dirbo
L Prezidentas Trumanas pa-1 ,-inko Walter Reuther
Viename mūšyje dalyvavo
nustos
kovojusi su pelnu, bet jei kitur kom
12 amerikiečių ir 8 rusų Argentinos fašistinis kon tvarkė, kad gabus studen- vienminčius vadovauti uni- Maskvos vienas laikraštis partija
kurių mokslo pazymėji-.
. .
.
praneša, kad rusų žvejai pnes klenkaliską Italijos panija mano daugiau pel
lėktuvai, o kitame—4 ame gresas nutarė nusavinti “I^a tai,
ateinantiems meta .. p>aikaIo ežere Sibire, 1,200 vyriausybę, jei ta vyriausy- nyti,, tai ii ir nori bėgti.
Prensa” dienraštį, kurį pe- mai aukšti, gali būti atleirikiečių lėktuvai kovose su roninė diktatūra jau kuris džiami nuo karo tarnybos. ^Pozicija prieš W. Reuthei
gilumoje pagavę žuvį, bė sutiks pasitraukti iš At NorWoodui dirbtuvės užda>
i
i -iūmini niro išnvlnisi
bet ,
• ____ a- _______ a_____ • i_____ a_
2 rusų lėktuvais. Per dvi laikas užsmaugė. Nusavin _
dienas amerikiečiai numu- tas dienraštis eis naujoj va
* šė 2 ir sugadino 3 rusiškus dovybėj ir bus padalytas
'diktatūros gynimo organu. visuomenej.
vimą.
lėktuvus.

AcleiviS,

Puslapis Antras
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ATOMINIAI ŠNIPAI Nl TEISTI

Kas Savaite
LIETUVOS KOLŪKIAI
MASKVOS AGENTO
AKIMIS ŽIŪRINT

Mirtis Šnipams

vaime, kad sodybinis skly
pas virsta rimtu kolukiečiui
maisto tiekėju, todėl kiek
vienas tokio sklypo jardas
tampa brangesnis už auksą,
nes kolukiečiui ne tik pa
čiam, bet ir visai jo šeimai
reikia gi išsimaitinti.
Ką Maskvos atstovas švecovas papildomai prikiša
Lietuvos kolūkiams, pakal
bėsime sekantį kartą.

nacionalistų

kariuomenę

Federalinis teisėjas New, Foimczoje atidaiymu. antYorke, Ievinę R. Kaufman, i 10J° ''""‘o Aajos kontipraeių ketvirtadieni išnešė,™*- *>. admtnistiacija nosprendimą atominiu šnipų"1
tollau 1,ktl neutral.’

Maskvos vyriausybės kol
ūkių reikalams atstovas Lie
byloje. Prisiekusieji rado kinų pilietinio karo atveju.
tuvai A. Svecovas vilniškės
visus tris kaltinamuosius Tie du svarbiausieji prie
“Tiesos Nr. 28 (šių metų
kaltus, o teisėjas dviem iš šingumai gen. MacArihuro
vasario 3 d.) puola Lietu
jų, Juliui Rosenbergui ir jo ir administracijos pažiūro
vos kolūkiečius ir kolūkių
žmonai Ethel, išnešė mirties se yra skirtumai, kurie
vadovybes už žemės ūkio
sprendimą; trečiam, Mor griežtai reiškiasi ir visoj
artelės, t. y. kolūkių, Įstatų
ton Sobell’iui, paskyrė bau Amerikos visuomenėj. Dėl
pažeidimus.
smę 30 metų kalėti. Nuteis to skirtumo pažiūrose senai
Jau tas faktas, kad Mas
tieji sprendimą apeliuoja. jau eina ginčai.
kva kolūkių reikalams Lie-į VISKAS ANAPUS”!
Teisėjas I. R. Kaufman,
tuvoje laiko savo specialų Musų katalikiškoji spau
paskirdamas
aukščiausią Kadangi dvejų priešingų
atstovą, rodo, kad nei Lie da kartoja popiežiaus Pi
bausme šalies išdavikams, politikų jokia šalis negali
tuvos bolševikinė vyriausy gaus XII pasisakymą darbi
sakė, kad tie atominiai šni- vesti, ui, rodos, administrabė, nei lietuviškoji komu ninkų klausimu. Tai popie
pai yra šlykštesni, negu cija turės “ką nors” daryti,
nistų partija, nei visos kitos žiaus kalbai davė progą Is
Iš kairės i dešinę matosi Morton Sobell. Julius Rosenberg ir Mrs. Ethel Rosenberg
žmogžudžiai, purvini pada kad butų laikomasi tik vie
lietuviškųjų bolševikų “ma panijos darbininkai, kurie
teismo pasmerkti už šnipinėjimų Maskvos naudai atominių paslapčių. Rosenbergai
rai, neverti jokio pasigailė nos politikos.
dos” jokio Maskvos akyse puvo susirinkę Madride,
nuteisti mirti, o M. Sobell gavo 30 metų kalėjimo.
4
jimo.
pasitikėjimo neturi.
Tas ^piežius palietė tris darbi- —
Teisėjo griežti žodžiai, Aliarmas
pats faktas dar ir papildo ninkams svarbius klausi- nes problemas, jei viskas
pasmerkiant atominius šni
mai rodo, kad Lietuvos res mus. Jis pasakė:
pus, yra visiškai teisingi. Praeitą savaitę iš Washbus “anapus” išspręsta?
publika jokios bolševikų
Išdavikai, kurie išduoda sa ingtono pasipylė aliarmo“Bažnyčiai rupi socialinis (Atrodo, kad ir tie prabanvadinamosios nepriklauso reikalas.
vo šalies didžiąsias paslap jančios žinios, kad karas
Niekas negali kai- gos neatsižadėjusieji “kūp
mybės neturi. Jei bolševi rinti Bažnyčios, kad ji nesi- ranugariai,” apie kuriuos Numatomi įstatymų
•jų” kalba ne tik “sveiko tis kitai valstybei, nėra ver Korėjoj gali bet kurią dieną
proto” politikieriai, bet ir ti nei pasigailėjimo nei jo išsiplėsti į tretįjį pasaulinį
kinė Lietuvos vyriausybė domi darbininku ir socialiniu kalbėjo Kristus, taipgi į Paaeitimai
!
unijų
vadai, kurie nenori
kad ir šešėlį nepriklausomy klausimu, arba. kad jo nelai- amžinąjį gyvenimą drauge
Kongrese esą numatyta būti didžiųjų partijų “poli kios užuojautos. Griežtas karą. Pavojus yra didelis.
bės ir savistovumo turėtų, ko pakankamai svarbiu. . . . įsu visais šios žemės varg keisti daug įstatymų. Jei
teismo sprendimas bus pri Jis yra didelis ne tik Korė
tine
uodega.
”
joks Maskvos činauninkas Įvairių kraštų socialiniai įsta šais pralįs?
minimas kitiems Maskvos joj.
tas planas bus priimtas, tai
nedrįstų jai ir jos organams tymai didele datmi yra ne
pastumdėliams, kad su išti
Pranešimai sako, kad ru
kokiai dvidešimčiai metų
priekaištų spaudoje daryti. kas kitas, kaip pritaikymas
busiančios nusta Literatūros Premija kimybe savo saliai nevalia sai siunčia į Mandžuriją
Tų priekaištų padaryta Bažnvčios nustatytu dėsniu.” IŠ TOLIMOS PASVIETIS Amerikoj
juokų krėsti ir kad demo daug karo medžiagos. Kai
tytos naujos gyvenimo nor
daug, bet svarbesnieji jų.
Kad bažnyčiai rupi. kad Nuo šių metų pradžios mos. Visų pirma, norima
kratiškas teisingumas, nors kurie pranešimai net sako,
anot A. Švecovo, bus šie: ji domisi, kad laiko pakan- “Australijos Lietuvis” išėjo panaikinti įstatymą, kuriuo Literatūros kūrybai pa jis yra lėtas, bet sugeba kal kad ir rasų kariuomenė
svarbiu socialinį spausdintas iš nuosavos palaikoma maisto (farmų) gyvinti jau nepriklausomo tuosius pastverti už kalnie- koncentruojama Mandžuri
“Devyniuose Trakų Kolū karnai
je Lietuvoje visą eilę metų
kiuose arkliai ir žemės ūkio klausimą, visa tai teisinga, spaustuvės ir pirmas žodis produktų kainos.
Paskui buvo skiriama švietimo mi riaus ir padėti juos ten, kur joj. Korėjos fronte bolše
inventorius stori pas atski nes bažnyčios tėvai tokiems skaitytojams buvo:
jiems yra tikroji vieta.
vikai vis dažniau meta į
įsiūloma panaikinti įstaty
rus kolūkiečius, nors kai ku dalykams turi pakankamai
muši lėktuvus, kurie yra ra
“Netrukus galėsime dova mą, kuriuo iš federalinio nisterijos, leidyklų ir orga
nizacijų literatūros premi
rie šių kolūkių suorganizuoti laisvo laiko. Bet kas baž noti tautiečiams ir pirmąją
sų gaminti ir net, spėjama,
iždo duodamos subsidijos jos. Šita tradicija buvo Sprendžiamas Frontas
dar 1949 metais.
nyčios konkrečiai padaryta, lietuvišką knygą.”
rasų aviatorių vairuojami.
atskiroms valstijoms. Dar
“Širvintų rajone arkliai ir kad tas klausimas spręstųsi
Šį teisingą žodį, kurs be toliau, reikalaujama apdėti pratęsta ir tremtyje. Lietu Generolas MacArthur, JT
žemės ūkio inventorius nesu darbininkų naudai, apie tai
abejonės virs realybe, svei- didesniais mokesčiais tur vių Rašytojų Draugija ją karo pajėgų vyriausias va- Aliarmuojančių žinių nevisuomeninti dar 23 kolūkiuo
atgaivino ir Amerikoje.
das Korėjoj, vėl pasisakė .trūksta nė iš Europos ir
popiežius nieko pasakyti kiname!
tingas korporacijas, kaip
se. .. .”
Bulgarijoj
politikos Azijos šalių.
negalėjo ir negalės, nes už Į Toliau, tasai musų toli- United States Steel. Gener 1951 metais balandžio 1 dėl didžiosios
Maskvos agentas norėtų, įvairių kraštų socialinius Į masai brolis sako:
koncentruojami du kariuo
al Electric ir kitos, kurioms d. Brooklyne susirinko Lie klausimų. Jis, laiške rašy menės korpusai, apie 70,kad per pusantrų metų Tra įstatymus negi bažnyčia kotame republikonų
“ Australijos Lietuvis’ sa dabar mokesčiai yra suma tuvių Rašytojų Draugijos x
f A1vadui at- 000 vyrų, prie Jugoslavijos
kų rajono kolūkiečiai pa vojo?
JJ. VW. Mar- sienų. Irane vyksta nera
darbo pagrindiniu dalyku žinti, nes jos gamina kraš grožinės literatūros premi- f.tovV
statytų bendrus arkliams Antras bažnyčios nuopel vo
laiko kovą už lietuvybės iš to apsaugai.
Ir bendrai jai skilti jury komisija: StJun ■ Massachusetts, pasisa- mumai, kuriems vadovauja
tvartus, inventoriui sandė nas esąs tame. kad ji
laikymą.
Politiniu požiūriu siūloma žymiai pakelti vi Santvaras, A. Rimydis, Stp. kė visai skirtingai, negu ad-jmumai» Kuriems vadovauji
lius ir taip “susivisuomeninmes kovojome ir kovosime už sus mokesčius tiems, kurie Zobarskas, P. Jurkus ir, V. ministracija žiuri Į tuos.lus^ penktoji kolona. Vissi
gina privačios nuosavybės
tų,” kad pralenktų pačią “teisę,
aukštuosius politikos klau-,ru?2 pavergtieji kraštai,
teisę, kurią ji laiko pa demokratiją, nes tik demo
“matušką,” kuri per 20 me grindine ir neliečiama, ji pa kratiniais principais vado gali mokėti. Bet žmonėms, Maciukui neatvykus, Pr. Simus.
(kaip Lenkija, Rumunija,
tų spėio taip “susikolcho- brėžia teisingesnio nuosavy vaudamiesi atstatėme Tėvy j kurie uždirba ne daugiau Naujokaitis.
Gen. MacArthur sako,įXen^Ja Įr
paskubomis
zinti,” jog dabar iš naujo bės padalinimo reikalą. . . .” nės nepriklausomybę 1918 ikaip $3,000 per metus, moKomisija,
peržiūrėjusi (musu kariai Korėjoj ir ginkluojasi ir kam tai ruo.kesčius siūloma sumažinti,
metais."
tuos savo kolchozus stam
1949-1950 metų išleistąsias bendrai Azijoj ginklais kaIndokinija laukia
Ir
čia
visai
vykusiai
pasa

nes tokie neturi iš ko daug grožinės
bina, pertvarko ir visą bol
literatūros
knygas,
■
r
j
au
j
a
Europos
karą,
kai
nau
Į9
bolševikų
puolimo iš
Ryžtingiems
priklauso
at

ševikinę žemės ūkio tvarką kyta, kad ji. bažnyčia, ne eitis, tad sėkmės jiems lin mokėti. Karo išlaidoms už kurių buvo 20. Lietuvių Ra- tuo tarpu Europos diplomą- Kinijos. Tokios žinios miruž teisingą, bet UŽ teisin
dėti griežtą kontrolę. Pa
perkolchozina.
Draugijos premiją, tai prieš bolševizmą vis dar &ėte mirga spaudoje. Jos
kime
!
dalyti galą dabartinei prak šytojų
A. švecovas siunta ant gesni nuosavybės padalini
500 dolerių, paskyrė rašyto-^tebekovoja žodžiais.
Jei ir kelia nerimą,
mą
stovi,
todėl
Ispanijos!
tikai.
kur
valdžia
be
jokios
kolūkiečių ir kolūkių vado
jui Antanui \ aičiulaičiui už į karas Azijoj bus laimėtas,'
w
darbininkams
bus
visai
aiš

atodairos
eikvoja
bilionus,
Nauji
Leidiniai
vybių už tai, kad kai kurie ku, kodėl Ispanijos bažny-!
Į o paskui yra priversta sko jo “Italijos - Vaizdus, tuo, Euro pa įr be karo bus lais-.Vėl Izraelis
kolūkiečiai esą savo naudai
pačiu atžymėdama ir visą Va, sako generolas.
Į Karingas Izraeli* nadavė
Kaip žinoma administra-'skun(,ą jungtinių Talių orpadvigubinę sodybinių skly čios ir vienuolvnai vis dar RAGUVOS MALŪNAS. Pro linti pinigus, kad padengti jo beletristinę kūrybą.
vra priešingi žemės refor švaisčių Skaitymai Nr. 1. Pa deficitą.
pų normas, pavyzdžiui:
Reikia pastebėti, kad ju-'. L Azijos frontą žiuri, ganizacijai, kad esą Sirijos
mai ir po senovei valdo: rašė Vytautas Tamulaitis. Iš
Šitas
planas
oficialiai
dar
“Raseinių rajone ‘Dubysos’ dvarus, vynuogynus, nes to leido leidykla ‘ Rūta.” P. O.
ry komisija, svarstydama’kal -1 sair’ P^yg^nus, kareiviai nušovę 7 žydų panėra
paskelbtas,
bet
vienam
kolūkyje iš 15 išmatuotų so kia tvarka bažnyčiai yra
1949-1950 metais išleistas, ne^)ren"ziamo? reik^mės. ’sjenį0 policininkus. Kad
Box 78. Rodney, Ont. Canalaikraštininkui
pavyko
iš

dybinių sklypų 13 pasirodė
knvgas,
priėjo išvados, jog ! Tuo tarpu gen. MacAr- bundas butų reikšmingesda. 59 pusi. Kaina 25 cen
teisingesnė.”
esą pusantro—du kartus—di
gauti
jo
kopiją
ir
jis
paskel

V. Krėvės “Dangaus ir Že- thur slul° P^^doti kinų nis 8 Izraelio karo lėktuvai
Popiežius yra nuomonės, tai.Iliustravo dailininkas Z.
desni, negu yra nustatyta
bė
jos
turinį.
Žilinskas.
nulėkė ir dvi valandas bom
mes Sūnūs” yra monumen
įstatuose.
Kolūkietis Pau kad ir visuomenines klases
ĮTARTAS
bardavo Sirijos kariuome
reikia
sutaikinti
ir
sako:
talaus
veikalo
dalis
ir,
kaip
Tai nedidelio formato Siūloma Kurti Naują
lauskas turi 1.10 ha [hekta
nės sustiprinimus pasienyje,
nebaigti, šiais metais nepre
V. Tamulaičio
ro] sodybinį sklypą.” ir tt.
“Klasių sutaikymas, aukos •knygutė,
Partiją
j
Izraelis oficiališkai prane
mijuojami.
Pagal tuos kolūkių įsta dvasia, abipusis respektas, i apysakaitė iš 1863 metų su South Dakotos senatorius Taip pat jury komisija
ša, kad bombardavimas butus, sodybinis sklypas, leis gyvenimo paprastumas, pra kilimo laikų Raguvos apie- Mundt siūlo “sveiko proto” vertingu poezijos veikalu
jvęs
daromas atsilyginant už
atsižadėjimas . . . ga linkėj.
Leidykla “Rūta”
tas naudoti paties kolūkie bangos
demokratams ir republiko- rado ir Henriko Radausko
li būti pasiekta tik su Ap
Sirijos kareivių šaudymus.
čio reikalams, negali būti vaizdos ir Dievo malonės pa praneša, kad greitu laiku nams sušaukti bendrą suva “Strėlė Danguje.”
pasirodys ir kita apysakai
didesnis 0.6 ha (arba pusė galba.”
Eilinis žmogus negali su
žiavimą, išleisti naują “Ne Jury komisija, paskyrusi
tė,
Balio
Gražulio
“
Išdavi(dešimtinės), o čia tie nusi
prasti, kokiems galams rei
priklausomybės
Pareiški-'grožinės literatūros premi
dėjėliai net dvigubai dides Šitie žodžiai atrodo turė- mas.
kėjo skųstis, jei astuoni lėk
mą” (Dėčiai ation of Inde- ją, atžymi visą Antano Vaines sklypų normas pasida tų būti taikomi ne darbinin
tuvai nulėkė ir “išlygino”
pendence) ir įkurti naują čiulaičio beletristinę kury-t
rė. švecovas nesigaili lai kams, bet tiems, kurie vis TAUPIOJI VIRĖJA. Sutaisė politinę partiją, kad išgel- bą, išpuoselėtą ir puošnų jo (
sirijiečių kaltę? Arabai ne
ko ir tokių pavyzdžių pri dar “prabangos neatsiža Halina Mačiulytė-Daugirdie- bėti Ameriką nuo “roose- kūrybos stilių, iškėlusį liebe pagrindo gali sakyti, kad
da,” nors bažnyčia apie tai nė. išleido kun. Pr. Juras,
skaičiuoja visą kirbinę.
patys žydai muša ir patys
šimtus metų yra kalbėjusi.
1951 metais. 157 pusi., kai veltinio socializmo” ir nuo!tuvių grožinę prozą į menirėkia
(skundžias).
Dabar mes, laksvos šalies
Tačiau, anot popiežiaus
na $2. Gaunama “Eglutės” “trumaninės suirutės.” Siu- nes aukštumas, jo gilų ir

■ v v •f v v•
Is Laikraščiu

piliečiai,
įsivaizduokime,
kad kolukiečiui sodybinis
sklypas atateko iš jo paties
buvusios sodybos, kur se
niau augo sodas, buvo
įrengti daržai, o čia, kolūki
nei betvarkei užėjus, tos se
nos sodybos draskomos ir
pagal plauką, turi atitikti
priverstino sodybinio skly
po dydžiui ir normai. Ki
ta vertus, jei kolūkietis gau
na iš kolūkio skurdžią ordi-

Pijaus XII žodžių:
“Kas liečia dabartinį socia
lini klausimą, nieks nėra pa
siūlęs programos, kuri pra
lenktų bažnyčios doktriną savo saugumu patvarumu ,r
realumu. Dėlto juo didesnę
turi ji teisę visus drąsinti ir
guosti, jiems primenant, kad
šio gyvenimo prasmė yra
anapus, amžinajame gyveni

administracijoj, P. O.
22, Brockton 68, Mass.

Box lymas steigti naują partiją subtilų įsijautimą į lietuvio

Nauja knyga, “Taupioji
Virėja,” dailiai išleista, pa
teikia žinių apie įvairiausių
valgių gaminimą ir apie
j
—
r
v
tį maistą.
Knyga patogiai
įrišta ant lankučių.

nėra naujas. Apie tai pra
dėta kalbėt dar Roosevelto
laikais, kuomet ekonominė
depresija privertė jį vykdy-

būtį ir būdą, jo “Italijos
Vaizdus,” sukurtus su me
ninės tiesos pajautimu, su
darančius vieningą ir išti gyveniman socialistų siu- baigtą grožinės literatūros
lomas reformas.
(veikalą, kupiną lyrizmo ir
Dabar apie “trečią parti- humaniškumo.
jo, Alexander’s Co., nemokamai.

J. Jurkus,
Jury Komisijos Sekr.

KATALOGAS Med i k a I: š k ų
Šaknų, žolių, žiedų, žievių ir
me.”
"KeleiKataloge sudėta 144 įvaiLaika*
Sėklų.
Išleido Alexander’s
Jei taip, tai kam reikėjo Co., 414 W. Broadway, So. rių žolių pavadinimai su ▼io*’ kalendorių 1951 ■
nariją, iš kurios ir šventieji visų tų išvedžiojimų apie Boston 27, Mass. Knygutė kainomis ir nurodymais, tams. Dau* informaciją Ir
neišsimaitintų, tai aišku sa- šios ašarų pakalnės sociali- siuntinėjama paprašius leidė- kaip jas naudoti gydymuisi, skaitymų. Kaina 50

Aviacijos seržantas, Lawrence Walker, 20 metų, Įtar
tas nužudęs du jaunus žmo
nes, abu po 18 metų, vyrą ir
žmoną, Doris ir Ricbard Cook.

Įvykiai Izraelio pasie
niuose, kur vienaip vien
vyksta susišaudymai su Jor
danijos, Egypto, Sirijos ir
Lebanono kariais, rodo,
kad jauna Izraelio valstybė
vis dar tebegyvena prie vul
kano. 900,000 “išvietintųjų” arabų drumsčia ir dar
ilgai drums žydų-arabų san
tykius ir niekas negali pa
sakyti, ar žydų salelė ara
bų juroje pajėgs išsilaikyti,
ar bus joje paskandinta.
—J. D.

\r. 15, Balandžio 11, 1951

KELEIVIS, 80. BOSTON

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

KAS NIEKO NEVEIKIA
JO NIEKAS NETEIKIA

Kas Nauja Brooklyne
LSS 19 Kp. Susirinkimas

Poslapis Trečias

potvynis new jersey valstijoj

SKAITO, RAAO

TAS DUONOS

NEPRAŠO

j Kas Girdėt Chicagoje

tingai delegato pozicija ri-

|naujieji lietuvių ateiviai.

{Balandžio Pirmoji

I

Sekantis LSS 19 kuopos iant 5ant>'kius .s“ darbda‘
narių susirinkimas įvyks šį ?'lals neaiški, miglota. Depenktadieni, balandžio 13 'e8atas ima iš unijos algų,
d., 7 vai. vakaro, Lietuvių
“tsakomybės uz netvar-

!

KT , lA.

....

. ,

Iki šiol Chicagos lietuviu

Nekalti apgauhojimai ba- t
šeštadieniais tik antlandzio pirmosios proga e.-'raeil4s pramogos tebuv0

na is mados, bet šposeliai j
iamos Tos pramogos
dar nėra išnykę. Šiemet nebudav0 ypatingai s4k.
Chicagoje tokių šposelių is- mingos.
Naujųjų ateiviu

Atletų Klube, 168 Marey
,n®lma;.Jav?’“lz!UI’,A
Avė. Nariai ir prijaučiau- 3?at.ul,° .dnbtuveje pradėjo

kirsta tur būt daugiau ne-'dėka jma virsti kitaip pil;
gu bet 'ui bet kada. b tai mas ypatingai sėkmingas ir
padalyta nenoromis. Tam didelis
did„ii„ parengimas ivvt
įvyko„

tieji maloniai kviečiami at- ?utl un>f«'™as. Prie uniformų nereikia tiek ranki
silankyti.
nių kriaučių, kiek prie ci
Sekretorius.
vilio darbo. Dirbtuvės čerLDD 7 Kuopo, Margučių
mona^’ J- Bernotas, klau-,

tikru žvilgsniu čia pasikar šeštadienį, kovo 31 d. Chi
tojo istorija.
cagos Lietuvių Auditorijoj.
vienas iš aiškinimu Rengė iš tremties atvyku, Mat
, ............................
Vakarėli. Puikiai Pavyko
s1?:
darXt* su, ra.nkl’]
balandzio pirmosios sposų sjejį skautak Turėjo kupimais knauciais, kunems;
lulmes yra tokis: Romoj, ną auditoriją. Naujieji lie
Kovo 30 d. buvo Lietuvių dirbtuvėje darbo nėra?”
ku
sniegas aidelė reteny-tuvjaį ^j. kad jjems pa_
Darbininkų Draugijos 7-tos;
. „p
,
,j
,be, kada tai senovėj balan-, tinRa č^tadienių parengikuopos margučių vakarėlis.'
leSata-•
^agal vai.
Tokios rūšies parengimas dz,os Pįtyarkymų, kunems
dzio 1 d. anksti iš ryto pa- maį ^ėl to, kad po pramosnigo, bet sniegas tuoj su- gos ant rytojaus gaIirna
jau antras iš eilės, šiemet neTa. d."t.ta''eJe dar>?0, ‘un
buvo daugiau žmonių. Duo- aPle!atl d,,:btuv«- Prie Rootirpo. Jį matė tik anksti simiegotL Girdi> sekmadiekelusieji. Miegaliai jautė- nių vakarais
anksti su_
ta dovana už gražiausią ?evelt° v,slems dart»«>n;
marguti, ją ($5) laimėjo p kams buvo garantuota ka.I
si apvilti.
Tai sekančiais grįžti namo, nes ant rytokeliose New Jersey valstijos vietose dėl dideliu liuėiu išsiliejo upės ir keli tūkstan
metais romėnai prieš balan- jaas darbo diena. Gali^as
Bronė Henriek, 245 Lori- ar .yra da!*? ar.
J“!
čiai gyventoją turėjo bėgti iš savo namų dėl potvynio. Vaizdas iš Peųuannock mies
mer gt
tun pasilikti dirbtuvėje ir,
jtizio pirmąją is vakaro nėjo daiktu kad šeštadienių ditelio, kuris buvo vandens užlietas.
LDD 7 kuopa didžiuoja- «»utj atiyginimą. Bet Roo-j
—*gulti, manydami, kad atsi- desnjejį parengimai ieis
“ ------------------------- .kartos pernykštis prajovas. tiek : mada kad ije dažsi, kad turi savo eilėse veik- ®evelt0 Jau "era; Trumano -------------------- *——--------------------- *kun
nepajėgia
sušaukti
skienę
Motinų
Dienos
pamilabai
darbštus narys iki pat Bet kai neišrodė, kad snigs, niau bug renįami. Bet jie,
lių moterų: B. Spudienę(i‘° "^'-antuoja
s nuėjo gulti. Liku- lur ^ut, netaps populiarišA
po vidurnakčio, kesnj> negu sekmadieniu
nę
nauskienę, T. Gervickienę, kad praisai butų darbiniu-,'4. r
ntaiyuanu, kad smego nesu- parengimai. Juk kai dabar
Uršulę Krauss, Malviną kams nustatyti pirma negu
f35 J?1 , 1 . P®r. uniJos
°’
,10\ ^a:.ta Draugystes ir Su- lauks, sumanė pasposauti. prasįmanyta programas
Striopis ir k. Joms priklau-.jie pradeda dirbti, o kitaip
ku,P
/ei’i „
f
^vleniJ?mo L,etuv^ Amen- Lakstydami gatvėmis sau- pradėti nuo 5 vaL vakaro>
so kreditas už margučių va- jie streikuos. Ir čia dele°•
° I?8 — '
u^1(^_ ’°Je.ke: Sninga, sninga. Nuprogiamos yra laiko
karo sumosimą.
gatas su lokalo valdyba nu-. mC 18.ir an luniji- ge n spiogo nman b aALj Mikolas Vaitkunas nebu-'budę miegantieji bėgo lauk pasįšokti, pasižmonėti ir
v v _r *
v 1K_. siplauna rankas sakydami:
\dar^ .a??a?Tk°’
r T u i™ ved^’ gyveno P™ gimi- ^matyti sniego
Šaukliai faiku ižti £amo.
\akareho metu kalbėjo
nieRo tame ne‘ ,irne mskos kalbos is vadų pu- Alden Coal Co. kasykloj. Ri
n laik tiR -e- turėjo is to gardaus juoko,*
*
pAr_imMi
J. žaltys, S. Bnedis, C
ibėti ta{
ismeikeriu sės; rodo^ kadĮ musu unijos Du darbininkai ant vietos mhti buvo
ik ,
kai apgaulė pavyko Buk Parengimų Parengimai
Bukaviackas, p. Liepinaitis,
jie
da^ vadovybėje sėdi ne sąmo- užmušti, du mirė dvi dienas venti j Methu
M
ir nuo tada ir Įėjusi mada ap- Naujuj ateivi dėka da.
ir dar keletas Hstus ir nustatyti už kavai- ningi umjistai, bet unijos vėliau o keturi guli ligom- tgn susi
buvQ nuvežtas gaulioti balandžio 1 d
baf
j v^k nėra ri.
LDD bičiulių
|to
Lsus „
gnovikaL Kas tai per pa- nej kritiškai apdegę. Duju • Hgoninę if
jrgęs ke,etą Chicagoj šiemet buvo zik()g
parengimus.
sueisi nimas
Margučių konteste daly- Rag tenai ~ Ra
klau?\™®,
vadmamų lokalimjr.
Uin: baĮandzio 1 d. is nakyįeaes
vavo virš 20 asmenų, kurie '„ja*. *^Kodčl i*į^Robert^Hall ^žia kalta, jei darbininkus nių.
Sprogimas
ties beesą pusėtinai prisni-gąlygofr_duoti ‘ patrauklią
tarėj°. . Pu‘ki« ™ar|u««-'dirbtuvėje nešaukiate
neTeisėjais buvo C. Buka-ibjnink Pusirinkim0
viackas B. Spudiene, I, Ra- išrenkate dirbtuv& darbi
.
...
.... .
.,
zapą Vaitkunus, du brolius šiai prisnigę. Gulintieji sa-’ Kovo 31 d. Bridgeporto
manauskiene Malvina Stn- ; R
pirmininko?” Tuo ne rlm‘?s re!kal°, alsk?ni: uzde8ta;
Ką unna
unija dare
darė,’ kad
kad Anglių
dabar Lietuvoj, pusbrolius Vladą kė: “Balandžio pirmoji, kolonijoj įvyko dvi pirma
pis ir p. Puzimene iš Cliff- rpikfl,n dpipiratas r Kun- mas?
Angln kasvklose
jai
ir
sau- ir Jokūbą
Vaitkunus, gimi- Neapgausit.” Aišku, abeji €^ės pramogos.
Skautai
side, N. J. Teisėjai išskyrė
nriminč «ivn’rannr.tie darbininkai turėtų darbo valdžios inspektoriai ir sau.
3 gražiausius margučius, o t” lfv.
nuli
rlirhtn- v<11
dėtuvėje, ai
ar “vadai
komitetai
noriĮskieĮskie-nai
d R h
11 divhtll
vavi<»i ” pa-gurno
po." gurnunu
niitcu*!nori
naitę Seidę Vaitkuniutę, po turėjo netikėto juoko.
-rengė Lietuvių Auditorijoj,

nedali to nadarv- Judin0 nors Pirštą, kad dar- pyti dirbantiems paprotį vyru Amšiejienę, ir kitus,
_
. .
. . v
. ° šv- Vardo Draugija sv.
ką jis gali Atkočaičio, bininkai nebut^ atleisti?
P^^yti visų atsargumo kurių vardų nežinau. Mi- Svečiavosi Lietuviai Kariai Jurgio parapijos salėj. Toj
,ada prisidėdavo! §iomi3 dienonijs Chica-Pat _kolJonij2h
pa?7
Margučių
vakaruškose, A’ITOakau
;k; Diržio ar Zormsko
Susirinkimas
prasidėjo taisyklių. Tik bėda, kad kolas visadž
-ibūrelis
v vlietu* srovės
ie Lietuvos?5. va-'
grojo muzikantas Povilas
« dirbtuvėse—ten rei- 7:30 p. m. ir pasibaigė po dubininkai nevisada pri-aukomis j rie
d goj- svečiavosi
. . du
, , dideli parengiAleksandravičius, Krosne- kalas eina
vereia Kompanijas
o sėkmingi,
»?nQ cn
ta lai- verčia
kompanijas pnavu
pildyti davimo, buvo
buv< geras lietu- viu Rariu Jie jankėsi į lie-.ma] ir ahu
su vAranvninkn
vėrauzninku, vienos valandos. Per tą
nų kaimo ir Krosnėnų vals kuris vra griežtas ir turi ka ir raportai išduoti, ir visas saugumo taisykles.:vis patriotas. Jis taip pat tu;ių parengįmus> kur jie'. Ąnt rytojaus toj pat kočiaus, Mariampolės apskr. Joint Boarde įtakos. Var valdžia apkaltinta, bet jo-.u™ja
ir savo atstovus mylėjo antrą savo tėvynę, Įleidžiami nemokamai. .TaiiloniJOJ tose pat salėse tos
Jis 1949 metais atvyko iš ge tu mano, tai tau ir dar kio rimto paaiškinimo apie T.įžiuręjimui tvarkos, bet Ameriką.
j buvusieji tremtiniai.
Po Pat sr?ves renge i us c u
praislisčius, jokio rimto pa-čia mainose dirba tik po; Laidotuvėse
pntarrmvo,atostogy jje Vyko ne į savo Parengimus.
arapijineje
tremties i Ameriką. Pui bininkų atstovas.
aiškinimo
dėl
atleidžiamųjų'.
dvi
tris
dienas
Į
savaitę,
tai
graborius
Kazimieras
Va-!
nągias
stovyklas
,
c
j
Wa
_
saleje
renge
Lietuvos
Vyčių
kiai grojo, ir nemokančiam
Apie Raubos ir J. Siman
šokti kojas kilnojo.
dirbtuvę prisiminė, kad ten Idarbininku niekas negirdė-.»et ir unijos atstovai di-įlungus. Mikolas buvo išly-1shington> d. C., kur paskir-ikuoPa su pritaikyta progiaKuopietis.
cia ^musiam jaunimui,
viskas tvarkoje. O jeigu jo. Kuomet tokie “vadai” į gumoje palaiko kompam-. dėtas iš K. Valungus kop-jtose mokyklose eis karinin- ma
o Lietuvių Auditorijoj ren
ėdi
prie
unijos
vairo,
taijJ
0S
pusę
už
nepildymą
ista-ilyčios
kovo
23
į
Bellevue
Rų
mokslus.
Reiški;
sėdi
taijj°
s
P
us
?
Įsta-ĮJyčios
d.
Bellevue
jku
Reiškia,
mukas netvarkoje, tai jis
Kas Naujo pas Siuvėjus
Visos saugumo prie- kapines. Tapo palaidotas !gj§kiaį kariuomenėj gerai gė Lietuvių Katalikų Fede
(Kundrotas) su lokalo pil aišku, kad jiems daugiau t^mų.
racijos apskritys su pritai
monės
reikalauja
daug ran- be bažnytinių apeigų. At-isb)Vj
Kovo 28 d. buvo kriaučių domosios tarybos pagalba lupi velykiniai kumpiai iš kų darbo, o dabar anglys ;sisveikinimo žodį tarė Jo-j
kyta programa naujai atvy
Kriaučių
54 skyriaus mėnesinis susi “sutvarko.” Vienu žodžiu, Nepriklausomo
kusiems.
Abi pramogos
Rami Kampanija
labai brangios, tai kompa- nas Urbonas,
rinkimas Amalgameitų uni musų lokalo valdžia su de Klubo, kaip siuvėjų reika nijos Įsikalba sau, kad pa
galėjo turėti po daugiau
priešakyje viską lai. Ir tų “kumpių” tie “va
Chicagoj majoro rinkimi publikos,
jos name, 11-27 Arion PI. legatu
Taigi,
Mikolai
brangus,
bet
apskritai
daryti mažiau išlaidų ir an
Dabartiniu momentu pas “tvarko,” bet už ta “tvar dai” dar neišdrįso dalinti, glį parduoti pigiau. Tai to Jus atsiskyrėte nuo musų, nė kampanija bendrai imant abi vidutiniškai pa
kriaučius yra aktualus klau kymą” atsakomybės neima. nes lokalo viršininkai dar visko rezultatai liūdni. Pri- bet mes ilgai neužmiršime imant praėjo nepaprastai vyko.
simas, kaip galima gauti iš Jeigu darbininkus iš dirb neišaiškino su NKK valdy vatiškas pelnas žmogaus Jūsų. Ilsėkis, Mikolai, ra ramiai. Mat dabartinis ma
Laisvamanis.
joras
Kennelly
visų
yra
pri

iš Kriaučių Neprigulmingo tuvės paleidžia—Trumanas ba, kas gi tuos kumpius tu gyvybės nežiūri.
miai Amerikos žemelėj.
Jeigu dirbtuvėje rėtų gauti.
pažintas geru miesto admi
Klubo pinigų.
Tikėjausi, kaltas.
J. V. Stanislovaitis.
Kriaučius.
Draugas.
maži
už
kavalkus
praisai
—
nistratorium.
Republikonų Pavergęs Lietuvą priešas
kad susirinkimas bus aps
kandidatas Hunter irgi yra
tus. Apsirikau, žmonių bu- Joint Boardo praisų darytoTautieti,
nepamiršk,
kad
kalti.
Jeigu
be
darbi
LAVVRENCE,
MASS.
be
priekaišto. Apie abu nesigaili nieko jai naikinti.
vo nedaug.
jai
WILKES-BARRE, PA.
Tavo tėvų kraštas — Lietu kandidatu šitaip
Išklausius unijinių įstai-jninkų balso, Robert Hali
parašė Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi
gų pranešimus atrodo, kad'dirbtuvėj, jiems užkorė ben- Balandžio 1 d. SLA 35 Mirė Mikolas Vaitkunas va yra svetimųjų pavergtas griežtas republikonų dien
aukos ir neparemsi ALT
kriaučiai neblogai stovi, ku- drakeleivišką M. Nazvec- kuopa turėjo mėnesinį susi Mikolas Vaitkunas atvy ir žiauriai naikinamas. Pri raštis “Tribūne.”
sidėk
savo
darbu
ir
auka
rie neturi civilio darbo, tai ką čermonu, Joint Boardo rinkimą. Kuopos parengi ko į šią šalį 1910 metais. prie jo išlaisvinimo. Aukas Nauja Mada
vykdomo Vajaus jai išlaissiuva uniformas.
viršininkai kalti, o ne musų mų komisija išdavė rapor Išgyveno Amerikoj 40 me siųsti Amerikos Lietuviu
Tą naują madą įveda vinti?
Kriaučių valdybos, o ypa- delegatas ir lokalo valdyba, tą, kad gegužės 20 d. turės tų. Tuo metu. kada jis at Tarybai, 1739 So. Halsted
lošimą “Guminiai Batai,” vyko į šitą šalį, sunkus bu st., Chicago, UI., ar vietos
tai vieno akto farsas. Kitą vo čia gyvenimas. Bet Vait ALT skynui.
DAR GALIMA UŽSISAKYTI
dali programos sudarys kunas labai buvo darbštus
«
Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
LENGVAS BUDAS . . .
jaunuolių muzika. Nutar ir pasiryžęs vyras ir jam
Geriausias ir plačiausias
ta kviesti S. Vaičiūną pa pasisekė nugalėti visas kliū
lietuviškai angliškas,
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
kalbėti apie SLA vajų.
tis. Nors Mikas nebuvo
angliškai lietuviškas
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius
Jei kuri kolonija norėtų baigęs aukštą mokslą, bet
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiikinimu,
jau siuntinėjamas. Pats laikas jį užsisakyti.
sulošti “Guminiai Batai,” jis buvo apsišvietęs, buvo ŽODYNAS
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug
gali pakviesti musų lošėjus. laisvų pažiwų. skaitė lais Įsigykite šį A. Lalio kapi
kas raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
talinį veikalą! Nauja lai
Išlaidos butų pačių lošėjų. vą spaudą, o ypač jo buvo
lendorinė dsfts su tautiškais ir bažnytiniais var
tuvėj pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
Tik pageidautina, kad pel mėgiamiausias
laikraštis da su ištarimu, dviem da
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius
limis.
nas eitų lietuviškos kultūros “Keleivis.” Jis jį skaitė nuo
metus ir kitos žinios.
KAINA 88 CENTAL kuriuos galima prisiųsti paito
ar labdarybės reikalams. pat atvykimo iš Lietuvos.
Neįrištas $12, įrištas $14.

publika baigė spręsti, kuris'
gražiausias.

r

ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadaray
So. Boston 27, Mass.

Lošėjai gali nuvažiuoti ir į
Mikolas nebuvo atsilikęs
tolimesnes kolonijas.
nuo organizacijų. 1925 me
tais po skilimo tapo atgaiLietuvių Progresyvia Klu-'vintą LSS 61 kuopa. Mibas turės solistę Oną Sikor- kolas įstojo į kuopą ir buvo

Gaunamas pas:

DR. D. PILKA
516 East Broadvray
So. Boston 27, Maaa.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay *:> Soath Boston 27, M

Puslapis Ketvirtas
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'asikalbejimas
Maikio su Tėvu

Balf ir Mokyklų Šelpimas

dešimtį ar dvidešimtį metų
negali nė viena šalis. Kai
tik Amerika bus apsigink
lavusi ir kai jos sąjunginin
kai pasijus saugus, iškils
klausimas, kaip sutvarkyti
pasaulį, kad karo pavojus
butų pašalintas ilgam lai
kui. Tada ateis antras kri
tiškas laikas taikai, nes ta
da Stalinas turės apsispręs
ti, ar jis sutinka priimti ga
lingųjų demokratijų taikos
planą ar ne. Šiandien Ame
rika nežino, ką Stalinas
mano daiyti ateinančią va
sarą. Bet ir Stalinas neži
no, ką Amerika ir jos są
jungininkai darvs po dvejų
trijų metų, kada Vakarų
pasaulis bus apsišarvavęs
iki dantų.

Iš vėliausiu laiku tilpusių ■ džios mokykla su 1 mokytoAmerikos lietuvių ir Euro-;ju ir 20 mokinių.
pos lietuvių spaudoje straip (6) Memmingene, pra
snių ir komentarų apie lie džios mokykla su 2 mokyto
tuvių tremtinių Europoje jais ir 40 mokinių.
mokyklų ir moksleivių šal
(7) ULM/Do., pradžios
pos reikalus susidarė įspū mokykla su 1 mokytoju ir
dis, kad Bendrasis Ameri 30 mokinių.
kos Lietuvių šalpos Fondas
(8) Traunsteine, pra
niekados nešelpė, nešelpia džios mokykla su 2 mokyto
ir net ne jo kompetencijoje jais ir 40 mokinių.
šelpti tokias lietuvių mo
(9) Spakenberge, Vargo
kyklas ir kitas mokslo insti mokykla su 1 mokytoju ir
tucijas tremtyje, ar kur 30 mokinių.
(10) Lubecke, Vargo mo
nors kitur.
Kad Amerikos lietuvių kykla su 1 mokytoju ir 40
Amerikos respublikų delegatai sukėlė ovacijas Prancū
visuomenė per BALF’ą nuo mokinių.
zijos prezidentui V. Aurio), kuris atsilankė į Pan Ameri
pat savo įsikūrimo dienos,
(11) Lebenstedte. Vargo
kos konferenciją ir pasakė joje kalbą.
kiek galėjo, visuomet šelpė mokykla su 1 mokytoju ir
Rimti įspėjimai
ir tebešelpia lietuvių mo 40 mokinių.
Apie pavojų taikai šiais
kyklas ir moksleivius trem
(12) Rheino Vargo mo
metais Amerikos visuome
tyje, yra gerai žinomas fak kykla su 1 mokytoju ir 25
nė yra pakartotinai įspėta
mokiniais.
tas.
atsakingųjų karo ir politi
(13) Neustadt H., Vargo
Pagal BALF’o konstitu
Vienas mano draugų daž- išnaudojo tam, kad paver- nių vadų. Pakartotinai ka
ciją. jo tikslas yra ne tik mokykla su 2 mokytojais ir nai man sako: “Stalinas gus milionus žmonių ir Euro vadai yra nurodę, kad
■ šelpti nelaimėn patekusius 75 mokiniais.
nieko taip nebijo, kaip ka- ropoję ir Azijoje. Korėjoj pavojingasis laikas bus šią
lietuvius, bet taip pat lietu
ro, jis negali kariauti, jis Stalino “taikus” užkariavi- vasarą, o atstovų rūmų pir
viškas mokslo institucijas ir Viso 13 mokyklų su 36 pats tą geriausiai žino.”
mai pasibaigė, ten Stalinas, mininkas (speaker) Sam
kitas humanitarines įstaigas mokytojais ir 594 moki
Jei tikrai taip butų, tai Per savo “satelitus”—šiau- Rayburn, balandžio 4 dieną
ar su jomis susijusias orga niais. Šalia šių mokyklų
•borėją ir Kiniją su šitokiais žodžiais įspėjo
nizacijas. Todėl nuo pat paskutinėse penkiose mo- pasaulvje viešpatautu taika,
neš
kas
gi
nori
karo!
Juk
kėlė
dideli kanb kurs nėra kongresą:
B
ALF
’
as
tykiose
yra
reikalo
ir
nusavo įsikūrimo
suomet šelpė moksleivius, ' matoma atidaryti popiečio ne Amerika ir ne Vakarų Pasaulinis, bet kurs aiškiai Per mano ilgą tarnavimą
Heilo, Maike, ką tu ži- las. Ypač daug mulų nau- studentus, mokvtojus, mo mokyklas arba lituanistikos Europos kraštai! Jei Sta- ^a lvadas i tretįjį pasaulinį atstovų rūmuose aš niekada
nai apie mulą?
dojama anglių kasyklose, kyklas. kaip Baltijos Uni-(kursus*
nesu nieko nei sakęs, nei
linas norėtų taikos, taika ka*'3; ...
...
-Gera diena, tėve, kam bent senia“ « daug ’naud°daręs,
kas galėtų suklaidin
butų
užtikrinta.
Užtektų,'
.^
1S1
r
į.
md
pasaulinių
įvyversitetą. gimnazijas, vaikų Baigiantis
imigracijos kad Stalino atstovas dabarstebėtojai mano, kad ši ti atstovų rūmų narius.
tau reikia žinių apie mula? Cay.° angllų Pjautiems darželius ne tik Vokietijoje, darbui ir paaiškėjus, kad
ateinanti
vasara bus labai
tiniuose pasitarimuose Pa
Kai .dar vakar virš Korė
—Turėjau sporą, vaike,- _Tą aš žinau, vaike, ba bet ir kitose valstybėse. vien Vokietijoje paliks apie ryžiuje sutiktų priimti pro kritiška “Vakarų-Rytų”
BALF
’
o
dėka
ne
vienas
lie

5,000 lietuvių tremtinių,
jos pasirodė 30 priešo lėk
su vienu mandragalviu. Jis mano frentas Zacirka, kada
tingą “darbų tvarką” di santykiuose. Bus kritiška tuvų ir kai Mandžurijos te
tuvis
studentas
sėkmingai
šalpos
sritis
suintensyvina

sako, kad mulas yra mag- dirbo mainose už mulų
džiųjų ministerių susitiki štai kodėl:
baigė
mokslą
ir
šiandien
ma.
Stengiamasi
ne
vien
ritorijoj koncentruojasi ko
natonų kunigus, o as sakau, jdraiverį, tai su mulais gulė
mui ir tame susitikime su Korėjos karas parodė munistų armija, kuri žymioj
jau
dirba
savo
srityje.
į
vargą
patekusius
sušelpti,
kad mulas yra didelis asilas ir kėlė.
tiktų palikti pasaulį ramv- Amerikai, kad ji yra visislietu bet ir sukelti pakankamai bėje, pasirašvtų taikos su- ka* nepasiruošusi gintis, dalyje nėra tiktai kiniečių
ir dacol.
—Mulai yra naudojami Prasidėjus masinei
DAT F’<, ►o- ;
111 švietimo reikalams
komunistų kariuomenė, aš
—Judu abudu, tėve, esa- unkiems darbams ne tik vių imigracijai onui
tartį su Vokietija, ją suvie- Amerika yra stipriausia pabuvo
priverstas
nukreipti
Palyginti,
labai
trumpu
pate teisus. Mulas, arba mui-Į kasyklose, tėve. Jais dirba
nytų. ištrauktų savo kariuo- šaulio valstybė, daug stip- kreipiuos i atstovų ramus
lah. dar rašoma mollah. pas laukus, vežioja visokius didžiąją savo veiklos dalį'skutiniuoju laiku lietuvių menę iš Austrijos, baigtų ’^snė, negu Rusija ir jos su visu rimtumu ir atsakin
turkus vadinasi aukštas tei sunkumus. Europoje mulus i tą sritį, nes organizacijos mokykloms Vokietijoje Korėjos karą, paliktų sava- “satelitai kartu sudėti. Bet gumu įspėdamas, kad mes
sėjas, o visuose mahometo veisia Prancūzijoj, Ispani lėšos buvo ribotos ir visų BALF’as surinko $1,249, rankiškai tvarkytis Rytų Amerikos stiprumas buvo’ dabar esame didesniame
nų kraštuose taip yra vadi- joj ir Italijoj, o čia Ameri- sričių pilnai apimti nebuvo kurie jau persiųsti Į Vokie- Europos pajungtus kraštus tik "potencialus. Amerika pavojue, negu mes buvome
• mulų
1 daugiausia
J _• • uzw galima. Bet nežiūrint to, tiją. Stambiausią auką monarni jų tikybos dvasinin- 1 tkoje
ir grįžtų į savas rusiškas turi ir žmonių, ir žaliavų, ir bet kada po antrojo pasau
lietuviai
moksleiviai
tiemkyklų
reikalams
atsiuntė
linio karo galo 1945 metais.
kai. Bet Europoje ir Ame- tiksi
si Kentuckv, Missouri ir
platybes,
kur
bolševikams
pramonę,
bet
Amerika
saBAL apskritis— yra užtenkamai dirvos da- vo ukiskus išteklius naudonkoje mulas reiškia ketur Minnesota valstijose, ju tyje nebuvo BALF'o užmir- Chicagos BALF
Iki debatai bus baigti,
pinigų, š. m.
‘
šti
ir
nors
šiek
tiek
kukliau,
SI,
000.
Šalia
kojį gyvulį, kuris savo iš yra ir Meksikoje. Bet ai
ryti savo eksperimentus ant/? ne pasiruošimui kariau- ypač penkių minučių pasta
vaizda yra panašus ir į ark tėvas žinai, kad mulai ne bet jie visą laiką vienaip vasario mėnesį mokykloms nelaimingos rusų tautos nu-Ak bet taikos laiko reikme- bose, aš leisiu sau dar at
ar kitaip buvo šelpiami.
Vokietijoje perduota nema- garos. Jei Stalinas norėtų11 i nis gaminti. Visus pokalį ir į asilą.
si veisia?
kreipti atstovų rūmų narių
—Aš nelaikinu, vaike, to —Kaip tai nesiveisia, BALF’o surinktais davi- žai maisto produktų ir dra- taikos—taika butų.
rinius metus čia buvo gamikių betų, kur abudu laimi, vaike? Iš kur gi jis pats niais vienoje Vokietijoje bužių, pav., vien Diepholzo Dėja. Stalinas taikos ne narni automobiliai, šaldytu dėmesį į dalykus, kurie man
'vra žinomi, bet kurie ki
vedlug to, vaike, užmirškim atsiranda, jeigu nesiveisia? dabai yra šios mokyklos: mokyklos gavo 1,420 svarų nori.
Rusijos diktatoriai vai, įvairiausieji elektros tiems nariams, rodos, dar
(1) Diepholze, lietuvių maisto ir 2<S8 svarus drabutą turkų kunigą ir pakalbė
tuoj po antrojo pasaulinio pi ietaisai, buvo statomi na- nėra žinomi.
kim apie amerikancka asi —Taigi, tėve, mulas yra gimnazija su 10 mokytojų žiu.
karo apsisprendė ginkluotis! mai. tiesiami keliai. O tuo
į Vykdant šį šalpos darbą
lą, katras turi mulo vardą. “bergžtžias” gyvulys, jis r 95 mokiniais.
ir nlėstis, užimdami pašau-! tarpu Rusijoj visą^ laiką ėjo Nusiraminimas ar laimė
—Bet tėvas klysti, mulas nesiveisia. Mulo patelė ga (2) \Vehnene. progimna- reikia turėti mintyje faktą, lyje pašalintojo hitlerinio ginklavimasis.
Per kelis jimas mažo mūšio Korėjoj
nėra asilas. Jis tik yra pa li vesti vaikus, bet mulas zija su 5 mokytojais ir 34 kad lietuvių tremtinių gy imperializmo vietą su viso metus Rusija apsiginklavo, geriau neturėtų užliuliuoti
venimas Vokietijoje nėra
našus į asilą. Mulas yra patinėlis dažniausiai yra mokiniais.
o stiprioji Amerika paliko Amerikos žmonių i miegą,
(3) Wehnene, pradžios'pastovus, nepastovios ir jų mis Hitlerio ambicijomis ir beginklė.
visai naujas gyvulys, atsira ^ergždžias. Kai nori mulą
Tik prasidėjus nes, aš manau, kad mes da
fantazijomis, tik dar plates
veisti,
tai
reikia
asilą
supomokykla
su
3
mokytojais
ir
įstaigos
ir
organizacijos,
dęs iš suporavimo asilo ir
Korėjos karui Amerika su bar esame akivaizdoje bai
rinti su kumele, arba mulo 90 mokinių.
'Besikeičiant gyvenimui ir niu mastu, negu “kreizi aus- prato, kad toliau taip nebe saus pavojaus ir gal būt net
kumelės.
(4) Diepholze. pradžios sąlygoms, aišku, turi keistis ■ rijokas” Hitleris. Gal Sta gali būti, ir pradėjo savo trečiojo pasaulinio karo
—Tai tu vokuoji, vaike, patelę suporinti su asilu armokykla su 2 mokytojais ir lir šalpos veikla ir jos reika- linas nenori nė šaunamo ka pajėgų mobiliziciją. Per pradžioje.
lad mulas nebuvo Nojaus )a su drigantu,
*
Įlingumas. Kadangi tų mo ro, bet taikos jis tikrai ne du, tris metus Amerika ap
arkoje, kada visi gyvi su- —Čiudnas gyvulys tas 35 mokiniais.
nori.
Visus
pokarinius
me
tvėrimai poromis plaukiojo mulas, vaike, šiur vertas belo! Augustdorfe, prad- kyklų šalpai negalima nu
siginkluos ir bus daug stip Šitokie įspėjimai nėra da
statyti pastovių sąmatų, tus pasaulis gyveno “nei resnė, negu Rusija. Bet tas romi lengva širdimi ir ne
vandenimis ir nusileido ant to. Tik man, vaike, nepatinka, kad tu sakai, jog mu- są.
Bandymai reikalauja svarbu, kad BALF Įgalioti aikos nei karo” laiką. Ne bus po metų, kitų, o dabar? apgavimo ar suvedžiojimo
Parotų kalno?
buvo šaunamo karo, bet ne
—Jeigu tie gyvi padarai lo nebuvo Nojaus arkoje, daug laiko, o jei pasirodys, niai su Lietuvių Bendruo buvo nė taikos, o Rosi ios Taigi, dabar ir yra kritiš tikslus. Kritiškas laikas ar
plaukiojo, tėve, kam aš ne Biblija, vaike, davadlyvai kad “cattalo” yra gajus gy- menės ir mokyklų pagalba diktatoriai tą drumstą laiką kas laikas. Rusija yra ap tinasi.
—J. D.
tikiu, tai mulo jų tarpe tik sako, kad visokie gyvi pa- vulys, tai Kanados prerijo- numatytų mėnesines sąma
siginklavusi, o Amerika dar
rai nebuvo, nes jis visai ne darai, nuo blusos iki slonio, se po kiek laiko gal gany- tas ir paruoštų mėnesines
tik pradėjo ginkluotis. Šiuo Maikio ir Tėvo Kraičiui
senai atsirado, kada žmo visi buvo poromis toje ar- sis miiionai visai naujų gy- kiekvienos mokvklos apy lai. BALF’as negali daryti tarpu Rusija turi daugiau
skaitas ne tik iš BALF'o bet kokių išimčių ir todėl jėgų, negu Amerika ir, jei M ūsų skaitytojai, atsinaujin
nės bandė sukryžiuoti ar koje, o tu sakai, kad mulo vulių.
—Well, va’ke, man rei- gautų pinigų ir gerybių, bet visus lietuvius traktuoja Stalinas yra pasiryžęs eiti dami laikrašti, prisiuntė auką
suporuoti asilą ir kume ten nebuvo.
lę ; to suporavimo pa —Aš tėvui jau sakiau, kėjo žinoti apie mulą. o tu gautų iš kitų šaltinių, kad vienodai, nes tame pačiame Hitlerio keliais iki galo, jis j Tėvo ir Sunaus iždą. Atsiun
sekmė yra mulas, keistas kad mulas yra dirbtinas pa- man pasakei pamokslą apie galima butų aiškiai nusta BALF konstitucijos para pradės karą šiais metais, tė:A. Rudžius iš Detroit. Mich..
tyti kuriai mokyklai kiek grafe aiškiai sakoma: “This nelaukdamas kol Amerika $2.
gyvulys, kuris visu savo ku daras. Tokių gyvulių, tėve, tokį katalį.
ru .vra panašus į arklį, bet • ra ir daugiau. Štai gyvu- —Tėvo informacijai ga reikia ir kad nė viena mo organization shall be striet- ir jos sąjungininkai sukels Po $1.50 prisiuntė: J. Maturi asilo ausis, galvą ir uo lių augintojai Kanadoje jau liu dar pasakyti, kari ir ru- kykla nebūtų nuskriausta. ly non-political and non- dideles jėgas.
čionis iš Moundsville. YV. Va.,
degą, o savo protu jis pra 30 metų veisia ir gerina vi- sai giriasi sukryžiavimo Tų mokyklų pastovus šelpi sectarian.”
Jei Stalinas pradeda di P. Dabulis iš Cleveland. Ohio. ir
sai naujo gyvulio veislę, keliu gavę naują gyvulį, mas gali būti užtikrintas tik Todėl kviečiame visus lie dįjį karą šiais metais, jis Wm. Žemaitis iš Cochrane. Ont.
lenkia ir asilą ir arklį.
—Lisen, vaike, jei tas ta kurią jie vadina “cattalo.” “heinik,” kuris gavosi iš Ti- dirbant centralizuotai. Su tuvius Amerikoje ir užsie gali tikėtis greitu laiku už
Po $1—S. Vieškelis iš Montvo mulas toks yra razum- Tai yra laukinio buliaus belo jako suporinimo su na- rinktas švietimo reikalams nyje palaikyti nuoširdžius grobti visą Europą su jos
real, Canada. Ig. Grigaitis iš
nas, tai kodėl svietas sako (buffalo) ir namų karvės mine karve. Rusai sako, lėšas BALF paveda skirsty ryšius su Bendruoju Ame aukšta technika, milionais Agawam. Mass.. P. Mularonka
“durnas, kaip mulas,” ar 1 suporinimo padaras. Prieš kad jau 10,000 tokiu “hei- ti Vokietijoje komisijai. į rikos Lietuvių šalpos Fon išlavintų darbininkų ir di iš Detroit. Mich.. ir T. Baltutai tu rokuoji, kad visi žmo 30 metų buvo padalytas nik” gyvulių esą Buriatų kurią įeina BALF įgalioti du, kurį remia visos Ame deliais ūkiškais ištekliais. lionis -iš Exeter. N. H.
nės yra nats, tik tavo mu- bandymas gauti naują gy- respublikoj,
nis,
Lietuvių Tremtinių rikos lietuvių srovės, išski Turėdamas visą Europą ir Po 50c—G. Gavin iš VVaukelas yra razumnas?
jvulį. Bandymas buvo da- —Negali būti, vaike. Jei Bendruomenės ir švietimo riant komunistus, jam talki veik visą Aziją, Stalinas ga gan. 111.. J. Kaseliunas iš Bran—Visai ne, tėve, aš tik romas Kanados nacionali- butų teisybė, tai ir aš bu- komisijos atstovai. Toji ko ninkauti, kad savo neleng li tikėtis išeiti pergalėtoju ford, Conn., D. Dobilas iš Ph;sakau, kad mulas yra gud- niame parke, Buffalo, prie čiau gazietose matęs Stali- misija vietoje žinodama vą uždavinį galėtų teisingai iš susikirtimo su Amerika. ladelphia. Pa.. K. Rimkus iš
Simcoe. Ont., P. Stadalnik iš
resnis ir už arklį ir už asilą. Wainright, Alberta provin- no padabizną nutrauktą ant kiek kuriai mokyklai tuo ir sėkmingai vykdyti. Musų
O ieigu Stalinas neišdrįs- Branford. Conn., -J. Kisielius iš
Be to, jis yra drūtesnis už cijoj. • Bandymai ir dabar to einikio. Nevieryk, vai- momentu pašalpos reikia, stirrybė ir pajėgumas paarklį ir asilą, jis ilgiau gy- tęsiami, bet jau kitoj gyvu- ke, ką ruskių gazietos rašo, atitinkamai paskirsto Ame gelbėti saviesiems gludi,tų šiais metais pradėti ka- Brooklyn, N. Y.. J. I^uc?:tis iš
musu sugebėjime toliau iš-'ro? Ar tai reikštų, kad tai- Bentlevville. Pa., ir A. Urka iš
vena ir yra daug ištvermin- lių auginimo stotyje, Many- ba jos per akis meluoja,
rikoje surinktas sumas.
Brethren. Mieli.
gesnis, kaip arklys ar asi- berries, Alberta provincijoj. —Gerai, tėve, aš jau ei- BALF’ui visuomet ru pe laikyti vieningą, organizuo- ka butų užtikrinta? Visai
»las. Dėlto xžmonės
___ r»_____________
___ : —
l.~ 1,„J
ir laiko Pranešimai
sako,
kad “cat- siu.
jo jr teberupi visų lietuvių ta ir bešališka šalpos darbo ne. Amerika ginkluojasi, Visiems aukojusiems už laik
mulus kad jie geriau tinka talo” veislės gyvuliai esą
—Denkju už išviroziji- gerovė, kiekvieno lietuvio akciją.
kad pasaulyje įgyvendinus raščio rėmimą tariame širdingą
BALF’as.
pastovią taiką. Ginkluotis ačiū.
darbui, negu arklys ar asi- patvarus ir duoda gerą mė- mą apie tą mulą, vaike.
gyvybė ir kultūriniai reika-
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GEN. MatARTHl R SUKĖLĖ AUDRĄ
niautis. KNK konstitucija
sako, kad kiekvienas kriau
čių 54 skyriaus narys geram
stovy gali būt nariu ir
j KNK. Dabar pradėjo visi
DEMOKRATINIO
I VISUOTINAS TVANAS
i kl iaučiai unijos nariai eiti
SOCIALIZMO PRADAI
I
.........
į pas klubo valdybą su reika
Ar galėjo būti toks tvanas, kad
VIII
Labai populiari ir naudinga šių i apsemtų visą žemės rutulį ? Iš kur
Bimba sumaumojo, ir kaip lavimu, kad ir jiems dalis
dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens? Kur tas vanten iš tikrųjų yra, tai tikrai KNK pinigų priklauso. Kai
Kaina ............................. ....................5Vc duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
Velykos Be Kumpių
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu
. ...................
o ..
niekas nežino.”
•
kurie pradėjo svyruoti, ar
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam
DĖL LAISVOS UETLVOS
Siuvėjai iš Brooklyno Tai šitaip mus painfor- išdalinus pinigus nereikės
šitie klausimai rupi, teperskaito
LSDP Užsienių Organizacijos raš- knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tvamums
laso:
...
.
, ,, į mavo vienas kriaučius, gi atsidurti pas DA ir teisintis,
taii ir dokumentai, sudaryti dėl bolbol nas?” Kaina .............................. 25c
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c
Mudu su žmona kol kas kitas, senas unijos darbuo- kam jie uzurpatorišku budu
KURGI VISA TAI NYKSTA?
esame sveiki ir Velykas tojas ir ligi šiol tylėjęs, ra pasidalino pinigus ir nu
TIKRA TEISYBĖ APIE
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
žmorv-s
kuria per amžius? šį intri
praleidome labai dievobai šo sekamai:
SOVIETŲ RUSUĄ
skriaudė ACW 54 skyriaus
guojantį politiskai-ekonomišką klau
mingai, kumpio negavome, “Šiandien išeikvoti kriau didesnę pusę narių?
Arba komunistų diktatūra faktų simą aiškina garsusis Vokietijos so
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
nes dabar Ne\v Yorke eina čių sutaupąs nėra pateisina
ją. Visiems kyla klausimas kodėl sky. Kaina .................................. 10c
dideli tyrinėjimai visokių ma, nes kriaučiai visi d ir
“Bubnys gavo šaltas ko
Rusija nesusiatria su kitomis valsty SOCIALIZMO TEORIJA
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti
jas.
kai
buvo
nutarta
ir
ka

Šis veikalas trumpais ir aiškiai*
šmugelninkų ir sukčių, taiĮba, uždirba kai kūne iki
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
tvarkosi?
Ar
yra
Rusijoj
laisvė,
ar
ir pas mus dalinimas kum- šimto dolerių ir apgaulingai ro bonus ‘iškešinti’ ir pasi
yra demokratija, kokie darbininkų draugijos formos, ir kodėl turės bū
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c
pių tūlam laikui atidėtas, pris i d e n g t i ‘bedarbiais,’ dalinti, kuomet musų šalis
pragyventi? Dabar rusai sako kad
Kai ko, dar gali ir mus ivel- ‘nuovargiu’ ir teikimu ‘pa via karo lauke ir reikia gel
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. NIHIUSTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas
bėti
savo
šąli,
o
jie,
pagal
ti i tą gengę—Costello, Mo-J šalpos,’ tai tik durnų putiyra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa las perstato nužudymą caro Alek
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko sandro II. Labai pulkus ir nesun
ran, Antonego, Bimbovski mas į akis, didžiausia klas komunistų direktyvas, vie
kia Lietuvos ateįtis gali būti? Atsa kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
toj
stojus
už
savo
šalį,
tai
ir Co.
26c
kymus į šiuos klausinius galėsi gau viso reikalaujamos 28 ypatos.
ta.- Tas parodo bent vieną
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą.
Visos
“Dabai pas mus organi-, dalyką, būtent, kad komu- ją labiau silpnina.
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
zuojas taip sakant nu- nistai gali įžūliai sukur- tos bėdos įvarė dalintojus į
KRISTAUS VIETININKAS?
Atsiminimai ir Mintys,
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
skriaustieji kriaučiai, kurių'styti žmones prie tokio baimę ir Velykoms tų kum
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų
paraše
buvęs
Lietuvos
prizedentas
pių,
kurių
taip
norėjo
Stak

JT jėgų karo vadas Korėjoj, gen. MacArthur. vėl sukėlė
komunistai nepriima į L. K. akto bet kurioj organizacibažnyčios autoritetą ir faktais pa
Dr. Kazys Grinius.
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
audrą savo pasisakymu už daužymą Kinijos kelių ir už
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, tininkas. 224 pusi. Kaina .... >1.25
N. Klubą ir tokiems nenori j joj įr susišaukę saviškius vilevičius su Bimba ragauti,
kurioje
buvęs
Lietuvos
prezidentas
atidarymą antrojo fronto Azijos kontinente. Generolas
duoti pinigų iš kriaučių iž-:gan pravest tarimą išsida- negavo nė pauostyti. Val
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
nutrauktas
už 38-sios paralelės, kur jis buvo nuvykęs
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
do. Skriaudžiamieji sako, lint pinigus, gali sudemora- dyboj, komitetuose kyla au
pasakoja daug linksmų ir įdomių GARBINO SENOVĖJE?
naujos ofensyvos pradžioje.
kad jie yra 54 skyriaus na lizuot ir galutinai sunaikint dra ir vaina. Jie perdaug
nuotykių iš savo patyrimų. Tą knyVisokiuose kraštuose žmonės gar
visi lietuviai turėtų perskaityti, bino įvairius dievus. Dievų garbini
riai, tai ir jiem priklauso ly- organizaciją. Tas rodo, ant įsiklampojo ir atgal išklamSina ........................................... $2.00 garbino
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus
musų bočiai? Kokias žinygi dalis tų pinigų. O ko-^įek jįe jTa pavojingi ir pot nepajėgs ir nemokės,
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės
DELKO REIKIA ŽMOGUI
priėjo krikščionybės gadynę? Visus
muunistai sako, kad tik ka(| reįk visiems lietuviams tad veikiausia reiks visiems
GERT IR VALGYT?
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
atsidurti
valdiškam
*
teisme
jiems priklauso tie pinigai visur budėti.
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad mato, 271 puslapio knyga. .. $l.<*0
ir kaip tas viskas užsibaigs,! “Brooklyne, Dariaus ir ir dar labiau svietą pajuonorisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Izidorius. Jonas ir Vincas kutinius 3 metus atvykusių j Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val SIELOS BALSAI
tai tik ponas Dievas žino. Girėno paminklas statomas kinti. Bet organizaciją rei Aleksa
iš Tauragės apskr.
j A Y iš tremties, bet daugumas gio žmogus silpsta? Ir delko vienas
Gražios eilės ir dainos, čia yra
duoda daugiau spėkų, kitas sudėtos įvairios lietuviškos dainos
“Kita dali^ kriaučių, kuri jau per daug metų ir tame kia gelbėt, kitokios išeities Jonas Balnys iš Paukščių kai- jų neatsižvelgia i musų prašy maistas
mažiau? Delko žmogui reikia cuk apie musų tautą, apie šeimyną ir
iš seniau turi klubo knyge- fonde jau sukelta yra virš nėra. Kaip visuomet, mes mo, Žaslių vals.. Trakų apskr. mus užsiregistruoti musų cen- raus, druskos ir kitų panašių daly apie darbą. Toji knyga palinksmins
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si jūsų laisvas nuo darbo valandas. IHles ir kuriems komunistai 5 tūkstančiai dolerių, tai stovėjom už organizacijos Balynaitė iš Strielčių (ar Ku- trinė.ie kartotekoje prie gene- tuos
klausimus suprasi tiktai iš šios delio formato, 223 puslapių knyga,
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos kurioje yra daug visokių eilių ir dai
prižadėjo duoti pinigų, bet kodėl gi vieną gražią dieną ugdymą, jos stiprinimą ir la triškių) km., Butrimonių v., ralinio konsulato. Perspėjame. kaina
tik ....................................... 15c nų. Kaina ................................... >1.00
vis neduoda, jau pradeda negali susiorganizavę ko- visų narių gerbūvį, taip ir Alytaus apskr.
kad skelbiame paieškojimus per
SAPNININKAS
keikti klubo valdybą, kad munistai ateit į susirinkimą dabar turim stot visi vienin Kazimieras Baužys (Bovžys). spaudą tik senai čia gyvenan- KUNIGŲ CELIBATAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas
Ši knygelė parodo, kodėl Romos su Salemono galva. Išaiškinti visokie
juos apgavo. Žadėjo duoti i jr įšsidalint tuos pinigus? gai ii- atremt komunistų Vladas Bernotas iš Stanelių čių. o naujai čia atvykusius ir popiežiaus
kunigai nesipačiuoja. Čia sapnai visokiais atsitikimais. Virš
km.. Gruzdžių vals.. Šiaulių ap. neišpildžiusius savo pilietinės išaiškinta visa jų bepatystės istori
pinigų, po kumpi ir po bon- ‘ “Maspethe yra auditori- puolimą.”
jos pasekmės ir doriškas dvasiš 300 puslapių knyga. Kaina .. >1.00
ką samagonkos ant Velykų, jos bendrovė, turi apie 20 Šie du laiškai pasako la Fruzina Dvužaskaitė r.uo Po- pareigos užsiregistruoti ir pra- ja,
kuos nupuolimas. Šią knygą turėtų JUOZAS STALINAS
nešti naują adresą, pakeitus gy- perskaityti kiekvienas vyras, tėvas
o dabar niekas nieko nega tūkstančių dolerių kasoj pi bai daug ir komentarų ne vinelių.
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų
Bronė
Kontrimaitė.
atvykusi
venimo vietą, neieškome.
\ ir
—lAl?;
IMJUCI
moterys, dukterys ir mylimosios ne- pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
vo. v.
nigų. bet kol kas namo ne reik.
a I——
iš Apraudės km.. Rietavo vals.,’
papultų’į tokią kunigų globą. Para- Jis Įgijo valdžią ir pašalino savo bu
“Plinta visokie gandai ir stato, nes laikai nepatogus,
Telšių apskr
‘ ~^įregistravusiems
(apie lė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., I vusius draugus. Labai jdomi knygą.
Anelė Marozaitė iš Tauragės
tariame ačiu ir mielai i
Ferdinand
.Sa^g:
visaip aiškinama. Sakoma, viskas brangu. Tai kodėl
KODĖL AŠ NETIKIU
teikiame adresus. Atsakymams
kad klubo valdyba atšalo' negali vieną gražią dieną
ŽEMAITĖS
RAŠTAI
I DIEVĄ?
kojas, nors pinigus išėmė iš ateiti
- - susibaudę komunistai REDAKCIJOS
Juozas Martišių- is suopių pridėkite pašto ženklą arba atlaisvamanis čia pasako, kodėl jis
viruką.
Ar
žinote,
kad
Žemaitė
buvo
vie

ATSAKYMAI. km., Sintautų vals.
visų bankų ir padėjo į vie i tos bendrovės susirinkimą
negali tikėti. Pilna argumentų, ko
na
žymiausių
lietuvių
rašytojų?
Ar
Lietuvos Gene. Konsulatas žinote, kad ji buvo paprasta kai rių nesumuš joks jėzuitas.......... 20e
ną banką (jei padėjo?) ant ir nutarti visus pinigus išsi
Antanas, Jonas ir Vincas
N'ew Yorke.
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, ’ LIETUVIU KALBOS
A. Blake ir S. Kuras, Al- Mielinskas (Molinskis).
čekių knygutės, tačiau če-1
Ar jie galutinai
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip
tūkstančiai ir miiionai kitų motery. GRAMATIKA
Kių, kaip jie žadėjo prisiųs savo tikslą atsieks, tai jau liance, Ohio.—Ar dangaus Povilas Naujalis iš Šlavantų
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Pritaikyta Amerikos lietuviam*.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, Daug kas iš lietuviško jaunimo nori
ti į namus, bijo rašyti, nes kitas dalykas, bet demora kūnas aukštybėse, pavadin km.. Šventežerio vals.. Seinų Dar Reikia
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kalba.
perdaug namų Brooklyne lizacijos, suirutės, intrigų ir tas “Evita,” yra planeta, apskr.
Sekamiems Asmenims Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- o senimas irgi dažnai nori pagilini
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos i savo raštišką lietuvių kalbos žinojiyra, tai nežino Į katrą namą abelnos netvarkos padarys kometa ar kas kitas, mes Palionis iš Yičiunų km.. A
aprašč. Žemaite yra daug raštų pa- mą. Šita gramatika yra tinkama Te
Panemunės
vals..
Kauno
apskr
Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- sįems, kas nori gerai lietuvių kalnesiimtume dabar sakyti. Juozas ir Stasys Povilonis
siųsti.
Gracijonas Stankevičius, rašiusi
apsčiai.
leivis” parduoda jos raštus parašy-!
išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
“Dar žmonės kalba, kad “Galėčiau aibes orgam- Buvo norėta parodyt, kad abu vedę Tamokaites.
.gimęs Radviliškyje, 1921 tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi Kaina tik ...................................
ArG-zn-ac
To laike pirmojo pasaulinio karo. Tuotūlas advokatas, kuris ve acijų pažymėti, kur komu “žmonos politika” Argenti Antanas Savukynas is Pave- mtiaife. SYtll
esąs. rteg. Lxl- Pe raštuose ji gražiai aprašo, gra- TAVO KELIAS Į
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu SOCIALIZMĄ,
dąs jų visą reikalą ir pir nistai sukurstę žmones gali noj nukeliama i “padan liuonės km., švenežerio vals.. ger, Memingen-Berg, Ger- ‘ sų
gyvenimo būdą ir musų papro
parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
miau jiems sakęs, kad pa ‘uos apgalvotus ardymo žy ges,” tiktai tiek.
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
Seinų apskr.
many, US Zone.
sios rašytojos parašu, taipgi paveik kus socializmo aiškinimas.......... 26c.
Mes
girdėjome,
kad
švie

Stankevičius iš Maniosu kaigal visus komunizmo prin gius padaryti, jeigu tik to
Jonas Vitkus, gimęs 1901 slai vaikų prieglaudų, kurias Žecr\nVi-<
cipus kriaučiams pinigai se organizacijose vadovau sa eina per sekundę 186,000 'mo. Balbieriškio vals.. Mariam-' metais, žmona Sofija, gi- maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-1 IV AII □tl'ivVtd ZJjlUIVlSo
las Žemaitės kartu su Andrium 3u-' PERSISTATYDAVO ŽEME?
muši 1907 metais, sūnūs Al- lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau I aliai įdomus senovės filosofų danereikalingi, jiems dabar jantys organai patenka ko mylias, o metuose yra se poles apskr.
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
priminęs, kad už išeikvoji munistų įtakon ar jų kon kundžių: 60x60x24x365 su Sunkia iš Šaltupio km.. Dau- gj,.rta.s gimęs 1935 metak> ro.
Tai didelė knyga, 12S puslapių, leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
geliškio
vals..
Švenčionių
ap<kr.
su
garsiais
raštais ir retais paveiks daugelį autorių parašė Iksas. Antra
ketvirčiu.
Jei
tą
skaičių
mą svetimų pinigų gali būt trolėm Kriaučių N. klubas
duktė
Gražina,
gimusi
1938
lais.
Kaina
................................... 50c kn\gutės dalis yra: "Išvirkščias Mo
Jonas ir Petras Tuskenis ikslas. arba kaip Atsirado Kalbom.”
nemažai trobelio ir dar ga yra tik išbandymas naujo padauginsime iš 186.000, šiaulių
metais, ir sūnūs Gediminas, ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c
km.,
Anykščių
vals.
lima atsidurt belangėj. . . . komunistų pasisukimo, kaip gausime “šviesos metus” Juozas ir Petras Žakevičius iš gimęs 1940 metais. Adre ŽODYNAS
IR
“Pereitą trečiadienį, ko sukrikdyti lietuvių vienin myliomis, o stiprieji teles Jovaišių km., prie Leipalingio. sas: IRO DP Lager, (13b) Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas SOCIALDEMOKRATIJA
BOLŠEVIZMAS
kitas žodis lietuviškai vadinasi.
vo 28 d., įvyko 54 skyriaus gumą, organizuotumą, savi kopai, sako, pagauna į fo Petras žuvelė iš Gudžiūnų Bad-Aibling, Germany, US ar
Pagal K. Kautsky naujesniomis
Mes kasdien girdime daug angliškų
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip žiniomis tuo klausimu papildyta
susirinkimas, kuriame ir aš stovumą, siūlant jiems išsi tografijos plokšteles žvaigž km., Kėdainių apskr.
Zone.
jie lietuviškai vadinasi. Tam knygutė. Kaina.............................. 20c
nudūlinau, manydamas, gal, dalinti organizacijos turtus des, ar žvaigždžių sambū Ieškomieji ar apie juos ži Richardas Esertas, gimęs tikrai
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo TABAKAS
ir po Velykų, o vistiek kum ir tuomi padalyti pakriki rius biliono šviesos metų nantieji maloniai prašomi atsi 1927 metais, ir Emma Eser je
___ pagelbėti
____ angliškai
____
Kaip jis žmonėms kenkia. Liaair nori jiems
liepti į:
tas. gimusi 1931 metais. išmokti, tai geriausiai jiems pasi- į kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
pį gausiu. Bet kas tau, apie mą. O kada jau nebėra fi atstume.
kumpius nė neužsiminė, tik nansų, tai nebėra nė atitin Už kitus astronomiškus Omsufat. General nf Lithuaaia A(lresas; <24) Vordenvick SS5.tg5fS
41 West S2nd Street
patarimus tariame ačiū.
4-38, Neustadt i/Holstein, ga, su ištarimų nuiodynais. >3.00 “Keleivi*,” 636 Broadvvay,
šiaip apie visokius mažmo kamos veiklos.
New
York
24.
N.
Y.
So. Boston 27. Mass.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Germany, British Zone.
žius plepėjo ir po mitingo “Tiesa, musų ricieriai Jais pasinaudosime.
laibai įdomi knygutė šituo svarbiu
jau nefundino. Dabar vie Kundrotas, Zaveckas, V.
Ją turėtų perskaityti kiek
APŠAUDĖ AITOBUSĄ
Matilda Petkevičienė, gi klausimu.
vienas katalikas ir socialistas. Pa
Remkit biznierius, kūne
ANTANO MILIAUSKO
ni kalba, kad klubo prava- Michelsonas, A. Bubnvs n
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
musi
1904
metais
ir
sūnūs
skelbiasi
“Keleivyje.”
PALIKIMAS
nas. Kaina ................................... 10c
dyriai su komunistais pra Co. pravedė pinigų išsida
Jonas,
gimęs
1937
metais.
1951 metų sausio 15 d. Phigere visus pinigus, o kiti linimo politiką. Bet dabar
ladelphijoje mirė Antanas Mi Adresas: Neustadt-Holstein
sako, kad visus kumpius kažko pradėjo tarpe savęs
liauskas iš G«l>enų km.. Leipa am Wicksberg, Block 8,
lingio vals., Seinų apskr. Savo Nord Zimmer 28, Germany,
MES ATLIEKAM ...
testamento dėl turto nepaliko. British Zone.

Brooklyno Komunistu

'Keleivio’ Knygos

•Šmugelis Kriaučiuose

Paieškomi Asmenys

JCIIIMII

į

Angliškai • Lietuviškas Žodynas
Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z,
parankaus 4” x 5(4 formato, kaina $3.00.
Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

KELEIVIS
636 Broadvray.
S«. Boston 27. Man.

Jo seserys Antanina Balts ir
Borisas Ujedinovas, gi
Albina Lesus mirė anksčiau,
bet liko jų vaikai. Musų žinio męs 1885 metais, specialy
mis mirusiojo Antano brolis Jo bė arklininkystė. Adresas:
nas dar 195(» metais lapkr'čio (13b) W. C. C. Altersheim,'
mėnesį buvo gyvas Lietuvoje Berchtesgaden, Postfach 34,
Tremtyje, rodos, Kanadoje, tu Germany, US Zone.
rėtų būti Antaninos sūnūs Pet
Stasys Terminas, gimęs
ras Balts (ar i>an.). o gal yra
ir kitokių giminių. Giminės, 1925 metais. Adresas: (23)
arba žinantieji apie tokius, pra I)P
Camp, OsnabrueckAmerikos karo policininkas,
šomi
atsiliept
i
i:
Evesbui-g, Germany, BritEvcrett W. Goldstein, rodo
Consulate General of Lithuania •
/onc
kulipku padarytas skyles au
41 West s2nd Street
tobuse. kuri bolševikų polici
New York 24, N. Y.
Andrius Ramonas, gimęs
ja apšaudė be jokios priežas
„ .
... 1918 metais, kalvis. Adreties “Rytų-Vakarų” pasieny
,
TT
*T*t,±
IRO Technische Schuje. Berlyno mieste. Autobu konsulatas skaito reikalingu
.
su važiavo daug amerikiečių pranešti sekantį,: Kasdien su- K. (14b) Lmdich b. Heturistų, bet. laimei, niekas siduriame su paieškojimais tik- chingen (Vvurtt.), Germanebuvo sužeistas.
rų brolių ir net tėvų, per pas- ny, Irench Zone,

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ
SPAUSDINTŲ VOKŲ
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
O BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis šeštas

Nr. 15, Balandžio 11, 1951

JURININKAS PADOVANOJO SAVO DRAUGUI AK|

Moterų Skyrius
Šį SKYRIŲ TVARKO
M. MlCHELSONIENfi

Kova už Lygias Teises
Egypte neramu. ŠĮ kartą
neramumus kelia ne kokie
nors revoliucionieriai, bet
moterys, šiandien baltajame pasauly sufražisčių sąjudis (taip vadinamas sąjudis moterų, kovojančių dėl
pilietinių moters teisių) yra
tik istorinis prisiminimas,
bet spalvotame pasauly moteiys tik dabar pradeda organizuotis kovai už tai. kad
butų
traktuojamos
kaip
žmonės ir kad gautų visuo
menėj žmogaus, o ne pate
lės padėtj. Egypte. šiauri
nėj Afrikoj ir arabų kraš
tuose vis dar vyrauja poligaminė vedybų forma, tai
yra, daug patystė. Vyrai
gali turėti žmonų, kiek nori, o moteris gali turėti tik
vieną vyrą. Jos yra laikomos atskiroje namo dalyje,
taip vadinamame hareme,
kur be teisėto vyro joks kitas vyra? Įžengti negali. Jos
negali viešai pasirodyti be
uždengto veido, negauna
išsimokslinimo. be vyro leidimo negali dieną išeiti iš
namų ir iš mažens joms yra
skiepijama, kad moteris nėra tokia vertinga kaip vyras, kad jos gyvenimo tikslas yra—būti vyro žaislu ir
pildyti jo norus. Klusnumas
ir nusižeminimas yra pa-

grindinis jų bruožas.

...

ir jos neberimsta savo harėmuose. Jų tarpe reiškiasi bruzdėjimas, iššauktas
besikeičiančio
gyvenimo,
Jau 1924 metais egyptietės
Įsiutino ir išgąsdino vyrus
savo pirmąja vieša demonstracija. Jos išėjo i gatves,
reikalaudamos
panaikinti
haremus, leisti vaikščioti
neuždengtais veidais ir bendrai reikalavo lygybės su

vyrais.
ši kartą moterys iškėlė
dar didesnius reikalavimus.
Nesenai skaitėme šio sky
riaus skiltyse, kad egyptie
tės Įsiveržė i parlamentą.
reikalaudamos lygių teisių
politiniame gyvenime. Pirmoję eilėje jos reikalauja,
kad moterims butų suteikta
darbo laisvė ir kad už vienodą su vyrais darbą butų
duodamas vienodas atlyginimas; kad moterys turėtų
teisę balsuoti ir būti renkamom Į parlamentą; kad butų panaikinta daugpatystė
ir kad butų sutvarkyti skyrybų Įstatymai, kurie Egypte yra labai šališki: vyras
gali nuo žmonos atsiskirti.
o moteris praktiškai niekuomet negauna skyrybų
teismo keliu.
_
x
^gjpvO sufiazistem> vadovauja jauna moteris, Do-

. re-a Shariq, kuri garsiaja-

Nors poligamija yra tei- me Sorbonos universitete
sėta vedybų forma, tačiau (Paryžiuje) baigė filosofija džiaugtis gali tik turtin-jos mokslus. Bendrai, jugasis luomas. Egypte. kur dėjimui vadovauja aukštojo

Anglas jurininkas. Eric Joseph (kairėj), spaudžia ranką savo draugui. Philip Pron, po
operacijos, kurioje E. Joseph pagadintos kairiosios akies užvalktėlis buvo persodintas
j i Pron dešinę aki. Operacija buvo padaryta Staten Island. N.
ligoninėj akivaizdoje keturių daktarą. E. Joseph sugadino savo akį besiboksuodamas laive, o P. Pron
iš Jersey City, N. J., turėjo nelaimingą atsitikimą laive ir neteko regėjimo.. Du ju
rininkai susitiko ligoninėj, susidraugavo ir sutarė, kad E. Joseph akis butą panaudo
ta pagydymui Pron akies.

------------ -------------------------bai religingos ir moslemo:
kunigai turi jom daug itakos, tai sufražistės liaudyje didelio palankumo ne
randa. Bet jos yra pasiry-i
žusios vesti kovą iki laimėjimo ir, jei reikės, eiti Į gatves ir ruošti demonstracijas.
Savo reikalavimus egvprietės
moterys
grindžia
Jungtinių Tautų paskelbta
fį £-L' 1 .. atržmogaus i eisiu ueiuai
ja ir taip pat Egypto konsti
tucija, kuri sako, kad visi
piliečiai prieš Įstatymus ly-

(nepadarvtas skirtumas

APIE SAVE, TĖVIŠKĘ IR KATEGORIJĄ
Nesu aš tas. kuriuomi žavia minios,
kuriuo pasitiki ir kelia į žvaigždes.
Jei pasakau ir aš. jog myku skriaudžiamą tėvynę,
tai vien kvatojasi, vien šaipos iš manęs.
Nepasakyiu, ne. kad myliu savo kraštą.
Aš dievinu tave. aš maldomis kaupiuos.
O tai jau reiškia laisvu noru pasiimti naštą
ir be algos nešiot, be kategorijos aukštos.
Suvargusi esi. nuskurdusi, gimtoji žemė.
Kurie ieškojo turto ir garbės, tave apleido.
Plieniniai durklai svetimi tau širdį remia,
ir mas balsu žiūrėt i tavo veidą.
Dėl tavo skausmo, dėl žaizdų, ne dėl žibėjimo neverto,
aš virš visų tave norėčiau pasodint.
O tu su užrištom akim ir su širdim atverta,
kaip motina, pakrikusių vaikų vaikais nenori pripažint.
ST. ANGLICKIS

Argi Vien Vyrai Kalti?
“Keleivio” 9 Nr. (vasario ra. Bet kodėl jus nenorit
28 d.) prabilo moterys savo savo išsilavinimą ir pažanšvelniais balseliais apie vy- gą panaudoti tam, kad jūsų
rus ir iškėlė jiems daug kai- šeimyninis gyvenimas butų
tinimų. Man atrodo, kad laimingesnis? Šiandien mone visi kaltinimai tinka tik trys užima gyvenime tokias
vyrams. Aš esu vyras, ta- pat vietas, kaip ir vyrai, ir
čiau vyrų neglostau. Žinau, jei jos norės valdyti vyrus,
kad vyrų esama visokių. Ži- tai ir valdys, nes savo švelnau, kad girtuoklių vyrų numu ir meilumu labai
žmonos turi daug nukentėti,daug ką gali padaryti. Moir jų šeimos nemato gražaus i terys, juk jus žinote, kad
gyvenimo. Bet yra vyrų, į esate kaip gėlių puokštės,
kurie tik truputi išgeria, o prieš kurias lenkiasi ir turmoterys iuos visvien gir- tuoliai ir vargšai. Panautuokliais vadina. Nors vy- dokit savo galią ir padary
tai šeštadieni ir sekmadieni kit vyrus tokius, kad gyveišgeria, tačiau pirmadienį nimas su jais butų malonus
vėl eina i darbą ir pluša ir gražus. Bet ar moterys
kaip arkliai, kad išlaikytų visuomet nori tokią galią
ir aprūpintų savo šeimas, turėti? Ar jos visuomet yra
Moterys, kaip taisyklė, ma- švelnios? Man atrodo, kad
žiau geria, bet palankykit sunku apie moterų švelnulietuviškus “piknikus” ir mą kalbėti dabar, kai užįsitikinsite, kad moterys viešpatavo “nervų gadynė.”
taipgi moka išlenkti stiklelį Pasakyk moteriai žodį, ji
ir dargi be saiko, žodžiu, tau penkis atgal, ir vis kalvisko pasitaiko ir tarp vyrų, ti tie “nervai.” Gal čia kalir tarp moterų.
ti blogi “muviai,” gal bloJųs, moterys, dažnai sa- gos knygos, gal kas kita,
kote, kad padarėte labai bet dažnai tenka pastebėti
daug pažangos, kad dabar faktų, jog moteris reikalaujųs esate išmokslintos ir ga- ja iš vyro neįmanomų dalylite visur su vyrais susily- kų; žinodama, kad jis ma
ginti. Prieš trisdešimt me- žai uždirba, pradeda reikatų sakydavote, kad vyrai ’lauti brangių namų, gražių
jus prirakinę prie pečiaus suknių, visokių prabangos
laiko, o dabar to jau nebe- dalykų, kurių vyras negali
jai suteikti. Kai negauna,
DAILUS KOSTIUMAS
ko nori, pradeda verkti,
r
pykti,
žodžiu,
pasidaro
“nervinga.” Vyrui, aišku,
tokie dalykai nepatinka, ir
jis pradeda nejaukiai jaus
tis savo namuose.

tarp %yru ir motėm) Todėl
įdavimas moterims, kurios
sudaro
gyventojų bal-----------------savimo teisės yra laužymas! MOTERYS

lionu klausvtojų tarpe. Jos
žeme, judomasis ir nejudo- luomo moterys, kuria? dau- konstitucijos
VIEŠAJAME GYVENIME pagrindinė ‘ sritis yra pasaumasis kapitalas priklauso giau pasiekė Vakaių kultu- Egypto sufražistės gauna
-------Į linės politikos klausimai.
saujelei turtuolių, sudarau- ra. Žemųjų klasių moterys gįmtus pasveikinimų ir
Miss Barbara Ward yra Jos knygos apie “world afP»čių
apie
gyventojų, dar kantriai kenčia savo drąsinimų iš Vakarų Euro
viena
iš populiariausių mo-*fairs” yra plačiai komen
viešpatauja didelis skurdas padėti, nes joms daugiau poj ir Amerikos vadovau- terų Anglijoje. Ir ne rik iuojamos Amerikoje ir Eur-__
i
4__ t: ......
-J_ nr
___ i yra
__ 1:1.
80'/ gyventojų yra tikri įtakos turi religija ir auklė- jan{i
moterų
in(iįjOs am- Anglijoje.
Ji yra ________
žinoma1___
ropoję.
Miss
Ward
tik
vergai-pi oktetai. Jie var-jimas. Jos iš mažens vra basa<|ol.iaus žm()na Egvp.e visame Vakarų pasaulyje 36 metu amžiaus.

dirbti kartu su jais, kas pa- kaip žaisla
puola. Nors tikyba drauMoterų kova Egypte yra
džia egyptietei pasirodyti labai sunki. Prieš jas yra
be uždengto veido, tačiau nusistatę visi turtuoliai, kukunigai nieko nesako, kad ne nenori atsisakyti maloskurdžių ir ūkininkų žmo- numo pirktis žmonas kaip
nos dirba laukuose, ir jas daiktus, ir kunigai, nes jiem
mato svetimi vyrai.
moslemo tikyba draudžia
Egyptui modernėjant, ei- žiūrėti i moteri kaip i lygiavilizuoto pasaulio dvasia teisi su vyru žmogų. Kapaveikė egiptietes moteris dangi liaudies masės yra la------- L---------------------------—- ----------------------------------MOTINA LIŪDI SUNAUS

Mrs. Ro* Quelette iš Lowetl, Mass., su savo jaunesniuo
ju šunini, žiuri į Korėjoj žuvusio sunaus Joseph paveiks
lą Jos sunus atsižymėjo Korėjos fronte ir jam pripaftata po Mirties garbės medalis, koris bus Įteiktas moti
nai sostinėje.

paaeua.

kaip viena tų, kuri turi Įta
kos Į visuomenės opiniją.
Vitaminai yra nepapras
Kuri laiką ji dirbo žinomo tai svarbi žmogaus gyveni
anglų laikraščio “The Econ me medžiaga. Dėl vitami-

omist” redakcijoje (vedėjnų stokos žmonės suserga
užsienio skyrių), o vėliau skorbutu (iškrenta dantys),
perėjo Į British Broadcast- beriberi (sutemus žmogus
V ALGI Al
ing Corporation (britų ra- netenka regėjimo; lietuvišKaip Kepti Ruginę Duoną dio korporacija). Savo pro- kai šita liga vadinasi vištagramomis per britų radiją ji kiu), o vaikai—rachitu. ViGalima imaišvti bet ko- susilaukė populiarumo mi- taminų svarba mokslininkų
kiame puode, bet tik ne
buvo nustatyta dar palygin
SUKNELĖ AUKŠTAI
aliumini jaus inde.
Reikia
ti nesenai. Iki šiol yra ras
MOTERIŠKEI
paimti ruginių miltų, kiek
ta kelios vitaminų grupės ir
norima duonos iškepti, užkeliolika pagrupių.
pilti verdančiu vandeniu,
American Cyanamid Ben
kad gautųsi tiršta tešla, iš
drovės tyrimo laboratorijo- i
maišyti, duoti atšalti. Pas
se pavyko išskirti ir sinteti
kui paimti pusę puoduko
niu budu pagaminti naują
šilto vandens, Įdėti Į ji pu
vitamimą iš “B’’ grupės, va
sę plčkutės šviežių mielių.
dinamą Citrovorum. Ma-'
noma, kad jis bus naudin
Vėliau reikia paimti pusę
gas
kovoj su anemija ir ki-j
kvortos šilto vandens, su
tom ligom. Tyrinėtojų tar
pilti Į tešlą ir maišyti ran
pe, išskyrusių naują vitami
ka. Supilti Į tešlą mieles
ną, yra dvi moterys: Dr.
ir išmaišyti gerai. Uždeng
Barbara
Roth ir Dr. Donna
ti puodą ir padėti šiltoje
B. Cosulich.
vietoje prie pečiaus, kad įs
nigtų per naktį. Rytmetį
Mokslinė moterų organi
Įdėk šaukštą druskos ir atzacija,
vadinama Sigma
minkyk tešlą baltais (kvie
Delta Epsilon, kiekvienais
tiniais) miltais. Dėti mil
metais skiria $500 premiją
tų ir minkyti kol tešla nuo
už geriausią originalų tyri
rankų atšoks. Vėl palaiky
mo darbą. Šiais metais tą
ti, kol tešla iškils. Tada
premiją laimėjo daktarė
paimti dvi duonos blėkines,
Mrs. Gladys A. Anslow, ku
patepti dugnus taukais ir
ri
profesoriauja Smith Colsudėti tešlą. Vėl palaikyti,
lege. Ji tyrinėjo, kaip sin
kol iškils. Tada dėti į kar
tetiniu budu gaminti me
štą pečių ir kepti apie va
turinčias
savy
landą ir pusę. Šitokia duo Aukštoms moterims madų džiagas,
na ilgai nesudžiusta ir labai autoriai sugalvojo ypatingai daug proteino.
gardi. Bus du kepaliukai sukirptas sukneles, kad jų
Pakalbinkime kaimynus ir
duonos.
ūgis ne taip mestųsi į akis.
(Prisiuntė Mrs. F. Shamonsky, Scranton. Pa.)

čia *atosi tokia suknelė ir draugus Aiisisakyti “Kalei*
skrybėlaitė.

vį”. Kaina metams $3.

Tokį kostiumą sugalvojo
Murray Sices, madų autorė;
jis labai tinka jaunos išvaiz
dos moterims ir mergaitėms.

Daug skyrybų (divorsų)
įvyksta todėl, kad taip va
dinama meilė greitai ateina
ir dar greičiau praeina. Ta
čiau negalima kaltinti vien
vyrų, kad šie yra neištikimi
savo žmonoms ir mėgsta
džiaugtis užgintais vaisiais.
Moterys taipgi nėra šventos
ir pameta savo vyrus tam,
kad su jaunesniais ir turtin
gesniais surastų sau laimę.
Kai žadėtos laimės neran
da, bando grįžti pas pirmąjį
vyrą, bet dažniausiai tas
būna pervėlu.
Sugriauto
gyveni m.o nebeatstatysi
Faktų, kad moterys pameta
savo vyrus dėl kitų vyrų,
yra gana daug, todėl nega
lima kalbėti vien apie vyrų
neištikimybę. žodžiu, ir
moterys ir vyrai nėra šven
ti. Jeigu šeimyninė laimė
sugriuva, tai todėl, kad abi
pusės nesugeba ar nenori
jos išlaikyti. Jeigu ir vy
rai ir moterys rimčiau žiū
rėtų i savo pareigas, mokė
tų valdyti savo užgaidas iš
bandytų siekti laimės ben
drai, o ne kiekvienas sky
rium, tai “divorsų” tikrai
mažiau butų.
Sokolov.

Mamyte Labai Dėkinga
Mamytės gimtadienio pro-\
ga užrašiau jai “Keleivį.” ’
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokioe geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius
straipsnius ir žinias. Man
labai patinka ‘Keleivis* —
ačiū, dukrele, ačiū”...
Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti?
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų i
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:
Keleivit

<3f E, Broadvray,

Sa,

27,

\r. 15, Balandžio 11, 19*1

Puslapis Septintas

KELEIVIS, SO. BOSTON

Mažosios Lietuvos brolių šio veikalo pastatymas: REKORDAS-PLOKSTELft
gerbūviui: pasiųsti moliu-mums dar idomus ir tuo,',. Naujai pagamintas pirmą ka^tų
r
.
I, , , ,_____ __________________ lietuvių kalboj JLOK . rekordą*
cijas musų vadovaujan-'kad dekoracijas piešia gar- jeigu "tamsta nesijuoktčm kiaušy du>K
tiems veiksniams; šalpos sus vaystybinio teatro de:%ok*ųmu'net
keliai.
darbą vykdyti per BALE’ą, koratorius V. Andriušis. linksta
Ant kitos pusės ATSISVEIKINI
su BALF’o centiu susita Taigi šių dviejų scenos me MAS, pamokinantis, liūdnas, kiek
ištrauks asaras ir kiekvie
rus ; patikrinti sambūrio no meisterių prisidėjimas vienam
nam* bus reikalingas.
Kaina tik
s I>RODUcrs d*)
Įstatų projektą ir patiekti ji prie veikalo pastatymo jauiri-oo
ghh. Nebark. n. j.
ateinančiam
susirinkimui daug ką mums pasako. Ti-• p. <>.
kime,
kad
žiūrovai
šiuo
vai,
priimti: Įsipareigoti mokėti
sambūrio nario mokesti 6 dinimu bus tikrai patenkinPAIEŠKOJIMAI
ti.
—
J.
V.
dolerius metams.
Visais MLBS reikalais
Ieškau mano brolio Juozo Saka
lausko.
Aš esu Ona Stanislava
kreiptis šiuo adresu: Jonas
Sokolovskaitč, Elzbietos Kulvic duk
Ieškomąjį ar kas jį žino prašau
Čėsna, 3442 Lituanica Avė., NAUJI LIETUVIŲ tė.
parašyti šiuo adresu:
Mrs. Ona Grykšys,
Chicago 8, III.
TRANSPORTAI

PRANCŪZŲ PREZIDENTAS SU W1L<ONl

,lš Plataus Pasaulio
Cechai Valosi

ų

Prancūzai Antarktikoj

Čechoslovakijos vyriau-’ Prancūzų mokslinė eks-'
sybė atšaukė savo ambasa- pedicija, 14 prancūzų ir j
dorius VVashingtone, Pary- vienas australietis, apsigy-i
žiuje ir Londone ir pakeitė veno Antarktikoj, Adelie!
juos kitais, kurie esą ištiki- žemėj, kurią savinasi Pran-!
mi režimui.
Atšauktieji cuzija. Ekspedicija per iš-!
ambasadoriai kaltinami bu- tisus metus tyrinės Antark-;
vę buvusiojo užsienių rei- tikos klimatą, jurų sroves j
kalų ministerio, V. Klemen- ir pačią Antarktikos žemę.
tis, paskirti, o todėl užsi
krėtę šniplige.
Kinija Maitins Indiją

123 Deerfield St.,
Greeniield, Mass.

Dalyvis.

Komunistinė Kinija pa
Sirija Skundžiasi
siūlė duoti Indijai 1,000,-:
Sirijos vyriausybė Įteikė 000 maisto ir sako, kad Soskundą Jungtinių Tautų or- vietų Rusija pažadėjusi
ganizacijai dėl Izraelio lėk-Į duoti kinams laivus, kad j
tuvų bombardavimo Sirijos' maistą nugabenus Į Indiją,
teritorijos, atsikeršijant už Indijos vyriausybė betgi
Vincent Auriol. Prancūzijos prezidentas, kalba-i su Ame
kelių žydų policininkų nu-į abejoja, ar tas pasiūlymas*
rikos mobilizacijos Įstaigų viršininku, Charle- Uitam.
šovimą Sirijos-Izraelio pa-*nėra tik propagandos pa-i
sienyje. Izraelis irgi Įteikė žadas,
skundą dėl susišaudymo
:le pasirodyti spaudoje.
pasienyje.
Arkiv. Stepinac Nuomonė ! Bet ar to paniekinimo tikrai

Balandžio 7 d. laivu •General
---------.
„
„ , ..
v.
iz i
.ii As, Kazys Kalvaitis, Antano suStewart į Ncw i orka atvyko nus
Armališkių Kaimo, Antanavo
1 gminos Suvalkijoj, noriu susirasti
šie lietuviai:
„
gimines seniau ir dabar naujai atTai nedidelis miestukas, Edmundas Cibas, Pranas Ha- vykusius iš mano krašto lietuvius.
<1.)
turi aštuonis tūkstančius nas, Juozas Kavaliauskas ;r * Prašau rašyti:
Cnarles Koivites,
Sunco Gas Station,
gyventojų ir randasi 28 my- Salomieja Milašiūtė,
Meshoppen, Pa.

HUDSON, MASS.

„

1
lios nuo Bostono.
10 d. laivu “Gener- A.š, Leo Katorski, paieškau mano
Tarp kitų tautų čia gyve-* Balandžio
Muir- į Ne.- York, atvyko
na ir lietuvių nedidelis bu šie lietuviai:
Leo Katorski,
Route 1,
relis, apie šimtas šeimynų. Teresė Balsys, Juozas BerMunising, Mich.
Didžiuma lietuvių yra Ame tuška. Becker, Juozas Bukota,
. ...
-, ,
Paieškau mano sūnų, John Unites,
rikoj gimę, bet yra dar ir Adolfas _ButaviCiUS,
\aclo\as .y metų, ir Albin Unites, 31 metų.
Dumašius, Jie gyveno SU motina Chicagoj. SeLietuvoj gimusių nemažas Dirmeikis,
.,
y- Jurgis
..
»> .
T
nai jau gavau žinią, kad motina miužsipelnė musų čiagimiai? Pabūrelis,
bet
jie
jau
visi
perAlbertas
Gartigas,
Petras
Jonu- gus,, o sūnus antrojo karo metu vie
Kalėjime
laikomas
Kroa

Vengrijoj Rietenos
žvelgus i Bostono sąlygas, lai
šas, Juozas Jurkūnas, Maksas nas po kito paimti į kariuomenę. Jie
įsiritę per 50 metų.
... , ,
TZ1 • n patys ar kas apie juos žino malonetijos arkivyskupas Stepinac kas pasako, kiek ir kokių progų
LOWELL, MASS.
Kizlauskas, Stepas KljglS, t-l- Kjte parašyti man šiuo adresu:
Daugiausia
čia
gyvena
Vengrijos bolševikų tar pareiškė spaudos atstovams, musų čiagimia-i turėjo susipa
John Jonites,
airių, antroj eilėj yra ang sė Kriaučiūnas, Karolis Kubai-,
Box 57,
pe eina vidujinės rietenos, kad skirtumai tarp katali žinti su taisykliška lietuvių kai- Svarbios Prakalbos ir
tis, Jūratė Kutaitvtė. Fabijo-I
Oak tini, V*. Va.
lai,
trečioj
prancūzai,
ket

(15)
Rusijoj išprusinti bolševikų kų bažnyčios ir Jugoslavijos ba? Ir palyginkime, kiek ir ko- jęcncertas
nas Laks. Juozas Liutkevičius,
virtoj
portugalai,
o
lietuviai
vadai, su rusų kariuomenės vyriausybės gali būti išly kių progų musų ateiviai turi ir
Vaclovas Mataitis, Juozas M ei- • Paieškau Jono ir Stasio Butekių,
kilusių iš Luokės, Vizginių kaimo;
_______
_____ viešose
____ vaka_
Prakalbas ir koncertą -vra n,et I*nkt0-> ¥,ieWjsusipažinti
parama, “valo” vietinius ginti derybomis. Bet arki turėjo
žys, zviiioiim
Antonia -Noreikienė,
vie * c c, -Anta Amerikon atvyko prieš pirmąjį kagyveno Hiiladelphijoj. Jie pa
bolševikų vadus. Trys auk vyskupas sako, kad bažny rinėse mokyklose su taisvkliš- rengia SLA 173 kuopa ba- -T*1 daug tautų, kurios turi nas Plečkaitis, Janina Reicher- rą,
tys ar kas juos žino malonėkit atsi
ka
anglų
kalba.
Palyginkime
landžio
15
d.,
ši
sekmadie9
a
mažiau
saviškių,
kaip
taitė,
Anicetas
Sadauskas,
An

šti komvadai, Gezą Loson- čia nesutiks, kad vyriausy- r- _:__ ______ __________ ! _________
adresu:
(16)
. _
_ ..............
. ” ......
_ «......_ KAtuvic,'. .
mono cqi_ tanas Sakalauskas ir Juozas liepti šiuo
M r. Paul Chekaitis,
gimusių lietuvišką kalbą «u nĮ, 2 vai. po pietų. D. L. K.
se,_
czy, Perene Donah ir Szi- bė kištųsi i vidujinius baž5lii Washington St.,
ateivių angliška kalba ir, ^Vytauto Klubo svetainėj,
na’ suomių irgi vie- Tupčiauskas.
Cederhurg, Wis.
lard Ujhelyi, suimti ir Įkiš nyčios reikalus.
in
cntiVoimo
L’ori m ĮICII OT_
*
_
_
_
nn nrien boirt
abejo.
sutiksime,
kad
musų
ai'
įįį
Central"St
...........
'
na
’
daugiau
P°
vieną
ti Į kalėjimą už “nukrypi
Liūdesio Diena
da“^u
Kalbės žvnii visuomenės
J™ rusų, kotai. žy- SANDĖLIS VISOKIŲ
AJARŲ ŠAKNIS
mą nuo linijos.”
kalboj negu musų ciagimiai į
’ alhėtnia n dų, švedų, armėnų, ispanų,
Ajarų Šaknis gelbsti
ŽOLIŲ, ARBATŲ IR
Amerikos Nadonal Press
“/XX“ Ale^ Devenienė iš wU?>okiečių. Daugiau kaip po
nuo vidurių nemalimo,
TREJŲ DEVYNERIŲ
Teroras Albanijoj
gerai veikia ant skil
vio, gydo nuo dieglių,
PeCo di£e—ia:,* sumeti-bu.y. Conn.
Koncertinį™
^banų,
gelbsti prašalinti iš
PRIEINAMIAUSI.*
KAINA
.nniuvjc
,
-----...
/
7
*
armkii
ir
itelu
Gal
ir
dauPRIEINAMIAVSIA
Albanijos vyriausybė skelpilvo
nereikalingus
mais, taip daugelis čiagimių programos dali išpildys At- *
M
į fiaknys Galgonas nuo ko!eroSf
gazus, paerzina ne
bia. kad ten sušaudyta 30,turos užsmaugto žymiausio trokšta
trokšta gerai lietuviškai kalbė- kočaitis, Greuzdė ir kiti
yia kokio, tauto, zm .kruvinės, pdvavimo, d1spep»»jo»;
veikliuosius kūno or
ganus ir, sakoma, ge
“teroristų.” kurie išsprog- Argentinos aiėnraseio
ti. bet kaip sunku ateiviui,
ateiviui, tutu- NaSnua,
Našniia, N. H.
ti,
Kadangi
ijėgas; pažadina širdį ir visas kraujo
rai dėl mažakraujų.
ltllg m iidino bombą Sovietų amba- Prensa” atminčiai. Fašisti- rint mokyklų tą pasiekt:, taip dabar eina lietuvių tautos; tikti.
cirkuliacijas, geriant
Mokslininkai
sako,
vra not 90 fah-'telius- Traukti į nori nuo kataro, kad Ajarų šaknis turi šių mineralų:
sadoje. Po visą Albaniją nės diktatūros auka buvo dar sunkiau čiagimiui. neturint stiprinimo vajus, tai ta pro- Hndsnne
tiuasone yra
nei —G Id ) ^ervuotumo ir galvos skaudėjimo, Sulphur, Phosphorus. ir Potasium,
eina žmonių bruzdėjimas pagerbta gedulo vėliavomis, jokių mokyklų, tą atsiekti.
ir šitie mineralai yra mums visiems
surengtos šios prakal- riku ir žada dar viena fab- Dėžės kaina ?5e su prisiuntimu.
reikalingi.
Gali darytis Ajarų ar
riką
atidaryti,
kur,
‘
sakoj
Trejos
Devynenos
....kaina
$L00
prieš nekenčiamą, rusų dur-( iškeltomis virš laikraščių, Senieji lietuviai ateiviai geTrukžolės .................................. 50c batos ir gerti, bet yra gerai ir
kvepiančios
ramunėlės
...........
ouc..^.
Ajar0
šmot_ kramtyti ir tas
-i i - - - x tuvais palaikomą diktato- radio stočių ir spaudos klu- ra; supranta ta problema ir to- Atsilankuisieji
^anj Safcnis ?2.50
turės pro- dirbs nuo 15 iki 20 darbi-' Liepos žiedai ........................... oOc
rišką vyriausybę.
Ibų.
i dėl ją nekelia viešose diskus;kalbėtoja ir ninku. Hudsone vra dau-. \aktinvoos ..............................
svaras, Mažiau perkant, G uncijos
Punlaiškiai ..............................
10c
_______________________________________________________ jose. Jie gerai žino. kad Povilo
1 ge,a 2. 1
tją.. 3,įau mažų fabrikų, kur dil
Valerijono šaknys ................... 75c ui $1.00.
įLaDėno kalba
gražiu\iptns
lietuvisJ
i , ELOKAL HERB CO. Dept. 5
ALEXANDER’S CO.
ĮLapeno
Kama vra
yra šios
sios kartos
Karro> pasiklausyti
i
•
Vį-nc
,r ba 15-20
darbininkų. v
Koks
icia gimusiųjų kalba. Ji nėra kų damų.
v 1.-UP MetOsJ1’
fabrikai
,B»x m
Cl»t.n. Ind.
414 W. Broad»ay
(18)
South Boston 27. Mass.
blogesnė, o gal net daug gėrės- apielinkės lietuvius kviečia
•
,
, , *
nnė.
2 negu didžiumos sunų-dukteSLA 173 Kuopa. ! Hudsone darbas dabar ną- Į
NUO UtSISENfcJUSlŲ. ATVIRŲ
i sunku gauti, ypač siušapėDYKAI IŠBANDYMAS
Siulau “tremtinių“ suvažiavi rų musų žymiausių, patriotin- ’
Mano Pasiūlymas
Ise, kurių yra net penkios. ;
Skaudžių Žaizdų
“Tremtinių” Suvažiavimui mui nutarti atsisakyti tremti giausių senųjų ateivių.

KorespondencijoS

KAS MUMS RAŠOMA

CHICAGO, ILL.
Reumatiškų Skausmų
nių vardo, paliekant tą žodi
IR ODOS UGŲ
Skaičiau “Keleivyje,” kad Itiems musų tautiečiams, kurie Tą suprasdami Bostono ir
Arthritis
Sausio
31
d.
mirė
Anta

ine kenčia nuc SENŲ, ATTto,
apielinkių
lietuvių
publika
pae
~
,
“tremtiniai” rytinėse JAV val- ;bolševiku yra ištremti ar tre geidauja Povilo Lapėno kalbos. Mažosios Lietuvos Bičiuliai
ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jis
nina Šukienė, gyvenusi 181 Jei dar niekad nevartojot ROSSE _VIR
___ ramiai sėdėti ir naktimi*
TABS
nuo
Raumeninių
skausmų,
stuose turės savo suvažiavimą miaini iš tėvynės j plačios Ru- išskyrus tuosu kūne noretp gir? Koyo g f, j
Mažo_ Central St. Tai buvo labai tankiai susijusių su Reumatizmu, miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
balandzio 15 d. Netv Yorke. gjjos vergu <^-3*1^. Rodos.
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl
dėt t:k tobula kalba. Bet di-'
niežėjimą ir spaudėjimą senų,
?eb,’*™a
visiems suprasti, kad dėlė didžiuma radio klausytoju ?ios. Li?.;uvos Bičiulių Sam- geros širdies moteris. Visi nepabandyti juos ŠIANDIEN mu ' tą
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekit*
sų
išlaidomis?
Vartojamos
tūks

Hudsono
lietuviai
labai
ją
ka. kuria suvažiavimas turės dangstymasis svetimomis
LEGULO Ointment. Jų gydomo*
gerai supranta musu gyvenimo fc;Ul 111 5 JliCago e ntCipama ,apgailestavo.
aneaiiestavo. raiiKO
vvrs tančių virš 25 metų.
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
Paliko
vyrą
apsvarsvti.
plunksnomis nedaro jokios gar sąlygas ir maloniai priima jo s‘s susu įnkimas. Inicialui iai | .Į*
_ dukteri ištekėju
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
DYKAI SKAITYTOJAMS MO
Noriu pasiūlyti tam suvažia bės.
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių
■taika, nes tai baisas ir tarmė nesitikėjo tok,,, gausaus S»-'
LAIKRAŠČIO
! nudegimų. Jos taipgi pašalina nievimui rimtai apsvarstyti vieną
Jonas O. Kuprevičius. jų sūnų ir dukterų, ir jei ji Sirįnkimo.
Mes kviečiame jus pabandyti juos ; žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS.
klausimą, kuris, manau, vi Waterbury, Conn.
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti
pasalina perštėjimą ligo*
taisytina, tai skunda; reiktų adSteigiamąjį susirinkimą sūnų Albertą. Palaidota va jums siutinį 24 TABLETS DY ii Taipgi
vadinamos ATHLETE’S FOOT. sosiems Amerikos lietuviams tu
KAI. Jei ne pilnai busite paten ■ stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų
resuoti tiems vadams, kurių iniciatorių vardu atidarė J. sario 2 d. Karstą nešė: Ka kintas
raunama pagalba, jrrųžin- tarppirščių. Jos yra tinkamos var
rėtų rūpėti. Mes čia Ameriko
zys
Staniunas,
eAugustas
likusia dalį ir už tai jus ne toti nuo džiustančios ir suskilusio*
je jau turime virš 20,000 nau Bostono Lietuvių Radio rankose Bostono lietuvybės rei- Čėsna. Vykdant dienotvar- Dzikas, Juozas Petkevičius, kite
busite mums skolingas. Bandy
Jos yra geros gy
Valandos
ka?j *uv?
kę, sekė trumpi pranešimai: Feliksas Davainis, Jurgis mas nekainuos jums r.ei vieno odos.
jai atvykusių lietuvių, kurie sa
duolės nuo visų išvirši
cento.
NESIŲSKITE
PINIGŲ.
nių odos ligų- LEGU
ve pravardžiuoja “tremtiniais,” Kovo 16 d. tilpo “Darbinin- Tikslas kalbos yra aiškiai per-!(a) Mažosios Lietuvos Taatsiųskite savo vardą ir ad
LO Ointment suteiks
—- —
—x-~- Povilą
—'—
duoti
mintie.
Povilą TLapeną
^ jr .
vejkl
maž,je. Vaitulevičius ir Stasys Sa- Tik
resą greitai į:
(2C)
tuo išskirdami save iš bendro-^e“ K. Mockaus Bostono trijų
jom* pagelbą nuo nu
visj supranta. Taipgi visi su• x
x- - • • iv.*:
perštamų ir
sios lietuvių masės, kaip kokie radio valandų analyzas. Kaip pranta kad pataisymas kalbos tUV,?‘ 5' -,n?tln'i“,.lr <1?.ba??‘' pitavičius. Lai ilsisi ramy Rosse Products Co., Dept. x-9 , vargusių,
niežiančių kojų. Legulo
bėje.
—
M.
P.
27W
Farwell
Avė,
Cbieaga
45,
IIL
,
Ointment
yra
paNO<>.
tai kankiniai, atitremti j Ame- galima buvo laukti. “Darbinin- Povilo Lapėno. ir tūkstančių
b,h.lė \ .(Kalą
"'T
damas
po
75c..
$1.25 ir
riką. Tuo tarpu mes vis; žino- ko” straipsnis pripažista burn Povilų Lapenų, perdaug pavė- ^J°J ♦ D’l Mažosios Lietu
WORCESTER, MASS.
Laika, užsirakai “Kalei-!
ine, kad tų žmonių Į Ameriką šio “Darbininko” redaktoriaus luotas. Gerai butų, kad nau- vos Bičiulių Sambūrio tiksvio
’’ kalendorių 1951 m^. Milwaukee. arba siųskit
niekas netrėmė dargi bolševi-j vedamą programa mažiausia josjos kartos jaunuoliams su. Iai įr uždaviniai.
n
. /
..
. ! pinigus i
(11-1)
tams. Daug informacijų ir<
legulo. Dept. z.
Kai jų niekur netreme, nes jie užsitarnavusią neigiamos kntiStato “Aušros Sunus”
teiktume progų išsimokyti taiPo
diskusijų
nutarta
Įkur(r.:., cn
'
4847
w- 14th
patys pasitraukė nuo besiarti- kos. O kas jau tūlas laikas nucicero
h. stre
ill.*t'
Kokios tik rengiamos skaitymų. Kaina 50 centų.
sykliškos lietuviuos kalbos, ko- ti Mažosios Lietuvos Bičiunančių j Lietuvą bolševiku 1944 jaučiama, nauiuju ateiviu iš- . . „
T .......
svarbesnės pramogos ar mi
j-, vadint;
j- x. save juok
...
-•
kiu Povilas Lapenas ,;r visi kiti bu Sambūri
metais. Tai• ikodėl
’.mas čia gimusiųjų lietuvių
* Ul nėjimai Worcestery, visur
Bostono
čiagimiai
neturėjo.
i
Naujai
Įsisteigusio
MLB
“tremtiniais”’?
kalbos trukumų turėjo galų ga
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
O kas dėl trijų Bostono radio san-.h„,io 'vaMvbon išrink- programą ar bent jos dali
, valandų, tai klaųsrtoj.i Pįrei- -tj: Antanina ' Liorentaitė, iš pildo Meno Ratelis. Šis
AMERIKOJE
j (lauja kad jos butų l.etųv,akos u
šmulk;t
M;lrtv. jaunimo sambūris tikrai ir
Iiir vedamos lietuviškoj dvasioj. I
.. ,
’
,,
Didžiąją SLIUPTARNIŲ Knygą
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
Povilo Lapėno vedama Melody ?.as 1 au Ui a.-. Jonas . a nuoširdžiai dirba lietuviš
dar galima gauti
kos
dainos,
lietuvių
tautinių
Organizacija Pasaulyje
Hour mažiausiai ieško pinigi šiotas ir .Jonas Čėsna: kan
Bagdonas, šokių ir scenos meno ugdy
UŽ 3 DOLERIUS
TURTAS SIEKIA VIRS 12,500.000.00.
nio pasipelnymo. Melody Hour didatais — P.
mui
Amerikos
lietuvių
šir

šeimininkai siekia palinksminti Aleksas Vasau.-kas ir Mikas
Numažinta kaina SLIUPTARNIŲ knygą daugiausia perka
Saro nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
klausytojus ir kalbėti Į juos su Simokaitis.
Kontrolės ko- dyse. Juk visi šio ratelio
dipukai. Matyti, kad naujakuriams 5 doleriai yra labai
yra išmokėjęs arti >5,000,000.00.
§ dideli pinigai. Todėl paliekame numažintą kainą iki gegu- | lietuvišku širdingumu. Publi misijon: Motiejus Nasvytis, dalyviai dirba sunkų darbą
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
^ ka tą pr'lnai įvertinas.
žės 1 d.
Karolis Zaikauskas ir Anta fabrikuose ar krautuvėse,
stuose Amerikoje ir Kanadoje.

visi nesenai atvykę iš skur
do stovyklų tremtyje, ta
čiau nepalūžta ir visą atlie
kamą laiką skiria visuome
niniam darbui.
Dabar jau kelintas mė
nuo, vadovaujant žymiam
aktoriui Henrikui Kačins
kui, repetuoja S. Čiurlionie
valstijoj tarp* Madison ir Mi1waukee H31C1O HSmCHVlO ll’ pHIinKC* nės “Aušros Sunus” ir ba
o«; « ^tvermės' ir geriausios landžio 15 d., 6 vai. vakaro,
DR. AL. MARGERIS
j; buose.
Paul
Chekaitis.
kloties vfeuose žygiuose Aušros Vartų parapijos sa3325 So. Halated Street
Chicago 8, III.
5’4 Washington St.,
Lietuvos bendram labui ir'lėje stato ŠĮ didelį veikalą.1,
Cederburg, Wis.

Kurie skaitėte laikraščiuose apie įvykusias Clevelande
muštynes prie lietuvių bažnyčios dėl lietuvių kalbos, tai.
skaitydami SLIUPTARNIŲ knygą, matysite, kas darėsi
gale 19 nr pradžioje 20 amžiaus, kada lietuviai kunigai tik
lenkiškai tekalbėjo ir Varšuvą laikė antrąja Roma, taip
labai brangi ir miela jiems tada buvo lenkų kalba.
SLIUPTARNIŲ knyga labai gražiai atspausdinta; 652 di
deli puslapiai: Kreti drobės virieliai; dr. Šliupo, kun. Dembskio ir “dėdės” Šerno atvaizdai; o kaina tik 3 doleriai! Atsiutimo kaštus apmokame.
Reikalaukite šiuo adresu:

Alenander J. Chaplik.

nas Graužinis: kandidatais
—
I. Kursbus ir Vytautas
RUIMAI ANT RENDOS”
Philadelphijoj išsinuomnoja furni- Rėklys.
siuoti ruimai. Yra pesas, elektra,
Prieš steigiamojo susirin
vanduo ir visi patogumai. Kreiptis:
kimo pabaigą, buvo pasiū
Varias Joniką,
22 Christian St.,
lyti
ir priimti nutarimai:
Philadelphia 47, Pa,
(16) pasveikinti Mažosios Lietu
vos Tarybą, jos prezidiumo
Ieško Darbo Fermoje
...
.
.
.
.
pirmininko Erdmono
SimoIeškau darbo farmoje Wwcon<tin _
.
•
i -

Kiekvienas lietuvis
$5,000.00.

gali apsidrausti

nuo $100.00 iki

Ligoje pašalpa aąvaitėje $9.00 ir $12.00.

Dabar vedamas Susivienijimo 50 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina

vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre-

t

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
997 W. >Otb SU
Nuw York 1, N. Y.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

,1

GABIJOS CHORAS
‘KELEIVIS’ IR ‘DARBAS*
LEGIONIERIAI RUOŠIA PADĖS INVALIDAMS
CAMBRIDGE
ATVYKTI AMERIKON
STATO “BIRUTĘ’
“LIETUVIŲ DIENĄ’

Sekmadieni,
balandžio
22 d., Liet. Piliečių Drau- Lietuviai karų veteranai,
International Institute no- Bostono ir apielinkės lie“Keleivį” ’ir žurnalą
gijos žemutinėj svetainėj, susibūrę į Amerikos Legio- ri pagelbėti invalidams ir tuviai, ruoškimės pamatyti “Darbą” pavieniais nume368 \Y. Broaduay, So. Bos- no Stepono Dariaus Postą, mišrių šeimų išvietintiems operetę “Birutę,” kurią su- riais Cambridge galima
tone bus svarbi paskaita yra nutarę pavadinti savo žmonėms atvykti į Ameri- vaidins Gabijos Choras ge- gauti barbernėj pas Leon
L. E., iei temoje: ‘•Kolchozai ir jų metinį išvažiavimą “Lietu- ką. Taip praneša Bostono gūžės 13 d. So. Boston High Silkinis, 783 Main St.
11. Ar
VISUOMENINIS
su ameri- esmė.’" Paskaitininku bus vių Diena.” Jie pakvietė International Institute ve- School auditorijoj. Gabija,
TEISMAS “IŠNEŠĖ
, jis, suėjęs
.. ........... _nksta ak- drg. Kipras Bielinis. Pa- Jungtinių Valstijų senato- dėja Mrs. Pauline S. Gar- vadovaujama muziko J. Ar Žinot Kur Ką Gauti!
SPRENDIMĄ’
mechaniškai ameriko- įkaita bus pradėta punktu- rių, Henry Cabot Lodge Jr., descu. Ji sako, kad Inter- Dirvelio, deda visas pastanMes pranešam, kad tarime mo
Praeitą sekmadienį prisi-nėti, tiksliau—airišėti. be aliai 3 vaL P°Pietpasakyti kalbą tą dieną, national Institute jau turi į gas padaryti šį parengimą šų krautuvėj visokių mašinų iškaip tai Floor San
rinko pilnutėlė Municipal pėdsako dingdamas lietu- Rusijos bolševikai suvarė Senatorius savo atsakyme Vokietijoj, Miunchene, sa- kuopasekmingiausiu.
Šis randavojimui,
ders, Wall Paper Removers, Boat
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
Building svetainė bostonie- viškumui?
į “kolchozus ne tik pačios rašo:
\o atstovę, kuri turi sure-.parengimas bus vienas gra- sokių
pentų. varnišių. sienoms po
čių lietuvių pasiklausyti de-Teismui pasiūlius
ir pro- Rusijos, bet ir visų jos pa- “Labai dėkoju tamstoms gistiavusi apie 500 darbin- žiausių kokį Bostono lietu- pierių, plumbing, elektros reikme
batų dėl “Lietuvio Išeivio” kurorui priėmus šie kaltini- vergtų kraštų žemės ūkio už laišką rašytą kovo 19-tą. ”0 invalidų ir mišrių seimų:viai yra matę. Prašau sekti nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės
kaltumo ar nekaltumo.
mai, 10 ir 11, išimti iškalti- darbininkus. “Kolchozinių’ Aš esu labai sujaudintas (tikybiniu ar tautiniu žvilg-.spaudą, kur bus apie šį pa- Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.
Kaltintojų ir gynėju de- namojo akto.
ūkių sistemą bolševikai no-tuo, ką tamstos sakote apie sniu), kurie su Internation- rengimą plačiau parašyta.
628 E. Broadway,
So.
S.
V.
Koresp.
ri užkarti visam pasauliui, mano dėduką ir jo susido- ai Institute pagalba galės
batai buvo įdomus, o teismo
Tel. SO 8-4148
12. Ar kaltas L. E., jei Lietuviams labai svarbu su- mėjimą Lietuva.
atvykti. I. I. ėmėsi to darsprendimą čia dedame, kad
kviečiamas.
plačioji visuomenė susipa-- jis. .neatlieka savo pareigų sįpažinti su ta sistema ir jos “Tamstų kvietimas kai- 1)0
RADIO PROGRAMA
žintų, kokie kaltinimai bu- Pri^b J•
TeL SO 8-2803
esme. nes tokia žemės ūkio bėti tamstų išvažiav ime, Prie to darbo yra kviečia-:
vo keliami prieš “lietuvi iš- ~ts': Laitas.
sistema jau Įvesta ir Lietu- Brockton Fair Grounds, mi dėtis tautinės šalpos or- Lietuvių Radio Korp. raDAKTARAS
‘
Bausmė—prokuroro pa- voje.
eivi Amerikoje.
sekmadienį, birželio 17-tą. ganizacijos ir pavieniai as- dio programa šį ateinantį
J. L. Pasakantis
—paraginti suaktvT ,,
.
Aii, siūlyta
..........................................
Kas tik Įdomaujasi pami- yra labai įvertinamas. Jei1. J klausimą: Ar kaltas veti šioje srityje ir pažiurę- nėvj klausimu kviečiami at- gu aš žinočiau, kad aš bu- menys. Bostone invalidų 'sekmadienį per stotį WBMS
OPTOMETRISTAS
gu as žinočiau, kad as bu- DP reikalais rūpinasi Mrs. 1090 kil. (netoli WBZ stoLietuvis Emigrantas, jei jis ti. kokie rezultatai bus po sį]allj<vti Po paskaitos bus siu Massachusetts valstijoj Margai et L. Chapman, su į ties) 9:30 iki 10:30 vai. ryOfiso valandos:
veikiai nutraukė ryšius su metu.
paklausimai įr diskusijos, tuo laiku, tai aš tuojau ap- kuria galima susisiekti In- te bus sekanti:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
Seredomis:
savo praeitimi, jos nepagri
Nuo 9 ryto iki 12 dienų
Paskaitą ruošia Lietuvių siimčiau. Gaila, kad as ne- ternational Institute, 190 1—Joe Anthony radio
stai gėdindamasis, ir nebe
galiu
taip
toli
iš
anksto
tikBeacon
St.,
Bostone,
teleorkestrą.
Darbininkų Draugijos 21
447 Broadway
sidomi Lietuvos gyvenimu? ŽYMUS SVEČIAI
2—Dainos.
LIETUVIU TARPE kuopa. Užsibaigus paskai rai pasižadėti. Daugelis se fonas KE 6-1081.
SO. BOSTON. MASS.
Teismas atsakė: Kaltas ir
3— Magdutės Pasaka.
tai Įvyks eilinis tos kuopos nato narių gyvena taip toli
paaiškino, kad kaltas yra Šį sekmadieni adv. Jono narių susirinkimas. Ypač nuo Washingtono. kad jie
Po programos prašome
Kaip
Susitaupė
$1,800
savaitės
gale
nevažiuoja
na

tas, kas nutraukė ryšius, ir Grigaliaus pagerbimo ban kuopos nariai turėtų ateiti
parašyti laiškelį ar atvirutę Tel. AV 2-4026
nekaltas—kas nenutraukė. kete L. P. Draugijos svetai išklausyti paskaitos ir daly mo. Todėl dažnai mes tu
į stotį WBMS, Lithuanian
Dr. John Repshis
Šis paaiškinimas tinka vi nėje dalyvaus žvmųs sve vauti susirinkime, nes jau rime labai svarbius pasita- Dėl sutaupymo L. P. prOgram> 35 Court St., BosLIETUVIS GYDYTOJAS
siems atsakvmams.
čiai.
Bus gubernatorius išėjo iš spaudo: nailla, rimus savaitės gale. ir aš Diaugijai -.1,800, apie ką ton, Mass., o biznio reika.j
J
&
dabar
negaliu
pasakvti,
kas
Kelehyje
buvo
užsiminj
a
įg
ra
šykit
ofiso
adresu:
Paul A. Dever. miesto ma
Valandos: 2-4 ir 6-8
2. Ar kaltas Lietuvis joras John B. Hynes. sena LDD žurnalo “Darbo nu bus man skilia. Jei tams ta ir adv. J. Grigaliaus vė- 599 E. Broadway, So. Bos
Nedėliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto
Emigrantas,, jei jis nejaučia torius John E. Povvers, dis- meris. kuris susirinkime bus tos man parašytumėte apie liau paaiškinta, p. A. Chap- ton 27, Mass.
495 COLUMBIA ROAD
solidarumo nei tolerancijos trikto prokuroras W. J. Fo- nariams išdalintas.
mėnesį iš anksto, gal aš ga- lik mus informuoja sekan
Steponas Minkus.
arti Upham’s Corner
savam tautiečiui, ir dažnai ley. teisėjas Wm. H. Lynch. PASTABA. — Pereitame lėčiau duoti geresni atsaky- čiai :
DORCHESTER, MASS.
puoselėja jam neapykantą P. J. MacDonough ir eilė .“Keleivio numery buvo pra- mą.
PARSIDUODA Už $4,600
Pirm.
adv.
J.
Grigalius
tik todėl, kad jųdviejų pa kitų miesto ir valstijos par- nešta, kad čia paminėta pa- Prašau priimti mano nuosako tiesą, kad tas reika- Trijų šeimynų namas, geroj
žiūros bent kiek nesutam eigunų. Tikimasi
skaita' jyyKS_
Įvyks sį
šį seKmaaieni,
sekmadienį, siiuzią
širdžią padėką
imasi svečių ir skaita
paueną už
uz tamstų
tankių Jas buVQ atlikta? rieš
padėtyje iš vidaus ir iš lauko,
pa?
DR. D. PILKA
iš Washingtono
ono. jei jiems balandžio 15 d., bet tą die- laišką, kurį as labai daug -^į.
nepaaiškino viso 3-4-4 kambariai su maudynėA
L -llt OC
i\aivac.
jų pareigu leis ištrukti i# ną Įvyksta Mass. valstijos įvertinu.”
, reikalo. Ginčas dėl mokė- mis’ šiltas vantluo ir baltos sin- .. Ofiso Valandos: nao 1 iU I
3. Ar kaltas L. E., pir sostinės. Bostono
šsiaaynaL Ren3»tono lietuviai klubu
’kos kiekvienai šeimynai,
klubų atstovu
atstovų posėdis toj Legionieriai tikisi, kad jimo architektui sutartos :
Ir nao 7 IH I
li
moj eilėj tremtinys, jei jis gausiai susirinks pagerbti pat svetainėj, todėl paskai-tą dieną senatorius Lodge
dų ateina $833 per metus. Dėl
546 BROADWAY
jo reikalaujamos sumos ei
išdidžiai ir su panieka ver jauną musų veikėją.
jta nukeliama Į balandžio dalyvaus Lietuvių Dienoje na jau nuo sausio 20 d. platesnių informacijų kreipki
ao. BOSTON, MASS.
tina visa, ką rado Ameri
ir pasakys kalbą, kuri bus 1950 metų. Tada W. J. į tės pas A. J. Kupstis, 559 East Telefonas: SOUth Boston 1SSO
i 22 dieną.
(15)
koj ir tuščiais pagyrais vai Vakarienėj bus geras orreikšminga ne tik visiems Galvin atsiuntė klubui bilą Broadway, So. Boston.
•
Kvieslys
zduoja nustotą gyvenimą? kestras. Pradžia 5 vai. va
lietuviams, bet ir Lietuvai. ir sakė, kad jis nori gauti
Ats.: Kaltas.
kare. Dalyvauja daug sve
Geriausia vaikams dovana —
A. J. NAMAKSY
8'/ nuo visų klubo padary
Grižo iš Floridos
4. Ar kaltas L. E., jei jis čių iš kitų Mass. kolonijų.
tų išlaidų pertaisant namą.
REAL ESTATE * INSURANCE
Lankėsi Redakcijoj
pernelyg lengva ranka nu
(Bendrasis
kontraktas,
ka

Musų kaimynai draugai
-------ėjo palaidais keliais (neat
409 W. Broadway
$218 LIETUVIŲ
SOUTH BOSTON. MASS
Aleknos jau grįžo iš Flori- Praeitą penktadienį mu- nalizacija, šildymas, elek
sakingai giliauja, pameta
KULTŪRAI REMTI dos po keturių mėnesių žie- sų įstaigoj lankėsi senas tros Įvedimas, vėdinimo sisOffice Tel. SOboston 8-0948
šeimą, nesirūpina vaikais ir
Km. $7 ORIOLE STREET
mos poilsio. Atrodo puikiai, musų laikraščio skaitytojas temos įvedimas, šaldytuvai, j
tt.), tuo paskleisdamas ne
Wont Roibury, MsseKaina: Amerikoje 83.00: kitur—$3.50
Praeitą
sekmadienį
“
tei

Tel. PArkway 7-0402-M.
------------------------- ir rėmėjas, drg. T. Baltulio- insuliacija, įi engimai, bal-j
palankią opiniją apie lietu
Pinigus Ir užsakymus siuskite:
siant” lietuvi išeivi klausy
EGLUTt, P. O. Box 22,
nis iš Exeter, N. H. Svečias.
^-)
vius?
Mantella Statton, Brockton 68, Mass.
Joe-Anthony Orkestrą
tojai
municipalinei
svetai

Ats.: Kaltas.
atsinaujino laikia.-ti ir pali- Pasiteiravus pas kitus ar- — Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
Socialistu Bankete
Bausmė: Kas. iš nuteistų nėj sudėjo 218 dolerių aukų
ko “Tėvo reikalams vieną chitektus, pasirodė, kad jie
VAISTAS “AZIVA”
jų, šiais metais sumokės kultūrai remti. Visuomeni
Dr. J. C. Seymour
dolerį.
Ačiū.
gavo
darbą
ima
10'7
1
—
Vaistas
nuo
nudegimo
ir
bent vieną doleri lietuvių nį teismą rengė Lietuvių Metiniame socialistų ban
(LANDŽIUS)
———————
nuo “general contract” ir
nuo nušutimo vandeniu.
kultūros reikalams (per Kultūros Rėmėjai Bostone. kete. gegužės 6 d. Lietuvių
Lietuvis
Gydytojas ir Chirurgas
9'
už kitus pertaisymo 2—_Vaistas nuo atdarų žaizdų
Kultūros Rėmėjų Ratelį) Aukos buvo renkamos išda Piliečių Draugijos puikioj KIEK VERTA
Vartoja vėliausios konstrukicijos
MOTERS MEILE? darbus’, o už perkamus bal- _mos’ti“*
bus išteisintu (prokuroras linant visiems dalyviams svetainėj, grieš klubo, JoeX-RAY Aparatą
_____
dus nieko neima. Pasire- ^_Akiųvaistas.
vokelius, į kuriuos aukoto Anthony orkestrą, kurią
Pritaiko Akinius
siūlė 12 dolerių).
aukščiausias tniant tuo A. (haplik ii 4—Vaistas nuo kojų niežėjijai įdėjo savo auką ir pa Bostono lietuviai gerai žino Valstybės
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
5. Ar kaltas L. E., jei jis tys užrašė, kas ir kiek au ir mėgsta. Bus ir meninė teismas užtvirtino Patasko pradėjo reikalauti, kad ar- mo, pirštams, tarpupirštėms ir
534 BROADWAY,
chitektas savo kainą suma- papirštėms.
nepalaikė tautinės kultū koja.
programa, o šeimininkės laimėjimą
SO. BOSTON, MASS.
ros?
telkiasi, kad viešnios ir sve Praeitais metais aukštes žintų, nes, sakė, tokios kai- 5—Vaistas nuo galvos niežėmnv
Ats.: Kaltas.
čiai nebadautų. Laikas įsi niame teisme Pataskas už nos jis, kaipo iždininkas, jimo.
nemokės.
Tuo
reikalu
aiš6
—
Vaistas
nuo
kosulio.
Greit
ĮJĮC.
iv T
6. Ar kaltas L. E., jei jis ATSIDARO ARKLIU
gyti tikėtą.
vedė bylą prieš Judeiki už
Tremont SL, Kimbal Building
LENKTYNIŲ
SEZONAS
18
kinimasis
ėjo
per
visus
mepa^bst
’
neįkvėpė savo vaikams nei
žmonos meilės pavogimą.
Kambarys 205
7—Vaistas nuo inkstų skau
pagarbos nei meilės savo
priteisė Pataskui *-us. Dar siu metų sausio dėjimo.
BOSTON. Tel. LA 3-2371
“
Jury
”
Suffolk Dovvns arklių TMD Metinis Susirinkimas $4,020. Judeikio advokatai mėnesį ižd. A. Chaplik saarba: SO 6-2044-J •
taulai ir josios kultūrai?
Reikalaukite šitų vaistų pa- SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
lenktynių laukas balandžio
Ats.: Kaltas.
—Weinstein ir O Leary— Le, kad jis geriau rezignuos žym-teis numeriais. Kaina už
IR NERVŲ LIGŲ
23
d.
pradeda
naują,
jau!
Tėvvnės
Mvlėtojų
Drau7. Ar kaltas L. E., jei jis
Darn Kraujo Patikrinimą Sontoekol
apeliavo
į aukštesnįjį- teispavo
___
_ t __
vietos, kaip mokės kiekvieną numerį $1.00. PiniJei Reikia, Duoda Pencillino
Lenktynės;gijos Bostono skyriaus na- mą reikalaudami panaikin- architekto reikalaujamą SU- gajt čekis ar money orderis iš
nepakankamai rėmė savo 17-tą sezoną.
VALANDOS:
tėvų krašto laisvinimo rei tęsis per 60 dienų, po 8 rių metinis susirinkimas ti tą sprendimą.
Pagaliau architektas kalno. Adresuokit:
(51-1)
Nuo 9 iki 6 kasdien,
lenktynes kasdien. Pačia- Įvyksta sekmadienį, balanšventadieniais uždaryta.
sutiko savo kainą sumažinti
kalą?
Joseph Machinskas
me
lauke
padaryta
daug
vidžio
15
d..
2
vai.
po
pietų,
295
Silver
Street
Advokatas Shallna atsto- įr klubui tuo budu buvo su
Ats.: Kaltas.
BOR1S BEVERAGE CO.
South Boston 27, Mass.
šokių
pagerinimų,
apie
lauSandaros
svetainėj.
124
F
vavo
Pataską aukštesniame taupyta pinigų.
8. Ar kaltas L. E., jei jis
nesudarė emigracijoje ben- Lą prisodinta gėlių, įtaikyti St., So. Bostone. \ isi na- ir aukščiausiame teisme,
220 E Street, South Boston
kur penki teisėjai išklauso
dros ir visuotinės lietuviš- suoliukai lankytojų patogu- liai kiiečiami dalyvauti.
APSIDRAUSK NUO
Pristato toniką, vyną ir viaoValdyba.
ir sprendžia apeliuotas by Dorchesterio L. Piliečių
LIGOS IR NELAIMĖS <ios rūšies alų baliams, vesta
kos organizacijose Jungti mui.
Klubo Narių Mitingas
las. Vyriausias teisė as Qua
nėse Amerikos Valstybėse?
(-)
Už $12 per metus gausi ligoje lėms į namus ir sales.
parašė sprendimą patvirtin
Ats.: Nekaltas, nes tokia
$25 pašalpos savaitei
Savininkas:
Dorchesterio Lietuvių Pi
damas Patasko laimėjimą.
organizacija yra sudaryta
JUOZAS ARLAUSKAS
liečių Klubo narių susirin Visais insurance reikalais
ALT’os ir BALF’o formoje.
kreipkitės
į:
(n35)
Telephone: SO 8-3141
kimas Įvyks balandžio 13
9. Ar kaltas L. E., jei jis
arba
namuose, 1650 Columbia
dorchestere bus
d., penktadienį, 8 vai. va
BRONIS KONTRIM
nedalyvauja nei esamose
Rr.,
So.
Bostone, Tel. SO 8ŠAUNI WHIST PARĖ karo, savame name. Visi
598 East Broadway
lietuviškose organizacijose?
2414.
South Boston, Mass.
nariai prašomi dalyvauti.
Y
Ats.: Kaltas.
Tel.
SO
8-1761
ir
SO
8-2483
Dorchesterio Moterų Klu
Valdyba.
Bausmė—prokuroro pa
LITHUANIAN
4
bas rengia puikią whist
siūlyta—skirti vienus metus
FURNITURE CO.
party šį šeštadienį, balan
Lietuviška
Aptieka
CHARLES
laiko pasitaisyti tose srity
APDRAUSTI
džio 14 d., Dorchesterio L.
SPORTSWEAR
PERKRAUS
se, kuriose pripažintas kal
Savininkas H. CABIT
P. Klubo patalpose, 1,810
TYTOJ AI
(Sav.
A.
Krasnakeviėios)
tu.
ATSIDARO PIRMADIENI APR.23
Dorchester Avė.
Pradžia Priima užsakymus vyriškų ir
(Inaured
100 Dorchester Street
10. Ar kaltas L. E., jei
Moven)
moteriškų rūbų: ausiaustų (top7
vai.
vakaro.
60 Įdomių Lenktynių Dienų—April 23 iki
SOUTH BOSTON
coats and overeoats), kostiumų
jis vengia amerikinės visuo
Perkraustom
(suits), sijonų Iskirts), kelnių
June 30—8 Lenktynės kasdien ir Turf Reisai
Td. SO 8-4149
čia pat ir į to-1
Parengime bus gei-ų do (pante and slaeks) ir kitokių.
menės
nedalyvauja ame
Hmaa vietaa.
Kreiptis:
ARKLIAI STOJA 2 VAL. DVIGI BI UŽSIDARO 1:48
Turim
visokių
vaistų.
Siunčiam
vanų ir gardžių užkandžių.
rikinėse organizacijose ir
net
Europon.
Kalbam
lietuviš

515
Washington
Street
8*ugi priežiūra, kaina prieinama
Orandstand jž.ansra $1.00 su taksais. MTA iš Rostorio
kai. Patarnavimas mandagus;
Kviečiame visus ateiti sma
Rooms 721-722
pertat neišnaudoja dėkin
S26 BROADWAY,
ir basai iš visų apielinkių tiesiai j lenktynių lauką
kainos nebrangios. Gyvename
Rostna. Mas*.
giai laiką praleisti.
gos progos Lietuvos bylai
Telefonas HA 6-9839
čia jau 20 metų.
St). BOSTON, MASS.
Komitetas.
Tai.
SOath
Boaton 8-4611
populiarinti?
1
ta ,
rvuc. .
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