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Korėjos Sostinės Seoulo
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IRANO ARIMU A MALŠINA NERAMUMUS

Atskiro Numerio
Kaina 7 Centai

46 METAI

Ruoškimės Iš Pagrindą Daužyt
Sovietą Galybės Centrus

JT Jėgos Pasitraukė prie Han Upės; Kiniečių Nuostoliai
Siekia nuo 45,000 iki 70,000 Vyrų; Valstybės Sek
retorius Dean Acheson Aiškina, Kodėl Susilai
koma nuo Karo Išplėtimo; Seoulas Bus Gi

Taip Sako Prezidentas Trumanas; Siūlo Ginklavimosi
Biudžetą Ateinantiems Metams $60,679,414,690 Su
moje; 3,472,000 Vyrų Ginkluotose Pajėgose;
Sako, Sovietų Valdonai Stumia Pasaulį į

namas, Sako Gen. Van Fleet

Visuotiną Karą

Prezidentas Trumanas šį
Praeitos savaitės gale sustiprinta; Maskvos agreCechai Areštavo
pirmadienį pasiūlė kongre
Jungtinių Tautų jėgos Ko- sija panaudojant satelitų
Amerikos Žurnalistą sui ateinantiems metams
rėjoj pasitraukė pne Seou- armijas paaiškėjo visam pa
ginklavimosi biudžetą virš
lo, Korėjos sostinės, ir pne šauliui ir Maskvai sunkiau
Čechoslovakijos
komunis

60 bilionų dolerių sumoje.
Han upės. Kiniečių kariuo- bus tą patį puolimo būdą
tinė vyriausybė paskelbė, Prezidentas savo paaiškini
menė atsargiai stumiasi pir- panaudoti kitur,
kad ji įsakiusi areštuoti muose sako, kad laisvasis
myn ir ties Korėjos sostine
Tame pat prekybos rūmų
Amerikos Associated Press pasaulis turi būti pasiruo
laukiama smarkių musių, suvažiavime kalbėjo senabiuro vedėją Prahoje, Mr. šęs atremti Sovietų puolimą
kurie gali prasidėti bet ku- torius Robert A. Taft. Jis
Irane neramu. Riaušininkai pietiniame Ira ie vietomis išdaužė aliejaus kasyklų įrenOatis, už nedraugingą Če ir, jei Maskva drįstų pradė
rią valandą. Korėjos fron- siūlė pabandyti vykdyti ge
gimus.
Vyriausybė pasiuntė kariuomenę tvarkai atstatyti. Kairėj matosi, kaip
choslovakijos
valstybei vei ti karą, tai turime būti pa
to vadas gen. James Van nerolo MacArthuro planą—i
tankas “tvarką daro,“ o dešinėj gen. Azzilo’-lah Kamai vadovauja tai tvarkos darymo
klą, už rankiojimą ir plati siruošę sprendžiamai dau
P leet sako, kad Seoulas bus daužyti Mandžurijos bazes
armijai.
nimą
slaptų žinių ir už pla žyti Sovietų galybės cen
ginamas, bet jeigu priešas.ir Kinijos susisiekimo ke-i______________________
tinimą Čechoslovakiją šmei trus. Ateinančiais metais
prasilaužtų per frontą, tai liūs, blokuoti jos pakraš- p * I •
žiančių
žinių užsieniuose. Amerikos ginkluotose pajė
Amerika Išpirko
Balsuotojai Pritaria
dėl Seoulo miesto
nebūtų čius, mesti prieš ją kinų na- *08011110LfOUg
Oatis padėtas į gose turėtų būti 3,472,000
Vogeler’io Laisvę
aukojama daug
kraujo, cionalistų armiją iš Formo- Vdidžios Tarnautojų
Bevan’o Politikai Žurnalistas
kalėjimą
ir
bus teisiamas. vyrų. Iš to skaičiaus armiFronto vadas yra
tikras, zos ir kartu, jis siūlė sumakad JT jėgoms pasiseks su žinti išlaidas ginklavimosi Prezidento Trumano prieš Prieš 17 mėnesių Vengri Aneurin Bevan, kairiųjų Prieš tai cechų policija joj butų 1,531,000 vyrų, kagniuždyti bolševikų puoli reikalams bent 20 bilionų 4 metus įsakytas federali- jos bolševikai areštavo ame darbiečių vadas, pasitrau areštavo keturius -cechus*ro laivyne ir marinuose—
mą, juo labiau, khd iki šio- dolerių ir sumažinti gink- nės valdžios tarnautojų lo- rikietį biznierių, Robert A. kęs iš vyriausybės, praeitą tarnautojus iš Associated! 790,000 ir karo aviacijoj—
lei, per 8 dienas smarkių luotas jėgas puse miliono jalumo patikrinimas yra Vogeler, telefonų kompani sekmadienį dideliame mi Press biuro Prahoje ir, ma-1959,000 vyrų. Reikia pamusių, kiniečių nuostoliai vyrų.
vykdomas. Lojalumo tikri- jos atstovą tame krašte ir jį tinge Ebbw Vale miestely- tomai, tuos areštuotus tar- greitinti organizuotų rez'erjau siekia apie 70,000 vyrų. į
--------------------------nimo komisija praneša, kad
kaipo ątipą kalėti -IX} Valijos anglių kasyklų nautoius privers liudyti vy 'Paruošimą.
Komunistai turi fronte ne Į^dįfiH Lubos
ji pasiūliusi atstatyti iš vie 15 metų. Už Vogelerio pa srityje, aiškino balsuoto prieš areštuotąjį amerikie- Biudžete numatyta išiaimažiau, kaip 600,000 vyrų,
M 7,«^.»*tos 530 tarnautojus dėl ju leidimą komunistai reikala jams savo politiką. Jis sa tį. Amerikos spauda sako, dų įvairiems naujiesiems
iš kurių didžioji dalis jau
Jautienai
neištikimybės konstitucijai* vo atlyginimo ir praeitą sa kė, kad pasitraukusieji iš kad čechoslovakijos komu- ginklams. Tarp kitų dalybuvo mesta į mūšį, o kita
7*7 '
.
; 3,000 tarnautojų, pradėjus vaitę, kada jiems buvo pri valdžios kairieji vadai ne nistai bandys šantažuoti kų numatoma statyti didielaikoma atsargoje.
į . Piaeitą šeštadienį ?y-i tikrinti jų ištikimybę, patys pažintas atlyginimas, jie R. nori griauti Darbo Partijos Ameriką ir už areštuotojo ji orlaivių nešiotojai, atomiPirmieji bolševikų bandy- 113US^e. PąskeĮbė
kainų pasitraukė iš tarnybos. 232 A. Vogelerį paleido.
ir parlamente nebalsuos žurnalisto laisvę išsiderėti ne energija varomi submaUž
neteisingai
nuteisto
mai prisiartinti prie Seoulo!. ,38 jautienai mėsai ir; tarnautojai apeliavo komiprieš Darbo Partijos vyriau sau ką nors iš Amerikos. rinai ir k.
buvo sulaikyti smarkia Ali- i83. Palaipsniui jautienos j sjjos sprendimą ir aukštes- amerikiečio paleidimą ven sybę, bet jis sakosi negalė
antu artilerijos ugnimi, ka- *ainas sumažinti po 8 ir 9 ng jnstancija rado juos ne- giu komunistai išsiderėjo: jęs pritarti tos vyriausybės
STREIKO SUSIRĖMIME
ro laivų kanuolėmis ir lėk-*c.entus svarVL
Lubos Jve"įkaltus, o 308 tarnautojai^™?11“^™.-1
TRYS ŽMONĖS SUŽEISTI
vedamai politikai, ypač ne Tyrinėja Generolo
tuvu puolimais.
damos skerdyklose ir krau- buvo atleistL K viso Ioja. išvežtąVengruos turtą, ku- pritaręs socialinių išlaidų
M’Arthur Atleidimą Nuo balandžio 1 d. apie
Valstybės sekretorius tUVėSt' Parrtnvmejamai mė-|,umo tikrinimo komisija tu- namerikiečiai laike savo
mažinimui.
Dean Acheson šį pirmaeile-sa\>.... . ,
, , įėjo patikrinti 15,208 tar- Rimoje (čia turima ga voje Aneurin Bevan pranašau-į Senato jungtinė (karo ir 40,000 tekstilės darbininkų
nj kalbėjo prekybos rūmų .
P,rkhal. »ko’?ad i nautojus, bet kol kas spėjo
'Step™ kanma) les . ja, kad Anglijoj greitu lai
streikuoja pietinėse valsti
užsienių
reikalų)
komisija
39 metiniame suvažiavime;ka,.™» luboa pagln’dy*.‘J«°- patikrinti tiktai 9,166 tar-1a«da'^>
k°"8“- ku kils nedarbas, nes dėl
jose. Wake Forest, N. C.,
IVashingtone ir sakė, kad d?J!
rcgul'u0Ja' nautojy ištikimybę.
latus New Wke lr Cle'e’ Amerikos didelio žaliavų šį ketvirtadienį pradeda ty prie vienos dirbtuvės balan
landė; panaikinti draudimą pirkimo atsargai Anglijos! rinėti generolo MacArthuro džio 27 d. įvyko susišaudy
.
ma tiktai jautienos kaina,
Amerikos vyriausybe
ven,
.
•
vi
-------------------Amerikos piliečiams lanky pramonei pradės trukti ža atleidimo aplinkybes ir mas tarp streikuojančių
į.
,
. bet gyvuliu kainos palieka
gia išpiešti Korėjos karą j laisvos
** ir jeigu gyvulių
H kai- Darbininkai Baigė
tis Vengrijoje ir pakeisti liavų ir daugelis dirbtuvių Amerikos Tolimųjų Rytų darbininkų ir streiklaužių iš
Azijos kontinentą ir sakė,
politiką. Komisijoj pirmuo dirbtuvės. Susišaudyme trys
kad bus siekiama laikytis |
kils’tuoj.ats-«pa'
2 Mėnesių Boikotą “Amerikos Balso” praneši turės užsidaryti. Balsuoto ju
liudininku bus gen. Mac žmonės sužeisti, jų tarpe
mų vengrų kalba vilnių il jai A. Bevan pranešimui
gunda mėsą pardavinėti ne
______
Arthur, o paskui liudys ad Jim Rankin, “Raleigh News
Jei Korėjoj karas^iplS ValdŽios nustatytomis kai’ United
Labor
Policy gumą.
pritarė.
ministracijos
atstovai. Ir and Observer” reporteris.
ir virs piauliniu karu, at- nomiS’ b«t nelegalisko tur- Committee, unijų sudalytas Amerika sutiko mokėti
generolas MacArthur ir ad Susišaudymas įvyko po to,
sakomybė už tai kris ant;§auS aukstesnemis kaino- dennti darbininkų politinę šantažo (blackmail) užmo
ministracija jau turi paruo kai policija ištraukė savo
12
GELŽKELIEČIŲ
agresingojo bolševizmo, o mIf. . . .
.
.
. . 1 veikią, nutarė giąžinti savo kestį, kad išlaisvinus vieną
PABĖGO IŠ LENKIJOS šę daugybę dokumentų. Ty
ne ant musu
Kainų lubos jauuenai įve- atstovus į visas mobilizaci- savo pilietį iš bolševikiško
apsaugą nuo dirbtuvės.
rinėjimo rezultatai ir kai
kalėjimo.
Praeitą
šeštadie

Valstybės "sekretorius sa-'<lan?0S PalaiP8nįui. ir iki jos ir ūkio priežiūros ištai
Dvylika lenkų gelžkelie kurie dokumentai bus skel Nuteistas Kalėti 105 Metus
kė. kad Korėja nėra vienin- spahų '
P kal"os bus.«?8- 18 kun« vasano 16 d. nį paleistas iš kalėjimo R.
čių
gudriai apgavo komu biami viešai.
teiė vieta, kur Sovietai ban- numuštos po 8 ar 9 centus.v,si atstovai buvo atsaukt., A. Vogeler atvyko į Vieną, nistinę policiją ir atvyko į
Gen. MacArthur praeitą
do veržtis. Jei mes mesi- sva™E.. Veliau vyriausybe Savo paaiškinime darbi- iš kur jis parvyko Ameri Belgiją su dviem garve -avaitę buvo nuvykęs į Chi- Kanadietis Renė Vaillant,
ri i
••!keta išleisti patvarkymus ninku politinis komitetą^ kon.
29 metų vyras iš Montrea
žiais. Tie gelžkeliečiai pa cagą, kur ketvirtadienį mie lio, teismo pasmerktas ka
vXeną riėu m^aiX>!dŽl aVien0S "
kad administracijos
sinaudojo
susirašinėjimu sto gyventojai jam sumose lėti 105 metus už mergai
laikomos Sovietų Kurijos kainų “gui“"™™laikysena link darbininkų Australijos Liberalai
Išlaikė Valdžią tarp Lenkijos gelžkelių vir labai iškilmingą pasitikimą.
čių prievartavimą. Be to.
jėgos gali pulti kur nors ki-Gra>.no
pasikeitė, o tode nebera
Praeitą šeštadienį generolas teismas jam priteisė įkirsti
šininkų
su
Belgijos
garve

prasmės boikotą tęsti. Bet Australijoj praeitą šešta
tur. Musų tikslas Korėjoj,
Pasodintas Kalėj i man j r dabar dar darbininkų at dienį įvyko parlamento rin žių dirbtuve, kuri pasižadė dalyvavo New Yorke loja 16 bizūnų. Jo brolis Oliver
yra sulaikyti bolševikų agkritiškaivedamą
vertina ūkio
ad- kimai. 1949 metais libera jo pataisyti du sugedusius lumo parade, o šį pirmadie nuteistas kalėti 65 metus už
□'’agr^n'a^nėans^oka'
22 metp studentas 8 Co’ stovai
-inistracijos
garvežius. Gelžkeliečiai pa nį jis, jo žmona ir sūnūs
lai ir farmeriai susijungę sidirbo patys užsienių pa-'lankėsi jo žmonos gimtąją tokius pat prasižengimus.
kad agresija neapsimoka. ,
b
Ohio, Robert T
litika
laimėjo rinkimus prieš Dar sus, patys užsidėjo vizas ir me mieste, Murfresboro. Teisme buvo įrodyta, kad
Amerika non, kad Korėjos.napa5a „rezirfen.“
, Gaudlitz, parašė prezidenbo Partijos vyriausybę ir tu su dviem garvežiais išva Tenn. Ten irgi gyventojai broliai Vaillant papildę 66
konfliktas neissiplėstų
neimlėlesni n t . Trumanui laišką ir gra1:7 protu
rėjo daugumą žemuosiuose žiavo iš Lenkijos per Vo labai širdingai pasitiko gar seksualinius kriminalus.
kad korėjoj butų atstatyta
.
jcj « M
14,000 UZ GROTU
taika, kur. garantuos, kad
,.paJlwl‘yti sav0
REIKALUI KILUS rūmuose, bet senate jie bu kietiją į Belgiją. Jie kelia sųjį generolą.
Kiek Vandens Suvartojama
vo mažumoje. Kad gavus vo 17 dienų Vokietijos gelžtokie puolimai daugiau ten
nosį” Columbus, Ohio, mie FBI viršininkas pranešė daugumą ir senate liberalų
Amerikos žmonės pernai
nepasikartos
ste. Už grasinimą šalies kongresui, kad, jei kiltų ka vyriausybė ir paskelbė rin keliais, juos tikrino ir len KUR YRA KINŲ
kasdien suvartojo po 170,Priešinimasis Korėjoj jau
kiška, ir rusiška, ir vokiška
000,000,000
galionų van
MAO
TSE-TUNG?
davė kai kurios naudos lai-Ui p“ vis* krašU> rei* kimus.
bolševikų policija, bet pra
dens, arba kiekvienam žmo
svajam pasauliui. Ta nau' 1
3 • 1 kėtų internuoti ne mažiau, Dar nepilni balsavimų leido.
du
-m
tokia*
Rnlšpviku
ao
,
..
sl
P
ei
e
E
kaip
14,000
asmenų,
įtartų
gui
dienai išėjo po 1,100
Nuo
šių
metų
sausio
26
daviniai rodo, kad libera
da yra tokia: Bolševikų ag
d. Kinijos komunistų vy galionų. Tiek vandens su
neištikimybėje kraštui. Jei lai ir farmeriai gavę daugu
resija Korėjoj nepavyko ir
•_Tarnautojų
Skaičius
riausias bosas, Mao Tse- vartojama fanuose, mies
bolševikų kitur planuojaKongresmonas Walter E. butų reikalas, tai visi nu mą ir žemuosiuose rūmuose
Tung, nėra niekur pasiro- tuose ir dirbtuvėse. Šalia
mos agresijos buvo sutruk- Brehm,
republikonas
iš žiūrėti žmonės butų suimti ir senate. Bet senate jų
dytos. Pasipriešinimas Ko- Ohio, šį pirmadienį atrastas bėgyje kelių valandų ir pa dauguma busianti gal tik Šių metų vasario mėnesio dęs viešumoje ir nėra daly- to 1,100,000,000,000 galio
vieno kito bako, o žemuo- gale federalinė valdžia tu- vavęs jokiose bolševikų iš nų vandens kasdien sunau
rėjoj parodė visam laisva- kaltas nelegališkai ėmęs iš dėti į saugią vietą,
jam pasauliui, kad reikia jo ofiso tarnautojų pinigus Aktingųjų bolševikų sa- siuose rūmuose darbiečiai rėjo pasamdytų 2,308,585 kilmėse. Iš to laikraštinin dojama elektrai gaminti.
skubėti ginkluotis, nes pa- savo politinei kampanijai rašai yra senai paruošti ir atsiėmė kelias vietas iš li- tarnautojus, arba 66,424 kai daro visokius spėlioji Tokius skaičius apie van
vartojimą paduoda
Jam gresia jiems numatytos internavi- beralų, nors daugumos iš jų tarnautojus daugiau negu j mus dėl jo galimos ligos ar dens
vojus yra didelis; kolekty (kikcbacks).
nepaveržė.
metų
pradžioje.
I
kitokio
“
priepuolio.
”
Geological
Survey.
Jmo vietos.
vinio saugumo idėja buvo 15 metų bausmė.

Plielapis Antras

Kr. 1$, Gegužės 2, 19*1

TS, SO. BOSTON
GENEROLAS EISEMIOWER AERODROME

i APŽVALGA 5
to nemažėja. Jei vienur
,. . streikas baigiasi, tai jis išLaikas bėga. Kasdieni- j.yja kitur ir frankinė pūli
niai darbai kartais ne einebeapsidirba. O kai
džia pažvelgti atgal į nuei- kur darbininkai streikuoja
tą kelią. Štai Keleivio ^°|iejkalaudami paleisti areš
tuotų sukaktuvės jau prae tuotus Hurhininlrnsf
Stroi_
darbininkus! Strei
jo, o tų sukaktuvių paminė kas, dėl diktatūros kvailu
jimą tik dabar darome. mo ir žiaurumo, virsta aiš
Sukaktuvinis “Keleivis” jau kiai politiniu.
baigiamas ruošti, jis išeis Generolas Franko dabar
dvigubai didesnis, su visa surado dar vieną pateisini
fcile straipsnių, prisiminimų. mą, kodėl Ispanijos darbi
Padidintas numeris pasiro ninkai turi kęsti skurdą. Jis
dys
jau greitu laiku.
įdomu žinoti, kas tapo išrink
sako, kad dėl to esanti kalta
ti. Beveik kiekvienas naujo
Amerika,
nes ji iš kongreso
Daugelis laikraščio drau
IR ČIA PAMELAVO
parlamento narys, lx? abejo,
gų ir organizacijų sukaktu skirtų 62 milionų dolerių
turi giminių Amerikoje.”
Nepersenai
bolševikinė
vinio numerio išleidimo pro pagalbos kol kas davusi Is
Generolas Dwight D. Eisenhower dabar lankosi Italijoj. Jis lėkė į Italiją lėktuvu ir
spauda
pasigyrė,
kad
Kau

Taigi mums ir įdomu ži
ga jau prisiuntė savo svei panijai tiktai 17 milionų
nutrauktas Augsburgo aerodrome (antras iš kairės).
ne
esąs
įkurtas
medicinos
dolerių. . . .
noti, kas tie išrinktieji, ku
kinimus ir linkėjimus.
institutas
ir
ta
proga
išgyrė
rie “be abejo turi giminių
Tikime, kad visi musų Vadinasi, surado atpirkinauja.
Tokie
atsitikimai
tarybinę
tvarką.
Amerikoje.”
Žinoma, iš
mo ožį—Ameriką. Kai gebuvo praeityje, jie pasikar- skaitytojai širdingai pasi- nerolai
ir kardinolai artina
rinktieji, kaipo Lietuvos de Vokietijoj einanti “Trem
tiks padidintąjį “Keleivio
1
tos,
tur
būt,
ir
ateityje.
tis
”
(Nr.
37)
praneša:
si
prie
liepto
galo, jiems ir
putatai, turi giminių ne to
numerį ir ras jame Įdomių
----------------------_
j Kas nors krašte turi būti
torių, bet Amerikos lietuvių
“Vytauto Didžiojo vardo
Prezidento Trumano susi- nei, kad prezidentas Tiu- vyresnis.
Jei aukščiausia skaitymų, praeities prisimi juokingi pasiteisinimai at
rodo visai protingi.
tarpe. Pavyzdžiui, yra iš universitetas Kaune nuo šių kirtimas su generolu Mac- manas, pašalindamas 5?ene- valdžia priklauso tautos nimų ir paveikslų.
rinkti šie “kilmingieji” vy metų pradžios okupantų yra Arthuiu Amerikos istorijoj lolą NlacAi.burą, tiktai pa—-rinktam kongresui ir prezix
rai: Stalinas, Josifas; Mo uždarytas. Vietoje universi nėra naujenybė. Tokių su- sekė prezidento Linkolno ir dentui, tai generolai, dargi Gromyko Keikiasi
Sviestas ar Kanuolės
lotovas, Viačeslavas; Anuš- teto veiks medicinos institu sikirtimų buvo ir praeityje prezidento Polk
pavyzj
a
bai
populiarus
ir
’
labai
kinas, Gusevas, Jefremovas, tas ir technologijos institu ir Amerikoj visada laimė- džius. Ypač įdomus yra gudrus, turi tos valdžios Praeitą savaitę Maskvos Nacių pravadyrius GoeNaujai įsteigtų institu
atstovas “didžiųjų” pasita ringas kadaise kalbėjo, kad
Kapralovas, Pisarevas, Bie- tas.
Jei ne jie yra rimuose Paryžiuje, Andriej vokiečiai darbininkai turi
tų mokskinis personalas papil davo civilės valdžios gal-prezidento Linkolno pavyz-, Klausyti.
lioninas, Čistiakovas ir pa dytas rusais, atvykusiais iš vos. Kai kam tokia pade- dys. Jis “nutildė” ir atlei-1 pašalinami.
Gromyko, pradėjo laidyti atsisakyti nuo sviesto, kad
našus. Iš viso “deputatų Maskvos ir I^ningrado.”
tis gali nepatikti, bet taip do iš pareigų labai populia-j
—
1.
S.
“jierkunus” į kitus tų pasi galėtų pasigaminti daugiau
sąraše pripeizota apie 30
yra ir, pasakysime, gerai, rų anų laikų generolą Fre-j
Kaip
paprastai
kolonijos
Goeringo “ka
tarimų dalyvius, išvadino kanuolių.
tikrai “lietuviškų” pavar
kad taip via.
mont, kurį publika aukštino!
yra
tam,
kad
į
jas
siųsti
vy

nuolės
ar
svietas
” įėjo į kas
juos
“
kanibalistiniais
advo

džių,, pavyzdžiui, SvisčioAmerikos istorikai šias ir ant rankų nešiojo, Tas Pavergtoj Lietuvoj katais” ir prikalbėjo kito dieninę kalbą ir dabar Ang
raujančios
tautos
inteligen

vas.
dienas priminė skaitančiai istorikas sako:
lijoj “kanuolių ar sviesto”
kių griežtų žodžių.
“Keleivis” mielai skelbs tų perteklius. Kad lengvai visuomenei apie praeities “Generolas Fremont buvo 10,000 Bonkų Šampano
Didieji diplomatai dabar klausimas sukėlė net mažą
tų Amerikos lietuvių pavar duotųsi išvaikyti vietos generolų susikirtimus su populiarus stabas visame krašžmonės,
šiuo
atveju
lietu
Nr.
nebežino,
ar to ruso keiks krizę darbiečių vyriausybė
Tėvynės Balsas’
des, kurie giminiuojasi su
prezidentais
ir
sako,
kad
te.
Tas
generolas
pramynė
keraŠQ;
«
Gastronomo
mų dar ilgiau klausyti, ar jerašo:
Josifu Stalinu, Molotovu vių mokslinis personalas, “Generolo MacArthuro. o ne
> Kal'.forrją ir jis buvo bu-.
'
statistikos duotam
buvo
likviduotas
ištisas
Aneurin Bevan, kairiųjų
patiems pradėti keiktis, ar
prezidento Trumano žygiai stakandidatas prezidento vie-j™^*5
Čistiakovu ir kitokiais pa
vilniečiai Nau- nusispiauti ir važiuoti na- darbiečių iškalbingas va
našiais vyrais. Siūlome at universitetas, kurį lankė e,,
----- tai. Gudrus
draugai- įspėjo pre-1
to ;} pa\0JU musų iKUIBUluturcs
"
f r- J r
...______
A št,
oov
apie
4,000
studentų.
Bolše

das, pasitraukė įš valdžios,
siliepti ir neslėpti nuo vi
sistemos pagrindą. Musų Ne- zidentj* Linkimą, kad bus labai Jiems getams yra nupirkę hiv.
suomenės savo aukštos gi vikiniai klapčiukai šią mok priklausomvbės Deklaracija, iš- Pavojinga susikirsti su tuo po apie 10,000 bonkų vien tik lomatai kalbėjo ir plepėjo nes, jo manymu, Anglija
slui skriaudą pavadino pa vą r d i n d a m a nusiskundimus puliariu generolu, arba jį kriti- šampano.”
ir pagaliau dasikalbėjo iki perdaug ginkluojasi ir perminystės.
žanga.
papi-asčiausių
keiksmų ir mažai lėšų begalės skirti
Įdomu
kas
buvo
to
šam

prieš Anglijos karalių Jurgį kuoti’ arba cenzūruoti bet ką.
pano sunaudotojai: lietu- tik betrūksta, kad Gromyko socialiam* reikalams. A.
Tretiji. šitaip sako apie karo ir ką *as generolas sako.
O VIENOK,
civilės
valdžios
viršenybę
:
’
“
Gudrus
politikieriai
tada
v
iai ar atėjūnai.
klasiškais rusų keiksmais Bevan’ą pasekė kitas dar
BUO2IŠKOS KILMĖS
Viešas Apsispren “‘Jis (karalius) siekė pada- bandė pa>;naudoti prezidento
.
užbaigtų visą tą diplomati biečių vadas, Harold Wil“Vilnis,” minėdama Ka dimo Paskelbimas
ryti karišką valdžią nepriklausu populiariu generolu ir Laukų Tręšima* iš Lėktuvų nį cirką.
son.
rolio Požėlos 55 metų gimi
į soma nuo civilinės valdžios ir tikėjosi is to sau politinės nau__
B.” nume- Mįslė yra ne rusiško dip Atrodė, kad Anglijos dar
•dargi aukštesne už ją.’ Tas
tada garsiai šaukė.! Tame pat “T.
1. B.
mo sukaktį, rašo:
Amerikos valdžia pripa iklausimas (civilės ar kariškos kad karo aike generolą? dau-jtyje Įdėta naujametinė te- lomato keiksmai, bet kitas biečių valdžia grius dėl vi
“Nedidelė lūšnelė Bardiš žino, kad Chicagoje lietu
legrama: Žeimiuose buvo dalykas. Kokiems galams dujinių nesutikimų pačioj
valdžios pirmenybė) buvo vie- £*au žino, regu prezidentas,
iuose. . . . Prieš 55 metus vių kalba leidžiama “Vil
buvo. sutarta susitikti Pan- partijoj. Vėliau betgi pa
Ginčas ;ada ėjo dėl gene- atliekami pirmieji bandy žiuje ir ten nustatyti darbų sirodė, kad pasitraukusieji
čia gimė įžymus Lietuvos re nis” yra komunistinis laik nas iš klausimų, kuris vertei
musu bočius sukurt-: naują tau- rolo Fremont vieno įsaky-' mai patręšti laukus iš lėk
voliucionierius Karorlis Po raštis.
Aš Įsitikinau, kad tą ir organizuoti naują valdy- mo panaikinti vergiją Mis- tuvų.. šiandien patvirtin tvarką didžiųjų ministerių kairieji vadai ir toliau rems
žėla.”
darbiečių
komunistinės spaudos pre
sistemą.
souri valstijoj, o preziden- tas ž. u. aviacijos planas— konferencijai, jei praktiko persitvarkiusią
Bardiškių, Diržių ir Steig- numeravimas bus prilygina mo"Jungtinių
Amerikos ValstyLinkolnas siekė tą -pa- “patręšime iš oro dvide je pasirodo, kad Maskva to vyriausybę, nors tiesioginiai
vilių kaimų ūkininkai, kaip ma priklausymui komunis ibiu konstitucija, kurios surasv- . ... .. .... , j
kios konferencijos visai ne jie nebesiima atsakomybės
.
1|mui pirmininkavo Jurgis Wash- kraštinę valstiją tada įslai- šimts kartų didesnį plotą, nori?
niekur Lietuvoje, valdė po tams.
už valdžios politiką minis
negu 1950 metais.”
60-70 hektarų žemės plotus. Yra aišku, kad valdžia, jingtonas. skelbia su nedvipras kyti unijoj ir nenustumti ją Taigi, tik žiūrėkite ir ste- Atsakymas į tą klausimą terių kabinete. Kad ir šlu
Tai buvo stambių ūkininkų norėdama įsitikinti ar ko miu aiškumu, kad Prezidentas į pietinių valstijų konfede bėkitės, kokių stebuklų ko sako esąs tas, kad reikia buodama darbiečių vyriau
kaimai, kadaise priklausę munistinė spauda Ameriko yra Vyriausias Vadas. Visi ka raciją. Todėl Linkolnas Įsa munistai Lietuvoj pridarė: “išbandyti” visas priemones sybė tikisi laikytis.
karališkiems dvarams ir ka je nėra išlaikoma ar šelpia rininkai prisiekia būti ištikimi kė generolui Fremont’ui at vilniečiais pavadinti masko konfliktui išvengti. Reikia
►<
rališkųjų ūkininkų katego ma iš Rusijos (kominformo konstitucijai, kas automatiškai šaukti savo proklamaciją liai vien tik per Naujus Me klausyti dargi nepraustabur- Ku Ką Veda?
jog prisiekiama paklus apie vergų išlaisvinimą Mis
rijai, tad jų gyvenimo sąly ar komintemo), iš tokių reiškia,
tus išgėrė 10,000 bonkų niškų Gromyko keiksmų ir
nybė Prezidento įsakymams.
gos buvo kitokios, daug laikraščių leidėjų pareika “Aiškinti kitaip ar veikti ki souri valstijoj. Generolas šampano, gi neapdirbtus užgauliojimų, kad paro Aneurin Bevan, kalbėda
lengvesnės, negu kitų Lie laus nurodyti kas yra tie taip reiškia raustis po konsti atsisakė tą padarytu Tada laukus pradėjo net iš lėk džius pasauliui, jog demo mas parlamente sakė, kad
tuvos ūkininkų. Iš šitų kai “aukotojai,” pridengti “po tucijos pamatais. Musų tarp Linkolnas išleido viešą įsa tuvų tręšti. . . .
kratijos nori taikos ir susi Anglija esanti prirakinta
kymą,
kuriuo
generolo
Fre

prie kapitalistinės Ameri
mų iškilo daug lietuvių in nų amerikonų,” “proleta tautinė politika yra nustatoma
tarimo. . . .
mont
proklamacija
buvo
x
Maskuoti Trėmimai
kos diplomatinio vežimo ir
teligentų, mat, tėvai buvo rų,” “draugų,” “XX” ar ki tautos rinktų atstovų kongrese
panaikinama,
o
vėliau
tas
turi
ginkluotis virš savo jė
ir tautos rinkto prezidento. Ta
pasiturį žmonės ir tesėjo sa tokiais slaptavardžiais.
Diktatūros Vaistai
Lietuvoje
vėl
vykdomi
populiarus
generolas
buvo
gų, nes taip esą susitarta
vo vaikus mokslinti ir leisti Turėdamas tatai prieš politika negali būti nustatoma
nauji trėmimai, šį kartą— Ispanijoj neramu. Tūks su Amerika.
atleistas
iš
savo
vietos.
armijos,
karo
laivyno
ar
karo
juos į universitetus. Ir Bar akis, aš apsisprendžiau
pagal
Stalino tančiai darbininkų streikuo Amerikoje netrūksta žmo
Tais laikais visuomenėje darbams
diškių kaimo Požėlos, iš ku “Vilnies,” kaipo komunisti aviacijos vadų. . . .”
penkmečio
planą
prie
Turk ja ir reikalauja uždarbių
rių kilo Karolis, buvo ne nio laikraščio, kuris tespau- Šitaip dėl prezidento gin ir spaudoje buvo kilusi di mėnijos ir Volgos kanalų. pakėlimo. Darbininkai su nių, kurie garsiai šaukia,
kokie nors grintelninkai, sdina raštus, tarnaujančius čo su generolu MacArthuru džiulė audra prieš prezi Tam tikslui bus “suieškota” panieka žiuri į diktatūros jog Amerikos politika esan
bet pilna žodžio prasme Rusijos imperializmui, pri pasisakė Kalifornijos Uni dentą Linkolną. Kongrese 100,000 “darbo žmonių, ” sukurtus “sindikatus,” kurie ti vedama iš socialistų val
buožės, tad ir Karolis buvo sidengusiam m ei a g i n g a versiteto politinių mokslų irgi buvo kilusi tikra aud kurių ne vienas net apšau yra korupcijos ir vagysčių domo Londono. . . .
tikras “buožvaikis.” Dabar “taikos” ir “darbo žmonių profesoriai, kurie savo laiš ra. Bet. kaip sako tas au kiamas “darbo savanoriu.” lizdai, o ne darbininkiškos Šitie kaltinimai Londone
ir Amerikoje viens kitą pa
bolševikams parupo nuslėp interesų gynimo” propagan ką pasiuntinėjo kitiems uni torius,
Pirmieji transportai jau iš organizacijos. Ispanijos dar naikina. Tikrenybėje Ang
ti šis faktas ir jie šneka, da, nuo dabar nebeprenu- versitetams ir kviečia visus “Prezidentas Linkolnas paro vežti. Kad toji trėmimo bininkų reikalavimai yra
kad jis kilęs iš “nedidelės meruoti ir aukomis nebe- istorikus pasisakyti dėl to dė visam kraštui, kad karo va akcija butų nuo visuomenės teisingi, net ir generolų ir lija ir Amerika bando vesti
ginčo.
lūšnelės.”
dai negali nustatyti politikos ir akių nuslėpta, per radio, kardinolų diktatūra tą pri sutartiną politiką, nes tik
remti.
sutartina, vieninga politika
Vienas istorikas, J. J. negali eiti prieš administracijos spaudą, susirinkimus varo pažįsta.
Toliau,
tas
laikraštis Yra gerai žinoma, kad
gali
sukelti užtenkamai sti
Perling,
primena
visuomedžiaugiasi, kad
nustatytą
politiką.
“
komunizmas, koks jis yra
ma agitacija “patiems vy
Bet į visus darbininkų rei prią jėgą prieš imperialisti
“Linkuvos rajonas praeitais pasireiškęs Rusijoje ir jos
Prezidentas Linkolnas tu ti” (faktiškai kandidatus kalavimus kruvinasis Fran nę Rusiją.
metais buvo pilnutinai suko užvaldytuose kraštuose, su svajoju.
rėjo susikirtimų ir su kitais patiekia MVD iš nepatiki ko turi tik vieną atsakymą
lektyvintas.
griauna visą esamą tvarką
Kad išvengus nesusiprati generolais ir jis visada ne mųjų tarpo), nurodant tų —policijos smurtą ir grasi Koalicijos politika randa
“štai, Karolio Požėlos var ir vietoj jos įveda didelį mų ir neaiškumų dėl galimų dviprasmiai atstovavo nuo statybų “grandioziškumą,” nimus. Jo policija areštavo priešininkų ir viename ir ki
tame krašte. Bet milžiniš
do kolūkis 1950 metais už skurdą ir didžiausią, dar iki man priekaištų ir apkaltini monę, kad civilinė valdžia
kaip kad, pav., š. m. vasa tūkstančius
“agitatorių,” ka gyventojų dauguma ir
kiekvieną darbodienį išdavė šiol
istorijoje negirdėtą, mų komunistinėje veikloje yra aukščiausioji krašto val rio mėnesį išleistame “Jau bet darbininkų streikai dėl
po 4 kilogramus javu, po 2
Amerikoje ir Anglijoje pui
darbo
žmonių pavergimą. dalyvavus, šį raštą aš pa džia, o generolai turi tiktai nimo Gretų” Nr. 2, kur
rubliu pinigais. . . .”
Komunizmo tvarkoje ge skelbiu spaudoje, kad, rei vykdyti administracijos po- LTSR Mokslų Akademijų ims. . . . Tada Maskva taps kiai žino, jog vienybė tarp
ls šių žodžiu sprendžiant'resnio gyvenimo gali tikėtis kalui atėjus, galėčiau juomi litiką. Panašiai elgėsi ir Į tikrasis narys, prof. K. Bie- uostu 5 jurų: Baltijos, Bal Amerikos ir Anglijos yra
atrodo, kad Bardiškių, Dir-1 tik tie, kurie, skleisdami neginčijamai įrodyti savo kiti prezidentai, kada iškil- liukas, gausiai iliustruota- tosios, Kaspijos, Azovo ir būtina dabartiniu laiku.
—J. D.
žiu ir Steigvilių kaimai da bolševikų melagingą propa įsitikinimą ir jo susiforma davo nuomonių skirtumas me straipsnyje “Volga-Do- Juodosios. Tai statyba, ku__________
bar sudaro Karolio Požėlos gandą, svajoja tapti komi vimo laiką.
tarp jų ir generolų.
Inas,” įrodinėja, jog tuos ir Iri mus dar labiau priartins’ Laikas užsisakyti “Kelei*
S»lr«lrh,vinie “Keleivis”

šieji tų kaimų buožės, žino
GIMINĖS
ma, senai buvo nubuožinti
Lietuviškoji bolševikinė ir savo kaulais patręšę Si
spauda, pavyzdžiui, “Vil biro dykumas. Karolis, gy
nis,” paskelbė išrinktųjų i vas būdamas, žinoma, nesi
Lietuvos Aukščiausiąją Ta tikėjo, kad jo vardu bus pa
rybą deputatų sąrašą ir to dengtas tragingas šių vieto
sąrašo antraštėje aiškina vių ūkininkų likimas ir kad
skaitytojams, kad toji ta jų darbodienis bus apmoka
ryba esanti Lietuvos “par mas grūdais ir nieko never
lamentas.” Be to, toliau tais rubliais. Tikriausioji
ironija, nes Karolis buvo
parašyta:
culturingas ir idėjinis vv•'Tikime, jog bus visiems •as.
“KILMINGŲJŲ”

Prezidentai ir Generolai
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vardo sovietiškąjį dvarą, sarais. Komisaru aš nenokur vietos žmonės eina sta-'riu būti, nes per priespaudą
lininę baudžiavą, o buvu-'kitų sau gerbūvio kurti ne

Adam D. Krumshlis.
Chicago, III.,

April 14, 1951.

Todėl prezidento Trumą-panašius

darbus

i

•,

atlikus, prie musų visų tikslo—ko- ▼io*’ kalendorių 1951

Ino susikirtimas su populia- “bus kaip pasakoj: elektra munizmo
nu
“ ■ generolu nėra nieko ars ir sės, elektra derlių ’

ELTA.

tame. Dau* informacijų ir
skaitymų. Kaine 50 centų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

JO NIEKAS NEREIKIA

Puslapis Trečias

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Brocktono Padangėje
Anądien buvau svečiuose) Pradžioje jis visą kaltę
pas Brocktono lietuvius, metė tarybai. Anot jo, koTen sužinojau daug neįtikė-dėl katalikai turi tapti matinų dalykų, kurie bus įdo- žuma, jei jie turi daugumą,
mus ir “Keleivio” skaityto- Vėliau rasė, kad rimti taryjams.
bos nariai nekalti dėl viePasirodo, kad tame “lie- nybės suardymo. O kas
tuviškame kaime” vyksta kaltas, tai “tą skaudų klautikras karas klebono prieš simą gali išrišti istorikai.”
tuos, kurie nenori aklai jo Bet dabar ir be istorikų be
klausyti ir netiki klebono dą verčia ant tremtinių. Jis
neklaidingumu. Prieš to- juos vadina svečiais patriokius klebonas kviečiasi tai- tais. Jie kalti už vienybės
kon dargi nekatalikus. Ar- suardymą. Jie parodę, kad
gi neįdomu? Katalikų ku- “lietuvybė yra tik tuščias'
nigas dėtųsi su nekatalikais, burnos burbulas ir išlauki-!
jei jie sutiktų kovoti prieš nis nudavimas.” Jie bus'
katalikus ir kai kuriuos la-, kalti, kad “jaunoji inteli-;
bai karatus katalikus, kurie gentų (karta) ir darbo!
tik turi savo nuomonę vi- žmonės bėga pas svetim-'
suomeniniais reikalais.
Jaučius,” nes “tokie viešus;
To ‘'šaltojo” karo pra-patriotizmo pavyzdžiai pa-j
džia siekia pereitų metų veikia ir nutolina jaunąją ’,
pavasario. Tada Brocktono kartą nuo musų.”

UOSTO DARBININKAI Ui MacARTHl R A

KAS SKAITO. KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

j Streikas buvo laimėtas ne
(tiek gal medžiaginiai, kiek
moraliniai, nes unija buvo
pripažinta. Tuomet per vi-

Kas Girdėt Chicagoje

j bruzdėti,

a>ir

s,

šąli

siuvėjai

jungtis,

.

didelė suma išleidžiama
švarai palaikyti, bet negali-

pradėjo £** T“r'“JO G",lu
organi-

y 1

zuotis ir jau pradžioje 1914 Kai baigdami balandžio
metu įsisteigė Amalgameitų mėnesi pažvelgiam atgal
unija, kun ligi saai dienai tai matome, kad iki šiol paįrašė labai gražų lapą Ame- vasarišku dienų tik keletą
likos darbininkų judėjimo turėjom
’
’
btnriini
i v • - • •
, .
P^himnra. lien.vt,mJa •'
sezon« ,ba>ąBalt im ore s lietuviams darni pažvelgtam atgal, tai,
rniiioC,£TrteriUV1915^mS
ra"dame "s™ažai

• na

%atiiga *

,yirkn v»ldvh»i ,»nptir'-in.
•
* i
Tt
g‘™S [“nkytojams. Negana to, kad netvarkingi eaivalai be galo teršia parkus,
hpr ir „aaina ka tik ™li
Gadina medelius krūmus',

r,ly,nes- k Parkur

metų mažai kas buvo veik- kad yra n spragų. Tur būt n;nba;
«,Usems
ta, nes tik trys siuvėjų susi- visi sutiks, kad praėjusį serinkimai buvo atlaikyti. Tik zona tuiėjo geriau pasiro- Šaunus Kunigo Paupero
pradžioje 1917 metų prasi- dyti “Žiburėlis” ir Dr. Jono Rekordas
dėjo geresnis veikimas.
.šliupo biografijai leisti ko- ~
.
Užrašu knygoj randame'«« ’
»

rinkimoUkuris i«bo Xlbent P°
«era, sureng- darė dideli šuoli pnmyn,
,ttz
v
kai čion atvyko kun. Dr.
šio mėnesi, 1917 metaisJtu koncertu- Uz ‘al kaltlntl n....
Jisai pasižymi
Jame pirmininkavo Anta-Ile!k!a n.e tų °.'^anlza?“J.1-1 dviem ypatvbėm—lietuvifnas PanlionLs o tarimu3P™sakVjeesanc,usvedte- ku patrio i2mu ir krikšėioužraėė
Teresė Cepuliutė-'J.“8' o apskritai lipiai .kąP
Jo nasidarbaLiemvių Tarybai pavyko
atpil.kimo
Uosto darbininkai kai kur iškėlė tokius plakatas, reika
a.k.wi-a
U“ Chicagos lietuvių visuo- .
•>" po-iuaiua
ui dabartine Matulioniene, j į*
;vimu jau daug atvyko ir
Į*d,<lc‘! ,va!^, Wiir pasiteisinimo oži tremtilaudami atstatyti iš vietos valstybės sekretorių Dean
kleboną,
kad
jis
leistu
Ka-L.-.A~„
1.1.1
___
_
Kiek
vėliau
218
skyriaus)
‘
daugiau atvyksta iš tremties
Acheson ir protestuodami prieš gen. MacArthuro atleidi*
...
T. .
..
, , ’fniuose, klebonas, kaip Don
taliku
pirmininku buvo Kostas Paskutini* Parengimas
klaipėdiečių ir Lietuvos
talikų Federacijos
federacijos atsto- Kiebot
išeina į kova
mą.
vams dalyvauti taryboje.) ieš tremtinius b. •jaukia:
Matuliauskas.
evangelikų. Jis su savo paPradžioje buvo labai ,.. agos lietuvių tai pe rapijonaįs atvykėlius apruBet stų metų pradžioje kle- ‘ „ieji B,.ocktono lietuviai.
Kodėl
tremti- -jau 37 metus
. klausia:
.
.
. . . ir nesijaučiu,
' daug sunkumų kriaučiams f/®minis„ sezoJias baigtas pjna butaįs> būtinomis reikbonas jau įsake tiems at- Kataliįai ir ne Katalikai: dar
nių komitetas nieko nedaro kad ‘ Keleivis ’ mane butų organizuotis, ypač Amalga- . au^° 1-u°riu Chicagos menomjs jr suranda darbus,
stovams is taiybos pasi- buskite
ali but;
trauku Kodėl tas padaiy- vė]u „ cia jis jau užmi,.jOj prieš tokį tremtinių smeiži- sugadinęs. Tik noriu paša- meitų unijai teko susidurti Civic Opera rūmuose balan- jjsaj savo žmonėms aiškina,
ms
vkfinrnpnpę
lrir&inima Vvti
kori naujai
nu mai atvykusieji ne v-en gu
United|dzi°
d. koncertu, kūno j<a(j krikščionybės esmė tai
visuomenės kiršinimą
kyti, kad
ta. niekas nepaaiškino. Tik ka(, anksčiau buv0 į ėj mą,
iš tų atstovų atšaukimo ou-,remtinius
rfeš nekatali. ir skaldymą? Nejaugi jis perdaug aštriai su mumis Garment Workers unija, programą atlikti buvo kvie” ne poteriavimas, ne giedoklebonui pritaria ar mano, apsieina, nes jie tik metai kuri buvo atgyvenusi savo!stas
Clev^ian^o Čiurlio- jįmas> ne muzikavimas, ne
do visi suprato, kad tai ne kus.
skambinimas, o artiKatalikų Federacijos nusi Žmonės skaito tokius biu- kad tai tvarkoje? Ir čia kiti yra susirišę su “Darbi- amžių, bet teko grumtis irjnies Ansamblis, koncerto
pat
pakišamas
atsakymas:
ninku,
”
o
vietiniai
kai
kusu 1WW, kuri buvo įsigalėra?no ?7?V°™enę.mo šalpos darbai.
statymas, o vieno klobono letinius, trauko pečiais ir
kaprizas. Buvo priėję dar klausia: Kas atsitiko su Jei taip butų, tai atrodytų,įrie tą laikrašti skaitė ir rė-ijusi Baltimorėj, ypač lietu- anksto apsiiuirinti to kon-i Nesenai kun. Pauperas
viu eilėse. Daugelis metų c.^° tjkietais. Skelbe, kad atsikvietė vieną daugiavaigi prie to, kad vienas Ka klebonu? Tai bloga valia kad ir su komitetu kas nors mė per 25 ar 30 metų. Da- vių
v
-------*-'* —
A
-kovos ir
- griežtas
• ♦iV.oto,
oVo«>n..j. _šeimyną.
.
_
tikietai tirpstą, Vo,
kai npavasarį
bar
senieji
nustumti
i šalį. sunkios
talikų Federacijos atstovas ir noras kiršinti ar liguistu yra r.evarkoje.
Ta šeimyna
Dalyvavęs.
tvirtino, kad jis atstovauja mas? Pats suardė vieny
pasiryžimas atsiekti tikslą sniegas. Gal taip buvo, o pirmąsias dienas praleido
Bos toniški*.
federaciją taryboje, o kle bę, o kitus kaltina ir šmei
davė gerus vaisius.
Kas ga! ir ne. Mat jei tikietai jO parapijos Salėje.
bonas aiškino, kad ne. Ži žia, agituoja žmones prieš ‘Darbininko” Išleistuvės
tais laikais nebuvo nė sva tirpo kaip sniegas, tai kam
BALT1MORE, MD.
noma, viršus buvo klebono. tremtinius! Kaip tai pava
jota, kaip apmokamos va buvo per “Margutį” taip Chicagos lietuvių tarpe
Brocktone
skelbiama
iki pas- jau eina kalbos, kad tas
Tas vyko tada, kai buvo dinti ir vertinti? Melas, de
karijos, apmokamos šven- gausiai
.....
„
Siuvėjų Unijos Jubilėjus tės, ligoje pašalpa, nemoka- j butinių dienų.
Buvo
šauktas
susirinkimas
“eretikiškaš” kunigas ma
pradėta tartis dėl Lietuvos magogija, neapykantos sė
atžymėti “Darbininko” iš
žiau, negu per du metu sa
nepriklausomybės minėji jimas!
Lietuviško darbo leistuves ir buvo parašyta, Balandžio 21 d. įvvko ma medikalė pagalba ir vie- Persilpnai Teparėmė
vo darbuotės, iš tremties at
mo.
....
t • a
ardymas! Jei ne klebonas. kad tai bus paskutinis susi- unijos patalpose sau nūs ta ligoninėse, pomirtinė mo
Po paskutinio Lietuvos ta]^ba
federacija susi. ...
kestis, senatvės pensijos ir, Artistas Stasys Pilka su kvietė daugiau lietuvių ir
T
>
•
i
banketas
ir
šokiai
atzvmeuzmo- mui- lietuviu
v * • knauciu
> • -‘218
Jo kas svarbiausia, tai žmoniš savo grupe statė scenoje ba jų naudai daugiau pasidar
nepriklausomybė
lepnklausomybes
mineji- kalMtų
jis ,o nenori. nnkimas.
. ,
. ,Kai
. kurie
. .
labai
dėl .skyriaus
i • . gyvavimo
* •
•ir ‘ veik-v kos darbo sąlygos—tas vis landžio 22 d. Sokolų salėj bavo, negu visi lietuvių Ro
mo, kuris buvo suruoštas ta o jo balsas yra “boso” bal nes
.tokio
, . buvopranešimo.
.. uzsigave
m> 3o
o- metu sukakties.
i »*• oSve- kas šiandien tapo realybe, komediją “Gyveno Kartą mos katalikų kunigai ir vie
rybos ir federacijos va»du, sas. Bet kam veidmainiau i-i
i-Tiesa, tos
iš ..Massachusetts
,•
• i daugiau
i
• . negu atsiekta per Amalgameitų Keturi Draugai.” Artistas nuoliai paimti kartu.
klebonas per šv. Kazimiero ti ir įrodinėti, kad jis labai laikrastis
....
o
....
cių
prisirinko
Laisvamanis.
Susirinki-L
J, ’ tikėtasi, vaisiu buvo uniją.
Pilka nereikalauja reko
minėjimą paskelbė, kad ka nori vienybės lietuviškame jau , įssikrauste.
,
. buvo
„ su- Kalbėtojas paprašė porai mendacijos ir jo grupė ži
talikai daugiau nedirbs darbe, kam savo keistus me buvo pasakyta labai as-!
tnų žodžių dėl slapto laik-’Įsirinko
į,.,.^^ virš 9an
pt ant minučių atsistoti ir pagerbti noma. Manyta, kad pasi
ATSISAKO ATSAKYTI
kartu su taryba. Jo žodžiai darbus prikišti kitiems?
200. p
Bet
rasčio
iskraustvmo
iš
Bos

buvo: “No more. Mes sau
greitųjų parūpinta daugiau tuos vyrus, kurie daug dir sekimas bus didelis, bet te
tono
Į
New
Yorką.
Naujai
Ponas
Visiems mįslė lieka tas,
—ir jus sau.”
užkandžių ir visi buvo tin bo musų unijoj, bet jau se buvo vidutiniškas.
atvykusieji
musų
broliai
se

nai ilsisi kapuose—Bulota. Pilka užsipelno geresnės vi
Dabar kelintą sekmadie iš kur klebonas turi tiek
kamai pavaišinti.
nuosius
kritikavo
ir
pašie

suomenės paramos.
nį klebonas muilina per pa drąsos taip akiplėšiškai
Prie svečių garbės stalo Čemeckis, Letkauskas ir
pė,
jie
sakė,
kad
“
Darbi

kitų. Visi atsisto Paminėtina, kad Chica
rapijos biuleteni parapiejie- kraipyti tiesą, kaip jis gali
sėdėjo unijos genera’.io ofi- daugelis
®
tiams akis. Jis aiškina, kad mokyti tiesos kitus, kai pats ninkas” yra darbininkų so atstovas, atvykęs iš Ver jo ir pagerbė praeities dar goj visokių parengimų me
Katalikų Federacija nori jos nepripažįsta? Lietuvių laikraštis ir jie jį remsią ir monto, drg. A. .lenkins: buotojus.
tu salėse nesivaižoma su
dirbti su kitomis srovėmis, vienybės jis niekada neno toliau. Keisti tie naujai at vietiniai — biznio agentas Baigdamas kalbėti drg. rukymu. Tai minėto paren
bet negali, nes jos neati įėjo, o skelbia, kad norėjo vykusieji žmonės, kai kada Vincas Luiza, skyriaus pir Jenkins kvietė visus laikytis gimo programoj buvo para
duoda katalikams kredito ir nori. Ar tai nepanašu i jie sakosi esą darbininkai, mininkas Jonas Stočkus, vi- broliškoj vienvbėj ir siekti šyta: “Salėje rūkyti griež
ar nesilaiko susitarimų. Kur bolševikų propagandą dėl o kai kada vienas kitą va ce-pirm. Juozas Šilanskas, tolimesnių laimėjimų. Kal tai draudžiama!” Kova su
ponais,
daktarais.
ir kaip kiti neatiduoda ka-Įtaikos? Lietuvių vienybę dina
užrašų sekretorius Vincas bėtojas tapo palydėtas kar tuo blogu papročiu yra rei
Kiek
aš
žinau,
jie
Lietuvoje
U,*oriifzA
V/'AVinfACtfk
cilJll
’
dPSMllkdumUS
be
talikams kredito, kokiuose jis suardė, atšaukdamas
Pečiulis, iždininkas Aleksas štais aplodismentais. Po to kalinga.
nebuvo
darbininkai
ir
net
jokios
priežasties
federaci

susitarimuose kiti neišlaiko
Zablackas, maršalka Vla visi linksminos iki vėlumos.
samdydavosi
tarnaites
dar

žodžio, io klebonas nenuro jos atstovus ir atsisakyda
das Balčiūnas ir Ona Ma- Šiais metais 218 skyriaus Kiek Atsieina Švarumas
bininkes.
Senieji
į
tai
atsa

mas
daugiau
su
kitais
dirb

do. Jis kalba ir rašo tik
siulionienė. Čia taipgi kar pildomoji taryba susideda
Chicagos parkų valdy|hlJ
kė,
kad
jie
susirinko
išklau

iš: V. Pladas, V. Pečiulis.
bendrai, karščiuojasi, kolio- ti, o už tai kaltina kitus,
tu
sėdėjo
seni
unijos
dar

ba paskelbę, kad parkus
kongres(> komWjoj,
jasi, kaip įkritęs Į isteriją. dargi tuos, kurie tą vienybę syti, kas atsitiko su jų laik buotojai Kostas Matuliaus J. Stočkus, V. Slavickas, A
Senika, A. Zablackas, Z lankantieji žmones pridaro atsisakė atsakvti į klausimą,
O kai palygini kelių sekma buvo sulųxlę ir stengėsi vi raščiu “Darbininku” ir vi kas su žmona.
sai
jiems
neįdomu,
kad
Gabšys, J. Šilanskis, J miestui daug nuostolių savo ar jis priklauso arba yra kadienių parapijos biuletinius, somis priemonėmis ją išlai
Programa
buvo
trumpa,
nešvarumu. Nurodo, kad
nors priklausęs komunistu
daktarai ir kitokie ponai sa
susidaro įspūdis, kad klebo kyti.
kalbėjo tik vienas generalio Skorkis, A. Zablackienė. G vasaros metu parkų valdy- partijai. Jis sako, kad alsave
vadina
darbininkais,
o
nas nelabai atmena ką ank- Dėl šių dalykų klebonas
ofiso atstovas drg. Jenkins. Džigas ir M. Kurilaitis. Biz ba turi išleisti $125,000 Šva- kydamas Į tą klausimą jis
dėl
vieno
daktaro
buvo
net
sčiau buvo parašęs ar pa- pasidarė labai garsus. Apie
kuiis trumpai apibudino nio agentas, Vincas Luiza
sakęs.
jį visi kalba. O tremtiniai paklausimas, ar jis kartais Amalgameitų unijos istori sumaniai eina savo parei lai palaikyti. Nora tokia gali pats save apkaltinti. . . .
nėra tik agronomas, o ne li
gas.
gų daktaras. O jeigu, sako, ją. Jis sakė. kad Amalga
Reporteris.
DAR GALIMA UŽSISAKYTI
tas daktaras tikrai yra tik meitų unija gimė kovos lau
tai darbininkas, kaip jis da ke, Chicagoj, 1910 metais,
“Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
LENGVAS BUDAS . ..
Geriausias ir plačiausias
bar sakosi, tai kam valkioti kur per šešius mėnesius siu
lietuviikar. angliukas,
vėjai streikavo prieš prakai
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
tą daktarišką titulą. . . .
angliškai lietuviSkas
to sunkimo sistemą, prieš
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius
Vienas is susirinkusiųjų nežmoniškas darbo sąlygas
jau siuntinėjamas. Pats laikas jį užsisakyti.
ANGLŲ KALBOS VADOVftLIS su paaiškinimu,
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukeijose angliš
kos raidės; sn žodžių linkaniute, su gramatika ir su
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nnėjns krautuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 85 CENTAL

galima prisiųsti pašto

KELEIVIS

636 East Broadtray

So. Boston 27, Mass.

HnnKimo, Kuris jvyKo sau-

pasakė, kad jis užsirašęs ir už teisę organizuotis.
“Keleivį.” Tai tas ponas, Tuo laiku Chicagos polici
kuris vadina save daktaru, ja pasižymėjo nepaprastu
pradėjo rėkti, kad tokį rei žiaurumu, ant piketų linijos
kia pašalinti iš organizaci nušovė du jaunu lietuviu,
jos.
O man atrodo kad Kazį Lažinską ir Praną Na“Keleivis” tinkamiau gali greckį.
Pralietas lietuvių
vadintis darbininkų laikraš- darbininku nekaltas krau
įčiu, iš jo gaunam vietines jas paskatino darbininkus
žinias apie musų apielinkę. dar labiau kovoti—iki ga
Aš pats “Keleivį” skaitau lui, iki pergali-

ŽODYNAS

Įsigykite Sį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da fu ištarimu, dviem da
limis.

“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė da’fcs su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius
metus ir kitos žinios.

Neįriitas 812, įriStas |14.
Gaunamas pas:

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.

DR. D. PILKA
546 Easl
So. Boaton 27,

Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 East Broadway

South Boston 27, Mass.

Puslapis Ketvirtas

KELEIVIS. SO. BOSTON
I kas fašizmas, enciklikomis
paramstytas ir krikdemiško
i policininko, su visokių
pranciškonų ir politikuo
Lietuviška taip vadinama pondentų ir mokytesnių re jančių klebonų priežiūra vi
katalikiška spauda Ameri daktorių prirašyti, bet jų somis priemonėmis kalamas
koje galutinai perėjo i vie dvasia bus nulaižyta, vie i Lietuvos piliečių galvas.
nuolių rankas. Chicagoje nos rankos nudailinta, išsi
Tai, gal jau nebetolimai
“tėvai marijonai,” o Brook laužimai iš “tėviškos” lini ateičiai, plepus ir “karin
lyne “tėvai pranciškonai” jos nebebus toleruojami ir gas” Dr. Maceina turi pa
imasi aprūpinti parapijinius nuo Kalifornijos iki Maine, ruošęs visą valdymo filosolietuvius spausdintu žodžiu J nuo Floridos iki WashingJo> samprotavi
imuose

Suvienuolinta Spauda

Nr. 18, Gegužės 2, 1951
GAUNA DAKTARO LAIPSNĮ

Ypač
“tė- tono parapijiniai lietuviai nera nieko nauja, ko nebū
pac plačiai užsimoja "te-j
vai pranciškonai” Brookly- gaus, šalia savo parapijos tų fašizme ir kai kuriose
ne, kur jie Bushwick gatvė-j “tėvų,” tik vieno centro ap- popiežiaus enciklikose. Bol
je Įkūrė dideli vienuolyną robuotą dvasišką peną.
ševikai valdo “vardan dar
ii prie jo didelę. moderniš-Į Koks bus tas dvasiškas bininkų klasės,” bet valdo
ką spaustuvę. Ten pranciš-. penas? Bus toks, kokie yra “susipratusios”
mažumos
konai vienuoliai leis: “Dar-(“tėvai” praeiškonai ir ma smurtu. Fašizmas valdė ir
tininką.” “Ateiti.” “Šv. rijonai, kurie pasiėmė “naš- kai kur dabar valdo “var
Pranciškaus Varpeli,” “Ai- tą” spaudą leisti. Svietiš- dan visos tautos,” bet valdo
dus” ir kitus periodinius kieji redaktoriai ir kores- “susipratusios”
mažumos
leidinius. Bus leidžiamos pondentai, kurie bus kvie- smurtu. Maceina siūlo val[čiami dalyvauti spaudos
ir knygos.
“varoan katalikiškos
Kaip matome “tėvai, talkoje, bus laikomi už pa-j tautos daugumos,” bet val
Gen. MacArthur Hawajų Universitete gavo garbės, dak
kurie nėra jokie tėvai, siū vadžio ir turės vadovautis dymo “naštą” jis nori už
taro laipsni ir paveiksle matyti, kaip jis kalbasi su lia
losi i vadovus ir eiliniams bendromis direktyvomis, c krauti ant “susipratusios”
na ju Universiteto viršininkais po iškilmingu ceremonijų.
parapijonams (“Darbinin spaudai paruoštus laikraš ir “krikščioniška meile”
kas”). ir kariams (“Ka čių puslapius atydžiai per persisunkusios
mažumos,
rys”), ir mokslo jaunuome žiūrės “tėvas” cenzorius, kuri nevengs nei smurto nei
nei (“Ateitis”), ir davatkė kad kartais per koki nors ‘tikinimų, kad šventoji Lielėms (“Šv. P. Varpelis”), ir neapsižiūrėjimą nepraslystų uva butų pajungta po kleinteligentams (“Aidai”), ir kas nors, kas netinka Į to o ir jo pakalikų valdžia.
Lengva Atspėti Skaičių
daugelis farmu tebekam tik norite. Visi lietu talitarini vienuolišką spau
tamsios.
Tokiai ateities Lietuvai Savo draugui matant paviai katalikai bus aprūpinti dos rėdą.
standardizuotu, “tėviškai”
Nereikia manyti
prižiūrimu ir cenzuruojamu je spaudoje tiktai
Patar- ažnyčios sūnus gale
—Eina garsas nuo Čikagos,
ir siųsti tenai žmones mirti. spausdintu žodžiu.
v.aUv. Visai
.. ... ne. Yr
... :ie eina Pne totautanmnkų Įsidėkit popieriuką i kiše- veisia daugiau triušiu, negu
r
avimas
bus
pigus
ir
mo dradarbiauti.
Šoblė reikia šveisti
Jeigu šitą kontrą valdo pa
minkštų
kaulų'
liberalų,
vienuolių
“bendrakeleivi- „įų iv pasakykit savo drau- 1 ada nors seniau. Taip praTra-ta-ta. tra-ta-ta,
tys žmonės, tai jie patys tu derniškas, o - patarnavimo
pat eigas, yra tipingi gui, kad jus is anks
anksto jau neša Esso “Farm News.”
Tra-ta-ta-ta-ta . . .
rėtų pasakyti, ar jie nori dvasia bus vienuoliška, iš rie mielu noru bus leidžia- bendrakeleiviai,
kurių
visi
atspėjote visą jo “matema- Triušių “farmos" yra įvai—Ką čia tėvas dabar dai vainos ar ne. Taip rodo vieno centio diriguojama ir mi ir net kviečiami rašyti
autoritariniai
režimai
visa

tiką.
”
Draugas, žinoma, raus dydžio, kai kur laikonuoji?
mano durnas razumas. Na, pa'ai neklaidingųjų ir ne vienuolišką spaudą, ypač da susiranda.
paklaus, “kaip tai?” Ogi ma tik jm? keliolika gyvuliu—Tai generoliška daina, o kaip tu. Maike, rokuoji? linktųjų vadų geriausią nepavojingomis
temomis.
J.
Jonaitis.
taip:
kų, kad papildžius šeimos
vaike.
—Taip, iš tikrųjų, turėtų r.uožiurą Pačių parapijo- Pranciškoniški “Aidai” vi-:
Tegu
jūsų
draugas
paramėsos išteklius, bet yra ir
—Bet ką reiškia tas &ar"ifcuti, tėve. Tačiau tu už nų balsas jiems teikiamos sai nevengia dėti tariamųjų
šo kokį nors skaičių iš trijų didokų farmų, kur auginasas nuo Chicagos”?
miršti, kad Korėjos karą spaudos tvarkyme pasireikš liberalų ir nebažnytinių LIETUVOS GENERALINIO
iskaitlinių.
Jis, pavyzdžiui, ma po tūkstantį ir daugiau
—Argi tu nežinai?
pradėjo Maskva per savo tik pinigų davimu, nes die- žmonių straipsnių. Ir kodėl KONSULATO NEW YORKE
I
arašys
379.
Dabar tegu triušių.
PAIEŠKOMI ASMENYS
—Ne.
Korėjos bolševikus ir Ame- vobaimingi tėvai “tikisi lie- ne? Totai karininkai visai
—.! u;
jis tą patį skaičių parašo Triušių mėsa yra gardi,
-Nu, vot, tebe i az,: ▼ I- į ika turėjo arba atiduoti vi
v i suome n ės paramos nebijo “bendrakeleivių,” o
<5 F T"vi 11 ri i
ponču
ait/uiai.
jų kailiukus lengva parduosa Amerika kelia kepures są Koieją Maskvai, arba lietuviškos spaudos palaiky- įtraukimas žmonių su libe- Ona Ancereviciute-minceviiališka
praeitimi
į
vienuoičienė
iš
Mikniškių
km..
Ruda973.
Dabar
tegu
mažesnįjį
ti,
o triušius veisti yra visai
aukštyn ir šaukia “Ura, ge j riešintis.
Amerikos vv- mo ir stiprinimo darbe.
minos
par.,
Seinų
apskr..
ir
suskaičių
atima
iš
didesniojo.
nesunku. Jie tda visokį panerolas Makartur,” o tu riausybė, su visų generolų Prieš spaudos suvienuoli- liška spaudos frontą paro
Vincas
Mincevičius.
nūs
973
—
379,
bus
594.
Tegu
’arą ir viena triušio patelė
l ieko nežinai! Kibą tu ga- ir net su paties generolo nimą parapijiniai lietuviai do ir tariamąjį pranciškonų
Balsaitytė-Jurgaitienė rtą
*a gautąjį skaičių parašo at veda vaikus ketin ius kartus
zietų neskaitai, ar ką . . . MacArthuro pritarimu, nu- turėjo kelis spaudos orga ‘liberalizmą” ir padeda iš ir Agr.e
vyras Jonas Jurgaitis, gyve— Kad Amerika iškilmin arė priešintis Korėjos už- nūs, kurie be tos pačios para parceliuoti tų į vienuolišką nę VVaukegan. III., ir jos sesuo bulai, gausis 495. Dabar per metus ir dažnai iš kartegu abu skaičių, 594 ir 485. o atsiveda po 8 ar 10 triu
gai sveikina savo garsų ge Kariavimui. Tam pritarė ir pijinės dvasios turėjo ir sa spaudos frontą įtrauktų ne-.Qna Bais^itytČ.
nerolą, aš tą gerai žinau, tė- junginių Tautų organizaci vo
individualini
veidą. bažnytinių žmonių dar uz' "' Gertrūda ir Ona Baltrušaitv- sudeda ir gaus skaičių 1089, ši v kų.
daugiausiai
\e. Bet ką su tuo turi tėvo a, kurios vardu priešinimą‘‘Amerika, ypač kai ją re silikusią pilietinę drąsą ir,tės iš Meištų km.. Bubelių vals., kurį jus jau iš anksto turite Amerikoje
pr
parašę
savo
kišeniuie.
Gud

veisiami “chinchiila” veilės
daina?
is Korėjoj ir eina. Dėl for agavo rašytojas Vaičiulai- bet kokį norą už savo ne- Šakių apskr.
mūšiai ir baltieji Naujosios
—Olrait, Maik, jeigu tu mos Korėjos karas buvo pa is ir vieną laikotarpį vė bažnytines idėjas išeiti į Antanas. Juozas ir Konstan- ru, ne tiesa?
Zelandijos triušiai.
nesupranti, tai aš turiu tau vadintas “policijos akcija’ liau turėjo liberališkesnę viešą kovą. Vienu Šuviu du tinas Beliauskas iš Kiškelio
Kaimų
Elektrifikacija
zuikiai
į
atiesiami.
nekal-!
km
»
Alytaus
apskr.
paaiškinti, ba ir katekiz arba ž’ gis “tvarkai atsta- Ivasią. negu visokioms dikBajorbkumas
muose pasakyta, kad ištroš yti.”
ataroms pataikaujantis bant jau, kad ir vienuolis- Dominic Bolevččius (Bolys).
Amerikos farmos baigia
ka
spauda
paįvairinama.
Iši
‘
°
ki
Y
»Merk.n«.
kusiam reikia užfundyt, o —Aš, Maike. su tuo ne- “Darbininkas,” o PittsburElek Senovės graikų bajoras
J uozas Cigelis, atvykęs iš mos elektrifikuoti.
nežinanti pamokyt. Taigi oglasnas. Aš, ačiū Dievui ;bo “Lietuvių Žinios.” irgi tiesų, kam jums. ponai li Alytaus.
tros srovė dabar pasiekia Hormodijus, kilęs iš visos
dabar klausyk. Aš dainuo au senai ant svieto gyvenu lagal redaktorių pasikeiti beralai. r.uo bažnyčios ne
. . Jurgis čulkvs iš Stankaičiu visas tolimiausias farmas. eilės žymių bočių, kartą išju apie garsą nuo Čikagos r ne sykį esu buvęs polici mus. kartais pakreipdavo priklausoma spauda, jei km Klaipėdos apskr.
Fo kelių savaičių bu baig- koliojo Ikratą, batsiuvio
valuk to, kad Čikaga iškėlė jos rankose. Ji iš armotv kairėn ir net drįsdavo pasi “tėvai” v ienuoliai leidžia Stasys Drąsutis ir jo brolis ta didelė farmų elektrifika
vaiką, kuris pagarsėjo, kai
generolui Makarturui di nešaudo, bet duoda tav sakyti gana griežtai ne prieš jums rašyti savo spaudos jį Ubagiškių km.. Grušlaukes cijos programa, kurią už- po geras karve dis. Supy
džiausi, puikiausi priėmimą, buože per pakaušį—ir pa- avo parapijos klebonus.
puslapiuose?
par.. Darbėnų vals., KreVngos baigus 4,900.000 Amerikos
kęs generolas Ifikrates at
“
tėvai
”
,
apskr.
c iš Čikagos jis ketina atva- rėtkas atstatytas. Bet kaVienuoliai,
ypač
Dabar toks stygų nesudefarmų ir 15,000.000 farmų
ateiti. Pranciškos Ginčauskaitės-Mi- pastatų turės elektrą. Iš vi sakė tam bajorui:
; iuoti i Bostoną. Taigi aš. ’a vien n kontro vaiskas ei- rinimas ir rodymas indivi- pranciškonai žiuri
“Mano bajoriškumas pra
kaip staršas generolas, no ir.a prieš lito kontro vaiską '.valinio veido bus baigtas. Jie jau meta akį į busima niotienės ir Juozo Minioto duk- so Amerikoje priskaitoma sideda
su manim, o tavo
at
rėčiau su juo pasisveikinti, j u armotom, tankais ir rap- Laikraščiai bus “geresni,” Lietuvos tvarkymą ir ruošia terys Miniotartė rpsašomosšilą5,200,000
gyvenamų
farmų,
lajoriskumas bžigiasi su ta
ir valuk to šoblė turi butjĮenajs; kada sprogdina til- moderniškoj
spaustuvėj dirvą Lietuvos “krikščioniš- <iliepti. Motina kilusi iš
lės parapijos. Tauragės apskr todėl šią vasarą beveik vim.”
nušveista nais.
demokratijai.” kuri Giržudas.
. Į bus, grjauna miestus ir skan- spausdinti, straipsniai bus kai
100'- farmų bus elektrifi—Bet iš kur tėvas zinai,[^jna čjpu?, tai jau čia ne įvairesni, gabesnių korės- praktikoje bus krikdemiš- Feliksas ir Vincentas Juška kuotos.
Niekada nesirūpinkite, ką
kad generolas MacArthuras parėtko darymas, ale regli
i5 Sėdos vals.. Domenų km..
<monės
apie jus galvoja.
STREIKIERIS POLICIJOS RANKOSE
Elektra farmoje reiškia
) uosiasi i Bostoną atvvkti? vaina. Taip ir visos gazieMažeikių apskr.
—Aš žinau iš to, kad bos-Įto sako.
tik apšvietimą, bet far- Jie galvoja, ką JUS apie
Aleksas ir Jonas Kaluževiuos manote!
toniškis majoras nusiuntė! —Visai teisinga, tėve
čius iš Domeikiemio km.. Aly- mėliai gali naudoti įvai
riausius elektros prietaisus.
jam pakvietimą.
taus apskr.
į Korėjoj eina karas prieš koIvanizas
motorus, aparatus. Elektros Atsiusto Paminėti
Antanas.
Feliksas,
—Bet gal būt, kad gene- 1 munistų agresiją. Bet kol
ir Juozas Majauskas.
virtuvės, radio aparatai,
įolas nenorės su tėvu svei kas eina tiktai aprėžtas ka
Magdalena Mažeikienė-Sesku- elektros motorai, skalbyk AMERIKOS LIETUVIŲ INŽI
ras. Ar jis išsiplės į pasau
kintis.
tė iš Pikelionių km.. Stakliš los, siuvamos mašinos ir kiNIERIŲ IR ARCHITEKTŲ
—Norės ar nenorės, bet lini kava, mes dar nežinom.
kių par.. -’r vyras Kazys Mažei tokiausieji prietaisai farmeDRAUGIJOS NEW YORKE
roblę nusišveisti nieko neiš- bet tam reikia pasiruošti. (
ka iš Padrcskų km.
METRAŠTIS 1951 metams.
įiams yra prieinami.
1 adys. Matai, generolas vi kol kas Amerika vengia,
Jonas Meškauskas iš Kuktiš
20 pusi., kaina $1.06. Užsi
sada turi būt gatavas ant daužyti Kinijos komunistų
kių km., Utenos apskr.
Kokia pažanga padaryta sakyti galima per inžinierių
Stasys Raslamas iš Pavuolių farmų elektrifikacijoj ma draugiją. 95-09 Woodhaven
I
azes
Mandžurijoj,
kad
ka
kiekvienos trevogos, ba ki
km... Utenos vals.
taip gali išeiti tokia košė, las neišsiplėstų, o generolas
tosi iš to, kad 1923 metais Ct.. Ozone Park 16. N. Y.
Eduardas ir Karolis Rupkus
MacArthuras
norėjo
priešo
kaip Kūrėjoj, ten įsipainiotiktai 200,000 Amerikos
Inžinierių metraštyje įdė
iš Peluodžiu km.. Pašvitinio v.. ■
jom, kaip višta į pakulas ir bazes daužyti. Dėlto Trufarmų
turėjo
elektrą,
1928 ta daug informacijų apie
Šiaulių apskr.
• manas ir atstatė generolą
dabar matai kas išėjo.
Ona Ruškytė iš Mauručių metais dar 323,000 farmų lietuvius inžinierius ir ar
MacArthurą iš vietos.
km.. Ververių vals.. Mariampoo e.ektią, o dabai visas chitektus. išsisklaidžiusius
—Tas tiesa, tėve, Korėjoj
100'
jau turi elektros švie po visą pasaulį. Yra adre
lės apskr.
da’ar yra tokia bala, iš ku- —Olrait, Maik, bet pasa
Sekevičius iš Mauručiu km.. są ir energiją kitokiems rei sai visų lietuvių inžinierių
lios nesimato kelio išbristi, kyk, kokiu spasabu TrumaVeiverių
vals.. Mariampolės ap. kalams.
Amerikoje.
Iš straipsnių
—Šiur, Maik, regli bala. nas mano užbaigti tą košę,
Juozas Sendzikas iš Veiverių
Verta pažymėti, kad 47Ų minėtinas vienas: architekFet aš čia vieno dalyko vis- kurią Maskva privirė Kurėparapijos.
visų farmų gauna elektrą iš to V. švipo—naujosios argi negaliu suprasti, Maike. joj, jeigu jis nenori komuVladislovas Svencickas iš Vilprivačių kompanijų, 49U Jchitekturos epochos hruoJuk knygose, rodos, yra pa- nistų krepasčių naikinti?
n,a
.
U
*,
’
u
••
laimų
iš valdžios
pa- ' žai. , Metraštvie
vra iltra
jfatmų
gauna
pa-Jžai.
Metraštyje
yra
rašyta. kad Ameriką valdo —Aš to nežinau, tėve, ir
Ieškomieji- arba apie juos ži- .
,
.
L
*uc^^LV.ie yia
liga
j atys žmonės, ar ne?
aš manau, kad to nežino ir
nantieji maloniai prašomi atsi . laikomų kooperatyvų, o 4', :“technikinė chronika.” kugauna iš kitų valdžios pa- , rioje užtinkame ir tokias
—Taip, tėve.
pats Trumanas.
Ix>ndone laike uostų krovėjų streiko ivyko susikirtimas
liepti į:
Consuiate
General
of
Lithuania
laikomų elektros gaminimo naujenybes, kad keturi intarp
streikuojančių
darbininkų
ir
policijos.
Vienas
strei

—Nu, tai pasakyk man, —Aš, Maike, kaip genekuojantis darbininkas, po susidūrimo atsidūrė policijos
41 West 82nd Street
[įmonių. Be valdžios plana- žinieriai lietuviai New Yorkokiu spasabu Trumanas rolas, atiduodu garbę geneNew
York
24.
N.
Y.
rankose
ir
nešamas
i
nuovadą.
Ivimo ir “kišimosi” į tą rei- kė įsigijo automobilius.
vienas galėjo pradėti vainą rolui Makarturui.
j
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Puslapis Penktas

STEBI ARTILERIJOS "DARBĄ" FRONTE

Rytu ir Centralinės Europos
Socialistų Konferencija

Šmugelis Kriaučiuose

Balandžio 7-8 dienomis įkurti Anglijoje, Londone,
ondone įvyko Rytų ir Cen- Šis klausimas buvo sukėlęs
jos registruotam buchaltetralinės
Europos socialistų gyvas diskusijas, kadangi
riui peržiūrėti, suvesti są
Ii Kur Tie Tūkstančiai
vonferencija. Minėtąją są- kai kurie asmenys norėjo
skaitas, abelną dalyką iš
Atsirado?
iro socialistinės būstinę palikti Paryžiuje,
aiškinti ir priderančiai vis
partijos iš už geležinės už- Taip pat buvo išrinktas
Kremliaus agentai per ką užbaigti. Kodėl?
dangos, kurios randasi lais-j naujas vykdomasis komitesavo organą “Laisvę” ban-|
Su; KoJa Jįe Bijo
vame pasaulyje. Ji priklau- tas, į kurį įeina sekantieji
to svietui Įkalbėti, kad jie!
so pasaulinei socialistų or asmenys: pirmininkas Z.
per daugelį metų dešimtu-į Siuvėjų unijos iždas, o to
ganizacijai, “Comisco,” ir Zaremba, lenkų PPS; vice
kais sukėlę tuos kriaučių 47 Į^do dalis yra ir to Nepripirmininkai—prof. J. Ka
yra
jos pilnateisis narys.
tukstančius dolerių ir todėl klausomo Kriaučių Klubo
Konferencijos pradžioje minskas, Lietuvos SDP, ir
tik jie vieni tegalį tuos tuk-‘pinigai, susikaupė daugiauComisco sekretorius Julius Dr. Topolovič, jugoslavų
stančius maumoti. Jie raJ siai iš narinių duoklių. Da
Braunthal pasakė sveikina SP: sekretorius—Dr. Willlis tų pinigų gal gi net tu
so:
mąją kalbą ir vėliau konfe iam Bernard, cechų SDP, ir
rėtų priklausyti unijos Joint
"Tas kliubas buvo suorgani
rencijos dalyviams kai ku iždininku Szelig , Vengrijos
Boardui ir unijos bendra
zuotas 1911 m. kaipo savišal
riais klausimais suteikė pa SDP. Be to konferencija
Trys kareiviai prie kalniuku stebi, kaip amerikiečiu patrankos daužo kiny bolševikų
pos kliubas ir buvo mokama jam ofisui.
pozicijas Korėjoj už 38-sios paralelės. Amerikiečiai dabar turi sutraukę Korėjoj stip
aiškinimus.
Konferencija išrinko sąjungos tarybą,
Kadangi
komunistėliai
po 10 centų į mėnesi. Taipgi
rią artileriją, kuri padeda pėstininkams nai ’iti priešą.
4
vyko nuoširdžioje atmosfe kurią sudaro nuo kiekvie
buvo rengiamos pramogos, pra taip labai užsispyrė įkalbė
roje ir buvo priimti sekan nos sąjungoje esančios so
kalbos, piknikai su įeigomis. ti svietui, kad jie keliais de
cialistų partijos po du at
Tokėu budu tas kliubas per dau šimtukais tuos pinigus su tokis darbas tęsėsi ligi to keti klubo narių dešimtu- niai gabumai leido jai su ti nutarimai:
Visomis išgalėmis ir vi stovu ir po vieną kandida
gelį metų pasiekė $47,000 tur krovė ir kadangi jie bando laiko kai mes prisidėjom kais, o tokių narių ir tų de- kurti seną švepluojančią elto.” (“Laisvė Nr. 63.)
sais budais siekti musų pa tą. Iš lietuvių pusės buvo
senus unijistus pastumti Į prie Joint Boardo. Po to šimtukų, vėliau penktukų, getą—knygnešę.
išrinkti prof. J. Kaminskas
“O kas liečia neprigulmingo šalį ir tą iždą pasidalyti, tai laiko jau taip liuosai lokalo klubas turėjo visai nedaug.
Albinas Skinkis—S. Šiur vergtų kraštų išlaisvinimo ir A. Zamžickas.
kriaučių kliubo turtą, tai pata verta pakalbėti iš kur gi tie
pinigus negalėjom dėti į:Manau, kad šitokis smul- kus. Nors jis gyrėsi, kad iš komunistinės okupacijos
Konferencijos pabaigoje
riu Jankauskui nesirūpinti.' nes pinigai atsirado ir kas juos
bankus ant klubo vardo, kesnis dalyko išaiškinimas jis esąs gražus, kad jis mo- ir kovoti su komunizmu;
pirmininkas
pasakė padė
jis jokio cento neturi įdėjęs į
Prašyti Comisco ir ją su
sudėjo.
nes
Joint
Boardas
vis
daž-,
butų
geriau
suprantama
kąs
gražiai
kalbėti,
tačiau
minėtą k k ubą. Įstojai į uniją
kos kalbą konferencijos
Faktas yra, kad po 1919 niau pradėjo reikalauti pa-į‘Keleivio” skaitytojams ir žiūrovų akyse jis nesukūrė darančių partijų, kurios dalyviams ir taip po dviejų
1916 metais, o po 1922 metu
metų į Nepriklausomą aiškinimų, kas yra tas klu- butų sudaryta aiškesnis ko-į tokio vaizdo. Nei jo, Rygo randasi laisvame pasaulyje, dienų bendro darbo visi iš
apleidai lokalą. . . .” (Laisvė”
Kriaučių Klubą jokių duok bas. Bet ir po šiai dienai munistų numaskavimas dėl įaugusio jaunikaičio judė- visokeriopus paramos kovo siskirstė namo pakilioje
Nr. 32.)
lių (dešimtukų) nebuvo
pakankamai je prieš musų kraštų oku- nuotaikoje, su pasiryžimu
buvo
Mes jau prirodėm, kad imama. Todėl visi įstoju- nenustojom lokalo pinigus jų agitacijos už unijos pini siai
jo
kalbos to-|Pa?tus ir tt.
iuoti klubui.
gų išsidalinimą.”
grakštus, nei
jie begėdiškai melavo apieKonferencijai pirminin siekti musų kraštams lais
?pijjsieji į tą klubą po 1919 me
“
Kožna
meta
lokalas
Tai
tokis
to
draugo
per

parsidavėlio
nas
atatiko
Jankausko narystę ir 3(1 tų nėra į tą klubą nė cento
kavo cechų atstovas Dr. vės.
rengdamas
piknikus
pada-.mas
pasiūlymas.
Antras
jo
Kad
jam,
pa

vaidmeniui.
Milda Zamžickaitė.
jis niekad iš unijos nebuvo įmokėję, o tokie šiandien
William Bernard.
Svar
ro
gražaus
pelno
ir
kožną
pasiūlymas
nurodo,
ką
lyginti
taip
lengvai,
pasise

išstojęs. Dabar parodysim, yra smarkiausieji pinigų
kaitą pusė pelno būna per- veikt, bet kol kas to viešai kė prikalbinti naivią kaimo biausiais kalbėtojais buvo
1 ad jie ir vėl meluoja saky dalijimo šalininkai.
duota klubui. Tai daroma1 neskelbsim. Neskelbsimi kol mergaitę Rožę, tai yra ne jo vengrų A. Ban, lenkų Z. Milionas Keliaujančių
dami, kad vien tik savo de Apie pinigų atsiradimą
Zaremba ir A. Ciolkosz,
Darbininkų Farmoje
šimtukais, pramogomis ir Nepriklausomame Kriaučių ne todėl, kad piknikai būna anie nepradės unijos sutau- nuopelnas, o visų kaimo jugoslavų Dr. Topolovič,
prakalbomis sukėlė 47,000 Klube leiskime kalbėti vie rengiami neva tai “iš pu-' pas eikvoti, kol nepradės merginų didelis palanku bulgaių Dr. Petrov ir kiti. Amerikos faimose dirba
sės” su klubu. Bet nieko paštu kam reik ir kam ne mas gražiau apsirengusiam
dolerių.
nam iš senesniųjų narių, panašaus nėra buvę, nes reik siuntinėti svetimus pi- miesčioniui, kaip kaimie Kai kurie klausimai sukėlė apie milioną “keliaujančių”
Visų pirma, dauguma tų, kuris savo laiku ėjo rašti
skelbimuose visuo- nigus.
Apie konkrečius čiui. Bendrai paėmus, S. gyvas, bet visuomet paliku darbininkų, kurie pagal se
kurie šiandien daugiausia ninko pareigas unijoj ir ne- pikniko
sias draugiškoje dvasioje zoną maino darbavietes.
met figūruoja tik 54 sky- veiksmus kalbėsim, kai prie
rėkia ir laukia iš kriaučių prigulmingam klube. Kad riaus vardas. Klubui tei- to prieisim, kai piktadarys- Šiurkus savo rolę atliko pa diskusijas.
Pusė tų darbininkų yra
tenkinamai.
iždo keptų karvelių, nebuvo išgelbėti unijos sutaupąs singai priklauso tik tie pi- tė bus įvykdyta.
Tarpe
dešimties
socialis

meksikiečiai, kurie daugu
Žandarai: Petrovas—V.
nei unijoj nei klube 1911 nuo komunistų jis yra pasi nigai, kurie yra buvę sumov Lr
c. viiąii pa. tinių partijų atstovų, kurie moje
nelegališkai atvyksta
A. Jenkins.
ivcze vilius.
neigi 1916 metais. Kada rengęs stot ir liudyt, kaip
atstovavo
Rytų
ir
Viduri

į
Ameriką
darbams žemės
ro žandaras, su visomis
mums teko grumtis 1920- unijos tardyme, taip ir val
nės
Europos
okupuotus
kra

ūkyje. Prezidento Truma
į tų žmonių ypatybėmis ir
21 metais su unijos prie diškame teisme, jei tik to
štus,
buvo
pilnas
sutarimas.
no paskirta komisija, kuri
vdomis, kaip V. Kudirkos
šais ir vesti žūtbūtinę kovą reikės. Štai ką jis rašo
Lietuvos
Socialdemokratų
paduoda tuos skaičius, sa
i “Viršininkuose. štolcas—
už Amalgameitų unijos gy
Partiją
konferencijoje
at

ko,
kad Amerika gali išsi
G. Čekas, kiek silpnesnis,
vybę, tai tokių, kaip Mi- “Pirmas Mano Pasiūlymas”
stovavo
inž.
J.
Vilčinskas
versti savais darbininkais,
Stakvilevičius, “Noriu padaryti gerą pa Tr. Meno Mėgėjų Ratelio —J. Dubickas. Motina la- tačiau ir jis savo rolę atli ir A. Zamžickas. Prof. J. be svetimtaučių, ir gali
chelsonas,
ulamo? studija, vadovauja- bai nenorėjo, kad jos sūnūs!ko neblogai.
Bikulčius, Bunkus ir visa siūlymą. Pirmas mano pa ma valstybės teatro akto- butų knygnešiu, bet jis į Šatas—S. Kleinas, jo ro- Kaminskas, kuris -gyvena jiems mokėti geresnes al
jų marga giminė, niekas siūlymas yra štai kokis: Ar riaus H. Kačinsko, bai. 15 klausė tėvo ir buvo jo tik- lė labai nedidelė, atliko ge- dar Vokietijoje, dėl susida gas, negu dabar moka.
nepažino nematė ir, vei- nereikėtų jūsų straipsniuo d. Worcesteryje pastatė S. ras padėjėjas. Gal jis vie- rai.
riusių aplinkybių konferen
I iausia, tokie kaip Stakvi- se padaryti platesnį atiden Čiurlionienės keturių veiks-, tomis atrodė perdaug senti- Kad teatro mėgėjai taip cijoje dalyvauti negalėjo.
Pakalbinkime kaimynu* ir
levičius dar Lietuvoj tebe- gimą. iš kur atsirado tokia mų dramą “Aušros Sūnus.” mentalus, perdaug pasitikįs , uikiai suvaidino šį veikalą. . Nuolatinę sąjungos bus draugu* ’ užsisakyti “Kelei
buvo. Vietoj žiūrėti į kny didelė suma pinigų Lietuvių
tai Henriko Kačinsko dide-p*n£ konferencija nutarė vį”. Kaina metams $3.
gas ir ieškoti, kada Jenkins Kriaučių Neprigulmingame Dekoracijas piešė buvęs savimi, bet juk jis buvo dai lis nuopelnas, jis per ištisus
LĖKTUVAS THI NDERJET
įstojęs į uniją, pažiūrėkite, Kliube. Atidengimo išaiš Kauno valstybės teatro de- labai jaunas ir gal dėlto ne mėnesius nuoširdžiai ir at
koratorius
V.
Andriušis.
įvertino
gyvenimo
aplinky

kada įstojo į uniją ir kiek kinimas butų labai nemalo
Šio veikalo pastatymas bių. Savo vaidmenį atliko sidėjęs su jais dirbo. Lai
įmokėjo į klubą Michelso- nus dalykas musų skyriaus scenoj
mė. kad jis gali taip daug
tokioj apimty, ko neblogai.
nas, Bunkus. Stakvilevičius šmugelninkams. O tas tur
Rožė — I.
Savickaitė. laiko skirti mėgėjų teatrui
ir visi kiti komunistii pa tas susidarė daugiausia ši kioj ji žiūrovai matė, yra
didelis šuolis aukštyn mėgė Vargšei Izabelei teko lietu ir musų pasididžiavimas,
stumdėliai. Iš viso, kiek taip: Kalbant tik nuo to jų teatro veikloje.
vaitės išdavikės vaidmuo, kad jis gali pasiekti tokių
Stakvilevičius įmokėjo de laiko, kai atsirado ACW
Pats veikalas vaizduoja tai sunkus uždavinys. ... Ji puikių rezultatų.
šimtukų į tą klubą?
of A. kai musų skyrius tu ‘‘Aušros” laikus—knygne-.gal pilnai žiūrovą ir nepa
V. Andriušis, scenos de
Ir abelnai suveskit ro- rėdavo nuo 15 šimtų iki 2 šių gadynę, kada lietuvis t engė išdavimo momentui, koravimo meisteris, sukurė
kundas, kiek jeigu klubo iž tūkstančių narių, o genera- nešė sunkų rusų caro jungą į tačiau savo vaidmenį atliko labai įtikinančius kaimo
das iš tų dešimtukų, pramo liškam ofisui mokėdavom— ir vedė nepaprastai kietą ir gerai ir įtikinančiai,
trobos ir miško vaizdus.
gų, ypač iš prakalbų gavo? pirkdavom štampas — dėl atkaklią kovą už lietuviškosj Barbora (elgeta)—A. Ka- Jam ne tik yra gerai pažįs
Mums nėra žinoma, kur ir kokių tik 2-3 šimtų narių, -paudos atgavimą ir laisvę, valiauskaitė. Nors ji mies- tama kaimo pusapvalių rąs
kada bet kokios pramogos o į lokalą iškolektuodavom Pažiurėkime, kaip scenos te užaugus, gal niekad ir tų statyba, bet jis gerai ži
įvyko klubo vardu. O jei iš visų nariu.
meno mėgėjai atliko šio:nėra mačiusi kaimo elgetos, no ir kur bei kokia vinelė ai
Pirma fotografija garsaus, varykliniu motoru varomo
įvyko, tai kiek tūkstančių “Šitie visi pinigai, kurie veikalo išpildymą.
į tačiau jos prigimti artisti- kabliukas troboj priklauso.
kariško
lėktuvo, vadinamo “Thunderjet.” Lėktuvo apa
tos pramogos ir prakalbos pasilikdavo nuo Generali Svarbiausiojo vei k ė j oi
Tačiau negalima pagirt1'
čioje
matosi
21 penkių colių rakietos. kurias lėktuvas
davė pelno į klubo iždą? nio Ofiso, būdavo dedami Rusteikos rolę atliko L. Ja-j
apšvietimo, nes jis vietomis
šauna i tankus ir priešo sustiprinimus.
Kam svietui dumti akis. į bankus ant klubo vardo. kubauskas. Tai nepaprastai
neatatiko nei scenos nuo
Kodėl jus bijojote duoti Taigi klausimas, kam dabar kieto, niekuo nepasitikin
taikai, nei dienos laikui, c
kriaučių klubo knygas uni- tie pinigai priklauso? Ir si- čio, idealisto knygnešio ti
be to ir spalvos šlubavo.
—J. V.
pas. Kodėl gi jis toks? To
dėl. kad rusų žandarų kra
MES ATLIEKAM ...
tos, persekiojimai, suėmi
PAIEŠKOJIMŲ KAINOS
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
mai. trėmimai į Sibirą ir
Nemokamai
paieškojimų
nepačių lietuvių parsidavėlių
Angliškai - Lietuviškas Žodynas
talpinam. Iki 25 žodžių paieš
Jei tamstoms reikia—
išdavimai sukurė nepapras
kojimas kainuoja 50 centų,
tai kietas gyvenimo sąlygas, j
virš 25 žodžių—po 2 centu nuo
<► BIZNIO KORČIUKIŲ
L. Jakubauskas savo rolę
žodžio.
SPAUSDINTŲ VOKŲ
Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso
atliko gerai ir tikrai įtiki
Bet tokia kaina yra tiktai gi
*► LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
raidėmis. 400 puslapiai turinio nuo A iki Z,
no žiūrovus savo vaidinimu.
minių bei draugų paieškoji
*> BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
parankaus 4” x 5’-» formato, kaina $3.00.
mams.
<► PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
Rusteikienės rolę atliko
Paieškojimas asmenų vedybų
L. Savickaitė. Ji šioj rolėj
į
tikslais
kainuoja 75 centus iki
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra
buvo tokia natūrali ir įti
25
žodžių,
o
virš
25
žodžių
—
l>o
kinanti, kad iai. rodos, nie
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.
ir nusius greičiau ir pigiau, negu kuri nors
3 centus nuo žodžio.
ko ir negalima primesti.)
' Užmokestį galima prisiųsti
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
Jos aukštaitiškas akcentas: Du aktoriai- Shelly VVinters i pašto ženkleliais po 3 ar 5 cen
ir judesiai žiūrovų akyse ir Farley t.ranger. bevaidin tus. Bet prašom nesiųsti oro
KELEIVIS
“KELEIVIS”
sukurė
tikrą
kaimo
moterė

darni
viename
filme,
nutarė
pašto
ženklelių
ir
nesiųsti
pašto
So. Boston 27, Mass.
636 Broadway,
636 East Broadvvay, South Boston 27, Mas*.
lės vaizdą su visa jos filo-į pabandy t i perkelti meilės ženklelių iš Kanados.
Visi paieškojimai apmokami
scenas j tikrąji gyvenimą ir
sofija ir veikla.
it
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Aušros Sūnus Worcestery

Jurgio (jų sunauS) rolėj • rengiasi -u-i<>,okti.

•iš kalno, kitaip jie negali tilpti.

1

VIS,

KELEI

Puslapis šestas

Al lis. MacARTHl’R PATENKIN

Moterų Skyrius
5į SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENE

Gegužes P irmoji Sovietu Rojuje
Sovietų Sąjunga, besiginanti skriausti ir prislėgti,
kad ji yra pasaulio darbininkų
šventės proga stovykloje
tėvynė, su didele pompa mini pradėjo sklisti įvairiausi
Gegužės Pirmosios šventę. Ta gan(|ai; girdi, laukė bus pa
einu iškilmingi paradai, rėks- ra(,
im į
kan
mmg. sukta, ir m,litn.škt Sultėbti
sliu,K,s
no paveikslai negak paslėpti b
j
•,
nuo kultūringojo pasaulio akiu !daU§iaU duonos ir, tik pažmogaus išnaudojimo ir darbi- galvokit, pakeli s-mulkauš
ninko pavergimo, čia duodame (tabako. Tačiau ne visi tiem
buvusio karo belaisvio Paul gandam tikėjo, ir daugelis
Meyer pasakojimą, kaip jie, be tik piktai šaipėsi.
laisviai. šventė Gegužės Pirmą
Gegužės Pirmosios rytą
ją Rusijoj.
pabudome šventiškai nusi
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gH. BALTOS

Neužmirškim
Motinų Tremtyje

Vaikai ir Žaislai

nu- o
,
•••*••
i
• i
. , Seniau
mada
ap-silipti.
centro
..
.. buvo.....
J
. 1 Jjam Jyra daug mielesr-Gugie• krauti
vaikus
» •
- • visokiais
.....žais- ms.
m . . ..
•
lais, ypač jų nesigailėdavo .i, Treju-sesių
pnme. , ,.
, metu . vaikas
F
savo vaikams turtingesni turi būti su draugais, todėl
*
tėvai.
Kai psichologijos žaislai ir žaidimai turi būti
tu mo, ,
..
. , •
,
- . ..
tebrėra nlol?Ias
vaiktj pa- tokie, kuriems žaisti re.katremtyje.
Tokiu motinu..s?“1*?
2a*la‘ al' 1'"^ dvejų ar daugiau val
kūnų nėra kam pagerbt'i slst0Ja k,t0Je. svie^e' Su' k«' Kadangi tuo metu va.nei suraminti tramtvfe dar au^1€ms Jie» aišku, yra kas pradeda daugiau galvo•
’t •
"‘i“nereikalingas
griozdas,” ti, reikalingi žaislai, kurie
mažais vaikais, kurie aug- bct Ya?kV «y'en.me jie uz- skatina jo sumanumą ir ladami dideliame varge ne- ,n!a .laĮ?‘ svarb!« "f* N.e' ',na nėgėms, pav sttstagali savo motinėlėm dova- uzmirsk>me> ka<> 'a>ka* P“-' toma -sodybos, gelezmkePereitame

keleivio

vai l”
meiy *:»™
tilpo BALr
o
kt
.sckietoies, p. Novos
i •
nes, straipsnis, kun
„„ i., i iTZl* •
ga nepamirstume ir
linu, kurios dar

motinoms Motinu Diena . .. ? 1 . .
. ti mokyklon, perkami dauibus ...
.
.
*
.
.
užsiėmimas.
I
zaidima
vai•
•
v ,i~tik širdperša, jei mes ,
•, , .
* . x giau
sportinio
pobūdžio
neištiesim joms atjautimo
!<leua vls? j3'“ t132/1? žaislai.
ils,.„
ti
.„.
L.,.a
51cl
«.
sa'« vaizduotę ir zatBu„; yra
ku,.ic
•
rankos. Pasistenkime, kad
teikę, tačiau musu ūpą at
dimų
pagalba
vysto
laumef
ir jos butų apdovanotos ir
suaugusiųjų paDar balandžio pabaigoje vėsino lytinė sriuba, kuri
nų
jfcgąDaktaras
Freud,tgalbos. Tokie žaislai nepagerbtos,
kad
ir
ne
savų/
\
7^
•
?
.
f
aS
buvo 18 laipsniu šalčio. Ko- buvo dar skystesnė, negu
Generolo MacArthur žmona buvo giliai sujaudinta širdin
ju. bet savo jautriu tautie- aa,al0I° P**’0 ° ugo
tgvaikui vystytis ir j,,
pustų galvos, kulias turėjo-: pa prastai. Po pusryčių rengu New Yorko miesto gyventojų pasitikimu. Iškilminga.k.
t.....-.
..-/...-.-..
.........
mund
Freud
giminaitę
^
džiu
^
na,
neiai()iia
čių, kurie atjaučia jų var-|me nešioti iš rūsio į virtuvę, gėmės į lovas ir miegu nu
generolo ir jo šeimos pasitikimas daromas ir kituose mie
rtai ką sako apie žaislus. jam savarankiškai veikti.
stuose.
.
t 2. ge
buvo apsitraukusios storu malšinti alkį, tik staiga pa
Kad
NeSahma vaikų apkrauti J
Laiko lieka nedaug.
ledu, ir mes daug vargda- sigirdo komanda: "Pasi
žaislais.
labaix grei- Netikęs
paprotys apdova. pasiekus tremtvje esančia? , . Vaikai
.
.......
vom, kol jas nuvalydavom. ruošti i darba!” Nenorėjom , ,
...
...
.
. • ..
ir sustyskarmaluose
»' motinas Motinų Dienoj, au- f31.. vystosl>>er ?etUs\ 3r n.°“ ™lkus 2a‘1sIal? P^ ka‘
ancimic
‘TInk, darban. Mieguisti
~
- dmuos<e
Jau pradėjom apsiprasti su ., ... - covn
savo ausimis.
**Juk
įszygiavom
pro
vartus
spiaudyti
anglim.
kas reikia skubiai siuitj
menesius vaikąs dau-ledas ir gimtadieni. Tomis
mintimi, kad rusiška žiema šiandien švente!
±«vi«u.T., ..
. ,
Tačiau
giau
pasikeičia
(fiziniai ir dienomis
o
,
.
.
•
i
•
i
u
i
Is
sargybos
bokšto
prozekSusikūprinę vilkomės į gALF’ui, pažymint, kad tai
... .,
. vaikas
... gauna kruuž Uralo neturi galo, tačiau kieme jau rinkosi darbo kc.
_ , Į__ ...
suaugęs
vas
viens
negu
į kitą panašių
ore jautėsi koks tai artėjan- lona, ir mes turėjom skubė- .°’1US
e 1 mu akinančia barakus. Praėjome pro sar- duvanos tremtyje esančioms
_
sviesa.
Putė
ledinis
stepių
(
gybą,
pro
vartus,
ant
kuriu
motinoms
.
'Neapleiskime
į
mogus
U
’
Svar
'
,
?a
.
lsl
V
■'•.'įsus
metus turi
čio pavasario kvapas.
1 v-?
,
. vėjas, ir mes užsitraukėme buvo išpaišyta milžiniška mntjn,,
!.„„•(« HiHplium hu’ ne
vaikas turėtų jaus tenkintis. Tuo tarpu
Vėl nešiojame akmenis. , J ’
...
saulė ir sotietų žvaigždė. va
'{r toH nuo
tėv& <Uw žaislų, bet kad jie bu- jis greitai auga ir gautieji
Stovykloje
vėl
siautė Akmcnjs jr J smžlį Smėlj kepures giliau ant ausu.
“svarinimo ir tvarkymo epi nešiojame didelėse pintinėpro gatvę, kur,kės a jna neinančią lietu-tU-lln.ml* *?. .3m21.UL 2;;KzaisIat jau pasidaro nebepro sargy- Pražygiavom
kabojo
Stalino
ir Molotovo viu kana - karta, kuri tu- miestų kūdikis tik neats- Įdomus. Geriau pirkti papdemija.” Viskas buvo plau se, o akmenis—ant pečių bąPražygiavome
ir nusileidome prie gele- paveikslai ir užrašas:
“Dar- res rūpintis, kad lietuviui,biai ,skina
žaislus,
bet dažnama, perstatoma, pertvar arba po pažastimi. Nėšio- žinkelio stoties. Ten įtikė
,. spalvas.
, - v i Jis ma-.rastesnius
....................
,
kad sietuva
Lietuvi x!°. kok,us.. •• .kala
koma. Su blogais, primity jome akmenis šiandien, Ge- jo iškrauti keturis vagonus bas Sovietų Sąjungoje— tauta
tauta nežūtų,
nuautu, nau
...Kanaa- m™. » ziuieti, kati j.e tiktų
,
,
,
.
*
.
,
sviestus
rutulius
ir
viais Įrankiais kankinomės, gūžės Pirmąją dieną, “iš- anglies, kiekvienas no 20i1 garbės ir didvyriškumo da vel butų laisva ir nepnklau.
, ,
, , .tik
.. 1pa.
1
mažu pradeda atskirti atSumani motina, gerai pa
lykas.”
kasdami sušalusi i ledą laisvinto proletariato tėvysoma.
s
tonų.
žaistai
tarinkdama
žaislus, skatins
sniegą. Ir kam vargti, juk: nėj.”
dar* šiandien*ellpariųskime me amžiu-^ turi buti PaPta- vaiko protini brendimą, j
Riksmas,
bėgiojimas,
ko
už poros savaičių saulė pati .* Pro trigubą spygliuotą
jo
k^d iš nedidelę aTką“ sti T'3'”8 ™tUliai’ Spa'VOti oricnt3ai« " *>
manda “davaj, bystreje” MOTINOMS AUKOS
tą sniegą ištirpdytų, tačiau vielų
JAU PLAUKIA
kad ru- (greičiau)! Iki penktos va* t • •
ir vėliau margi.
* * tvorą
____ matėme,
__
25VJ V
noms tremtyje. Lai ir ju d
v menesiu
- • vaikas
-i
aibininKa'i
neriifu<x.
landos
rvto
sai
oaroininKai
janaos
ryto
vagonai
turėjo
Po ikeliu
—dirbk, neklausdamas ku
Vargšėms
motinoms
trem-akyse
suspindi
džiaugsmas
pradeda
s
į
hli
ga
^
u&
Jk?
MOTERYS BIZNYJE
iškrauti, nes atvažiuos
riam tikslui. Išilgai upės lia musų stovyklos bu\o
tyje sušelpti Motinos Die- Motinų Dienoj.
jau-ja Rada atsiveria du_
kalkių
ir
gipso
darbininkų
garvežys
ir
juos
paims,
kasėme griovius, daužėm
nos proga pirmieji atsiuntė V
auka^ s1 ų s k 11 e iys jaučia,
-eina {
Karo metu moterys dausušalusi Į ledą sniegą, knai- kolonija. Vyrai ir moterys, prješ pradedant dirbti ne- aukas:
BALF
ui,
10a
Giand
Street,
VotviKov;
fzwlal
kambarį, todėl žaislus rei- ^eb’Je vietų turi pavaduoti
siojom žemę, nuo ryto iki vaikštinėjo lauke, ir iš jų tikėta kliūtis—vagonus tu- SLA moterų 208 skyrius Brooklyn 11, N .Y.
stoyyklos
per
garsiakalbį
r
ėjom
savo
jėgomis
nustumkia
parinkti skambančius iril?1’115 “ atlikti jų darbą.
vakaro klupojom ant laip
M. Mkhelsonienė,
barškančius. Kadangi ta-;Dabar Amerikoje, kai daug
tų ir mūrų, daužėm plytas sklido maršų muzika. Ak,uj ant šalutinių bėgių. Ste- C h i cagoje—$ 15
New Jersey Lietuvių Ta
laisvė,
laisvė!
nedarni
kišom
po
vagonais
BALF
Direktorė,
me
amžiuje vaikai pradeda
Ba£au^u * kariuomene.
Į smulkius gabalėlius ir ne
______________ tiesti rankutes ir čiupinėti jaučiamas žmonių trukumas
šėm juos Į aikštę, kur iš jų “Dayai, dayai, kaip s^l*.kaulėtus musų pečių, stu- ryba—S50.
vė
girdėjosi
prižiūrėtojų,
m^m,
tempėm.
keikėmės.
A.
K.
Losius,
Athol,
daiktus, tai jį reikia apru- atsakingoms vietoms biznio
dėliojam komunistiškus už
MĖLYNAS
LUKŠTAS
pinti paprastais, mažais-11' administracijos įstaigose
rašus ir Stalino paveikslus. riksmai. Pagaliau sutemo.-^ vagonai nė iš vietos, Mass., 82
darbo
diena
baigėsi.
Dau- paganau pastebėjo, kad
Patersono
BALF
o
skyAtverstą
vapą
vėjas
bučiuoja,
žaisliukais,
kuriuos lengva neimti. Tai spiagai užpilKiti turėjo paišyti milžiniš giau šliauždami negu eida- tVjeno vagono stabdžiai neriaus nariai balandžio lo d. arimai kvepia.
čiupinėti.
dyti daugelis kolegijų įuokus plakatus ir pakabinti
susirinkime suaukavo tam Pumpuras kelias
mi
pasiekėm
barakus.
Jau
veikė.
Pašaukė
mechar.isultingo
Pradėjus vaikui vaikščio- ®ia specialius kursus, kurie
juos skersai stovyklos gat nesitikėjom, kad vakarienė kus pašalino kliūti, ir va- tikslui $30 ir prižadėjo iš
kiaušo,
ti,
geriausia duoti jam rie- Pai?^ja Jauna?. mo^eris
vės. Artinosi Gegužės Pir bus pagerinta mums juk g0Raj bUVo nustumti. “Ket- kitų vietinių organizacijų ir sužvilga lapai.
_________
_______
_____
dančių žaislų,
nes vaikas,
metų amžiaus ) į atmosios šventė.
administracinebuvo jokios šventės.
virtis antros> kažkas pasa- asmenų daugiau aukų su- Daigas melžia mėlyną lukš- juos vydamasis, pratinasi tingesnes
šventiška nuotaika keis
tą—
vaikščioti ir mokosi išlaiky- nes jvietas. Radcliff o KoUžsitraukiau ant galvos
Ką, jau \i>a \alanda rinkti.
tai veikė ir mus. Ir mes
V
isos
tam
tikslui
surink|(
j
uos
^iedą
skaistu.
ti lygsvarą.
legijoj tokių klausytojų mopradėjom ko tai tikėtis. Juk apklotą—kad tik nieko ne- Prabėgo, o me> tikėjome iki
Gegužės Pii-moji yra viso girdėti, tik greičiau užmig- trečios • baigti
j
v darba! Puo- tos aukos tuoja ubus išsiųs- Gintaro taurės žvilgančia rasą Dveju-trejų metų vaikas tein^ ^'ia V11^ tūkstančio, bet
kas rytas laisto.
turi labai lakią vaizduotę, kursų diiektoiius sako, kad
pasaulio darbininkų šventė,1 ti ir nieko negalvoti. Dar
pne daibo. .-‘tstumėm tos į \ okietiją.
Visuomene
prašoma
duos_
,
...................
o “proletariato tėvynėj,”;nespėjom gerai įmigti, kai ^gonų duns, n anglys pa, • -- _
Puošiasi gluosniai, puošias, kar Jis įsivaizduoja, kad joja Amerikoje yra žymiai daumai
aukoti
šiam
kilniam
.
aplink pasaulį, arba kaukia £?au Įaisvų vietų ir kad visSnvietu
Sovietų Rainnomi
Sąjungoj, tai
tai viena
viena aii<skarohėin
suskambėjo komanda
komanda “kei- al,° 'aukan. Blogos ang
tikslui. Aukas siųskite
vilku, vairuoja automobilį
Jau®ls partiostų tarnaulys.
vieni
kuriu
upeliai kelias.
iš didžiausių švenčių. Gi ti.”
J-vs’ vie
™ _ grūzdai,
.
.
žvdinčios
rankos
vėjas
ant
kakir
tt.
Tokio
amžiaus
vaikas
bukumas. Jis apgaimes, belaisviai, taip pat Ar pasiūlo? Pačiam vim^-esi didžiuliai ga United Lithuanian Relief
lomėgsta žaisti vienas. Žais- liauja, kad daug jaunų
esame darbininkai ir prole- durnakty! Bet mes nesap- bai i. Po dvidešimt vyrų
Fund of America, Ine.,
gegužis
žalias.
lai turi buti tokie, kurie su- moten3 dirba ofisuose papir šiui>etarai, likimo apgauti, nu- navome.
Buvo komanda užli1M) ant
105 Grand Street,
keltų jo vaizduotę ir pade- rapt3 neatsakingą darbą,
liais žarstė jas laukan, kiti
Šypso lūšnelė. Prie klevo žalio
Brooklyn .il, N. Y.
i
intinėse
nešė
anglis
į
bun

tų
gyventi įsivaizduotame nors jy &a )umai ir kitos
—
ŠOKIKĖS ŠOKINĖJA PAJŪRYJE
dvi širdys plaka.
Krinta žvaigždė, gilia naktį nu- pasauly. Visai netinka su- ypatybes leistų joms užimti
keri, kui-s buvo už 200 met
klydus
dėtingi traukiniai, kurie tik vadovaujančias vietas,
rų. Musų pintinės talpino JAUNASIS MacARTHUR
po 30-40 svarų anglies, ir
nuo Paukščių Tako.
tuomet laksto, kai, tėvas
prižiūrėtojas dabojo, kad
PR. GENYS,
juos užsuka ir todėl, vaikas Laikas užsisakyti “Keleinėštume pilnas pintines,
-------------------------per dieną vienas negali jų no kalendorių 1951 me*
nors musų keliai linko ir
PAGERBKIME MOTINAS naudoti. Paprastas arkliu- tams. Daug informacijų
kojos virpėjo.
-------kas ant kurio vaikas gali už- skaitymų. Kaina 50 centu.
Plaučiai gurgėjo, spiauGegužės 12 d. Tėvynės
dėm anglimi. Gerklės pa
i Mylėtojų Draugija ruošia
Mamyte Labai Dėkinga
siutusiai degė. Pilvas rai
•tradicinį Motinos Dienos
tėsi iš alkio. Kad nors vie
.minėjimą. Čia musų ma-!
ną cigaretę gavus, galima
Ižieji parodys savo meilę iri
Mamytės gimtadienio pro
hutų užmiršti alkį. Dar ne
(prisirišimą motinoms. Jau
ga
užrašiau jai “Keleivį.”
buvom baigę darbo, kai at
nosios skautės padainuos
Ji labai dėkinga ir sako:
važiavo garvežys. Vėl pasi
liaudies
dainas,
ponios
“Gera mano dukrelė, la
girdo litanija keiksmų ir
Ivaškienės mažosios šokėjos
bai gera! Kad visos dukre
komanda “greičiau.” Plu
pašoks tautinius šokius. Iš
lės butų tokios £eros ir sa
šom prakaituodami. Paga
girsime ir deklamacijų. Vi
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
liau vagonai iškrauti.
si bus pavaišinti arbatėle, o
leivį.’ Aš skaitau naudingus
Pradėjo aušti. Žiūrėjom
motinos dar ir atskirai pa
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius
ir viens kito nepažinom.
gerbtos.
Programos pra
straipsnius ir žinias. Man
Aptekę prakaitu ir suo
džioj bus trumpa paskaita.
Gen.
MacArthur
sanns,
13
labai patinka ‘Keleivia* —
džiais, juodi kaip velniai,
! Atsilankykime gausiai, pri
metų,
Douslae,
g»»f»
“
de

ačiū, aukrele, ačiū”...
tik akys ir dantys vaiduok niuose ir iki Šiolei nematęs sidėkime prie šeimos meilės
Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už
liškai baltavo. Ir kaip da J. A. V'alstvbių. grįė<» «“ tė ' ugdymo.
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
bar nusivalyti, juk nėra nei vais namo. Vaikas kartu su
Minėjimas įvyks Sanda
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip
muilo, nei karato vandens, tėvu dalvvaaja įvairiuose ros salėj, 124 F Št., So. Bos
yra
dėkinga mano mainytė. Adresuokit taip:
o prie upės eiti draudžiama. garsaus generolo priėmimuo tone. Pi-adžia 7 vai. vaka
Iki sekančios pirties reikėjo se ir paraduose, čia jis nu ro (šeštadienį, gegužės 12
Keleivis
A dora Michell (kairėj) ir Dolores Medlin, jaunos šokėjos,
laukti apie savaitę. Dar vi trauktas VVaikfki, Hawajs d.). įėjimas nemokamas.
šokinėja ir lavinasi Miami Beach pajūryje, Floridoje.
są savaitę reikės išbūti suo- salų pajūryje.
—K. B.
•M E, Broadvray,
Sau Bestos 27,
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Kr. 18, Gegužės 2, 1951

KELEIVIS, SO. BOSTON

paleisdama nė vieno šūvio ir
neaukodama nė vieno savo ka
reivio.
Dabar Korėjoj •‘oficialiai“
Rusija visai nekariauja, bet
Japonų Armija
Portugalijos “Reforma” Maskva ten gali pasiųsti milio
nus kinų “savanorių,“ o Ameri
Japonijos vyriausybė skel Poitugalijos fašistinis pat-jj.a neišdrįsta Kinijos užkabinti
bia, kad ji jau pradėjo at lamentas nubalsavo, kati nėįij. tik laukia, kada kinų komukurti japonų armiją. Pra vienas žmogus, kuris nepri nistai puls amerikiečius Korė
eitais metais liepos mėnesį taria dabartiniam Portuga joj. Korėjoj "oficialiai” karo
Įkurtasis “policijos rezer lijos režimui, negali statyti nėra. bet tame “nekare“ kauja
vas’’ dabar perorganizuoja savo kandidatūros Į prezi si šimtai tūkstančių žmonių
mas divizijomis, pulkais ir dento vietą. Toks nutari ir sudėjus visus kritusius ’r su
batalionais. Tas "rezervas” mas bus Įrašytas į konstitu žeistus vyrus, ten jau yra virš
bus apginkluojamas artile ciją, kaipo “politinio tinka- miliono karo aukų ’ Kai Korė
“nekaras,” vienaip ar ki
reikalavimas iš jos
rija ir kitokiais sunkiaisiais
taip, pasibaigs, Amerika bus
ginklais. Viso tame “rezer kandidatų.
paguldžiusi daug savo jaunų
ve” jau yra 75,000 vyru.
vyrų, o Rusija bus visai neka
IRO Veikla
riavusi.
Sprogimas Gibraltare
nėra reikalo kariauti,
International Refugee Or- nesRusijai
ji ir be karo dar gali tikė
Anglų laivas su amunici ganization iš Ženevos pra
tis
daug laimėti. Pavyzdžiui,
ja išsprogo Gibraltaro uos neša, kad ji iki šiolei jau
Azijoj rusai dar gali tikėtis be
te. 10 žmonių žuvo nuo padėjo išdangenti iš Euro šūvio pasigrobti didžiulę Indiją,
sprogimo. Visa Gibraltaro pos 930,000 išvietintų žmo kuri turi arti 400 milionų žmo
tvirtovė, po sprogimo, buvo nių. Kiekvieno žmogaus iš nių.
pilna visokių skeveldrų. gabenimas ir Įkurdinimas Atrodo, kad Amerika, ar ji
1,000 žmonių buvo sužeisti., kainavo Uį organizacijai nori ar nenori, turės vesti kito
Gibraltaras yra uostas irjp0 301 doi€ri ir 5 centus. kią politiką ir nebegalės leisti
uoloje tvirtovė, kurią Ang- j išgabentųjų skaičių neiei- rusams grobti kitus kraštus "be
lija valdo nuo 1704 metų, na įje išvietintieji žmonės, šūvio.”
Ispanijos pietuose prie Gib-(kurie
j savo kilmės Ta kitokia politika, pavyz
džiui, galėtų buti tokia, kad
raltaro sąsiaurio.
i kraštus.
Amerika padeda apginkluoti ki
i
_____
nų nacionalistų armiją FormoKanados Pageidavimas
W. Churchill Neatvyks
zoje ir padeda tai armijai per
Kanados užsienių reikalų Anglų konservatorių va sikelti Į Kiniją. Tegu patys
ministeris, Lester B. Pear- das, Winston Churchill, bu kiniečiai kariauja už savo kraš
son, sako, kad Jungtinių vo pasižadėjęs atvykti ir to išvadavimą iš Maskvos jun
Tautų jėgos, jei jos nuspręs pasakyti kalbą Pennsylvani- go. prieš bolševikų diktatūrą.
daužyti kinų komunistų ba jos Universitete gegužės Tada visas vaizdas pasikeistų.
nekariautų, kaip da
zes Mandžurijoj, turėtų pir mėnesį. Dabar jis pranešė, Amerika
bar nekariauja Rusija, bet
ma pasitarti su Kanada.
<,ėl įvairių Įvykių tą Amerikos ir Rusijos ginklai suBet jeigu ls'litų staigus 1 ei- k J.
turės atj(]gtį Spė-sitiktų Kinijos platybėse. Juk
ha,^ daužyti,
da.Kvt,. tada
Įa(J w c^į,, ati. -------------kalas bazes
ir kinų-------tautai- .....
bolševizmas
jau
Kanada tam nesipriešintų. dėjo kelionę dėl pasireiš- igryso, ten yra galybės partiza
kusios krizės Anglijos vy nų. kurie tik laukia progos bolPrancūzijos Rinkimai
ševikus vyti lauk. Kodėl ne
riausybėj.
duoti
progos kinų tauta: atsi
Prancūzų
parlamentas
kratyti
nuo bolševizmo?
baigia svarstyti klausimą

jis

sveikinimų krūvos plaukia

Plataus Pasaulio

Korėjos Vyriausybė

dėl naujų rinkimų. Pagal
konstituciją naujasis parla Trys Korėjos respublikos
mentas turėtų buti renka vyriausybės nariai turėjo
mas ši rudenį, bet visų gru pasitraukti iš savo vietų po
pių atstovai yra tos nuomo išaiškinimo, kad Korėjos
nės, kad dabartinis parla respublikos policija išžudė
mentas nebeatstovauja kra 187 kaimiečius netoli Seou
što pažiūrų, o todėl rinki lo miesto už jų tariamai
mai bus paskelbti anksčiau, teikiamą pagalbą bolševikų
spėjama birželio mėnesi. partizanams užfrontėje.

KAS MUMS RAŠOMA
Ar Bus Karas?

nesipriešino. Rusija be karo
išsiplėtė, sustiprėjo ir dabar
plėšia ir išnaudoja šimtus miuonu žmonių Europoje ir Azijoje jokiame kare nė viena
Uuta nėra tiek laimėjusi, kaip
■ pajjusjja laimėjo po antrojo
saujjnjo karo nepaleisdama nė

Gerbiama redakcija!
Norėčiau pasakyti, kaip man.
eiliniam žmogui, atrodo karo ar
taikos klausimas. Musų prezi•
•dentas tiki. kad karo nebus
ir
jis nenori karo, na. o Rusija
nenori nei karo nei taikos. Ru
sija nekariauja ir nesitaik'.na.
Ir kam Rusijai kariauti arba; Rusija laimėjo ir kare prieš
taikintis? Juk tokia “nei ta:-.Japoniją. Amerika sumuse jakos nei karo” padėtis Rusijai ponus, bet Rusija pasiskubino
yra labai pelninga. Tik pažiu- ‘sumuštus japonus Mandžurijoj
rėkime, ką Rusija laimėjo po įr Korėjoj nuginkluoti ir su
antrojo pasaulinio karo!
tais ginklais ji apginklavo kinų
..... • komunistus. Per kinų komuRusija pasisavino. didžiausią
*
pasiglemžė visą
pasaulio tautą. Kiniją, su virs
° dabar
Riniją gro.
400 milionų
*"^1^ Korėja, ją naikina ir gali
pasigrobė virs 100 milionų
dideks armijas
žmonių Europoje. Kai Rus.jic
klusn5u žmoniy, pati netas tautas grobe, Amerika tam

JUOZAS STALINAS
— arba —
Kaip Kaukazo Razbaininkai Pasidarė
Rusijos Diktatorium
Tokia brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žyste Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas
Rusijos diktatoriaus fyvenimas: kaip jis rubavojo
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var

dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo
vttye. «omia dienomis buvo pasklidusi iinia,
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė ji nusinei ?
Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, $2 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio" knygyne:
KELEIVIS
________
Stalk B®aton 27, Mase.

Puslapis Septinta

proanūkę ir kitus gimines. • REKORDAS-PLOKSTELĖ
Velionis Į Ameriką atva-; >Naujai pagamintas pirmų karia
lietuvių kalboj JUOKI,' rekordas.
žiavo prieš 62 metus. Dir Į Jeigu
tamsi* nesijuoktum klausyda
mi.-. JUOKI- rekordą, lai
niulyk
bo kasyklose 42 metus. Iš savo
daktarą. Juoką juokelių, nei
savo kuklių sutaupų gyveno linksta keliai.
Ant kitos pusės ATSISVEIKINI
be darbo apie 20 metų. Jis MAS,
pamokinantis, liūdnas, kiek
ištrauks ašaras ir kiekvie
gimė Lietuvoje 1869 metais vienam
nam bus reikalinga. Kaina tik ^l.(M).
Siručių kaime, Šilalės para
DEKEN’S PRODUCTS
pijoj, Raseinių apskrityje. P. O. Bok 6«A Ne«*rk. X. J
Palaidotas Į lietuvių tautiš
kas kapines Wyoming, Pa. PELNINGAS DARBAS
cik

Bravaro Darbininkai
Laimėjo Streiką

(ienerolas MacArthur gauna tūkstančius sveikinimų tele
grafu ir laiškais. Į j<> viešbutį. Waldorf Astoria, NeW
Yorke, atėjo virš 10.000 telegramų su sveikinimais ir lin
kėjimais. Paveiksle matyti, kaip telegrafo tarnautojai
neša sveikinimo telegramas.

Reikalaujame Agentą ir Agenčių
platinti Lietuvių išdirbystės skirtin
iais vaistus ir JUOKŲ rekordus
J (plokšteles). Agentams tai yra aukĮso kasyklos. Tuojau rašykite dėl
platesnių informacijų:
(23)
bra- I
DENKEN S PRODUCTS
dar P. O. Bok Mib, Ne«ark 1, N. J.

Balandžio 17 d. CIO
varninkų unija iššaukė
bininkus Į streiką, nes per Ieškau Darbo Farmoj
penkiolika dienų negalėjo Galiu dirbti prie vištų, melžti kar
ves ir pagelbėt prie daržovių; bet
atnaujinti sutarties SU J)en- vaikščiot paskui plūgų jau persenas,
kiais bravarais.
60 metų amžiaus. Dėl atlyginimu
(20)
. .
susitaikysi m
Prašau rašyt:
J. Boris,
Dabar darbininkai gavo
1452 Washington St.,
algos pakėlimą $3.56 Į sa
Hartford 6, Conn.
vaitę, gavo poilsio pusę va
CHICAGO, ILL.
landos Į dieną. Skaičius Svarbios
Paskaitos iš
bačkų išvežioti per dieną
Šventojo Rašto
sumažintas. Senatvėj ir li
kiekvienų nedėldienį nuo 10
goj pensijos negavo. Kiti vai.Būna
ryto, 5324 So. Halsted St. Yra
aiškinama tikroji Tiesa iš Šv. Rašto.
reikalavimai išpildyti.
{Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri

įką tik išėjusi iš spaudos, aiškinanti
pasaulinį perversmų laikų, ir kas
įvyks trumpoje ateityje? Knygelė
145 pusi ŠTAI JŪSŲ KARALIUS,
kurių galima gauti ir per paštą už
40 centų, rašant: V' Klovas. 3444 So.
B. Kazlauskas— iLituanlca
Avė., Chicago 8, III.
pradėjo būti prane- J paskaitas kviečiame atsilankyti

Lietuvių radio programa
Pagerinta

Prof.
,
Kasias
sėju kas antras sekmadie-!^_s'T t
'““‘$0
nis Turi daug naujų plok-' — |nKA|. LEX(.V(, „AKBO
stelių.
V. Kamarauskas*
karmoje
darbo pas našlį ūkininką
WATERBURY, CONN. ; nutarta surengti Lietuvos perdažnai senas pakartoda-Į arieškau
pas gerą dėdytę, jau esu nejauvo.
Jurgis
Ivanauskas
-------vadavimo reikalui pikniką
dar galiu darbuotis ir kai ka apie
BALF’o Vieša Rinkliava Lietuvių Piliečių Klubo dar- sitraukė iš pranešėjo vietos trobas pataisyti, tvoras tverti. Pra
(18)
dėl nesutikimo su tvarka, šau rašyti:
Waterburio BALF’o sky-’že gegužės (May) 6 d.
J K
nustatyta lietuvių valandos
27520 Joy Road,
rius yra gavęs leidimą bir-J Visi lietuviai kviečiami
Oarden City, Mich.
valdybos.
želio 9 d. Waterburio mies- ateiti.
Praeitą sekmadieni kal SANDĖLIS VISOKIŲ
te rinkti aukas vargstan
bėjo Dr. Sirtautas per pro
ŽOLIŲ, ARBATŲ IR
tiems lietuviams šelpti. VieLietuvos Sūnų Draugija gramą. Parodė gerą iškalTREJŲ DEVYNERIŲ
ša rinkliavą numatoma prabuvo suorganizuota spalių bą. Tik temą pasirinko
PRIEINAMIAUS1A KAINA
dėti birželio 8 d. pavaka 15 d., 1901 metais. Inkor-' silpną, kaip lietuvis AmeriŠaknys
nuo koleros,
rėj ir baigti biiželio 10 d. poruota lapkričio 13, 1912. j kos kareivis susitikęs Vo- krūvinės, Galgonas
pilvavimo, _ dispepsijos;
stiprina ir gaivina visas žmogaus
prieš piet.
Suorganizuota kaipo laisva kieti joje lietuvius pabėgė- jėgas;
Frank Inczauskas.
pažadina širdį ir visas kraujo
geriant sumaltus mil
Rinkliavos pasisekimas! organizacija, nariai buvo. liūs juos apgailestavo. Dr. cirkuliacijas,
cruce.
s.
telius. Traukti į nosį nuo kataro,
ir galvos skaudėjimo.
PASTABA: Paskutiniu laiku priklausys nuo rinkėjų skai-’priimami nežiūrint Įsitikini= (Sirtautas lankė savo tetą nervuotumo
Dėžės kaina 75c se pnsiaBtisiu.
Amerika siunčia daug ginklų čiaus ir jų parodytos ener-jmų. Iš pradžių mažas bu- Jarmauskienę, jis tik dabar Trejos Devynerios ....kaina $1.00
Trukžolės .................................. 50c
kinų nacionalistams Į Formoząj gijos. Prie rinkliavos pra-'relis narių susirinkimus lai- atvyko iš Vokietijos,
Kvepiančios ramunėlės ........... 50c
Liepos žiedai ........................... 50c
ir dabar ten pasiųsta visa “ka vedimo kviečiame prisidėti ■ Rydavo, stubose. Tuo laiku
Naktinyčios .............................. 75c
riška misija.” kuri padės kinų visus Waterburio lietuvius, i draugija buvo karštai tikin- Mirė Juozas Kazlauskas
Puplaiškiai .............................. 75c
Valerijono šaknys .................. 75c
nacionalistams apsiginkluoti ir Tiek organizacijos, tiek pa-'čių žmonių persekiojama.
__
________
Juozas Kazlauskas mirė
FLORAL HERB CO., Dept. 5
pasiruošti kautynėms prieš ki vieniai asmenys jau dabar (Laikui bėgant draugija au- ’ ba{an22d.vira40 rneBjs 3»5
Clinten, Ind.
nų bolševikus.—Red.
(18)
kviečiami pradėti ruoštis go ir buvo pasiekusi didelio
išgyvenęs šiame mieste,
kuo sėkmingiausiai tą rink-'skaičiaus narių. Kitos drau-*guv^įlgamįtį dainininkas
Maikio ir Tėvo Kraičiui liavą pravesti. Visų vva- gijos pamatė, kad joms ne-;Trejybėg bažnytinio choro, Parsiduoda 3 Akeriai Žemės
Parsiduoda trys akeriai žemės su
mišku labai geroj vietoj dėl biznio
Musų skaitytojai atsinaujin terburiečių yra gili pareiga labai gerai sekasi, tai ir jos Buvo draugiškas žmogus.
netoli dvejų miestų. Parduodu pri
kaina Taip pat turiu kam
dami laikrašti prisiuntė aukų Į visa padaryti, kad rinklia- pasekė Lietuvos Sūnų Drau-j
J. V. Stanislovaitu. einama
barį pavieniam žmogui, kuris nori
Tėvo ir Maikio kraitį. Atsiun va pasisektų, ir gautomis lė- giją ir liovėsi “spaviedoti”;
gyventi ūky. likis yra prie busų
linijos. Kreipkitės:
(18)
tė :
šomis BALF’as galėtų su- savo narius. Lietuvos Sūnų
Mrs. Anna Nowakowski,
Juo
didesnė
bus
Tavo
J. Leistroms iš Chicago, III.. šelpti vargstančius ir būti Draugija nuo pat jos susiPlymouth St.,
North Middleboro, Mass.
S10 ir paskirstė per pusę—$5 nai pašalpos reikalingus iš- organizavimo ir dabar tuo Lietuvai gelbėti auka, juo
Tėvynė bus Tau labiau dėTėvui ir $5 Maikiui.
I blaškytus įvairiuose kraš- paciu keliu eina, nevaržo •
Aukas riiraa Amev Stoškus iŠ Detroit, Mich.,|tl
‘
Dalvvan
AJARŲ ŠAKNIS
nariu. Jos narių skaičius i j-įkos Lietuvių
a ir jos
prįsiUntė $1.50.
r,U°'G.
,‘i
Ajarų šaknis gelbsti
1 „
t.. darni visi lietuviai nnklia- betgi gerokai sumažėjo, j skyriau
nuo vidurių nemalimo,
Po $1 prisiuntė F. Stanton iš
gerai veikia ant skil
Čia
siautė
nedarbas,
nema

vos
praveriime
parodysime
Debold. Altą, Canada. ir V. Sar
vio, gydo nuo diegliu,
žai
narių
išvažinėjo,
taipgi
savo
tautini
solidarumą
ir
gelbsti
prašalinti iš
palius iš Paterson. N. J.
pilvo nereikalingus
PAIEŠKOJIMAI
nemažai
narių
atsiskyrė
atliksime
aukščaiusią
žmo

gazus, paerzina ne
Po 50c atsiuntė J. White iš
veikliuosius kūno or
Grand Rapids, Mich., ir Mrs. niškumo Įsakymą—alkaną amžinai iš gyvųjų tarpo.
ganus ir, sakoma, pe
Aš, Ona Janavičienė, po tėvais
ciec.aitis į«
rai dėl mažakraujų.
O. Slegaitis
iš Schenectadv
Schenectady. pavalgydink, nuogą pri Draugijos komitetą suda Selenytė, ieškau naujai atvykusių
Mokslininkai
sako,
M.
Stakionis
--pirm.,ll
’
«
tuvi
’
»
tarpe
Žmonių
iš
Mosėdžio,
N. Y.
ro:
denk, ligonį slaugyk!
kad Ajarų šaknis turi šių mineralų:
_i_ Kretingos apskr. Prašau rašyti:
Sulnhur, Phosphorus, ir Potasium,
Visiems laikraščio draugams Waterburio BALF Valdyba. Alfonsas Pilvelis—vice-pirMrs. Anna Yanavich,
ir šitie mineralai yra mums visiems
2140 S. Wayne Rd.,
už paramą tariame širdingą
mininkas, J. Pečiulka—fin.
reikalingi. Gali darytis Ajarų ar
Wayne, Mich.
batos ir perti, bet yra gerai ir
ačiū.
sekr., V. Kralikauskas— Marijona Chekaitienė, po tėvais šiaip
Ajaro šmotą kramtyti ir_
LAV/RENCE, MASS.
prot. sekr,, Wm. Legunas— Stulgytė, ieško savo pusbrolio. Jur- seiles nuryti. Ajarų šaknis «2..>O
ITALŲ VADAS
pio Bartkaus, kilusio iš Gudlaukio svaras. Mažiau perkant, 6 uncijos
ižd, A. Subačius ir J. Mil- kaimo.
Tauragės apskr. Prašau at- ui $1.00.
Žinios-Žinelės
adresu:
(20)
vidas—kasos globėjai. Šis siliepti šiuo
ALEXANDER’S CO.
M rs Mary Chekaitis,
Čia yra dvi didelės vilnų komitetas jau tarnauja il
414 W'. Broadway
5’-j N. Washington St.,
South Boston 27. Mass.
Cederburg, Wi.s.
verpyklos ii' audyklos, ku gus metus.
rtose dirba tūkstančiai dar Šia proga turime visiems
bininkų. Abejose dirbtuvė nariams pranešti, kad drau
SUSIVIENIJIMAS LIETIj VIŲ
se beveik visi darbininkai gija rengiasi paminėti savo
priklauso prie CIO unijos. gyvavimo 56 metų sukaktu
AMERIKOJE
Kaip kitur, taip ir čia dar ves. Tai bus spalių (Oct.)
ir Turtingiausia Lietuvių
bininkai buvo išėję į strei 20 d,, Lietuvių Piliečių Klu
Organizacija Pasaulyje
ką, reikalavo pakėlimo al bo name. Tai bus svarbi
gu. Streikavo keturias sa diena draugijai. Butų ma
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
vaites ir sugrįžo dirbti. Iki lonu matyti ir tuos narius,
Savo nariams ligoie pcialpų ir pomirtinių apdraudų
šiolei dar darbininkai nega kurie yra persikėlę i kitus
yra išmokėjęs srti $5,000,000.00.
vo pakėlimo algų ir ar gaus, miestus ir dar priklauso
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
dar nežinia.
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
prie draugijos.
Draugijos
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
mitingai neįvyks per tris—
Ameriko? Lietuvių Tary June, July ir Augusi—mė
>5,000.00.
bos Lavvrence’o skyrius lai nesiūs.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
kė savo mėnesinį susirinki
Dabar vedaaMS Susivienijimo 60 metų Jubilieiinis Va
M. Stakionis.
mą balandžio 15 d. Apart
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijime.
bėgančių reikalų buvo ren WILKES-BARRE, PA.
kama valdvba dėl šių metų.
Tapk Susivienijimo nariu ir priraiyk savo teimos na
rius. Kreipkis pas rietiuę kuopą arba į Centrą adreIšrinkta: Mrs. N. Penkus, Mirė Kazimieras Vištarta*
pirm.; John Stundza, viceKazimieras Vištartas mi
Italijos senato pirmininkas, įpirm.; M. Stakionis, sekr.;
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
rė
balandžio 8 d. Paliko
Ivanoe Bonomi. 78 metų poli- lAnna
čei nauskaitė, ižd.
907 W. 901b 9L
Nuw York l. N. Y.
tikas, mirė Romoje nuo žir- į Visi seni. apart vice-pirmi- liūdėti žmoną Marcelę, tris
dies smurio.
ninko.
P" pasikalbėjimų sunūs, tris dukteris, anukus, .
T,
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

fletine Vakarienė!
Vietinės Žinios Socialistų
▼
Šj SEKMADIENI
SOCIALDEMOKRATŲ
METINĖ VAKARIENĖ

NORWOODE UŽSIDARĖ
ODŲ DIRBTUVĖ

>į Sekmadienį, Gegužės - May 6,1951

“GARNYS’

“Keleivio” ofise galima
nusipirkti “Garnį,” Brazili
jos lietuvių juokų laikraštį.
Dabar turim jo 11-12 nume
rį. Kaina—10 centų.

A. L. P. Draugijos Auditorijoj, 368. W. Broadway
Winslow
Brothers
ir
šį sekma- Smith odų dirbtuvė Nor- Pradžia 6-tą valandą vakare
RENGĖJAI
ir Cam- woode, kurioje turėjo darbo

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu

sų krautuvėj visokių mašinų iiGegužės 6 d.,
randavojimui, kaip tai Floor San
dienį, Bostono
ders, Wall Paper Removers, Boat
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
b r i d g e socialdemokratų 800 darbininkų, balandžio
sokių pentų. varnišių, sienoms po
SOUTH BOSTONO
Dorchesterio Moterų
TYRINĖJA KYŠIUS
pierių, plumbing, elektros reikme
kuopos rengia savo metinę 25 d. galutinai užsidarė, OPERETĖ “BIRUTĖ”
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės
Klubo
Vakaras
GEGUŽĖS
20
DIENĄ
EVANGELIKŲ
ŠVENTĖ
NAUJUOSE
BUTUOSE
vakarienę, kuri Įvyks Lietu- Toje dirbtuvėje dirbo dauFlood Sq. Hardware Co.
vių Piliečių Draugijos sve- gelis lietuvių. Ta odų dirbJ. ALEKNA, Prop.
Šį šeštadienį, gegužės 5 628 E.A. Broadway,
tainėje, So. Bostone. Pra- tuvė priklauso didžiajai Ar- Gabijos Choras jau yra i Praeitą sekmadieni, i»a- Majoras Hynes Įsakė paSo.
Moterų
džia 6 vai. vakare.
mour skerdyklų kompani- pasiruosęs statyti scenoje,landžio 29 d.. 11 vai. pa- daryti griežtą tyrinėjimą d. Dorchesterio
Tek SO 8-4148
Vakarienėje laukiama jai, kuri turi skyrius po vi- Miko Petrausko operetę:maldų name, Atlantic Avė. Brightone naujai pastatytų | Klubas rengia vakarą mosvečių iš tolimesnių Bosto-są Ameriką. Ar dirbtuvė “Birutė.” Perstatymas Įvyksį ir E. 4th St.. So. Bostone, g\ venamų butų tvarkyme, tinoms pagerbti. Bus duo
evangelikų pamaldų Miesto taryboje buvo iškel- dama gardi vakarienė už
TeL SO 8-2805
no apielinkių.
Svečiams bus kur iškelta, ar gal vė- gegužės 20 d., sekmadieni, įvyko
1
DAKTARAS
maloniai sutiko padainuoti liau vėl bus atidaryta Nor- So. Bostono aukštosios mo- metinė šventė, kuriai vado- tas Įtarimas, kad Brightono mažą įžangą. Moterų pa
gerbimo
vakaras
vyks
Dor

vavo
kun.
J.
T.
Latakas,
projektuose
butų
išnuomodainininkės Valerija Bar- \voode, niekas nežino. Kom- kyklos auditorijoj, G Street
J. L. Pašakarnis
Žodį tarė kun. K. Burbulys, tojai iš nuomininkų reika- chesterio L. P. Klubo patal
mienė ir Milda Anestaitė, panija jiepaaiškina, dėl ko- ii* Thomas Park.
OPTOMETRISTAS
joms akompanuoja muzikas kios priežasties dirbtuvė Platinamuose tįkįetuose po to kalbėjo B. Micpovi- Jauja kyšių ir kaltais gauna pose, 1810 Dorchester Avė.
Ofiso valandos:
Caubas
Po vakarienes uždaryta.
Nortvoodu. ta, ,Ta pažymėta,
„ažv;nėta kad ..Birutė”' liūs apie klystkelius be švie- r.uo 300 iki 500 dolerių “po Pradžia 7 vai. vakaro. Visi
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
kviečiami
dalyvauti.
sos.
Svečias
iš
Philadelphistalu
“
už
išnuomavimą
bugros Joe-Anthony orkest- didelis nuostolis.
Seredomis:
bus statoma gegužės
---- —13—d..
,
D. Damanskis kalbėjo tų. Majoras sako, kad jei
ras, kurį lietuviai gerai ži-----------------Nuo 9 ryto iki 12 dienų
bet vaidinimas buvo nukel- jis
-s savo pergyvenimų sąryšy- tik tyrinėjimas parodys,
no, nes tas orkestras groja Kritiška Nuotaika
RADIO PROGRAMA
447 Broadway
tas vieną savaitę dėl
dei para je su tikėjimu. Plcgrama kad kyšininkai yra įsiveisė
lietuvių klube. Šeimininkė
L. R. Valandos Vakare
SO. BOSTON, MASS.
pijinio choro iškilmingo pa buvo paįvairinta giesmėmis namų tvarkyme, jie bus
drg. Brazaitienė ir jos darb--------Lietuvių Radio Korp. pro
sirodymo tą dieną Sekminių
ščios bendradarbės jau su- Praeitą sekmadieni Lie- proga. Tie patys tikietai Peabody choro ir duetų. So J traukiami atsakomybėn ir grama per buvusią stotį
sitelkė svečius meiliai pri- tuvių Radio Valandos va- bus geri gegužės 20 dienai. Bostono moterų kvartetu ir reikalas bus pavestas ge- WBHS, kuri dabar vadina Tel. AV 2-4026
neraliniam prokurorui Kelviso susirinkimo.
imti.
.kare L. P. Draugijos svetaisi stotis WREE, 1090 kilo—S. V.
Dr. John Repshis
Atsilankė gausus būreli: Iv.
Rengėjai tikisi, kad ir nėję dalyvavo gausus būrys
cvcles,
9:30
iki
10:30
vai.
•Z
7
lietuvių, virš 00 žmonių.
LIETUVIS GYDYTOJAS
šiais metais pažangieji lie- svečių. L. R. Programą vebus
seįyte
sekmadienį,
Dalyvis.
GATVĖKARIAI VĖI
tuviai gausiai susirinks Į sa- da A. Kneižys, buvęs “Dar- Ar Išeis Naujas Laikraštis?
Valandos: 2-4 ir 6-8
kanti:
Nedėliomis ir Šventadieniais:
DIRBA
SU
NUOSTOLIU
vo metini*■ subuvimą.*•
Tad bininko” redaktorius. Kai
-------nuo 10 iki 12 ryto
RADIO ŽINIOS
iki pasimatymo šį sekma- kurie svečiai, kalbėdami
Iškėlus seną vietini laik1— Falcons orkestrą.
495 COLUMBIA ROAD
\acionalizuotieji Bostono 2— Dainos.
dieni vakare.
prisiminė •‘Darbininko“ iš- iašti “Darbininką” i Brookarti Upham’s Corner
-------------------------kėlimo klausimą ir gana lyną. kai kurie parapijos Lietuvių Radio Korpora- ir apielinkių gatvėkariai, 3— Magdutės Pasaka.
DORCHESTER, MASS.
Pagerbė Menininkus
griežtais žodžiais pasmerkė veikėjai ėmėsi žygių išleisti cija praneša, kad jos links nežiūrint neseno važtos pa
.
-------to laikraščio iškėlėjus. Ypač Į iškeltojo laikraščio vietą mas vasaros piknikas bus kėlimo. vėl dirba su nuosto- Po programos prašome
ALT Bostono skyrius pra- aiškiai pasisakė J. J. Ro- kitą. Kol kas tas reikalas Maynarde, sekmadienį, lie liu ir sako, kad šiais me- parašyti laiškelį ar atvirutę
DR. D. PILKA
eitą šeštadienį buvo suren- manas ir F. Razvadauskas. tebėra dar apskaičiavimų pos (July) 15 d., o rudeni tais nuostoliai galį pasiek- Įi stotį WREE, Lithuanian
Program,
35
Court
St.,
Bos

ti
net
9
milionų
dolerių.
nis
piknikas
po
stogu
įvyks
gęs vakarienę v asano Še-i kurie visą laiką atstovavo stadijoje. Ieškoma spausS Iki
Ofiso Valandos:
7 iki
ioliktosios minėjimo pro- nuomonę, kad laikrašti rei- tuvės naujam laikraščiui orockton Fair Groands sek Toks spėjamas nuostolis ton, Mass., o biznio reika
Ir
gramos išpildytojams pa kia palikti Bostone ir ne- spausdinti, planuojama pra- madieni, rugsėjo (Septem- buvo paminėtas MTA trus- lais rašykit ofiso adresu:
546 BR0ADWAY
tisų pranešime, iš kurio pa 502 E. Broadway, So. Bos
gerbti.
Susirinko gražus atiduoti ji vienuoliams.
džioje leisti savaitinį 4 pus- ber) 23 d.
•O. BOSTON, MASS.
būrys jaunųjų svečių su sa Parengime buvo marga ir lapių laikraštį, bet nieko Prašome kitų organizaci aiškėjo, kad šiais metais ton 27, Mass.
Telefonas: SOUth Boston 1SSO
Steponas Minkus.
vo vadovais. Deja, šiaip Įdomi programa, o paskui galutina dar nenutarta. Tik jų tomis dienomis nerengti per pirmuosius tris mėne
sius gatvėkariu kompanija
svečių buvo neperdaugiau- ėjo linksmas subuvimas.
išaiškinus spausdinimo iš piknikų.
Steponas
ir
Valentina
turėjusi dvigubai didesnį Geriuariu vaikams dovana —
siai.
Rep.
laidas ir sponsorių norą fi
A. J. NAMAKSY
Minkai.
nuostoli, negu pernai per tą
Po puikios, ponios Kronansiniai remti tą žygį, bus
REAL ESTATE A INSURANCE
pat laiką. Pernai trijų pir
pienės ir jos talkininkių pa
galutinai apsispręsta. Dau
409 W. Broadvray
mųjų mėnesių nuostoliai
Serga J. Šventikas
ruoštos vakarienės ALT Dideli Gaisrai Norwoode gelis senojo “Darbininko”
SOUTH BOSTON. MASS
siekė 8250,000. o šiemett
pirmininkas J. Kasmauskas
rėmėjų i naujo laikraščio
Office Tel. SOboston 8-094S
Du
dideli
gaisrai
kilo
šį
jie
pašoko
iki
$539,820.
Musų
laikraščio
senas
atidarė programą, kurią su
leidimą žiuri skeptiškai. Už
Bes. 87 ORIOLE STREET
Went Rosbory. Mana
maniai ir taktingai vedė antradienį Xor\voode. užsi- viso to sumanymo stovi vie- skaitytojas. Juozas šventi Kadangi vasaros metu nuo Kaina: Amarikaje 83.00; kitur—$3.50
Tel. PArkway 7-0402-M.
d
e
g
ė
Batchelter
WhitteIr užsakymus siųskite:
adv. K. Kalinauskas. Kal
į cine klebonija, kuri buvo kas, iš No. Abington. Mass.. stoliai esti didesni, tai ir Pinigus
COLUTt, R. O. Box 22.
more
Coal
Co.
pastatas
in
baukštomasi,
kad
nuostoliai
bėjo S. Mockus, A. J. Na
priešinga “Darbininko“ iš sunkiai susirgo ir guli
Mentalia Statlon, Brockton 68. Mass.
maksy, A. Matjoška, “Ne Gay Dairv Farm pastatas. kėlimui ir jaučia reikalą tu Moore ligoninėj, Brocktone. gali pasiekti net devynių
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
muno” redaktorius rašyto Abu pastatai toli vienas rėti vietos parapijonims sa Linkime ligoniui pasveikti. milionų.
VAISTAS “AZIVA”
Dr. J. C. Seymour
jas Liudas Dovydėnas, ra nuo kito. Spėjama, kad vaitini laikrašti.
1
—
Vaistas
nuo
nudegimo
ir
(LANDŽIUS)
“PASKUTINĘ MINUTĘ”
Pradeda Tyrinėti
šytojas S. Santvaras. Mrs. koks tai padegėjas pakišo
—S. M.
nuo nušutimo vandeniu.
ugny
Nuostolių
gaisrai
paLietn'is Gydytojas ir Chirurgas
Worcesterio Gemblerius STREIKAS ATŠAUKTAS
K. Namaksy, L. Lemliertas,
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų
$175,000.
Visi
Nordarė
Vartoja vėliausios konstrukicijos
S. Kontautas, A. Ivaška ir
—mostis.
Ateinančią
savaitę
grand
ir
apielinkių
gaisriAmirolas
Cope
Įspėja
woodo
X-RAY Aparatu
Rapid
Transit
Bus
Line
kiti. Rašytojas A. Gustai
3— Akių vaistas.
Pritaiko Akinius
jury
Worcester
apskrityje
sušaukti
gaisrus
ge“
Ilgaplaukius
Liberalus
ninkai
tarnautojai, keturias valan 4—Vaistas nuo kojų niežėji
tis, publikos prašomas, pa
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
pradeda didelį tyrinėjimą das prieš streiko pradžią, mo, pirštams, tarpupirštėms ir
sakė savo aštrias eiles “Jis sinti.
534 BROADWAY,
Admirolas Harley Cope gemblerių ir raketierių. Po susitarė su linijos savinin papirštėms.
ir Ji.” Paskui ėjo šumnioji
SO. BOSTON, MASS.
šį pirmadienį kalbėjo Bos- visą valstiją policija suju kais ir streiką atšaukė. Sau 5— Vaistas nuo galvos niežė
programos dalis.
Pradeda Kontroliuoti
:one gegužės pirmosios pat do sekioti lažybininkus ir gus. Winthrop, Revere, jimo,
Mėsos Kainas N. A.
riotiškame masiniame mi-’raketierius. Policiją ir val- Malden ir Melrose gyvento- 6—Vaistas nuo kosulio. Greit DR. G. L. KILLORY
PADĖKA
pagelbsti.
Linge Common darže. Jis stijos pareigūnus paskatino
18 Tremont SL, Kimbal Building
Kainų administracijos ofi įspėjo komunistus ir bend-, “apsivalyti“ senato krimi- ai neturės vargo susisiekti 7—Vaistas nuo inkstų skau
Negalėdami kuo kitu at
Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371
sidėkoti, norime nors šiais sas pradėjo tikrinti mėsos rakeleivius, kad jie greitu nalizmo tyrinėjimo komisi- su Bostonu.
dėjimo.
arba: SO 6-2044-J
Reikalaukite šitų vaistų pa SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
trumpais žodžiais išreikšti parduotuvių imamas kainas laiku “pasiliks vieni,” nes ja, kuri iškėlė daug negraPavasaris Atėjo
žymėtais numeriais. Kaina už
IR NERVŲ LIGŲ
nuoširdžią padėką musų už mėsą ir jau keletą stam Amerikos žmonės nuo jų žiu dalykų įvairiose krašto
kiekvieną numerį $1.00. Pini Dam Kraujo Patikrinimą Santaekai
vienerių metų į Ameriką at bių krautuvininkų Bostone. galutinai atsiribos. Jis Įspė- dalyse.
Jei Reikia, Duoda Pencillino
gai, čekis ar money orderis iš
vykimo proga M r. ir Mrs. Worcestere ir Springfielde jo ir tuos liberalus, kurie
VALANDOS:
Senato komisijos platus Atėjo šiltas oras, o su juo kalno. Adresuokit:
(51-1)
aukštesnes savQ gajva? ]aik0 debesyse raportas dabar jau paskelb ir šiukšlių gatvėse ir dar
Nuo 9 iki 6 kasdien.
Anthony Lapinskas, gyve pagavo imant aukštesnes
Joseph Machinskas
Šventadieniais uždaryta.
nantiems 150 Willow St., damas, negu \ia nustatyta. jr nemat0> kam jje kartais tas ir gegužės pirmomis žuose padaugėjo. Massa295 Silver Street
La\vrence, Mass., už suda-! Kainų administracijos ° F* ' casitarnauja savo veikloje, dienomis raportas bus par- husetts Garden Club Fede
BOR1S BEVERAGE CO.
South Boston 27, Mass.
rytą mums garantiją ir uz. sas pradėjo savo tikrinimus ka(, jje apsižiurėtlJ su ku„ (lavinėjama3 i,- publikai no ration siūlo, kad valstijos
220 E Street, South Boston
-eim: lis išleistų griežtą įsta
jų dideli rūpesti bei visoke- , po daugybės seimininkių ’oenfjrar,ja
40 centų už kopiją.
APSIDRAUSK
NUO
Pristato tondką, vyną ir viso
tymą, draudžiantį šiukšles
liopą pagalbą mums čia Įsi- skundų, kad krautuvininkai ______ _
LIGOS
IR
NELAIMĖS
kios rūšies alų baliams, vestu
:r visokias atmatas mesti
sauvališkai lupa perdėtai
kuriant.
gatves ir viešąsias vietas. Ta Už $12 per metus gausi ligoje vėms į namus ir sales.
(-)
Janavičių Šeima.
aukštas kainas.
$25 pašalpos savaitei
organizacija sako, argi taip
Savininkas:
sunku yra išmokti švarą pa Visais insurance reikalais
JUOZAS ARLAUSKAS
laikyti? O jei sunku, tai
kreipkitės į:
(n35)
Teiephone: SO 8-3141
policija gali pamokyti kaip
arba
namuose, 1650 Columbia
BRONIS KONTRIM
tą padaryti, o todėl ir siūlo
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8598 East Broadway
Miko Petrausko Dvieju Veiksmų Operetė ir
2414.
išleisti aiškų įstatymą tam
South Boston, Mass.
TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483
reikalui.
KONCERTAS

‘Ii I

XJ 'I' 1Ė

Sekmadienį, Gegužės (May) 20, 1951
SOUTH BOSTON HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ
G St., Thomas Park —:— Pradžia 2 Vai. Po Pietų

Operetėj “Birutė” vaizduojama tryliktojo šimtme
čio lietuviai: joje pamatysite aukurą, Krivių-Krivaitį, vaidelutes, jų puošnius rubus, jauną Kęstutį ir kt.

Suffolk
Downs

8 Reisai Kasdien su
Turf Reisais
Iki Birželio 30
Arkliai Stoja 2:00
Doublc Užsidaro 1:10
Pamatykit jrr. nakraujus kovojant sunkiose lenktynėse.

Greiti! Vik,w! Smarkus!
MTA iki pat viri^

Birutės rolę vaidins Worcester County Light
Opera Club artistė B. Šimkus.
Įžanga $1.20 su taksais..

Bušai tiesiai iš vfevr

Kviečia GABIJA.
No. 5

Parsiduoda Variety Štoras
Geroj vietoj pbrsiduoda “variety
krautuvė, per savaitę duoda pajanu,
virs 900 dolerių. Kaina $4.200 Del
J daugiau informacijų kreiptis laišku
ar asmeniškai: 197 D St., So. Bos
ton. Mass.
t*®)

Parsiduoda Grosemė
Našlė labai pigiai parduoda 8To(18)
sėmę. Kreiptis j:
Mrs. Lena Stackis,
169 E. 8th St..
So. Boston, Mass.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI
(Insured
Movers)

Perkrauatom
Ha pat ir į to-j
Urnas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
S26 BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOuth B<*tn« 8-4611

