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Vyriausias Teisinas Pasmerkei
Amerikos ’Politbiuro’ Vadus
11 Komunistų Partijos Vadų Galutinai Nuteisti Kalėti;
Byla Tęsėsi Apie 4 Metus; Justicijos Departamen
tas Rengiasi Traukti į Teismų Daugiau Komu
nistų Vadų

LIUDIJO SENATO KOMISIJOJ

Ael of March S, 1873.

Demonstracija
Indijos Sostinėje
75,000 darbininkų ir val
stiečių praeitą sekmadienį
astuonias valandas demon
stravo New Delbi mieste.
Demonstrantai įteikė Indi
jos prezidentui savo reika
lavimus. Demonstraciją or
ganizavo Indijos socialistų
partija, kuri skelbia, kad
Nehru vyriausybė visiškai
nesugebėjo užtikrinti Indi
jos masėms darbo ir duo
nos.
Demonstracija buvo so
cialistų atsakymas į minis
terių pirmininko Nehru pa
sigyrimą, kad Indijoj visai
nesą opozicijos prieš jo ve
damą vyriausybę.

Atakiro Numerio
geine 7 Centai

46 METAI

J. Valstybės Sutiktų Taikintis
Prie 38-tos Paralelės
Taip Sako Valstybės Sekretorius Dean Acheson; Jung
tinės Tautos Butų Laimėjusios, Jei Mūšiai Sustotų
prie 38-tos Paralelės; Bet Derybų dėl Karo Pa
liaubų Dar Nėra; Mūšiai Korėjoj Tebeina

Amerikos
aukščiausias i Teismas Svarsto
“ Voice of America"
Amerikos valstybės sek
teismas šį pirmadienį išnešė!
Dean Acheson jau
Negrų Skundą]
Plečia Programą retorius
sprendimą komunistų parti-'
kelios dienos liudija senato
jos vadų byloje. Visi 111
komisijoj, kuri tyrinėja ge
Federalinis teismas iš tri
Amerikos radio praneši nerolo MacArthuro' atleidi
kaltinamųjų, kurie 1949
mai lietuvių kalba skelbia mo priežastis ir aplinkybes.
metais buvo nuteisti prisie jų teisėjų išklausė Charlesmi nuo š. m. vasario 16 d. Valstybės sekretorius sako
kusiųjų teisme ir paskui ton, S. C., negrų skundą)
prieš
segregaciją
mokyklo-1
dabar
išplečiami ir bus kas si pritaręs generolo Marcapeliacijos rūmuose, atrasti
dien perduodami per įvai- Arthuro atleidimui, bet ne
kalti ruošę sąmokslą smurtukuriame prašė, kad teisrias stotis po 30 minučių. jis iškėlęs pasiūlymą jį atnuversti konstitucinę Ame-inJ^s nuspręstų, jog segregaIki šiol tos programos tęsėsi tefetPKltos,'^Anglija
rikos vyriausybę ir pasi- cDa ^ra nekonstitucinis datik
15 minučių.
* reikalavusi
-- ■
grobti valdžią, kaip tik są-l^355 ir turi buti panaikinar siūliusi gen.
Šį pirmadienį “Voice of MacArthurą atleisti, neturi
lygos leis.
ta mokyklose. Teismas saFormozos Sala
vo sprendimą išneš vėliau
America” pradėjo siųsti ži jokio pagrindo.
Aukščiausiojo teismo po platesnio tyrinėjimo, bet
nias latvių ir estų kalbomis.
Bus
Ginama
Pagal valstybės sekreto
sprendimas išneštas 6 bal kaip teismas benuspręstų
Tomis kalbomis programos rių, gen. MacArthuro politi
sais prieš 2. Komunistų yra tikra, kad ginčas atsi
Jei kinų bolševikų karo siunčiamos po 15 minučių ka grėsė karą išplėsti į visą
partijos vadai nuteisti pa durs aukščiausiame teisme, Į
aviacija bombarduotų For per dieną.
Aziją, o todėl tokia politi
gal Smith Aktą, išleistą kurio sprendimas bus galu
mozos salą, Amerikos karo
ka valstybės departamentui
1940 metais. Tam įstaty tinas ir bus precedentas ki-|
Amerikos armijos štabo viršininkas, gen. J. Lawton Col
lėktuvai per šešias valan UŽDRAUS ĮVEŽTI
buvo nepriimtina.
mui komunistų partija karš tų
lins, liudija senato komisijoj, kuri tyrnėja gen. MacAr
valstijų
segregacijos Į
das pradėtų bombarduoti
Valstybės sekretorius sa
RUSIŠKUS KAILIUS
tai pritarė ir reikalavo tą klausimui spręsti. Dabarti
thuro atleidimo aplinkybes.
Kinijos miestus. Taip pra
ko,
kad Amerika sutiktų
įstatymą taikinti trockis- niu laiku Amerikoje yra 17
neša N. Y. “Times” iš Tai- Senatas svarsto šen. Mac- daryti karo paliaubas arti
tams. Komunistų vadams valstijų, kur mokyklose vaiKeliauti Amerikos Unijos
pei, Formozos sostinės.
Carthy įneštą įstatymo su ar prie 38-sios paralelės,
byla pradėta ruošti 1947 kai skirstomi pagal rasę ir V1T. v. ~
Pranešimas sako, kad kąnežiūrint visokių kalbų
metais, kada New Yorke nemokomi kartu.
Už Kietą Politiką ro lėktuvai Okinawoj, Fili manymą pagal kurį butų bet
| r lllCClūms į Cechlją
ir
JT
organizacijos siūlymų
draudžiama įvežti į Ameri
buvo sušauktas “grand jupinuose ir Japonijos salose ką kailius iš Rusijos. Šen. kinų komunistai nerodo jo
ry,” kuris po metų laiko nu
Amerikos Darbo Federa turi įsakymą ginti Formozą,
Amerikos vyriausybė išMacCarthy sako, kad rusai kio noro taikintis ir derybos
tarė kompartijos vadus ap Iranas Nepriima
cijos
mėnesinis
žurnalas
pa

jei
bolševikai
bandytų
ją
Trumano Pamulymo&^^fme^. skutiniame numeryje reika
gauna daug milionų dolerių dėl taikos nevedamos.
kaltinti.
atakuoti. Karo laivynas ir už savo kailius, o tuo tarpu Valstybės sekretorius pla
Nuteistieji komunistų va
_ čiams keliauti į Čechoslo- lauja griežtesnės užsienių gi turi įsakymą sutrukdyti
Amerikos kailinių gyvulių čiai aiškino Amerikos poli
dai yra: Eugene Dennis,
Irano vyriausybė atmetė vakiją, nes ten padėtis tiek politikos ir atmeta bet kokį bolševikų puolimą.
farmeriai vos gali išsiversti. tiką nuo Jaltos iki Korėjos
partijos sekretorius; Jacob prezidento Trumano pasiu- vra nesaugi, kad amerikie- Rusijos užgerinimą.
Iki
Laukiama, kad tas įstaty karo pradžios. Jis sakė,
j„. šiolei, unijų laikraštis sako, DAUGELIS GAUNA
Stachel, 49 metų, partijos lymą Iranu! ir Anglijai pra- įiai _wa suimami ir
kad nebuvo jokios galimy
propagandos
viršininkas; dėti tiėsiogines derybas dėl j j^g fca]tės laikomi kalėji- Amerika priešinosi Mask PENSIJAS UŽSIENIUOSE mas senate praeis.
bės išgelbėti Kiniją nuo
Benjam in Jefferson Davis, išsprendimo aliejaus klausi- me Valstybės departamen- vos agresijoms nedrąsiai ir
bolševizmo
įsigalėjimo jo
43 metų, buvęs New Yorko mo. Iranas sako, kad pnė- tag prįe įo jsakymo paaiški- nelygiai. Dabar atėjo lai
Daug senų darbininkų iš ‘TAIKOS PLEBISCITAS’ je, bet valstybės departa
miesto tarybos narys; John mus įstatymą apie aliejaus no> j^ad Amerikos žumalis-jkas pasakyti Maskvai aiš- Amerikos važiuoja į užsie
RYTŲ VOKIETIJOJ mentas visada sutiko su
Gatės, 34 metų, “Daily kasyklų ir valymo dirbtuvių l^g kiniam Oatis, buvo su-kiai, kad prieš bet kokią nius gyventi, kur jiems so
krašto gynimo departamen
Worker” redaktorius; Gil- nacionalizaciją, jokių deiy- LmPrahoje ir dabar lai naują agresiją Amerika pa cialinis draudimas atsiunčia
Rusų okupuotoj Vokieti tu, kad Formozos sala yra
bert Green, 43 metų, Illi bų nebegali būti, nes
komas kalėjime, kur jis vartos visą savo jėgą. Ame kas mėnesį senatvės pensi joj bolševikai suorganizavo
tymas
yra
įstatymas
ir
ne-L
tardomas»
bolševikams rika turi priešintis visokiai jas. Ypač daug italų kil taikos plebiscitą” arba svarbi Amerikos saugumui.
nois partijos viršininkas;
Gus Hali, 37 metų, Ohio bepakeiciamas
derybomis įprastomis
priemonėmis, agresijai, perversmams iš mės darbininkų važiuoja į masinį balsavimą “už tai 1949 metais pasiuntinėtas
partijos viršininkas; Robert su kitomis valstybėmis.
Toje pačioje Prahoje 1949 vidaus, panaudojimui sate Italiją, kur pragyvenimas ką” ir “prieš karo kurstyto diplomatinėms atstovybėms
Thompson, 32 metų, New
Prezidentas Trumana »a- metais gegužės mėnesį kur litų kariuomenių arba ir yra daug pigesnis ir už se jus.” Plebiscitas tęsėsi tris aplinkraštis, kuriame For
«dingo„
amerikietis prieš pačios Rusijos kariuo natvės pensijos pinigus ten dienas, o to balsavimo re mozos reikšmė mažinama,
Yorko partijos viršininkas; vo laiške Irano mimstenų Lj
John Williamson, 45 metų, pirmininkui nurodė, kad Noel Field, 0 tų pačiy metų menę, kur ji bandytų verž galima žmoniškai išsiversti, zultatai jau iš anksto buvo buvo pasiuntinėtas tiktai
propagandos
sumetimais,
“darbo sekretorius” parti aliejaus klausimas yra labai llls,pĮu^j0 mėnesį “dingo” tis.
kai tuo tarpu čia senatvės žinomi.
nes buvo laukiama, kad
jos politbiure; Henry Win- pavojingas ir siūlė derėtis, 0 žmona Herta. Studentas
oensijos yra neužtenkamos
Formoza pateks į bolševikų
ston, 38 metą,, partijos or ieškoti taikaus ginčo spren- jan HaVasta iš New Jersey
pragyvenimui.
Vien šiais PARYŽIUS ŠVENČIA
rankas.
ganizatorius ; Irving Po- dimo. Vėlesnėmis žiniomis hjUVO suimtas ir dabar lai- SIULO PRAPLĖSTI
metais
socialinio
draudimo
2,000 METŲ SUKAKTI Korėjos fronte Aliantai
ATLANTO PAKTĄ
tash, 46 metų, ir Carl Win- derybos visgi bus vedamos.jkomas kalėjime, kaipo “šniįstaiga pasiuntė į užsienius
atsirėmė į sustiprintas kinų
ter, 41 metų, Michigan par
pas, jau nuo 1948 metų.
pensininkams
$5,364,000.
TEISINA JALTĄ
Generolas Omar N. Brad Daugiausiai vyksta į užsie Prancūzijos sostinė Pary komunistų pozicijas Chortijos viršininkas.
ley, jungtinių štabų virši nius gyventi darbininkai at žius šią savaitę pradėjo iš won, Kumhwa ruože. Bol
Visi kaltinamieji nuteisti
Valstybės sekretorius D. John F. Dulles
ninkas, lankydamasis Pary eiviai, bet ir čia gimę kar kilmes paminėti miesto 2,- ševikai tas pozicijas smar
kalėti po 5 metus ir sumo
žiuje sakė, kad gerai butų tais išvyksta ieškoti kur pi 000 metų sukaktuves. Iš kiai gina. Spėjama, kad
Lankosi Londone Įtraukus
kėti po $10,000 pabaudos.
kilmės pasieks čiukurą lie kiniečiai bolševikai tame
į šiaurės Atlanto gesnis pragyvenimas.
Tik R. Thompson, apdova Jaltos sutartis, pagal kurią
pos 9 d., kada į Paryžių su ruože turi didelius karo gin
Gynimosi Paktą dar tris ša
notas pasižymėjimo kryžiu Rusijai buvo užleistos įvaivažiuos visų Prancūzijos klų ir amunicijos sandėlius
Amerikos
nepaprastas lis, Ispaniją. Graikiją ir
mi Pacifiko kare, nubaustas rios koncesijos ir teritorijos Į ambasadorius, John Foster Turkiją. Taip gen. Bradley PARUOŠTA 12,000
miestų majorai pasveikinti ir todėl taip smarkiai tą sri
3 metais kalėti ir 10,000 pa iš Japonijos ir Kinijos že- Dulles, atvyko į Londoną pasisakė spaudos atstovams
BOLŠEVIKŲ BYLŲ sostinę. Tada laukiama 23 tį gina. , .
baudos.
majorų iš kitų Paryžių, ku
mių, buvo butenybė, nes tartis su Anglijos užsienių ir dėl to prancūzų spauda
Valstybės
prokurorai
jau
rių yra visose pasaulio da Paminėjo Dr. K. Griniau*
norėta
rusus
įtraukti
į
karą
reikalų
ministerių,
Herbert
plačiai rašo. Bendrai paė
Valstybės prokuroras da
Mirties Metines
turi po visą kraštą suran lyse.
bar pagal šitą teismo spren prieš Japoniją. Jalta buvo Morrison, apie taikos sutar- mus, prancūzai yra priešin
medžiagą
byloms
dimą rengiasi traukti į teis kaina,” kurią rusams rei- ties su Japonija surašymą, gi įtraukimui Ispanijos į kioję
prieš 12,000 Amerikos ko LENKIJOJ 25
Prieš metus laiko, birže
J. F. Dulles Londone atsto- Atlanto karo sąjungą.
mą daugiau komunistų va kėjo mokėti.
munistų,
kurie,
.
nubaudus
lio
4 d. Chicagoje mirė bu
MILIONAI
GYVENTOJŲ
4 .
vaus nuomonę, kad taikos
dų.
Valstybes sekretorius P"3- sutartį su Japonija iš kinų
didžiuosius partijos vadus,
vęs Lietuvos respublikos
no,>, kad ir jo kritikai 1945 pusės turi pasirašyti Kinf_ TRŪKSTA MOKYTOJŲ bus traukiami atsakomybėn
Lenkijos vyriausybė skel prezidentas Dr. Kazys Gri
už perversmo ruošimą
bia, kad pagal 1950 metų nius. Jo mirties metinės
CIGAREČIŲ REKORDAS metais tokią kainą butų jog nacionalinė vyriausybė
mokėję, o jeigu ir nebūtų Į
yj.a Amerikos dar pri- Amerikos pradžios mo
Medžiagos prieš komu gruodžio mėnesio surašinė buvo atžymėtos spaudoje,
Šiemet Amerikoj bus pa- sutikę mokėti, tai Rusija pažįstama, tuo tarpu Angli- kykloms pradeda trukti mo nistų veikėjus prokurorai jimą Lenkijoje yra 24,976,- o Chicagoje Dr. Kazio Gri
jau prieš metug ,afRo
gaminta
410,000,000,000 butų pasiėmusi ir daugiau, ja
kytojų ir tas tiukumas kas turi daug, bet nebuvo tikru 926 gyventojai, arba 1,047,- niaus komitetas buvo sunes
jos
niekas
negalėjo
tapripažinusi
Kinijos
komu(410 bilionų) cigarečių, tuo
met bus didesnis, nes mo- mo, ar aukščiausias teismas 169 žmonės daugiau negu ruošęs platesnį mirties su
da
sulaikyti.
nistinį
režimą.
Amerikos
tarpu kai 1949-50 metais jų
kytojų paruosimas nepasi paskirs bausmę partijos va buvo 1946 metais. Natūra kaktuvių paminėjimą Lietu
buvo čia pagaminta 383 bi- Jaltos susitarimas buvo nusistatymu kinų komunis- veja didėjančio! mokytojų dams, ar gal atras Smith linis gyventojų prieauglis vių Auditorijoj.
Minėjimui vadovavo Dr.
lionai. Nuo 1925 metų iki padarytas slapčia ir kinams tai negali buti priimti į jo- pareikalavimo. Pavyzdžiui, Aktą nekonstitucimu. Teis per tą laikotarpį buvęs 2,
1950 metų cigarečių ruky apie tai nebuvo pranešta, kias derybas dėl taikos su- iais metais reikėtų 80,000 mui pasisakius, kelias pasi- 139,000, bet dėl išdangeni-;P. Grigaitis, kalbėjo konsumas, skaitant vienam asme kad paslaptis neišeitų vie- tarties surašymo, kol komu- naujų mokvtoją-,|bet univer- daro laisvas traukti į teismą mo vokiečių gyventojų skai- las P. Daužvardis, L. Šmulkniui virš 15 metų amžiaus, šumon, nes kiniečiai nemo- nistinė Kinija tęsia savo ag- sitetai ir kolegijas paruošia ir mažesniuosius komunistų čius padidėjo tik vienu mi- štys ir buvo meninė prograkėjo užlaikyti paslapčių. | resiją Korėjoj.
vadus.
____
Įlionu.
ma.
pašoko 270 nuošimčių.
tiktai 37,000 kaididatų.
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Kas Savaite

Kainų “Karas”
j švelniai lavina kareivius.
ir kartu rodyti baisiai rimtą
DEAN ACHESON
Generolas siūlo:
New Yorke susipešė dvi
veidą, lyg tarsi jie pasako
KALBA GRUZIŠKAI
“Išmest iš stovyklų visas
I didžiulės krautuvės, Macy’s
tų neginčijamas tiesas. Tuo
tas
mergaites. Iššluoti lauk
Bolševikų Laisvė, An~ veidmainišku ir neva
ir Gimbel’s, ir, užuot sutar
•aiskrymą
’ ir saldainius. Duo
tano Bimbos plunksna, rus-^. . .
, „
, ,
tinai valius vartotojų kiše
rimtu tonu kalba dabar Vo
kit
kareiviams
alaus ir visčiai bara Amerikos valsty
nes, pradėjo leisti kainas kės. Ta; padės šiek tiek.
kietijoje leidžiamas laik
bės sekretorių, kam jis iš
žemyn. Įvairioms prekėms Jkvėpkit jiems šiek tiek pui
raštis “Tremtis.” Ten skai
drįsta “kištis į kitos valsty
krautuvės kainas pakartoti kybės!”
tome:
bės vidinius reikalus.” A.
nai numušė ir vis stengiasi
Bimba su rimta mina sako:) “žvilgterėjus į savojo gyve
pasirodyti pirkėjams geres- Šitoks kareivių drutinimo
nimo plotus taip pat kartais
receptas gali patikti mėgs
šitoks lėktuvas, varomas labai galingu varykliniu motoru, šias dienas buvo išbandytas.
Įnėj šviesoj.
“Kaleina atėjo ir sovietinei noromis neneromis prašosi ;štantiems išsigerti vyrams.
Gruzijai.
Ją atsiminė musų Kada, jog mes itin smagus įvaiŠeimininkės tuo nepap Bet daugelis jaunų vyrų
darbštusis valstybės sekreto- Į riems minėjimams. Minėjimas stracija prieš vyriausybę, valdžią ir užkarti kraštui sakyti, kad tie komunistiški
rastu
“karu” su mielu noru dar nėi-a įpratę Į gėrimą, tai
rius. Per radiją jis kvietė gru- minėjimu. Jie visada turi ry- Tai demonstracijai leidi- kokį nors nedaperėtą dik- Į valdytojai butų dideli “burnaudojasi, nes pasitaikė kam juos pratinti? Ir ar
zijiečius išmest iš savo sūnų Ljo su praeitim*-'. Ruošiant mi- mas nebuvo gautas iš poli-! tatorių arba įvesti krašte žujai.”
Ne, . J1?
,
.
ra
[proga
gauti tas pačias pre daug tas padėtų juos užgrū
tarpo Staliną. Jis esąs toks *r nėj imas žvilgteriama praeitin, cijos, todėl policija bandė karininkų diktatūrą.
perdaug turtingi, tačiau jie t
. ®. . . .
• dinti?
toks. Vietoje Stalino, supran-Įkaip kad pas mus jau
gali
sočiai
oavakrvti
šiain
kes
zymiai
pigiau
’
negU
J
Taip
atrodo
“
įvykiai,
”
demonstrantus išsklaidyti.
gan sočiai pav algyti. Šiaip h
parduodamos “norKaras reikalauja užgrū
tama, jie turėtų pasikviesti va- įprasta
sakyti, pasisemiama Ta proga Įvyko apsistumdy dėl kurių “Tremtis” aima
visas žmonių
darbas
eina
1
,
•
„
7
.fmalemis kainomis. ’
dintų vyrų.
Karas tikrai
du Achesoną.
Į stiprybės ateičiai, tuo pačiu
Tai viskas. Demo nuoja. Rot musų spaudoje valdžios rankas.
Valdžia is
“Tokia neapgalvota propa- J peržvelgiamos praeity darytos mas.
nėra
“
lepšių
”
biznis. Bet
paimtas gerybes
žinoma, toks pirkėjų lai- visas klausimas yra, kaip
ganda yra didelis absurdas. J klaidos, kad jų butų išvengta kratinėse šalyse tokie įvy- rašys tokie tartiufai, kaip zmomų
Tokie minėjimai kada kiai
dažnai, bet j tas “Tremties” rašėjas, tol naudoja valdančiojo apara-Imikis bus tik trumpo laiko,
Valstybės sekretorius turėtų ateity
kareivius lavinti, kad jie
jie
nėra
vienašališki,
gali
karretai
kur
iš
vieno
tokio įvy-: žinosime, kad “objektyvu-to išlaikymui, karo pramo-Į Kainos “išsilygins,” Macy
surasti geresnį užsiėmimą.
____ ____________ o__ ____
butų ir užgrūdinti ir neieš
“Kitas dalykas. Tokia pro-Įtais
naudingi ir minėjimą kio patriotiški žmonės darojmo" pas juos nėra ne uz nei, kariuomenei, policijai, ir Gimbel susikalbės ir varkotų drąsos ir ištvermės
paganda juk yra atviras vienos mosiantiems ir minėjiman atė- išvadas, kad reikia nuversti Į stalinišką kaj>eiką.
Liudna darosi, kada pa- totojai vėl mokės kainas, degtinėje?
valstybės kišimasis Į kitos vai- jusiems. Tačiau jei minėjimas
žiuri į Rusijos žmonių var- kurios išlygins magazinams
x
stybės vidinius reikalus.
D praranda objektyvumą, tada
gą. Rusijos žemė turtinga, ir jų “karo nuostolius.”
Trygve Lie Siūlymas
tai visuomet būdavo skaitoma Į tenka labai pagalvoti, ar iš viso
žemės
turtai
neišsemiami
ir
T
.
.
dideliu prasižengimu prieš ge- Lįs minėtinas.
žmonės galėtų ten gyventi, ,. Kaln«.
f? Jungtinių Tautų generali
rus, teisingus tautų santykius. I “įįai temai pagrindą davė
kaip Amerikoje. Bei neti- tlesl0«me aukščiausiojo tei nis sekretorius, Trygve Lie,
„
.. ,
.
—
1 bostoniškio ‘Keleivio’ (12 nr-)
Gruzija buvo pirmoji1 vai-1 teikta informacija, jog Kana- “Per Dešimtį Metų Tema žvirblių baidyklę kviečiuo kusi komunistų valdymolsmo sPrend,m0 Pasekme praeitos savaitės gale pasiū
čiau Tik Kalėjimus,
se, bet ne į žmogų. Vietoj tvarka žmonių vwemmarTeismas nusPrendė, kad lė Rusijai, bolševikų Kini
stybė, j kūną rusų bolsevi-L
^uidemokratimų (lietu
‘‘taip vadinami “fair trade jai ir šiaurinei Korėjai “da
Badą ir Šaltį”
mano kurpių davė man vy padaro gyvulišku.
kų armija, Stalinui įsakius, lv-iškųju) organizacijų pirmiagreement’ai” neturi teisi lyti taiką” palei 38-ją para
(Pabaiga kitą savaitę)
Leninui pritariant ir Troc-lninkai atskiru raštu kreipęsi i “Keleivio” skaitytojas A. K. žas ir vyžas nešiojau visą
nės galios. Seniau buvo aiš lelę. Pagal generalinį sek
kiui tylint, “įsikišo” SU savo J VLIK’o pirmininką dėl paminė- iš Philadelphijos mums prdsiun J mano ištrėmimo laiką. Nekinama, kad fabrikantai, retorių, “JT kariški tikslai”
durtuvais, nuvertė ten žmo-Į j imo 25 metų sukakties nuo tė labai įdomų laišką vieno jau turėjau jokių draugų, išsky
jie padaro kurioj nors butų pasiekti, jei karo pa
nių rinktą vyriausybę irĮpaskutindojo demokratinio Lie- no lietuvio, gimusio Amerikoje, rus utėles, kurios mane SUKAKTUVINIAI . jei..................
01/4
i
j
valstijoj
susitarimą bent su liaubos butų padarytos pa
Gruzijai užkorė bolševikiš- tuvos seimo kuris 1926 metu kurį likimas per 10 metų blaškė graužė visą laiką. Buvau
or fStiAffvfra/lf vienu pardavėju dėl parką režimą. Tas “įsikišimas” ^ruodžio 17'sios sukilimu buvo po įvairius Rusijos kalėjimus. bepradedąs tikėti, kad vi
lei tą nelemtąją paralelę.
............... Įduodamų prekių kainų, tos
koncentracijos stovyklas ir po į sas pasaulis yra blogas ir
į svetimos valstybės “vidi-lP®8311”138Draugas P. Motiečius iš Įkainos yj-a privalomos vi- Ne taip senai JT buvo
įrusžską “laisvę.” Iš to laiško i žiaurus. . . .
nius reikalus” buvo 1921 “Dėl tokio minėjimo nieko
Waterbury, Conn., rašo:
siems pardavėjams. Dabar, nutarusios, kad Korėja bu
negalima turėti prieš, jei sto
Bolševikų žiaurumus Lie
metais vasario 11 d.
A.|minijimo ^i,,^ turtto ištraukas čia dedame.
Prisiunčiu čekį $10, svei- pagal aukščiausiojo teismo tų sujungta i vieną demo
Bimba apie tų “kišimąsi i[dr?sos prisiminti ir tuos ne
tuvoje daug kas yra matęs kinu “Keleivį” su 45 metų aiškinimą, tokie susitarimai
kratinę valstybę. Dabar JT
Aš
esu
rimes
Amerikoje.
o Z
-w - »■
Visi žino. sukaktuvėmis ir linkiu “Ke••■J
J
svetimos valstybes vidinius mentus, kurie privedė prie “deprivalomi
tik
pasirašiu=
sekretorius tą nutarimą 19reikalus” labai gerai žino mokratiniu budu išrinktojo sei Hartshorne, Oklahoma val kaip bolševikai gaudė ir leiviui” ko ilgiausių metų sjems susitarimą pardavėmetė pro langą ir pasiten
Bet tas sąmoningas melagis mo” pašalinimo. Taigi šios su stijoj, 1916 metais. Mano šaudė mokytesnius lietu gyventi.
.
.
jams,
o
kiti
gali
patys
kaikintų atstatymu padėties,
ir Maskvos agentas “pikti kakties organizatoriams tektų tėvas buvo Amerikos pilie vius. Visi žino, kokią “lai
P. Motiečius. |nas nustatyti.
kokia ji buvo prieš bolševi
nasi,” kad Amerikos valsty taip pat prisiminti įvykius Ka tis. Kai jis 1923 metais su svę” jie mums atnešė. Jie
kų
įsiveržimą i pietinę Ko
bės sekretorius kalbėjo Į ro Muziejaus sodelyje, tektų sirgo, mes visa šeima išva išlaisvino mus nuo pinigų Gerbiama redakcija!
|Kehlri py/f
rėją.
žiavome į Lietuvą. Lietu ir duonos. Visa musų tė
Gruzijos tautą ir jai primi paminėti lietuvių karių
Prašau
priimti
ir
mano
nėjimus
gatvėse,
taip
pat
tektų
Jei T. Lie ir šen. Johnvoje aš užaugau, mokiausi, vynės žemelė sulaistyta monė, kad ateis ir jai laisvės
.. . .
Keleivio” suPo 64 posėdžių ir virtinės sono pasiūlymai butų priim
padaryti ir atitinkamas išva vėliau mano tėveliui mirus tinų ir sesučių ašaromis. >xeikinim4
valanda.
das:—būtent, jei tasai ‘pasku
kaktuvių proga. Sveikinu tuščių kalbų keturių didžių
A. Bimba žino ir dau tinysis demokratiškas’ seimas dirbau žemę ir kartu rašinė Tačiau tie žiaurumai vyko visą štabą ir visus skaityto-1 jų atstovai Paryžiuje nepa ti, bolševikų agresija liktų
giau. Jis puikiai žino, kad nebūtų buvęs pašalintas, ar jau i Įvairius laikraščius. besirengiant Rusijai prie jus ir visus raginu skaityti, I jėgė susitarti dėl didžiųjų nenubausta. Butų nubausti
1920 metais gegužės 7 d. Lietuva ‘globėjo’ Maskvos as Kai atėjo i Lietuvą rusai karo ir karo metu. Todėl platinti ir remti “Keleivį,” užsienių reikalų ministerių tiktai Korėjos žmonės, ku
riems didžiųjų mėsininkų
metais jie norėjo ma- daugelis musų lietuviškų
Maskvos vyriausybė buvo meny nebūtų susilaukusi žy n1940
kaipo
geriausią
savaitraštį,
konferencijos
dienotvarkės
n
oo
enenžL
v
a
___
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dalybose buvo skirta sker
ne areštuoti, bet aš suspė komunistų Amerikoje ir ki
pripažinusi Gruzijos nepri miai anksčiau ?”
Aš
skaitau
“
Keleivį
”
nuo
Rusijos
atstovas
Gromyko
džiamo gyvulio vieta ir bu
jau pabėgti Į Latviją. Ten tur pateisina rusų bolševiklausomybę ir buvo pasira
būtinai reikalavo “aptarti" tų nubausti musų šalies jau
“Tremtis” labai “rimtai” vėliau latvių bolševikų po- kus ir sako, kad dabar Lie- 1906 metų.
šiusi su ja puikiai surašytą išvilko švieson dvi demo
Barzelis.
Atlanto Paktą ir Amerikos nieji kariai, kurie sudėjo
sutartį. Bet Maskva sulau kratiškosios Lietuvos nuo licija mane areštavo ir ati- tuvoje ir bolševikų valdo- Mattapan ligoninė.
| bazes Europoje, pats atsi
savo galvas kovoje prieš
žė tą sutartį, užkariavo ne dėmes: “įvykius Karo Mu- davė rusams. Pasisakiau mose valstybėse esąs iš tik
sakydamas
leistis
į
bet
kobolševikų
agresiją.
Jų
laimingą Gruzijos tautą ir zėjaus sodelyje” ir “lietu kita pavarde, sakiausi atbė rųjų žemiškas rojus. Juk,
Gerbiamieji! Sveikiname|kias kalbas dėl dvejų milio- kraujas butų bergždžiai
gęs
iš
Vokietijos.
Tardyto

sako, vokiečiai karo metu
ten krauju ir ugnimi šeimi vių karių įžeidinėjimus gat
J
nų Rusijos satelitų armijų pralietas.
jai
man
patikėjo,
kad
aš
iš
irgi nedaug geresni buvę ir
ninkauja.
ir
linkime
skleisti
šviesą
i
r
|E
uroP°iex
vėse,” ir tuoj po tų dvejų Vokietijos, bet už sienos
daug nekaltų žmonių hitle
Reikia sveikinti Ameri nuodėmių daro “išvadas,”
perėjimą mane nuteisė sėsulaukti dar kitų 45 metų
Kad nutraukus begalinę Taikos Laidas
kos valstybės sekretorių, kad, girdi, Stalinas butų dėti kalėjime metus ir tris rininkai išskerdė.
Draugiškai,
plepalynę,
Amerikos vy
kad jis išdrįso pasidėti dip anksčiau į Lietuvą atėjęs,
Tačiau aš aplankiau visą
menesius.
Brazeričiai. riausybė, su Anglijos ir Gyvename pavojingą lai
lomatiškas pirštinaites ir jei Lietuvoje butų buvusi
Rusiją, mačiau tą “rojų” iš
Amerika ginkluojasi,
Prancūzijos pritarimu, pa ką.
išmoko kalbėti laisvės kal demokratiška tvarka. . . .
Prasidėjus karui su vo vidaus, mačiau nuvargusius Miami, Fla.
siūlė Maskvai, kad keturi bet kol ji apsiginkluos pra
X
bą dargi gruziškai. Gruzi
“Tremties” rašėjas čia kiečiais mane iš kalėjimo ir badaujančius rusų žmo
didieji ministeriai gusirink- eis nemaža laiko. Ar rusai
ja buvo pirmoji valstybė, sąmoningai meluoja ir pats išvežė i Rusiją ir ten septy- nes. Todėl aš galiu daug Keleivis Publishing Co.,
tų Washingtone liepos 23 d. leis mums apsiginkluoti?
kurią Maskva sukčiausio puikiausiai žino, kad jis nius su puse metus bada papasakoti ir parodyti tik 636 Broadway,
Amerika siūlo, kad didieji Atsakymo į tą klausimą
mis priemonėmis ir durtu meluoja. Tegu sau meluo vau Sibiro ir Uralo kalėji rąjį komunizmo veidą. Aš South Boston.
vais užkariavo ir susovieti- tų, bet kam meluoti taip muose. Po to buvau iš ka kojomis išvaikščiojau Sibi Congratulations on your ministeriai kalbėtųsi tais mes nežinome.
Bet yra
klausimais, dėl kurių apta faktai, kurie turėtų įkvėpti
no. Daug vėliau po Gruzi “rimtai” ir prisidengus ne lėjimo paleistas, bet turėjau ro stepes, išlandžiojau Ura 45th anniversary.
rimo jau susitarė ministe Maskvos plėšikams trupu
jos sekė Lietuva, Latvija, samu “objektyvumu”? Tas pasilikti Uralu kalnuose gy lu kalnų miškus ir visur ste
Saule Puablishing Co.
rių atstovai Paryžiuje.
Estija. Dar vėliau Lenkija, “Tremties” tartiufiškas to venti. Aš pasiskundžiau į bėjau kaimiečių gyvenimą.
čiuką išminties. Tie faktai
Rumunija, Vengrija, Alba nas ir dievobaimingas veid Maskvą, kad kaipo Vokie Aš buvau kalėjimuose, dar
Dabar ministerių atstovai yra tokie:
nija, Bulgarija, čechoslova- mainiavimas stačiai suka tijos pilietis noriu ten grįž bo lageriuose ir pagaliau
AUSTRALIJOJ Paryžiuje “laukia” Mask Amerika pernai pagami
kija ir rytinė Vokietija. J širdį.
ti. Gavau leidimą “grįžti gyvenau kurį laiką Uraluovos atsakymo. Kai Maskva no 97,000,000 tonų plieno,
visų tų tautų “vidinius rei
1951 m. kovo 20 d. Aus atsakys, bus laukiama Wa- Rusija tiktai 28,000,000 to
Prisiminti demokratinės Į Vokietiją ir su vokiečiais se visai laisvas. Turėjau
kalus” Maskvos imperializ Lietuvos “nuodėmes” po 25 belaisviais parvykau Į rusų progos matyti tūkstančius tralijos lietuviai, prisimin shingtono atsakymo. Pas nų; Amerika iškasė 556,mas įsikišo su savo durtu metų laikotarpio, galima ir okupuotąją Vokietijos dalį. mirštančių Sibiro darbo la dami 1920 m. kovo 20 d. kui vėl kalbės Maskva ir tt. 000,000 tonų anglių, Rusija
vais, Bimbai nuoširdžiai nemeluojant,
tiktai 288,500,000 tonų;
nekraipant Čia du metu gyvenau, bet geriuose ir mačiau mases įvykusį iškilmingą Mažo
x
pritariant ir Maskvos gro faktų, ir nebarstant žmo ramybės ir čia neturėjau, laisvųjų Rusijos žmonių, sios Lietuvos atstovų priė
Amerika iškasė 298,000,000
bikus liaupsinant Bet da nėms smėlio į akis. Žiūrint todėl pabėgau į vakarinę kaimiečių, kurie visą amžių mimą į Lietuvos Valstybės Alaus ir Viskis
tonų aliejaus, Rusija tiktai
bar tas pats Bimba rodo į tas nuodėmes visai besą Vokietiją, kur dabar prade sunkiai dirba, kad galėtų Tarybą, pradėjo organizuo
Marinų generolas Lewis 42,000,000 tonų; Amerikos
drąsą ir sako pamokslą liškai gausime štai ką: du kurtis.
davė
pernai
pavalgyti bulvių- Ne kiek ti Mažosios Lietuvos Bičiu B. Puller šias dienas “pik elektrainės
*
Amerikos valstybės sekre Lietuvių karių įžeidinėji
388,000,000
kilowatus
elek
vienas iš jų gali užsidirbti lių Draugiją Australijoj, tinosi,” kad armija perdaug
toriui “nesikišti.”
Bimba mai gatvėse” tai yra ta pati Per pereitus 10 metų aš duonos,
tros energijos, Rusijos elek
labai
daugelis kad nors ir mažu savo įna
yra “nesikišėlis,” kada Mas generolo Bulotos kepurė,
buvau pripratęs tik prie džiaugiasi, kad gali nors šu prisidėti prie bendro tuviams, kovojantiems prieš trainės davė tiktai 85,000,kvai negerai. Jis yra “ki kuri buvo numušta, ar norė
000 kilowatų.
darbo, kad keltųsi laisva ir
apiplėšimo, bet ne prie pa bulvių pavalgyti- .
vokiečių
ir
rusų
imperialisti

šimosi”
patriotas,
kada ta numušti, demokratiškam
galbos gavimo. Todėl ma pavasariui rusų kaimiečiai demokratinė Lietuva, jun nius užsimojimus nutautin Tie skaičiai kalba patys
Maskva savo kariuomenę seimui dar nesusirinkus,
ne labai jaudina mano gi turi stipriai susiveržti dir gianti visas lietuviškas sri ti ir išnaikinti lietuvių tau uz save. Tegu rusai dides
siunčia svetimą kraštą už prie krikščionių demokratų
nę gamybos dalį paverčia
,
minių ir Amerikos lietuvių žus, nes ir bulvės buna re tis.
kariauti.
tąį
anuotas ir tegu jie visai
Mažosios Lietuvos Bičiu
valdžios. Tai faktas. “Trem širdingumas ir parama. Kai tas svečias ant jų stalo. Vitis” tą žino. Tai kodėl pa mane areštavo 1940 metais, si kenčia badą ir nešioja lių Draugijos valdyba pra
Visais draugijos reikalais atpratina savo šalies pilie
99
IR VĖL GENEROLŲ
čius nuo sviesto, nelygybė
šo visus Australijos lietu rašyti:
sakoti apie “įžeidinėjimus tai bolševikiški maskoliai apdriskusias drapanas.
KEPURES
gamybos pajėgume visvien
daugiskaitoje?
atėmė iš manęs paskutines Sočius, su geromis drapa vius, “Keleivio” skaityto
Mr.
Albin
Pocius,
turėtų įkvėpti bolševikų va
Garsieji “įvykiai sodely lietuviškas kelnes ir apren nomis žmones aš mačiau tik jus, aktyviai prisidėti prie
Kri kurie laikraštininkai
Sutton
St,
dams proto. Gal ir įkvėpė?
šio
gražaus
darbo
ir
padėti
Smetonos laikais buvo iš je” buvo ateitininkų ir tau- gė tokiais rusiškais škarma- iš valdančiųjų luomo-koWarragul,
Vic.,
Australia.
—J. D.
mokę meluoti nerausdami tininkų studentų demon- lais, kad buvau panašus munistus. Tiesa, negalima savo broliams Prūsijos lie-

Esu Gimęs Amerikoje’...
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NBPBUUA

Puslapis Trečias

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
APSAUGOS PRATIMAI UTICOJ

Kas Naujo Brooklyne
nistai ir C. Kundrotas. Mes’

Admiral 16 colių televizijos
aparatas,
antras—electric
roaster, trečias—$25 U. S.
Bond. Muzika bus iš Cleve
lando, gros amerikoniškus
ir lietuviškus šokius. Tai
bus didžiausias piknikas
Akrono lietuvių istorijoj.
Jau laimėjimo biletukų yra
parduota netoli tūkstančio.
Kviečiame visus Akrono ir
apielinkės lietuvius daly
vauti.
Renąinu. Komi.iįa.

KAS SKAITO, KASO

TAS

DUONOS

NEPRAŠO

Wilkes-BarreNaujienos

Gegužės 20 d. SLA 35 Jankauskas, J. Rosalis, J.
kuopa
turėjo parengimą. Stankevičius, V. ZigmontieIvvksta
ši oenktadieni 1>ei'S|*jame
sjuvėjw» ne’
. .*
į
* penktadieni, duokite save apgauti. JuBuvo suloštas veikaliukas nė, Bakunas, Užupienė ir
birželio 8 d.,7:30 vai. va-mig
ikiai
jau vg
“Guminiai Batai.” Sulošta Plyčius.
k 'e,’c?M
U ,1 k u’ Kundroto ir Zavecko kom-,
gerai. Lošėjos buvo gerai
J. V. Stanislovaitis.
be, 168 Marcy Avė., Brook,ja
Unijos sutaupas
išmokę savo roles atminti
yne. Susirinkime numaty- išblaĮk6 Lietuviškas dirb.
nai, tai sufleriui nereikėjo MANCHESTER, CONN.
i s.aibųs pasitanmai kuo-tuves gus^m-ino. jįe ge-!
garsiai skaityti, kad publi
pos rengiamos gegužines niau aiškindavosi kad jie
ka girdėtų.
Lietuvių Veikla
reikalais ir kiti einamieji vakacijlJ ,)inigus visieraiJ
Lošėjos čia augę, tai bisDar metai nesuėio kaip
otganizacmiai
klausimai sjUvėjams gaus. O kur jie?!
kį šlubavo žodžių galūnėse,
Manchesterio
Lietuvių Ben
. .
-•............ 'Ką gavo Karvelio buvusios1
bet buvo padaryta didelė
DETRO1T,
MICH.
Todėl visi nanai kviečia-.djrbtuvag darbininkai? Ką1
pažanga nuo pirmos prak drovės choras susiorganiza
mi dalyvauti. » ,
Įgavo Lapašinsko? Ką gatikos.
Iš pradžių lošėjos vo, bet su dainomis gerai
Langas
“
Lietuva
”
Balan
Sekretorius.
,vo §alaviejaus
dirbtuvės
manė, kad negalės suvai pažengė pirmyn.
Tarptautinio
Instituto
Salėj
džio
pabaigoje
davė
kon
w
:
„
j darbininkai? Jie visi pradinti, bet dabar, po lošimo,
LDD 7 Kuopos Prakalbos racj0 po antrąją savaitę va-J
Šiais metais Tarptautinio džiaugias išmokusios geriau certą bendrovei. Koncertas
Instituto statomi moderniš lietuviškai kalbėti ir pasi buvo puikus, tęsėsi 2 vai. ir
Gegužės 18 d. buvo LDD Racijų mokesties.
Tos
ki rūmai bus baigti jau bir žadėjo sulošti SLA pirmam pusę. Žmonių buvo prisi
7 kuopos prakalbos A. L.) Bet kodėl tylima?
rinkę daug ir visiems dai
P. Klube. Dr. Dagys kai-1 trys dirbtuvės turi virš poželio mėnesį. Detroito lie apskričiui.
tuvių visuomenė yra gerai
Lošėjos buvo šios J. Zig- nos patiko.
bėjo apie Švediją, nurody-'tr°s šimtą darbininkų ir jie
susipažinusi su Tarptauti montaitė Paulinos rolėje,
damas,’ kad Švediją per antros savaitės mokesties
Moterų Sąjungos vietinė
nio Instituto veikla ir tiks- H. Braknienė Onytės rolė
virš 30 metu valdo sočiai- negavo ir niekas net nešini-!
kuopa
apvaikščiojo Motinų
I lais.
demokratai.-’
Socialdemo pino, kad jie gautų.
Mat j
je, M. Krutulienė Marytės
Naujoje rūmų salėje bus rolėje, valkatą vaidino Sta Dieną, choras gražiomis
kratų valdžia piliečiai pa-'Pagal komunistų teoriją, jei
įrengta bent 40 tautų sim nislovaitis.
Režisavo M. dainomis papuošė jų pro
tenkinti, nes ta valdžia ru- žmogus daugiau nuskriausgramą.
boliški langai.
Lietuvių Stanislovaitienė.
pinasi piliečių reikalais. tas, tai jis geresnis revoliu__
lange, be atskirų tautinių
Publikos buvo gana daug
Bedarbės • Švedijoj nėra. ciomenus. O Kundroto ir
šukių bus įrengta vaizduo ir kuopai pelno liko. Prie
Socialis draudimas puikiai
i z. avecko
klika,
rodos, pagal
Gegužės 10 d. Jonas Ja
*
,
••
•
LL
Uties,
N.
Y„
mieste
buvo
daromi
apsaugos
pratimai.
Vir

janti Lietuvos kovą už raš veikalo dar buvo ir kitokių nuškevičius, lietuvių radio
išvystytas. Amerika galė tą teoriją ir “grūdina” tų
šuje matome atominės bombos tariamai “sugadintos”
tą ir mokslą—Vargo Mo pamarginimų. J. Ivanaus programos vedėjas, New
tų daug ko pasimokinti iš trijų dirbtuvių darbininkus
mašinos, o apačioje civilės apsaugos pareigūnai atžymi
kykla.
kas atpasakojo keletą juo Britain, Conn., stoty pa
J. Buivydas kvietė, kad
švedų.
“pavojingąsias vietas,” kurios dėl radioaktingumo turi
Rodos,
be
didelių
aiškini

kingų
pasakėčių, S. Vaičiū kvietė bendrovės chorą dai
Dr. Dagys pirmu kartu visi siuvėjai remtų statomą
būti apleistos.
mų, Detroito lietuviai turė nas pasakė gerą prakalbą nuoti Motinų Dienoje. Taip
kalbėjo Brooklyne.
Tie, nuo socialdemokratų, kata
tų su visu nuoširdumu, gera apie Lietuvą ir jos darbuo gi užrekordavo keletą daikurie buvo jo prakalbose, likų, sandariečių ir tauti
tikietai
ir
paskutinėmis
diemunistams.
Bet
Brooklyno
valia ir aukomis šio lietu tojus už nepriklausomybę nų.
norėtų jį ir ateityje išgirsti, ninkų F. Vaitukaitį į dele
nomis grąžino atgal su V. “Vienybė” ir tautininkų šu viško simbolio įrengimui seniau ir dabar. Jo dukre
nes jis moka dėstyti reika gatus. F. Vaitukaitis yra
Ubarevičiaus parašu.
Nei las J. Ginkus to ‘nežino” įsijungti. Supraskime, tai lė p-lė Vaičiūnaitė padek
senas veikėjas, buvęs apie
lą.
Ubarevičius, nei Jagėla, ir jau. Tie “patriotai” vėl bus amžina atmintis, prime lamavo dvejas eiles. Ji bu Birželio mėnesį Lietuvos
Nors prakalbos buvo la porą kartų delegatu ir nu
nei V. Žukauskas ir kiti sa susidėjo į bendrą frontą su nanti kiekvienai tautybei ir vo apsirengusi tautiškais vadavimo vietinis skyrius
bai įdomios, bet visgi atsi simano, kaip sunkmetyje
ve skaitą patriotais savo at “Laisvės” bolševikais ir mums patiems Lietuvą. Ki rūbais, tai darė labai gražų rengia liūdesio dieną, pa
rado iš siuvėjų 54 skyriaus tvarkyti siuvėjų reikalus.
skiros nuomonės nepareiš bendromis pastangomis agi tos tautybės, sakysime, len vaizdą.
reiškimui protesto prieš
pildomosios tarybos narys
Po prakalbų buvo įvai
kė, pasitenkindami pirmi tuoja už Ubarevičių ir Ja- kai jau giįauk njn savo lanM- Kupris. SLA apskričio bolševikų žiaurumus ir lie
p. Jackus, kuris nerimo ir rių paklausimų, ypatingai
ninko V. Zavecko suktu pa gėlą. Tas pats J. Ginkus gui įrengti net keletą tūks pirmininkas, kalbėjo apie tuvių trėmimą į Sibirą.
trukdė kalbėtojui. Bet vis Dr. Dagiui. Reikia pasa
aiškinimu apie “nelygias visai nepriima garsinimų P. tančių dolerių.
SLA ir kvietė stoti jaunimą Choras pakviestas dainuoti.
gi buvo dar pakenčiama ir kyti, kad Dr. Dagys labai
kainas.”
Vaitukaičio
kandidatūros.
Lietuvių Moterų Klubo ir perimti organizaciją at
Dr. Dagys užbaigė savo kal vykusiai į klausimus atsa
Tie
ponai
manė,
kad
ti

Birželio 10 d. bendrovės
Visiems
gerai
žinoma,
(LMK) sudaryta komisija, eityje.
kinėjo. Eidami namo žmo
bą.
kėtus grąžinus viskas ir pa kad bolševikai gerai žino kuri rūpinasi lango įrengi
choras
rengia didelį pikni
Muzikalę programos dalį
Bet kada pradėjo kalbėti nės pageidavo daugiau to
sibaigs. Bet išėjo kitaip. ką jie remia, nes veltui jie mu. Į komisiją įeina: Mrs. atliko p-lės Pavelionytė ir ką Houriguri Parke, Broad
J. Buivydas, tas pats Jac kių prakalbų. Veikiausiai,
B. Spudienė, paskutinę die nieko be numatyto tikslo M. Grinius, Mrs. K. Stou- Sidaraitė. Kuopos pirmi Brook, Conn. Valdyba ir
kus ‘'nusistatė” neduot J. kad rudenį LDD 7 kuopa jų
ną sužinojusi (gegužės 23) nedaro.
Be pagrindo kus, Mrs. A. E. Kudžius ir ninkas M. Kvietkus vedė visas choras prašo vietinius
Buivydui kalbėti. Atėjo A. surengs daugiau.
ir apielinkės lietuvius atva
tokį
siuvėjų
vadovybės
jie
neremia
ir Ubarevičiaus Mrs. R. Bilaitis. Su auko programą.
L. P. Klubo reikalų vedėjas
sprendimą,
tuojau
surinko
j
į
delegatus,
o
Jagėla
Į
lokaSurengime darbavosi E. žiuoti į šitą pikniką. Pra
mis prašome kreiptis į šios
J. Zakarauskas ir tą kriau LDD 7 Kuopos Rudens
vienodos kainos tikėtus ir lo sekretorius. Tad nežiū komisijos narius: Mrs. A. S.
džia 12 vai. dieną ir tęsis
Banketas
čių pildomosios tarybos na
„ tą patį vakarą prieš lokalo rint visų bolševikų ir jų tal
iki vėlaus vakaro. Komi
RUSAS SALIUTUOJA
rį išprašė lauk. Tai mat,
LDD 7 kuopa praneša, susi,-inkimą įteikė lokalo kininkų suktų priemonių ir Kudžius, 3367 Oakman
tetas parūpins skanių už
Blvd., tel. WE 3-1046; Mrs.
kokie tipai prie dabartinio kad jos metinis banketas
kandžių ir gėrimų, kad visi
delegato C. Kundroto “at įvyks spalių (October) 27 vadovybei. Vadovai turėjo dedamų pastangų, lietuviai M. Grinius, 15811 W. Warpatiekti
siuvėjų
susirinki

svečiai butų pilnai paten
siuvėjai atskirs pelus nuo en Avė., tel. LO 1-40694.
stovauja” darbininkų reika d., Lietuvių Amerikos Pi
mui spręsti. Čia bolševikai grudų ir balsuos tik už Prakinti.
P . •
lus.
liečių Klubo name. Prašo ir jų talkininkai prakišo: ną Vaitukaitį ir Kaži Vasi
Aukos jau plaukia. A. J.
J. Buivvdas savo kalboje kitų organizacijų tą vaka
Kudžius aukojo $10, A.
115 balsų prieš 40 lokalas liauską.
Manchesterio
Lietuvių
lietė siuvėjų ekonominę ir rą nedaryti jokių parengi
Kratage $10, prof. P. Panutarė
nupirkti
ruošiamai
Pranas
Vaitukaitis
senas
Eendrovė puikiai gyvuoja.
politinę padėtį. Jis nurodė, mų.
dalskis $5, Povilas čečkus
dienai tikėtus.
ir
visiems
žinomas
unijos
Valdyba rūpinasi organiza
kad šiuo metu siuvėjų tarpe
LDD 7 Kuopos Narys.
$5, J. M. Kudžius $5, Pet
veikėjas
ir
mes
siuvėjai
juo
cijos reikalais. Šiemet tu
reiškiasi nedarbas. Lokale
ras Rukštelė $5 ir G. Kasė
Brooklyno
siuvėjų
dele

galim
pasitikėti,
kad
musų
rėjo koncertą, o dabar ren
reikia rimtesnės tvarkos,
Verti Dėmesio Faktai
$5.
gato
ir
lokalo
vadovybės
reikalus
nuoširdžiai
ir
ryž

giasi prie piknikų, žada su
nes dabartinė valdžia žino
Dar kartą primename Deinkimai
sukėlė
sujudimą
tingai
atstovaus.
Tad
rin

Birželio
16
d.
New
Yor

rengti tris piknikus.
tik lokalo pinigus išdalinti,
ne tik siuvėjų tarpe, bet ir kimams atėjus visi padorus roito lituvių visuomenei:
išmėtyti, o kaip ateis siuvė ko ALT skyrius ruošia Bal
nelikime paskutiniai ir pa
Už gražų koncertą, ką
jams juodos dienos, musų tijos tautų minėjimo dieną, platesnėj musų visuomenėj. lietuviai siuvėjai balsuokim sistenkime įrengti langą
už
P.
Vaitukaitį
ir
K.
Vasi

Camegie Hali svetainėj.
choras davė, bendrovė cho
iždai jau bus tušti.
Per pastaruosius tris mė
Lietuva” kuo gražiausiai.
liauską.
Kaip
visuomet,
ALT
sky

rui ir programos dalyviams
Tiesa, dabar kai kurios
lis
lokale šeimininkavo
Siuvėjas A. Ž.
Lietuvių Moterų Klubas.
buvo surengusi šaunias vai
dirbtuvės dirba uniformas, rius išsiuntinėjo tikėtus vi bolševikai ir jų bendrakeo jų firmos su civiliniu dar soms lietuviškoms organi eiviški ar nesusitupėję tal
šes.
Bendrovės Koreip. A. B.
Jau
bus
penkios
savaitės
bu perleistos kitiems kon- zacijoms, tame skaičiuje ir kininkai. Jų šeimininkavi
AKRON, OHIO
lietuviškam
siuvėjų
lokalui
kaip Detroite gatvėkarių ir
traktoriams. Karas neam
mas siuvėjams yra gerai ži
Juo didesnė bus Tavo
busų
darbininkai streikuo
žinas; jis pasibaigs. Tada 50 tikėtų. Bet bolševikuo- nomas.
SLA 198 kuopa rengia
Rusų generolas A. Sizov, ka Lietuvai gelbėti auka, juo
jančiai
lokalo
vadovybėi
reikės firmas atsiimti, bus
Dabar lietuviškosios gru pikniką birželio (June) 17 ja, bet dar pabaigos nesi ro attache Washingtone, Tėvynė bus Tau labiau dė
sunku, todėl reikės vadovy- šios dienos minėjimas yra pės delegato vietai išstatė d., prasidės 1 vai. po pietų, mato.
,
sveikina Amerikos kariuome
bėję patyrusio žmogaus, se- itin nemalonus, tai ji sura kandidatu Praną Vaitukai visiems žinomoj vietoj, pas
Hutchisono Act (įstaty nę laike parado sostinėj Gin kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos
no unijisto, o ne jauniklio, do formalią priekabę, kad tį, o į protokolų sekreto
drg. E. Verseckienę, 956 mas) tai yra cariškas ar ki kluotų Pajėgų Dienoje.
skyriai.
kurį mums jau perša komu- nevienodos kainos atsiųsti riaus vietą K. Vasiliauską.
W. South SL Taigi kvie taip kaip jį pavadintum,
Bolševikai į delegato vietą čiame visus 198 kuopos na kuris suvaržo teises miesto
1 remia
BAIGIAME IŠPARDUOTI
V. Ubarevičiaus kan rius dalyvauti, taipgi kvie valdininkų ir darbininkų,
«
didaturą, o į sekretoriaus čiame visus Akrono ir apie kliudo prieiti prie taikos. O
Keleivio" Kalendorių 1951 Metams
aišku
visiems,
kad
streikieLENGVAS BUDAS...
vietą Jagėlą. Bolševikų re linkės lietuvius.
Įžangos
riai nepasiduos gal nekonmiami kandidatai visą laiką nebus.
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
stituciniam
aktui.
bendradarbiavo su bolsevi
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius
kais
lokalo
vadovybėje.
Jie,
Amerikos Lietuvių Pilie
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
jau baigiamas išparduoti. Prašome paskubėti su
Nors Detroito publikai
žinoma, garsiai bažijasi, čių Klubas turi narių 196. tai yra didelis vargas, ypač
kaip yra tariamos Įvairiose konsrtukcijose angliš
užsakymais.
kad jie nesą bolševikai. Bet Jau bus 15 metų kaip susi darbininkams, kuriems rei
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus knukodėl
Maskvos
agentų tvėrė ir dar neturi savo už kia toliau į darbus važiuoti.
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
tuvėn, pas siuvėjų, pas daktarą, restoranan ir tt.
“Laisvė” juos taip širdin- eigos nei namo. Dabar klu- Automobiliais taip yra gat
lendorinė dalis su tautiškais ir bažnytiniais var
gai remia? Kodėl tie kan- bu g rengia didelį pikniką vės užsikimšę, kad yra
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius
KAINA 86 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti palto
didatai nuo Amerikos judo-*kad sukelti daugiau kapita- pavojus ir važiuoti. Bet ne
metus ir kitos žinios.
ženkleliais.
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
šių paramos viešai neatsisa- lo įr įsigyti nuosavą vietą manau kad publika važiuo
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:
KELEIVIS
ko?
Taigi, kodėl? VisilPiknikas įvyks liepos (Ju tų su streiklaužiais operuo
636 East Broadvray
So. Boston 27, Mass.
siuvėjai žino, kodėl tie bol-'iy) 22 d Folcon Lake, Cas jant gatvėkarius ar busus.
“KELEIVIS”
šėrikų remiami kandidatai ton Rd.’ off St Main St
636 Eaat Broadvray
South Boston 27,
M. L. Balchunas.
■ yra malonus “Laisvės” ko-Bus trys’laimėjimai: pirmas
LSS 19 Kp. Susirinkimas
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Puslapis Ketvirtas

vasarą pasauliniame skautų'
sąskridyje, Jamboreej Moisson’s, Prancūzijoje.
To
. liudininkais buvo 47,000

Ir Saulėje Vra Dėmiu
m

.

.

,7

“

AMERIKIEčIAI ISLANDIJOJ

Tarp žemes ir saules yra o apie t,(‘juodą ’ centrą ei- skautlf g
krait ir
maždaug 93,000,000 mylių na kiek šviesesne dėmės da- nai lankytojų.
tuščias tarpas. Tuščias ir lis.
1948 metais Vokietijoje
labai šaltas. Bet jeigu i Mokslininkai jau senai buvo paminėta Lietuvos
saulę nukreipti teleskopą ir ginčijasi kokios įtakos sau- Skautų Sąjungos 30 metų
pažiurėti į ją tiesiai neap- lės dėmės turi į musų žemės sukaktis. Ten įvykusioje
saugota akimi, tai gali išsi- gyvenimą.
Dėmės, sako, trečioje tautinėje stovyklosvilinti akis. Toks karštis yra priežastis oro pasikeiti- e nuo aukštųjų Alpių iki
ateina nuo saulės per tą tuš- mų žemėje ir kadangi kas Baltijos krantų nuaidėjo
Islandijos saloje, pusiaukelėje tarp Amerikos ir Europos
čią ir labai šaltą tarpą.
į 11 metų saulėje dėmių skai- skautų skundas pasaulin
(parodyta vilyeia), išsikėlė Amerikos kariuomenė sau
goti tą salą nuo galimo rusų pasikėsinimo.
o
• 'čius pasirodo tas pats ir pa- apie kenčiančią Lietuvą.
saule yra didžiulis ika.vienuolikt^ mc£is
Po to, ūžtelėjo sparti emi
tusių dujų kamuoly kūno d4mi skajčius
gracijos
banga. Tačiau jau
skeremuo yra 86a 380 my-.d
ėj tai tu0 t.vienuoIi.
1948-49 metų slenkstyje tolių ilgumo. Reikėtų sudėti kos
eikJu„ kai
imoje Australijoje, Yarra
virs miliono tokių planetų, žmonfe
kaip musų žeme, kad gau- j jr ka ita&tinio
kri. Brae, Vic., Pan-Pacifiko
Generolai Prezidentai
i Du generolai buvo kandiJamboreej vėl nuaidėjo
tume saules dydžio kamuo- zes> kurfos
jrgį
.
.
Lietuvos vardas, kur daly Amerikos praeityje visa datai į prezidento vietą, bet
11 metų pasikartodavo.
Saulės karštis, pagal as- Saulės .dėmės atrodo juo vavo ir puikiai pasirodė eilė generolų yra buvę iš- "en”' Ma^CleHan BUte"t:
ir gen.
tronomų pasakojimą, jos dos, bet tikrumoje jos yra musu skautai.
rinkti salies prezidentais,
paviršiuje siekia 11,000 karštos dujos, kurios tik Ir šiame krašte musų Dabar kai kalbama apie ge-, Leonard Wood.
laipsnių, o pačios saulės vi saulės skaisčiai šviečiančia- skautai energingai veikia. nerolo Eisenhouerio, arba
Laikrodinė Painiava
duryje tas karštis siekiąs! me fone atrodo tamsios ar Štai 1950 metais vasarą apie gen. MacArthuro kannet 40 milionų laipsnių! net juodos.
Valley Forge, Pa., jie daly didaturas, verta prisiminti,! Juozas Z. gimtadienio
Tokiame karštyje atomai, Kas yra tos saulės dė vavo antroje tautinėje Boy kokie generolai praeityje proga gavo iš žmonos ir iš
iš kurių yra sudalyta viso mės? Mokslininkai sako, Scouts of America jambo buvo prezidentais.
dukters dovanų du laikro
kia medžiaga, ira ir irdami kad tai esančios magnetinės reej . Lietuviai skautai— Žymiausias kariškis pre džiu. Žmona jam padova
gamina dideli karštį. Išei audros saulėje. Paprastai vieninteliai iš anapus gele zidento kėdėje buvo Jurgis nojo auksinį ant rankos ne
na, kad didelis saulės karš šalia dėmių saulėje pastebi žinės uždangos buvo iškėlę Washingtonas, pirmasis ša šioti, o duktė sidabrinį kitis gamina vis naują karštį ma labai skaisčios šviesos musų tautinę vėliavą 48,500 lies prezidentas, svarbiau Į senėj nešioti.
ir tokiu budu saulės karštis lopai, “faculae” vadinami, stovyklautojų bei šimtų tūk sias nepriklausomybės ko
Gavęs dovanas Juozas
nemažėja,
..eiuazeja. nors
..„.s saulė iš- kurfe
j|wl() į,. įšnvk. stančių svečių akivaizdoje. votojas, karvedys. Kiti ži tuoj abu laikrodžiu užsuko,
nonį ,^5 ilgiau
ia kaip O jų stovyklos kuklus pa nomi karvedžiai prezidentai
—Alou, Maik!
šiandien Pyterio Kočergos spinduliuoja į erdvę labai s
teisingai nustatė, vieną už
daug
Šilimos
ir,
rodos,
su
buvo
A
n
d
r
e
w
Jackson
minklinis
kryžius,
skirtas
tamsios dėmės. Tuose skais
—Sveikas, tėve! Kas nau- auzoj faitas iškilo. Vis tie
sidėjo ant rankos, kitą įsi
“In Memory of Lithuanian (1829—1837); William H. dėjo į kišenę. Tą pat die
patys tnibeliai. jes, Mai- laiku turėt« Pati atvėstL
čiuose
lopuose
galima
paja
—O kaip tu, Maike, ro- ke, jeigu gerai prisižiurę- Pagal naujausią fizikų stebėti, kaip užsimezga ir Scouts killed by Commun- Harrison (1841); Zachary ną jis pastebėjo, kad auksi
Taylor (1849—1850); Ul- nis per valandą užbėga vie
o m o f v’ci m tori
_ •'
xtarp
__ energijos
__ _ _
C..
tamsiosios rlornoc
dėmės. ists,” iškalbingai bylojo.
kuoji, kas galėtų būt nauja eim
sim, fci
tai tapamatysim,
kad teoriją
ir auga iomcineinc
.
T
.
.
.
.
..ysses
(1869—1877).
ant seno svieto?
ant šio svieto nėra nieko medžiagos nėra skirtumo, o Magnetinės audros, kaip Šiemet Lietuvos skautai j yaj Grant
o sidabrinis
per
ngra vįgj karįaįt buvę ną , minutę,
,
...
, o
—Nesakyk, tėve, “ant se- nauja. Tu gal atsimeni, todėl energiją galima pa- musų oro vėsulai, sukasi vėl yra pakviesti ir rengias! prezidento vietoje. Theo- ™land« a*,1,eka 2 mln,utY'
no svieto.” Sakyk: “sena- kad vienu laiku Stalinas iš-1 sverti, kaip ir medžiagą, apie centrą ir paskui išsi 1-jon pasaulmėn skautų jam-;dore Roosevelt, Franklin!kal
me pasauly.”
išaudė apie tuziną savo ge- jeį saulės leidžiamą Į erd- blaško, nusilpnėja ir išnyk boreen. Sis sąskndis bus piei.cc James A Garfie,d| ir pažiurėjo i abu iaikro—Nu, tegul bus ir taip, nerolų už tai, kad jie nore- vę karštį (energiją) pavers- sta, kol atsiranda kitos.
rugpiucio mėnesi Salzka- L Benjamin Harrison irgi'Jlen,as ,0(le 8 val > °
Maike, bet naujenybių vis-jo padaryti sojuzą su Hit-'-*
J--— -tai- apskai
— 
ti į• medžiagą,
Ir tamsiuosius saulės lo mergut srityje, Austrijos į kandidatavo pasiremdami 1 a? 1 va'
tiek nėra.
leriu. Bet nespėjo dar su- čiuojama, kad saulė kiek
Alpėse. Lietuvos skautus
Klausimas, kada jis tuos
1 - pus ir šviesiuosius galima tenai atstovaus Aušros tun savo kanskais pasizvmeji
—Kaip gi tai nėra! Kas- šaudytus palaidot, kaip Sta= vieną sekundę
ir kariškais žvsriais iš-.laikrodžius užsuko?
dien atsitinka kas nors nau- linas pats padarė su Hitle- 000,000 tonų medžiagos ir stebėti per nedidelį teieško to skautai iš 16 Vasario
pą,
arba
per
stiprius
žiūro
Į (Atsakymas 7 pusi.)
populiarinti.
ja. Matyt, tėvas jau pase- riu tokį sojuzą. Dabar tas gali taip švaistytis savo kugimnazijos
Diepholze,
Vo

nai ir nepastebi kaip gyve-'jats darosi Amerikoj. Tru nu dar per milionus metų. nūs, bet visada gerai apsi- kietijoje. Jis dabar ener
saugojus, kad akis neišsimanas su savo kamarotais
nimas bėga pirmyn.
gingai ruošiasi šiam didžia “Birželio Dienos” “Buožės,“ .arba ūkininkai
—Ne, vaike, aš dar ne-'nuvertė generolą Makartu- Saulės geradarystė musų svilinti.
_____
turintieji virš 15 dešimtinių
jam uždaviniui. Jų kelio
—J. S.
pasenau, ale aš kitaip gy- rą. katras norėjo užštapuot planetai yra visiems žino
nei ir išrangai paremti Lie Lietuviai visame pasauly-'žemės, buvo masiniai vežavenimą suprantu. Nesenai Čainijos pakraščius, kad ma. Be saulės nebūtų gy
tuvos Skautų Brolijos vadi je mini “birželio dienas.”]™1 i
Pnev.aft°s daraš girdėjau vieno misionie-' Anglija negalėtų pristatyt vybės,. o mes iš saulės gau Musų Jėgos,
na visuose kraštuose, taip 1941 metais birželio 14, 15 jbų stovyklas, o kiti ukininliaus pamokslą; jis labai čainiams ginklų; o dabar name tik labai mažytę da
pat ir JAV, telkia jamboree ir 16 dienomis rusai oku-’kai: trėmimais įgąsdinti,
Musų Širdys
davadlyvai išfigeriavo, kad tie patys Trumano kamaro- lelę jos siunčiamos į erdvę
fondą.
pantai padarė Lietuvojej. ,ls?a va 13 buvo suvalyti
ant šio svieto negali būt tai sako, kad Čainiją reikia šilimos.
Lietuvai Tėvynei. Ir tu, mielas lietuvi, jei milžinišką žmonių medžio-'* \?.c“ozu?-......................
nieko naujo, ba ponas Die užštapuot.
pritari šiam Lietuvos skau- klę, per tris dienas sugaudė biek lietuvių jau isnaikiŽiurint į saulę per tele
vas tverdamas svietą viską —Reiškia, Korėjoj tėvas skopą, o kai kada ir papras Ateina visiems atmintinos’tų žygiui, esi maloniai kvie- ir išvežė iš Lietuvos apie 40 P° rVsal- Atsakymą į tą
iš kalno taip sufiksino, kad irgi nematai nieko nauja? ta akimi, galima pastebėti siaubingos birželio dienos, ciamas dar šiandien įsira- .ukstančių lietuvių. Tai bu- klausimą turi tik Rusijos
niekas nesikeistų.
Sako,
oje tamsias dėmes. Tos Jos yra Įrašytos istorijon I *syti jamboree fondo rėmė- vo pirmieji masiniai lietu- ;P?btinė policija, kuri žmo
saulė visada šviečia ta pati. —Šiur, kad nieko. Vie dėmės saulėje yra visada, viso lietuviškojo, jo tarpe ii į įų lapan. Tokius lapus tu- vių trėmimai į Sibirą ir ki nių trėmimus daro. Lietu
Kristaus mokslas tas pats, ną dieną amerikonai pastu bet kartais jos yra mažes skautiškojo jaunimo krau-j n kiekvienos vietovės lietų tas tolimas Rusijos vietas vių šaltiniai sako, kad jau
ta pati duona, ta pati drus mia čainius atgal, o kits nės, kartais padidėja; kar jų. Musų kankinių—did- vių skautų vienetai. Jei ju į prievartos darbų stovyk- ne ™a^j.au kaiP ‘^0 tukska ir rožančius tas pats. dieną čainiai stumia ameri dais jų yra daugiau, kartais vyrių—vyliausiojo skauti sų apylinkėje nėra tokio įas
tancių lietuvių yra išvežtų
konus.
—Ne visai taip, tėve. —Jeigu tėvas šiandien .nažiau. Dėmės pasirodo ir ninko pulk. J. Šarausko, vieneto, prašome aukas sių Žmonių medžioklė buvo iš savo gimtojo krašto į
Gamta keičiasi labai lėtai, taip daug žinai, tai gal pa po kelių dienų išnyksta. sktn. inž. J. Milvydo ir dau sti tiesiai JF iždininkui ad- š anksto labai kruopščiai įvairias Rusijos vietas.
bet žmonių gyvenimas nuo sakytum daugiau apie Ko Retai jos išsilaiko 25 die gelio kitų aukos įpareigoja esu: Liudas J. Končius. paruošta. NKVD (politi Birželio dienų minėjimus
Lietuvos skautus. Išėję į i 328 E St., Boston 27, Mass. nės policijos) valdininkai darome tam, kad pareiškus
lat kinta. Rožančius taipgi rėjos karą. Ar nenumatai, nas.
CC.CVpasaulį,
...
Didžiausios dėmės saulė-' pasaulį, Lietuvos skautai!
turėjo žmonių sąrašus, vi protestą prieš žmogžudišką
ne amžinas. Apie Kristaus kada jis galėtų pasibaigti?
kai
kada
turi
150.000
ryžtingai
per
kitų
tautrd
.
Jamborees
fondo
rėmėjų
je kai kada turi 150,000 ryžtinga,
---- m,
. .
...... w - -• sas kraštas buvo paskirsty rusų okupaciją Lietuvoje.
mokslą visai netenka kal
mylių skersmenį (nuo pa-1 skautiškąj Į jaunimą skelbia i‘aPai bus jnsti j JF rėmėju tas į sritis ir buvo sumobi Pareiksdami protestą ir pa
bėti, nes niekas nežino, ką —Maike, kaip aš galiu kraščio iki pakraščio per vi- visiems apie didžiąją netei i
® įsirašę gaus pa e- lizuoti patikimi vietiniai tys įsisąmoninkime, ką reiš
ir kaip jis mokino. Rašyt au tokį biznį išfigeriuoti. durį). Žiūrint į saulės dė- sybę ramiuose Nemuno slė-lkos
18 P3008 Jam‘ bolševikai, kurie padėjo ru kia Lietuvai, visai musų
jis nemokėjo. Net patys kad ir pats Trumanas nieko
boree
Alpių
atkalnėse.
mes jose matosi tamsesnis niuose ir prie ošiančios
sų policijai žmones gaudy tautai toks nežmoniškas
krikščionys nevienodai į • pie tai nežino.
bolševikų okupantų siauti
vidurys, kurio skersmuo Baltijos kraštų,
Lietuvos Skautų Brolijos ti.
Kristų žiuri. O žydai, iš
Vadyba.
Suimti žmonės, vyrai ir mas.
1 urių jis buvo kilęs, jį visai —O iš kur tėvas žinai, kartais siekia nuo kelių Lietuvos vardas plačia?
ad jis nežino?
tūkstančių iki 50,000 mylių, nuskambėjo 1947 metais
—J. K.
moterys, vaikai ir seniai,
niekina.
buvo gabenami sunkveži—Tas irgi ne naujiena, —Aš tą matau iš jo pa
Maikio ir Tėvo Kraičiui niais į paskirtas iš anksto LIETUVOJE BELIKO
SENUTĖ SAULĖ IŠBERTA
Maike. Žydai niekad Kris ties kalbų, Maike. Juk ir
TIK 101 KUNIGAS
Musų skaitytojai, atsinaujin dėtas, kraunami į gyvuli
taus negarbino, todėl ir da- tu turbut atsimeni, kaip
dami
laikraštį,
prisiuntė
ir
do

nius
vagonus
ir
vežami
sa

t ar jį niekina. Taip pat ir pemai per Naujus Metus jis
vanų Maikio ir Tėvo reikalams. kaitėmis į tolimas Rusijos
NEW YORK (LAIC).—
1 iti dalykai ne nauji. Gali pasakė Amerikos žmonėms
Po
$2
prisiuntė
J.
Rudis
iš
vietas.
Per
Lenkiją gauta žiniii.
būt. kad Jurgis ar Petras spyčių ir tvirtino, kad nie
Cranton. Wis.. ir Lewis'Kimont
1941 metais rusai trėmi kad 1950 metais Lietuvoje
pareidamas iš veselijų šį kad dar pakajus nebuvo
iš Hagaman. N. Y.
mų
nebegalėjo pakartoti, beliko 101 Romos katalikų
vakarą nusimuš nosį į lem taip arti, kaip dabar. Bet
Po $1.50 atsiuntė G. J. Bur
nes greit kilo vokiąčių-rusų bažnyčios kunigas. Vilniaus
pos stulpą, bet ar tai bus nepraėjo nei pusė metų
ba iš Chicago, Ilk, ir Mrs. M.
karas. Į Lietuvą atėjo vo vyskupijoje liko 30 kunigų,
naujas atsitikimas?
Ne, kaip Kūrėjoj užsikūrė Vai
Preiksaitis iš Omaha. Nebr.
Maike, į tą patį stulpą buvo na. Ir dabar Trumanas sa
Po $1—A. Gaušas iš Chicago. kiečiai, kurie irgi panašiai Kauno arkivyskupijoje 54,
ir daugiau nosių suplota, ko, kad dar niekad nebuvo
Ilk, V. Kiskis iš Verdun. Cana kaip bolševikai siautė, nors kitur Lietuvoje 17. Krašte
tik kitiems veselninkams pakajui tokio
da. Mrs. J. Stankus iš Detroit vokiečiai lietuvių masiniai nėra nė vieno vyskupo. Ke
pavojaus,
Mich., M. Kernagis iš Wauge- nenaikino. Vokiečiai betgi lį paskirtieji administratotas atsitiko. Ir visos nelai kaip- dabar. Nu, tai kui
gan. Ilk, ir John Dargia iš sistematiškai naikino Lietu ,lai. “dingo.”
mės, vaike, nėra naujos. pasidėjo tas pakajus, ką
Tiesioginio
Dearbom.
Mich.
vos
žydus
ir
išžudė
jų
apie
ryšio su Roma šiuo metu
Jeigu jos išrodo naujos, tai buvo taip arti?
Po 50c—Abazorius iš Hyde 240,000 žmonių. Tiek Lie nėra.
tik dėlto, kad jos atsitinka —Aš sutinku, kad čia tė
į Park. Mass.. Mrs. A. Botyrius tuvos piliečių žydų buvo
Vilniaus katedra šiuo
kitiems žmonėms.
Vot, vas neklysti.
iš Montreal. Canada. F. Urbo nužudyta įvairiose mirties
metu
yra paversta muzėjuŽioplį, o rytoj gal užmuš —Šiur, Maik, senas gene
nienė iš Providence, R. I.. Walstovyklose.
mi ir pertvarkoma užpaka
žioplį, o rytoj gal užmuš rolas misteikų nedaro.
ter Zavis iš Easthampton.
1944
metais
į
Lietuvą
grį

linė siena. Aušros Vartų
Nezgrabailą. Vis tie patys
Mass., Stanley Yurchis iš Chi
atsitikimai, tik kitiems Musų tėvų krašto Lietu
cago, Ilk, ir Anton Sapatka iš žo vėl rusai ir vėl prasidėjo koplyčia tebėra atdara.
žmonių trėmimai. Trėmi
įmonėms. Tą patį galima vos išlaisvinimo siekia Ame
Wellatone, Mich.
Paveiksle matosi Mount Wik«M observatorijoj nutrinkta
Už paramą laikraščiui vi mai ėjo 1945 metais, vėliau
p r sakyti ir apie ženočių gy- rij<os Lietuvių Taryba ir jo*
Keletvyie” naudinga vra
saulės
fotografija,
kuri
rodo
didelę
dėmę
sanl*j«S®*"
siems aukotojams tariame šir masiniai trėmimai ėjo va daryti psokhm himio «ltelvenimą: vakar Frenkis su- vykdomas Vajus. Paremki
ta dėmė turinti 125.000 mylių ilgumo skersmenį.
dingą ačiū.
rant ūkininkus į kolchozus.
s': ušė su savo boba, o tautieti, tad* jos darbus!
ir paj ieškojimus.
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KELEIVIS, SO. BOSTON
TIKRINA ŽUVININKUS

Puslapis Penktas

metu, nes dėl aliejaus tru svarbą kitiems kraštams, užsidegtų ir kad tas aliejus
kumo galima prarasti karą kad tie kraštai be to alie vėliau plauktų į Rusijos
ir laisvę.
jaus nebegali išsiversti ir, aliejaus ištroškusią karo ir
Kraštai, kurie turi daug gerumu ar blogumu, bet tą gamybos mašiną.
aliejaus, bet neturi jėgos jo aliejų TURI gauti.
Rusijos politika nėra nie
apginti, yra nepavydėtinoj
kam paslaptis. Tikriausias
padėtyje, ypač jei jie yra Nėra abejonės, kad Mask- kelias prie Irano aliejaus
XI
I d.. 1949 metais, suorganizaarti stiprių kaimynų, ku va yra giliai įkišusi savo rusams butų perversmas
Kremliaus organas “Lais-i ’’. ne uįiįt“s,ir ki5°į
riems aliejus būtinai reika pirštus į Irano aliejaus kri Irane, kad bolševikai tame
vė” Nr. 32 ir 72 rašė ir uraJ“- skalb-'1klos- .skebus. at’
lingas. Tokioj nepavydėti zę. Ir kurstydama kasyk krašte pasigrobtų valdžią.
- h “
ėjo į unijos kriaučių susirin
noj padėtyje yra visi Vidu las nacionalizuoti per savo Maskvos kurstoma “revo
se, kad mes paaiškintum, kimą . . .”
riniųjų Rytų kraštai.
jų žodžiais tariant, “apie
situacija”
Irane
agentus, ir žadėdama duoti liucinė
Tai
kur
jie
eis
suorgani

tas finansų knygas, kurias
Kalbant apie dabartinę Iranui paskolą, jei naciona bręsta, bet ir Vakarų pasi
East Rivėje prigirdė.” Mes zavę darbininkus jei ne į
aliejaus krizę Irane tenka lizavus aliejaus kasyklas ruošimas tą “situaciją” pa
į tai atsiliepėm sekamai: unijos mitingą? Ir kaip čia
atsiminti, kad ir Rusijos Iranui užsidarys pajamos iš sitikti irgi yra aiškus ir turi
“Visų pirma mes neži dabar išeina, ar komunistai
svarbiausios aliejaus kasyk anglų kompanijos, ir gra būti aiškus.
nom, apie ką jie čia kalba? jau nemoka perskaityt nei
los, apie Baku miestą Azer sindama siųsti savo kariuo
Senai jau sakoma, kad
Jokiu budu negalim su- t? k4 PatYs parašo, kad užbeidžane, yra iš Persijos menę į Iraną, jei Anglija kur teka aliejus ten ir krau
prast, kaip galima knygas sigina? Ar užsigina todėl,
(Irano) atimtose žemėse. gintų ginklais savo aliejaus jas bėga. Gal ir Irane tas
upėje prigirdyt? Sakysim, kad perdaug dideliais žiop-l
Todėl rusai negali sakyti, koncesiją Irane, Rusija da pasakymas pasirodys teisin
jei tai butų arklys, jautis, liais pasistatė? Ir va, šito-'
kad jie “nesinaudoja” Ira ro viską, kad Irano aliejus gas.
K. Esminas.
asilas ar komunistas, tai kie žmonės nori svietą val
no
aliejumi,
nes
svarbiau

Amerikos karo laivas tikrina žvejas juroje, Korėjos pa
gal ir suprastum. Bet pri dyt Tai ir drąsa!
sios jų aliejaus kasyklos yra
kraščiuose, prie Wonsan miesto. Žvejai iškėlę rankas
girdyt knygą? Nesupran Nesirūpinkit, Esu Sveikas
pagrobtos iš Irano.
SENSAS ir NONSENSAS
laukia patikrinimo.
I
tam turėtų plačiau paaiš
Likusiame Irane anglai
Rašo Prof. ALUOSIUS SKURLUPADSKIS
Stalino bernužėliai susi
kint.”
prieš 50 metų surado alieVietoj aiškyt, kaip negy rūpino mano sveikata. Sa \ T* I
* *
*
D
■
Al* ‘
jaus atsargas žemėje ir įvadas
supranta kas tai yra sensas
vą daiktą prigirdyt, bolše vo organe “Laisvėj” Nr. 88
“Keleivio” redakcija pa ir nonsensas, todėl, pra
vikai ėmė rėkti, kad, esą, rašo: “Organizatoriaus ner
•
‘
*
metais išsiderėjo iš Persikvietė mane, kaip dalyko džiai, čia paduodu porą pa
Jenkinsas juos išvadino vai suiro. Jankauskui (JenVadinamieji “Vidurinieji,tokia gamyba yra brangi ir jos vyriausybe
aIie' žinovą, rašinėti klausimu: vyzdžių.
,
“arkliais, jaučiais, asilais ir kinsui) nervai taip sui Rytai,” Iranas (Persija), daug pigiau atsieina aliejų
sumoki^ anie 20Z) Sensas ir Nonsensas.”
Sensas
komunistais.”
Taip rasė ro . .
ir kitam numery,
Arabija, turi di- iškasti iš žemės. Aliejus ji- T.
’
Kai kas gali paabejoti ar Tie amerikiečiai lietuviai,
“Laisvės” Nr. 88 ir tą patį 98, jau lyg durniukai patys Irakas,
džiausiąs pasaulio aliejaus i yra viena iš tų žaliavų, dėl
eillĮ ianui uz eis^ Pei
_
pakartojo per kitus nume save klausia: “Ar iš tikro x
60 metų kasti aliejų pieti pakviestasis yra pilnai kom- kurie lietuviškai kalbėt už
kurios
rusai
suka
savo
gal

Jenkins
neteko
lygsvaros?
”
į
atsaiga&
z
®
mes
gelmese.
petentiškas dėstyti filosofi miršo, o angliškai neišmo
rius.
vas ir kaip jie besuktų, alie- niame Irane, arba gavo nius klausimus.
Ir
ten
vėl
pripasakoja
visoake
J
au&
ekspertai
ko, neprivalo nusiminti: jie
įdomu, ar jau bolševikai
jus yra ir pasiliks Rusijos al,epJ Yel dykaE. Mat.ta‘
kad
Vidurikiaušių
niekų.
apskaičiuoja,
Skeptikams skubinu čia turi daug draugų. Tik vie
nebemoka lietuviškai skai
didžiausio silpnumo prie- da lr. konces9os
"
kraštuose
esą
Juokas
ima
beskaitant
|
^ytų
pat prisistatyti.
Aš esu nam Bostone aš pažįstu virš
tyti? Atrodo, tiek jau su
...
.todėl,
j-i , j Persijos vyriausybe
visai
25,000,000,000
tonų
aliezastis.
Taip
yra
kad,
4.-11u
rusėjo, kad paprasto lietu komunistų tokias nesąmo
r>
1
. nenumatė, kokios svarbos Dipl. H.Dr., Dipl. Teis., tuzino airių, kurie nemoka
__|jaus,
o
surastos
atsargos
Rusija
neiskasa
užtenkamai
r ■
’. *. •* .Dipl. Juriskonslag., Dipl. nei gališkai (airiškai), nei
Vyrai norėtų argu
visko d ruko nebesupranta nes.
ir:
d
••
ialiejus
turės
ateityje. 1933
mentuot/bet neturi kuom’, :ten siekia 5,300,000,000 to- aliejaus. Visa Rusijos alie/
.
..
,
ir meluoja, kad juos kas tai
• /
, , • metais sutartis tarp anglų Inž. Mech. Kalv., arba, angliškai, o gyvena. Kai
jaus
gamyba
vos
pralenkia
• D
,
1 • ♦ • trumpai sakant, P.(iš) Prof. kurie net yra stambių įstai
nėra faktų, tai graibstosi it|nVį7.
išpravardžiavęs.
.
t
zn •• v ga- u* Persijos
buvo
pakeista
ir.
Viduriniųjų
Rytų
aliejaus
vieno
Irano
(Persijos)
,
..
,
giltas
už
tvoros.
,
1 • 4.
.
•
anglai pasižadėjo kasmet Dr. Alijošius Skurlupadskis. gų vedėjai.
Negardu, Kratosi, Užsigina
šaltiniai yra daug turtinges mybą,
kai
tuo
tarpu
visas
, ... Irano
TH
.
, . po
o ..
. .
.5
mokėti
vyriausybei
Bolševikus galiu nuraKaip matote, kvalifikaci
...
, , •
Andai mes apibudinom minti dėl mano sveikatos. ni kaip bet kur kitur pasau Rusijos žemes ūkis, , šuva- 37 milionus
dolerių.
Dabar jų pas mane nestinga. Jei Nonsensas
Pavyzdžiui, viena ke- nūs valstiečius 1 kolchozus, T
* aliejų
•
draugų Buivydo ir Vaitu Bet ką manyti apie bolševi- lyje.
, ,
’ Iranas sumanė- pats
„ . . . v
, .
J
9
tvirtame
mylia
ploto
alie
dabar
priklauso
nuo
trak,
•
4.
j
•
- atsiras c (k) olegų, kurie čia Nesenai viename naujųjų
kaičio suspendavimą uni- kišk, * polemizavimo
būdų?
Viduri- . .
4.
,
4.
•
•
v
kasti,
kaip
tą
padare
pnes
išvardytų titulų nesupras, lietuvių ateivių sąraše pa
o traktoriai be alie- ,
, -,
joj, kuris padaryta komu ‘Latsves zmon« kanscuo- J
«
dJuoda 40 torių,
** .
m j-i
•
keliolika metų Meksika, na- tai juo geriau: bus mažiau
jaus neina. Todėl rusai go- .
,j
nistų piktais sumetimais, be jasi, blaškosi, niekus rašo,
................... ...7 cionahzuodama
svetimųjų• ginčų. Juk mokyti su mo stebėjau, kad į Ameriką at
A
,
J
.
.
.
’
.
000
tonų
aliejaus,
arba
keakimis ...
ziun 11 V. įdu- kompanijų
,
.. aliejaus ,kasyky
vyko Marija Lopas.
pagrindo, fiktyviškais prie veliau užsigina savo pirmes-,
... „ .
. kartus
,*
<daugiau, negu dziomis
kytais
ilgai
nešneka.
,
.
.
-....
tunus
nniųjų
Rytų
aliejaus
atsarr
J
J
kaištais. Visai nekalti žmo nių posakių ir is viso išeina.
Lopas šiandien yra nau™
O dabar pats reikalas.
__ ______ i-v turtingos iexas vaisuJOS gas ir dabar teisingai sako- 1
nės politiniai nulinčiuoti ir tikra1 malimaliene.
J 6
1 j t
i- >v 4.- anglai
I aliejaus
Kasimo bizni Kas yra sensas ir kas non- > dalykas, nes Amerikoje
ma- J; 8
via įdėję didžiulius
aliejaus versmės.
tą parodėm citatomis iš
sensas?
Jau ^■u^as laikas kai pasibai
svarbesne naujo pasaulinio
SakJJ kad A
“Laisvės.” Parodėm, kiek Pavydi Geresnio Gyvenimo
Aliejaus gamyba Viduri karo priežastis, negu KorėKai kurie mokslo vyrai gė lopuotų žmonių gadynė.
oi
,
kompanija
komunistai yra neišmanė
“Laisvės” bolševikai be- niuose
Rytuose smarkiai ja, kun nei aliejaus nei kisako, kad sensas tai—tas, Bet kaip ten, pagaliau, bu
liai ir, kaipo
tokie,
yra
pa

nūn
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i
usantro
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vo: ar Lopas atvyko įlindęs
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argumentuodami dašliaužė kyla.
Pavyzdžiui, Irano
nn dn1(£n *,llrtn_žllljnj„ kas suderinama su sveiku
vojinga įsileisti unijai va-g^ų asmeniškumų. Jie aliejaus kasyklos 1946 me- okių sprendžiamų žaliavų no
dolerių turto—šulinių, protu. Iš to seka, kad non į Marijos sijoną, ar Marija
dovauti, nes nanus spen- rašo;
|tais (]avž i6.800 000 tonų neturi.
įrengimų, laivų ir aliejaus sensas tai—tas, kas prieš atvyko apsimovusi Lopo
duoja ir baudžia dargi už
j valyklų. Sutartis su Iranu tarauja sveikam galvojimui. kelnėmis? Jei Lopas iškirto
‘Ponas Jenkins, būdamas aliejaus, o 1950 metais jos
tai, kad jie organizuoja ne
Aliejaus didžiausias var numato, kad anglai turi tei Bet aš manau kitaip. Pas šposą Marijai, tai jam Ame
sotus gerą algutę gaudamas, jau davė 31,750,000 tonų.
organizuotus skalbyklų dar alkanų neatmena. . . . Turė Visi Viduriniųjų Rytų kraštotojas yra Amerika. Virš sę kasti Irano aliejų iki mane sensas tai tas, ką aš rika bus pamotė, nes čia si
bininkus. “Laisvės” pecke- tumėt prisiminti, kad kriau- rai pernai davė 84,800,000
40,000,000 automobilių ir 1993 metų.
sakau ar rašau. Sensas taip jonuoti vyrai išnyko anks
liams tas nepatiko, jie už čiai jums padėjo prieiti prie tonų aliejaus, arba 16 su
Irano
pasimojimas
alie

sunkvežimių, kurie bėgioja
gi yra tas, ką kiti sako ar čiau ir už lopus. O jeigu
sigynė ką pirmiau rašė ir to geresnio gyvenimo.”
ūse nuošimčių visos pasau Amerikos keliais, ryja alie jaus kasyklas nacionalizuo rašo, jeigu aš sutinku su jų Marija numovė Lopą, tai ir
sako:
(“Laisvė” Nr. 98.)
linės gamybos. Prieš 5 me jų milionais bačkų kasdien. ti ir perimti be aiškaus su nuomone. Viskas kitas— iš to gero nebus, tik dau
“ Kliaučiai skaito visus Tai tuščia pasaka, papras tus tie patys kraštai davė
Ir Amerikos žemės ūkis dir sitarimo ir be užtikrinto at nonsensas.
giau nesusipratimų visuo
laikraščius (labai gerai da tas šmeižtas. Kaipo unijos tiktai 25,200,000 tonų alie
lyginimo
už
anglų
kompa

ba aliejumi. Trys milionai
Eidamas savo kilnias par menėje. Mat, kelniuotų mo
ro—A. J.) ir dienraštį ‘Lai darbuotojas visuomet bu jaus, arba 7 nuošimčius pa
traktorių Amerikos fauno nijos turtą, Anglijai yra vi eigas aš stengsiuos būti li terų čia jau yra perdaug.
svę’ (čia jau be reikalo eik vau pirmutinėse darbinin saulinės gamybos.
se minta aliejumi. Šias die sai nepriimtinas dalykas. berališkas. Tai reiškia, ne Pavyzdžiui, aš pats aną die
voja laiką—A. J.), niekas kų kovos eilėse už geresnes
aliejaus visada tiesiog nurodysiu, ar ną eidamas iš paskos paplo
nas statistikos departamen Atsižvelgiant į
nepastebėjo ‘Laisvėje’ to darbo sąlygas, už geresni
svarbą
Anglijos
ukiui
ir jos čia turime reikalą su sensu jau per petį, kaip man ro
Aukščiau paduoti skai tas pranešė, kad Amerikoje
kių raštų, kuriuose butų pa gyvenimą ir per virš 30 me
bėra tik 2.000,000 arklių, karo mašinai, tas yra visai ar su nonsensu. Palikda dės, pažįstamam draugui,
sakyta, kad Buivydas, Vai tų aštrios kovos mes bend čiai apie Viduriniųjų Rytų
kai 1915 metais jų čia buvo suprantama.
mas savo c(k)olegoms lais bet greitai paaiškėjo, kad
tukaitis suorganizavo į uni rai išsikovojom tą, ką turi aliejaus gamybą rodo, ko
•
21,000,000
galvų.
Arklys
vę patiems spręsti ar jie vyro butą tik kelnės.
ją skalbyklos darbininkus. me. Ir niekas niekam čia kios milžiniškos ekonomi
Bet
visvien,
kaip
Irano
Amerikoje
jau
yra
beveik
skaito sensą ar nonsensą,
Pakartoju, Vaitukaitis, Bui dykai nieko nedavė. Žino nės svarbos tie kraštai turi
aliejaus
krizė
pasibaigs,
an

muzėjinė
retenybė
ir
aną

manau tuomi prisidėsiu prie
vydas ir kiti jų bičiuliai su ma, komunistai tose kovose visam pasauliui. Musų lai
glai
turės
didesnę
dalį
alie

Tautieti, nepamiršk, kad
dien
nuėjęs
i
zoologijos
so

keblių dalykų išryškinimo
organizavo gaują padaužų niekad nedalyvavo ir jie kų civilizacija yra “ant raTavo
tėvų kraštas — Lietu
jaus
pelnų
atiduoti
Iranui.
iki to lygio, kad ir c(k)oletų”—varoma visokiausiais dą Bostone tikrai pamačiau
(‘hoodlums’) ir atėję išar nieko apie jas nežino.
va
yra
svetimųjų pavergtas
Amerikiečių
kompanijos,
jame gražią kumelaitę su
gos paseks mane ir stengsis,
dė
kriaučių susirinkimą Jeigu komunistai mokėtų motorais, o motorams vary
ir
žiauriai
naikinamas. Pri
kumeliuku, kad miesto vai kurios kasa aliejų Arabijoj, bendradarbiaudami
įvai
1949 metų 14 d.” (“Lais skaityt, kaip jie moka ang ti reikalingas kuras. Alie
sidėk
savo
darbu ir auka
kai galėtų pasižiūrėti, kaip sutiko Saudi-Arabijos kara riems laikraščiams, siekti
jus
yra
vienas
iš
pagrindi

;1 prie jo išlaisvinimo. Aukas
vės” Nr. 88.)
liškai plūstis, tai patartu- nių kuru. Jis varo laivus, atrodo arkliukas. Tai ^reiš liui mokėti pusę p^lno gau ekvilibriumo,
t. • y.,1 ,-rasys siųsti Amerikos Lietuvių
,
,
Matot, koks šis “Laisvės” mėm pasiskaityt mus unijos
lėktuvus, tankus, automobi kia, kad aliejus “suėdė čia namo iš aliejaus kasimo maždaug po lygią dali šen- Tarybai, 1739 So. Halsted
čyfas razumnas, jau moka oficiali organą “Advance”
biznio. Tas amerikiečių su- so ir nonsenso.
19 milionų arklių. .
gt, Chicago, III., ar vietos
net angliškai plūstis ir kaip (ir vien tik šių metų), sau lius, traktorius ir gali būti
sutarimas
su
Arabija
pa

Bet
gal
kai
kas
iš
viso
neALT skyriui.
viemas openšaperių tarnas sio 15 d., gegužės 1 d. ir naudojamas visur kitur,
skatino
ir
Iraną
reikalauti
Taikos ir Karo metu alie sau didesnės dalies pelno,
išvardija
neorganizuotus ypač paskutinį, gegužės 15 nuo namų šildymo iki elek
tros gaminimo.
jus yra pagrindinis dalykas o kadangi su anglais jie ne
darbininkus “hoodlums.” Ir d. nr. Ten ras ne vien ap
1 iek man žinoma, tai to su rašyta Jenkinso darbo nuo Aliejų, ar skystą kurą be kurio negalima veistis. galėjo susitarti, tai Irano
MES ATLIEKAM ...
sirinkimo niekas neardė, tik pelnus, bet pamatys ir jo galima dirbtinai pasigamin- Karo atsitikime aliejus yra vyriausybėje paėmė viršų
ti iš akmeninių anglių. Bet dar svarbesnis, negu taikos žmonės, kurie nori pasiimti
komunistuojanti
valdyba atvaizdą.
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Reik žinot, kad
pademonstravo savo didelį anglų spaudoj unijos dar
sau visą pelną iš aliejaus
MARINŲ TANKAS ATAKUOJA
“unijizmą,” pamatę neor buotojų atvaizdai be atitin
Jei tamstoms reikia—
šulinių.
ganizuotą darbininką mi kamo užsitarnavimo nede
o BIZNIO KORČIUKIŲ
tinge taip išsigando, kad dami. Čia nesigiriam, tik
Irano krizė užkrečiamai
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
patys dūmė per duris ir nu paduodam faktus.
veikia ir kitus kraštus. Ira
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
bėgę Joint Boardui prime
kas, kita aliejumi turtinga
Mes žinom, kad komunis
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
lavo visokių nesąmonių, ku tai pavydi ne vien man, jie
šalis, jau iškėlė reikalavi
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
,
rias ir dabar dar kartoja, pavydi visiems siuvėjams iri
mą, kad koncesininkai pa
tik niekas jau netiki.
keltų jiems mokamą dalį
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
abelnai visiems darbinin
Bet ne tame dalykas ir kams geresnio gyvenimo.
už iškasamą aliejų.
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
ne tas “Laisvėje” tilpo ką Bet jie nieko tame negal
Bet nei Iranas su 17 mi
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
jie dabar bando neva “pa padaryt.
lionų gyventojų, nei Irakas
Mes, unijistai.
kartoti” ir kaip nors nuza- stovim darbininkų interesų
su 5 milionais gyventojų,
“KELEIVIS”
latyt. Tegu pasiima “Lais sargyboj ir vedam prieš ko
negali pasakyti “Vakarų”
636 E**t Broadway, South Boston 27, Mase.
vės” Nr. 32 fr atras ką pa munistus kovą, kaipo prieš
valstybėms, kad “aliejus
tys parašė:
musų ir tik musų.”
Tas
Marinu tankas Korėjos fronte atakuoja kinu
aršius darbininkų priešus. į
.aliejus turi tokią didelę
A. Jenkins.
“Tie du vyrai gruodžio 14
bolševikų pozicijas.
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(tigriukus pakrikštyti, prisi
minė, kad tigrienė Daka yra
kilimo iš Indijos. Ji pa
skambino į Indijos konsula
ANTON ČECHOV
tą ir paklausė, kaip indų
kalboj bus vienuolika, dvy L i u b o v a Grigorjevna, daro daugiau rūpesčių ir
<t i
lika, trylika ir keturiolika, stoi-ulė ir apvali moteris, pavojaus. Kas link vedyJai atsakė: “Gara, Bara, persivertusi per 40 metų, bų, tai aš manau, kad svarTėra ir Gudda.” šiais var užsiimdavo piršlybom ir ki- biausia motery yra ne tai,
liais tigriukai ir pakrikšty tokiais dalykais, apie ku- kas ant jos matosi, bet kas
ki. Jei kitais metais tigrie riuos paprastai kalba pa- yra viduj. Svarbu, kad ji
V,
V
nė susilauks penkiolikto šnabždomis. Vieną dieną l turėtų sielą ir visas kitas
V t.. I
vaiko, jis be abejo vadinsis ji buvo pakviesta pas poną (geras ypatybes. . . . Meldžiu
pandran, kas indiškai reiš-‘Stičkiną, vyriausią geležin- stikliuką vyno. . . . Žinoma,
“Keleivio” 20-me nume kurs vaikystėj mane giliai
kia penkioliktas.
į kelio stoties saigą, kai jam geriau, kai žmona yra ap
ry skaitėm p. O. Kubilienės sukrėtė.
------------------------pasitaikė laisva diena. Stič- vali, bet abipusiai laimei
straipsnj, “Ar Vyrai Prieš Musų namų kitame gale
f
Vyrai Apie Moteris kinas, šiek tiek sumišęs, bet tas nedaug reiškia. Svar
Penkiasdešimt Metų Buvo gyveno viena šeimyna—vy
______
kaip paprastai iškilmingas, biausia yra charakteris,
Geresni?” Pasikalbėjusi su ras, žmona ir vaikučiai. Bu
Moteris
yra
visu
kuriniurimtas
ir griežtas, vaikšti- protas. Tiesą sakant, mo
keliom panelėm, p. Kubilie vo kūčių vakaras. Visi, j
I vainikas.—Herder.
‘ nėjo kambary pirmyn ir at teriai nereikia turėti daug
nė daro išvadą, kad vyrai kiek buvome namuose, ruo
gal, rūkydamas cigarą li proto, nes tuomet ji gali
mažai pasikeitė, bet mote šėmės kučiom. Vakare, kai
perdaug gerai apie save
Negražių moterų nėra. kai bedamas:
rys nuo to laiko labai pasi viskas buvo paruošta, kai
galvoti
ir bendrai prisikim
Tėra moterys, kurios neži “Labai malonu susipa
keitė. Gi panelės tvirtina, mišku papročiu paklojom
žinti. Semion Ivanovič re šti į savo galvą visokių idė
no, kaip būti gražiom.
kad seniau vyrai buvę ant stalo šieną, užtiesėm
komendavo man tamstą jų. Šiais laikais, žinoma,
—Lovvell.
daug geresni negu dabar.'Staltiesę, uždėjom visokius
•
kaip asmenį, kui-s man ga be mokslo daug nepasieksi,
Minėtos panelės prieš pen-skanumynus, kuriuos paJei moteris kartą paklau lėtų padėti viename labai bet iš kitos pusės ir mokslo
kiasdešimt metų dar nebu ruošė moterys, ir pradėjom
so, tai tam, kad dėšimt kar delikatiškame ir svarbiame esama visokios rūšies. La
šitokia “stula'’ iš brangiu kailiukų yra puikus papuo
vo gimusios, o ką jų močiu valgyti. Pas mus buvo pa
reikale. Aš, matote, Liu- bai malonu, jei žmona mo
tų įsakytų.—Jean Paul.
šalas prie bet kokio kostiumo. Dabar tai labai madoje.
tės pasakoja, ne visai ati protys pavalgius kučias nie
bov Grigorjevna, pasiekiau ka vokiškai ir prancūziškai
tinka tiesai. Nors aš esu ko nuo stalo nenuimti. Taiir dar kalba kokiom kal
vyras, bet nenorėčiau sutik- gi, viską palikę, išsiskirstėm l šaukštą supiaustytu mažyčių met visus prieskonius «udė- Tarp musų’ v- ^’ kai- jau 52 metus. Tai yra toks bom, tas viskas labai ma
u į varškę ir labai
ai jš_ bant: moterys yra už mus amžius, kuriame daug kas
ti su tuo, kad vyrai seniau! miegoti. Tik staiga išgir- svogiuniuku
*a, 3ko- ‘^.ntmgesn^, »es JOS ma- turi jau užaugusius vaikus. lonu. Bet kokia iš tų kal
buvo geresni, nes pačiam dom bildesį ir moteris, pas 1 šaukštu sausu garstyčių
bų nauda, jei ji, pavyz
ziau ano. bet daugiau suteko matyti, kaip seniau mus gyvenanti, įpuolė į mu 1 smulkiai s.,p,austytą an. nj cukraus Kai ‘v"^kaf
bet mano padėtis yra tokia, džiui, nemoka prisiūti sa
gyvendavo vedusios poros. sų “stubą” ir krito ant grin chovy žuvelę
raošu, supilti viską į dro- !)ranta- Step.ens..
kad galėčiau išmaitinti my gos? Aš esu iš išauklėtos
paprikos
Apie tai ir norėčiau trumpai dų. Gi jos vyras, ją atsivi 1 šaukštą
„
. !bin» maišelį, prislėgti kuo
r
... .
klasės; aš drįstu pasakyti,
papasakoti.
Kalbėsiu tik jęs, pradėjo mušti virvaga \arskę perkošti per sie-^ors ir palaikyti per nakti. Pasaulio pradzioje-pa- limą moterį ir vaikus. Tarp kad su princu Katilinu jau
musų
kalbant,
galiu
pasaapie mažai raštingus ir vi liu. Moteris, negalėdama ,
~ l. ■ * ” ].. ■ - į . .
UOtl su šviežiais 1^°^ Pe^ ^,^^'lkyti, kad be savo algos aš čiuosi lygiai taip pat lais
sai beraščius kaimiečius, pasikelti, pagriebė vieną ta ko.e. Gerai išsukti svie- vaisiais arba išplakta grįe. chas paėmė įozę, leliją, ba- d
į j ' banke. Aš vai kaip su jumis; bet ma
kokių Lietuvoje tuomet stalo koją ir šis su visais stą ir sumaišyti su kmynais, tinėle.
landi, gyvatę, ti-uputj me1
f
gyvenu
rimtai
ir
tvarkingai no įpročiai yra paprasti, ir
valgiais
apvirto.
Kai
tėvai
daugiausiai būdavo. Trum
į daus, Mirties Juros obuolį,
svogūnėliais, garstyčiomis Į
__ ________________
ir
galiu
būti
daug
kam pa aš nenorėčiau gauti kokią
pai papasakosiu anom pa atsikėlė ir uždegė žiburį, ir visais kitais paminėtai
KUR PRAPUOLĖ TAS saują molio, sumaišė viską vyzdžiu. Bet vienas daly nors didelę damą. Pirmiau
nelėm, kokia tais laikais musų kūčių skanumynai vo daiktais, vis po truputį pri-l
ir iš to mišinio pasidarė mo
KELELIS?
kas ko aš neturiu, tai savo sia, tai žmona turi laikyti
buvo meilė ir šeimyninis liojosi ant grindų su visu dedant varškės. Įdėti lėkšteris.—William Sharp.
šeimos lizdelio ir gyveni mane pagarboj ir žinoti,
šienu.
gyvenimas.
tėn ir apibarstyti paprika Kur prapuolė tas kelelis,
mo
draugės. Aš neturiu kad aš esu jos laimė.”
Kiek tokių šeimyniškų arba papuošti petrelėm. Kur pro kryžių ėjo.
Vedybos j vykdavo taip:
RŪTA
nieko, su kuo galėčiau pa “Aišku,” pritarė piršlė.
Vaikinas, pasiėmęs piršlį, scenų anais laikais būdavo, Vengriškas suris duodamas Kur paliko ta seselė.
Šypsodamos
skina
jr
rūtą.
sitarti, pasikalbėti, ir jei
“Gerai, o dabar eikime
važiuodavo toli nuo savo niekas nepasakys. Bet jų stalan kaip “apetizer” arba Kur mane mylėjo?
Šypsodamos pina kasas,
susirgčiau,
tai
niekas
man
prie
svarbiausio. Aš neno
namų, išgirdęs, kur mergi būdavo daug. Žmona bū kaip priedas prie mėsiškų
.jau uis K^iičts ux.utVvi' Ui s. šią naktį bernelio yr’ butą , , . vandens nepaduotų ir tt.. ir
riu turtingos žmonos. Ma
na gauna didesnę “pasogą.” davo daiktas, kurs priklau valgių.
Daržas padarytas,
(Tuomet jis pa
šypsodamos skina ji rūtą
tt.
Be
to,
Liubov
Grigor

no akyse nėra žemesnio da
Ir ašarų daug išgerta,
Vyras ir mergaitė dažnai so vyrui, todėl šis galėdavo duodamas su pamidorų dre
'Tyliau . . . Sužinos, tai—pra jevna, vedęs vyras visuo lyko kaip vesti dėl pinigų.
Sesuo išvaryta. . . .
tik per piršlybas vienas ant ją “auklėti ir mokyti” kaip bučiais—tomato jelly.)
met daugiau visuomenėje Aš nenoriu, kad žmona ma
žūta.
rą pirmą kartą pamatyda išmanydamas. Kartą ište
Eisiu, eisiu—tuos nameliuos. Bet kaip sužinos tai, ir kas?— sveria negu senbernis. Aš ne išlaikytų, bet kad aš ją
vo. Jei vaikinas sutikdavo kėjusi, moteris pas tėvus
Rusiška “Paska”
Kur ana gyveno—
šypsodamos skina ji rūtą,
esu vyras išauklėtas, su pi išlaikyčiau ir kad ji tai ži
su tėvų siūloma pasoga, tai grįžti negalėdavo, todėl tu
Pažiūrėsiu, bene rasiu
Šypsodamos
pina
kasas.
nigais, bet iš kitos pusės Į notų. Bet aš nenoriu vesti
tėvams liepus, mergina tu rėdavo kantriai kęsti nie Amerikoje mažai kas ži Jos brolį nors vieną.
mane pažvelgus, kas aš vargšės. Nors aš esu pasi
Kazys Binkis.
rėdavo tekėti. Laisvos va kam nesiskųsdama. Įstaty no “paską,” bet Lietuvoje
esu? Juk vienas kaip pirš turintis ir vedu ne iš sava
O gal gyvą dar berasiu
lios apsispręsti ir pati pa mai ir visuomenė moterų ji buvo plačiai valgoma.
MŪŠŲ
SKAITYTOJAMS
tas. Dėl to aš labai norė naudiškų motyvų, bet iš
sirinkti vyrą ji neturėjo. neglobojo, legaliai persi Šis patiekalas Lietuvon at Seną motinėlę.
čiau su kokia nors garbin meilės, tačiau, kaip pati ži
norint kiek patiešvs.
ANGLIJOJ
Anais laikais negalvojo, skirti moterys negalėdavo, keliavo iš Rusijos, kur “pas Kuri
Pasakys
dukrele.
ga ypata sudaryti šeimos note, viso ko kainos dabar
kad vedyboms reikalinga tad ir atrodė, kad šeimyni ka” yra vienas iš velykinių!
Pranešam, kad musu skai židinį.”
taip pakilo, o be to, juk bus
Paska duodamai ir nuėjau per laukelius,
meilė. Svarbu buvo gera nis gyvenimas “geresnis.” valgių.
tytojai
Anglijoj
gali
atnau

“
Puikus
dalykas,
”
atsakė
vaikai . . .”
“pasoga,” žemė, gyvuliai, Juk prieš penkiasdešimt stalan kaip desertas, nes tai! Pro žalias gireles.
jinti prenumeratą per “Ke piršlė ir atsiduso.
“Galima rasti su paso
Dūsaudamas, vaitodamas,
trobos. . . . Prieš vestuves metų moterys savo paso ne saldus valaris.
leivio” atstovą šiuo adresu:
Į
“
Šiame
mieste
aš
esu
Diedams
ašarėles.
.
.
.
ga,
” įterpė piršlė.
Mergaitės bu- Reikia paimti:
merginos tėvai nuvažiuoda turėdavo !
Mr. A. Zamžickas,
'
vienišas
žmogus
ir
nieko
“Meldžiu stikliuką vy
26 Devonport Rd.,
vo pasižiūrėti, kaip gyvena davo prirašomos prie tėvų •% svaro sausos varškės
Oi nelaimė, ką aš matau?
nepažįstu.
Kur
aš
galiu
ei

no
. . .”
London 12 W.
puodelio grietinės
jauniklis ir, jei grįždavo pasų, o ištekėjusios mote(sour
širdį ver. kaip yla:
ti
ir
į
ką
kreiptis,
jei
visi
Piršlė atsiduso, pasižiu
Priima naujus užsakymus
patenkinti, mergina turėda rys, prie vyro paso. Taigi, cream)
Nująyjėtoj mano vietoj
man
svetimi?
Dėl
to
Se

rėjo
stačiomis į Stičkiną
ir
atnaujina
prenumeratą.
vo ruoštis sutuoktuvėms. moterys buvo kažkas, kas Puodelį smulkiai sukapotų rie
Gyveną' barzdyla.
Parduoda “Keleivio” visas mion Ivanovič ir rekomen nuo galvos iki kojų ir pa
,
.
Be
Apie tai, kad jauni žmonės turėjo prie ko nors “pri-i šutM
knygas.
“Keleivio” kaina davo man tamstą, kaip spe klausė: “Gerai, mano mie
klausyti.
”
Šiandien
mote%
P
uode,io
apeukruotu
apeisi-j
Xebėr
jos
brolio
ne
vieno
prieš vedantis turėtų viens
Anglijoj
3
su puse dolerių.
cialistę tam tikroj srity, ku las. ... Ar norėtumėt ką
išvaryti.
kitą geriau pažinti, susipra rys tikrai pasikeitė. Jos yra i 1,0 žieviu (candied oranže I Visi
Ir senutei motinėlei
“Keleivio” Administracija.
rios amatas yra surasti ki nors iš senmergių? Aš tu
žmonės, kaip ir'1*6',,.
. ,
,: Vartai uždaryti.
sti, niekas negalvodavo. tokie. pat
1
’/2 puodelio razinku
tiems žmonėms laimę. Ir riu porą gerų atsargoje.
Juk žmona reikalinga buvo vyrai. Vyrai nebegali mo-,
IŠVYKO
EUROPON
todėl,
Liubov Grigorjevna, Viena prancūzė, o kita iš
tam, kad valgi virtų, skalb terų “auklėti ir mokyti” vir-. Jei varškė grumuluota—į Oi, motute motinėle.
aš jus labai rimtai prašau Graikijos. Abi pinigingos.”
Kur tavo dukrelė?
tų, verptų, austų ir kitokius vių pagalba. Jie turi elgtis perkošti per sietą arba geGal
kukuoja
kur
Samaroj
padėti man sutvarkyti ma Stičkinas minutėlę pagalvo
su moterimis, kaip su žmo- rai ištrinti šaukštu. Tuoūkio darbus dirbtų.
Kaipo
gegužėlė.
no ateitį. Jus žinote visas jo ir atsakė: “Ne, ačiū. . . .
nėmis. O jei nesielgia, tai
Po vestuvių, atvažiavus Įstatymai juos sutvarko.
mieste tinkamas vedyboms Beje, leiskite man paklaus
MAUDYMOSI KOSTIUMAS
Oi, Dievuliau, kad galėčiau
jaunajai i vyro namus, pra
merginas ir jums bus leng ti, kiek jus imate už savo
A. Pranevičius.
Kaip paukščiai skraidyti.
sidėdavo sunkus ir liūdnas Ville La Šalie, Canada.
va mane patenkinti.”
patarnavimą?” “O, ned
Lėkčiau per dienas nakteles
gyvenimas. Svetima vieta,
“
Aš
galiu
.
.
.
”
aug. Duokit 25 rublius ir
Meilės aplankyti.
viskas nauja, o jei dar uoš
“Meldžiu stikliuką vy suknelei medžiagą, ir aš pa
Ant. Vinoiinskis.
viai šnairuoja, tai visai blo SEIMININKĖMS
no.”
sakysiu jums ačiū. Bet jei
ga. Gi šeimos auklėjimas
Piršlė įgudusiu mostu su pasoga, tai kitas reika
anais laikais tikrai būdavo Piene ir jo produktuose
pakėlė stikliuką prie bur las.”
GARA, BARA,
“paprastas”: moteris viena yra taip vadinamo protei
nos ir vienu ypu išgėrė.
Stičkinas sukryžiavo ran
TĖRA IR GUDDA
koja sukdavo rateli, kita no, kurs labai reikalingas
“Aš galiu,” pakartojo ji, kas ant krutinės ir pasken
supdavo kūdikio lopšį. Ji ir žmogaus organizmui, šian
“bet kokios žmonos tamsta do apmąstymuose. Po kiek
verpdavo ir ausdavo, valgį dien, kai mėsa yra pabran
Gegužės 12 d. Bronx’o
norėtum, Nikolaj Nikolaje laiko jis atsiduso: “Tai
virdavo ir žlugtą skalbda gus, taupi ir sumani šeimi
(New Yorke) zoologijos
vič?”
brangu . . .”
vo, gi vyras pirkdavo, par ninkė nevengia paduoti sta
sode tigrienė Daka susilau
“Kokios norėčiau? Ko “Visai nebrangu, Nikolaj
duodavo ir ūkį vesdavo lan varškės valgių, kurie tu
kė gražaus šeimos prieaug
kią likimas skirs!”
Nikolajevič! Anksčiau, kai
kaip išmanydamas, su žmo ri tą pačią proteino rūšį,
lio—keturių tigriukų. Kiek
“Na taip, aišku, tai par tų vedybų būdavo daug, aš
na visai nesitardamas. “Ką kaip ir mėsa. 5 šaukštai
eina nuo likimo, bet juk imdavau pigiau, bet šiais
vienas jų sveria po du su
boba išmano,” arba “Ilgas varškės duoda žmogaus or
pu3e svarų ir yra dar visai
kiekvienas turi savo skonį. laikais ką aš uždirbu? Jei
plaukas, tiumpas protas”— ganizmui tiek pat proteino,
nepikti. Prižiūrėtoja Miss
Žinote, vieni mėgsta juoda per mėnesį padarau 50 rub
tokie posakiai būdavo daž kiek ir kiaulienos kepsnis
plaukes, kitiems patinka lių, tai labai gerai.” Stič
Murini perkėlė tigriukus į
nai girdimi. Iš turgaus grįž (pork chop), tuo tarpu var
inkubatorių, kur jie išbus
šviesesnės.”
kinas pasižiurėjo į piršlę
damas, vyras dažnai užsuk škė kainuoja žymiai pigiau.
“Matote, Liubov Grigor< didžiai nustebęs ir patraukė
savaitę, o po to, publikos ir
davo karčiamon. Jei namo Štai keli varškės valgių re
ypač vaikų džiaugsmui,
jevna,” giliai atsiduso Stic pečiais:
grįžęs pradėdavo triukš ceptai :
kinas, “aš esu žmogus prak
perkels juos į zoologijos so
“Hm. . . Ar jums atrodo,
mauti ir žmoną mušti, nei
tiškas ir vyras su charakte kad 50 rublių tai maža?”
do skyrių. Daka jau ket
Vengriška* Sūri*
kaimynai, nei pati ąmona
virtą kartą yra motina. Miss Marga ret Troman, pre- riu. Man grožis ir išoriniai “Aišku, kad maža. Anks
Prieš tai ji turėjo 10 vaikų, zidentoduktė šiom
dienom dalykai užima antrą vietą, čiau mes kartais uždirbdadėl to nesijaudindavo. At Reikia paimti:
Atėjo maudymosi sezonas ir o įskaitant paskutiniuosius išvykoEuropon atostogauti.
seit, taip ir turėjo būti.
nes, kaip žinote, vien gro vom po šimtą ir daugiau
1 puoduką varškės
pajūriuose pasirodė šitokio l__ iš viso keturioliką. Missį Paveikslas nutrauktu jai Iš- žiu sotus nebusi.
Mano atminty iki šian 1 puoduką sviesto
Be to, rublių!”
» KAILIUKŲ

Moterų Skyrius

Gera Pabaiga

Ar Seniau Vyrai Tikrai
Buvo Geresni?

dien užsiliko vienas įvykis, Į1 šaukštą kmynų

fasono kostiumai.

i Murini,

begalvodama kaip į vykstant laivu.

graži žmona visuomet su-1
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PIRMIEJI SVETIMTAUČIAI ARMIJOJ

įlš Plataus Pasaulio
Malikas Vadovauja

Graikijos Karininkai

Birželio mėnesį Jungtinių
Tautų saugumo taryboje iš
eilės pirmininkauja Jokū
bas Malikas, kuris pernai
pirmininkaudamas kalbėjo
nepabaigiamas kalbas ir iš
saugumo tarybos buvo pa
daręs plepantį cirką.

Praeitą savaitę Graikijos
armijos kai kurie karinin
kai buvo pradėję daryti
perversmą, bet pasitraukęs
iš savo pareigų armijos va
das, maršalas Papagos, pa
naudojo savo įtaką armijoj,
kad tuos karininkus atkal
bėjus nuo perversmo. Susi
baudę karininkai dabar su
imti ir bus nubausti.

Airijos Rinkimai

Airijos parlamento rinki
muose daugumą laimėjo
buvusios vyriausybės koali
ei jos partijos. De Valera
vedama Fianna Fail partija
gavo 69 vietas, o koalicijos
partijos pravedė 78 atstovus.
Rinkimai nepakeitė
parlamento sudėties.

Liberijos Opozicija

Atlanto Sąjunga

Iš dvylikos Atlanto Są
jungos narių 10 pareiškė
abejonių dėl priėmimo į tą
sąjungą Turkijos ir Graikijos. Tik Amerika ir Italija
pasisakė aiškiai už tų vals
tybių įtraukimą į šiaurės
Atlanto Gynimosi Sąjungą.

Afrikos negrų respubli
kos Liberijos policija “uo
liai ieško” pasislėpusio opo
zicijos vado Dihdwo Twe,
kuris kaltinamas šaukęs už
sienius kištis į Liberijos vi
daus reikalus laike praėju
sių rinkimų. Opozicijos va
das tikrai rašė Jungtinių
Tautų organizacijai skundą
apie opozicijos užsmaugimą
Liberijoj.

Irano Aliejus
Amerikos prezidentas pa
siuntė Anglijai ir Iranui pa
tarimą tartis dėl Irano alie
jaus ginčo išsprendimo tai
kiu budu. Amerika pripa
žįsta Iranui teisę nacionali
zuoti savo aliejų, bet pata
ria jam susikalbėti su‘ang
lų kompanija dėl aliejaus
kasimo ir valymo.

Prašom Atsiliepti
rys Julė ir Ona. iš Mariam poLIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE lės miesto.
Antanas Tumas.
PAIEŠKOMI ASMENYS
Berta Achenbakaitė-Jansobn.
Janina Boguševičiutė (Boguszewicz) Mackevičienė, gyvenu
si Kaune.
Vilimas ir Umbrazas Briaunys iš Kurėnų km., Ukmergės
apskr.
Budrys, keturi broliai, jų
tarje Juozas ir Motiejus, iš
Jurgaičių km.. Gruzdžių vals.,
Šiaulių apskr.
Stasė Chovicz-Jacevičiutė.
Ona Daukšytė iš Surgučių
km., Mariampolės apskr., Sas

navos par.
Kazimiera Jazdauskaitė iš
Vaiguvos vals.. Šiaulių apskr.
Kazimieras ir Petras Jetcka
iš Šimonių vals., Panevėžio ap.,
ir Petro žmona Barbora bei sū
nūs.
Magdutė Karklytė iš Kazlų
Rudos. Mariampolės apskr.
Ona Lavinskaitė iš Pu sta pė
džių km., Vilkaviškio vals.
Juozapas ir Jurgis Pocius iš
Vaiguvos vals., šaulių apslcr.
Pranas ir Teodoras Pronauskas iš Uogiškių km., Viekšnių
vals., gyvenę Daubiškių dvare.
Juozas Rodomskis iš Kybar
tų miestelio, Vilkaviškio apskr.
Stasys Savaniauskas.
Matijošius Siaurutis iš Patuniškių km., Alvito vals., Vil
kaviškio apskr.
Stanislovas Stiklakis ir sese

Pirmieji trys Rytu Europos išvietintieji žmonės (DP)
įstoję į Amerikos armiją Europoje, Frankforto mieste.
Pirmieji paimti savanoriai buvo lietuvis (karėj), latvis
ir estas. Iš viso armija ims 2,500 svetimtaučiu Europoj
savanoriais.

GERA PABAIGA

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta
(Atkelta iš 6-o puslapio)
numeris
daug skirtingų ele»eatų. turi sa
“Hm, aš niekad nebū iš
šitame “Pelėdos” numery ra
vyje galinga šdima. šildydama ga*
ištarpins Reumatiškus skaus šoma apie divorsus. piknikus.
čiau pagalvojęs, kad tokiu tingai,
mus, ranky, kojų skaudėjimą ir tir-< ....
.
,
verslu galima uždirbti tiek pima. dieglius, šaltį. Daugumui iaao. ryškiąsias asmenybes, karalie
pagelbėjo ir tamstai pagelbės. nės kontestą.
Daug aktualios
pinigų. 50 rublių! Ne kiek nių
Nelauk įlgiaus. ale tuojaus įsigyk ,
■
,
. , •
vienas vyras tiek uždirba. DEKENS OINTMENT. arba raiy- kronikos ir juokų! Apdainuo
į dirbtuvę. Kaina 2-oz >1.00; jama graboriai!
Paveiksluose
Meldžiu stikliuką vyno . . .” kite
4-oz $2.00
Ekstra didelė dėžė
16-oz.
$5.00.
(26>
(
vaizduojama
DP
trafiko
egzaPiršlė ištuštino stikliuką
riFK rvs OINTMENT co
minai, senos-naujos “ligos,
ir pastatė jį ant stalo. Stič
P. O. Bos M6. Neverk 1. N. J.
premijos ir tt. Prisiųskit 50c
kinas pasižiurėjo į piršlę
pašto ženkleliais, gausit Pelė160 AKRŲ FARMA
nuo galvos iki kojų ir tarė:
dą” j namus.
“50 rublių. Hm. . . Tai 120 akrų dirbamos žemės, o! Taip pat išėjo Lš spaudos l>r.
sudaro 600 rublių per me 40 akrų miškas ir ganyklos. A. GARMAUS “Nemuno patus. ... Su tokiais dividen Trobesiai visi geri, namas su kramėmis—128 pusi., kaina
dais, Liubov Grigorjevna, elektra, laukai įsėti kviečiais ir $1.25. Tito NARBUTO—“Stajums nebūtų sunku rasti avižomis. Tik 7 mylios nuo lis kilis GOD in Lithuania“
sau pačiai gyvenimo drau Seottvillės ir 3 mylios nuo už 5 centus. Baigiama spausFountain miestų. Parduodu dėl dinti gausiai iliustr. A. VILAIgą. ...”
(23) NIO “Žemaičių žemėje“ II fai“Man?” nusijuokė pirš to, kad likau našlė.
Mrs. Frances Kavakauskas, '<ta. 160 pusi. už $1.50. Gauta
lė. “Aš gi sena moteris!”
Route 1, Free Soil, Mich.
MACEINOS “Jobo Drama”—
“Ale visai ne. Jus tokia
.$2.00.
Senai Porai Gera Vieta Lietuvių Knygynas NEMUNAS
apskrita, ir jūsų veidas toks
Sena
pora gali gauti gerų vietų
pilnas ir šviesus ir visa ki ant farmos
prie senyvos savininkės, 3143 S. Halsted SI— Chicago 8.
kuriai vienai nuobodu gyventi. Vai
ta . . .”
Illinois.
gyt galėtu gamintis savo, arba prie
Piršlė sumišo. Stičkinas savininkės. Galėtu atsišaukti ir apy
Tel. Ylctory 2-3314.
Kreiptis šiuo adresu: Į
taipgi sumišo ir prisėdo ša senė moteris.
Helena Suslavičienė,
PELNINGAS DARBAS
P. O. Box Sfcž,
lia jos. “Jus dar labai pa
Tewksbury, Mass.
Reikalaujame Agentų ir Agenčių
traukliai atrodot, ir jei su
(24) platinti
Lietuvių išdirbystės skirtin
tiktumei rimtą, rūpestingą ANTANAS BALČIŪNAS gus vaistus ir JUOKŲ rekordus
(plokšteles). Agentams tai yra auk
ir uždirbantį vyrą, jus su
so kasyklos. Tuojau rašykite dėl
prašomas atsiliepti
platesnių informacijų:
(23)
savo uždarbiu jį dar dau
DENKEN’S PRODUCTS
šių metų 21 balandžio mirė Vili
giau trauktumėt ir abu ga mas Balčiūnas, kilęs iš Šiaulių mies P. O. Box 666, Newark 1, X. J.
ir gyvenęs South Bostone.
Jis
lėtumėt gražiai sugyventi.” to
buvo nevedęs ir dabar giminės turi
CHICAGO, ILL.
“Dievai žino, ką jus čia sutvarkyti likusį jo turtų. Todėl
Svarbios
Paskaitos ii
labai svarbu, kad atsišauktų jo bro- j
šnekat, Nikolaj Nikolaje- lis,
Antanas Balčiūnas, jeigu jis dar
Šventojo Raito

apskr.
Antanina
Vilkaitienė-Zokaitė iš Valakbudžio km., Sintau
ivič . . .”
tų vals., šakių apskr.
Kalendorių Pavarčius
Į
“Aš manau rimtai
Juozas Zokas iš Valakbudžio
Gerbiama redakcija! Reikia
Įsiviešpatavo tyla, ir Stikm., Sintautų vals., šakių ap.
skomieji arba apie juos ži- pasakyti, kad šių metų “Kelei- cinas pradėjo garsiai Šnypleškomiej
ieji maloniai prašomi atsi- v‘° kalendorius yra naudingas §ti nosį, 0 piršlė, paraudusi
nantieji
ir reikalingas visiems. Jis tin- kajp putinas, gėdingai į jį
liepti į:
ka visiems pasiskaityti, ypač pasižiurėjo ir paklausė: “6
Uonsulate General of Lithuania paduoti paveikslai ir trumpai;^ j
uždirbai, Nikolaj
41 West 82nd Street
surašyta Lietuvos istorija — 1
V
Nikolajevič?
Aš? 75 rubNevv York 24. N. Y.
įsiems aitrino
žinotina. TV
Tokiu? skaitv.
. ” “,.*•••»,

Kas Mums Rašoma

KorespondencijoS

Iiėjo ii spaudos 2-ras
“PELĖDOS”

Reonatilld Skalsinai l

mus gali skaityti viaokiy isiii- į“8 „lr, <i’r„ arbatpinigiai,
kinimų lietuviai. Taip pat man
_ Pranuko kita minute tylos,
labai patiko trumpas apraš? Stičkinas atsistojo ir .susi.

gyvas.
Jeigu ne jis pats, tai gal
jį žinantieji malonės man pranešti.
Aš esu jo brolio, Petro Balčiūno
žmona.
(24)
Alena Balčiūnienė,
193 L St.,
So. Boston 27, Mass.

Būna kiekvienų nedėldienį nuo 10
vai. ryto, 5324 So. Halsted St. Yra
aiškinama tikroji Tiesa iš Sv. Rašto.
Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri
kų tik išėjusi iš spaudos, aiškinanti
pasaulinį perversmų laikų, ir kas
įvyks trumpoje ateityje?
Knygelė
145 pusi ŠTAI JŪSŲ KARALIUS,
kurių galima gauti ir per paštų už
40 centų, rašant: V Klovas, 3444 So.
Lituanica Avė., Chicago 8, III.
{ paskaitas kviečiame atsilankyti
Paieškau 2 pusbrolių, Juozo ir An
įžanga nemokama, kolektų
tano Jasukaičių, ir 2 pusseserių. visus.
Barboros ir Onos Jasukaityėių; visi nėra.—Š. R. T.
(24)
kilę iš Šiaulių apskrities, Stačiūnų
valsčiaus. Sakalų kaimo, ir visi gyvena Philadelphijoj, tik Antanas
įsigykite virimo knygą

PAIEŠKOJIMAI

"TAUMOJI VIltCIA"

mas. kaip Lietuvoje ponai vai- jaudinęs pradėjo vaikštinė- man jų adresus, už kų jau iš kalno
tariu ačiū.
(25)
dė ir Maironio “Čičinskas.“
ti.
Vincas Timinskas,

Knygą paruošė
Frydas Abersaitis ir jo bro
p. H. Mačiulytė4X9 So. Pacific St.,
BROCKTON, MASS.
Rašytojas Maironis puikiai
“AŠ nenoriu jaunos žmGlis iš Kauno-Aleksoto.
Stamiord, Conn.
““TAUPIOJI VI
nupiešė išdykusi poną kuriam nos. Esu vidutinio amžiaus
Adlynė, Berta, Marija, Milė
Paieškau buvusio Kalvarijos vals RĖJA” patiekia
nieko švento nėbuvo ir kuri vyras ir norėčiau tokios, čiaus viršaičio, Vinco Juravičiaus. 300 įvairių val
ir Morta Abersaitytės (Aber Baisiąją Birželio
dargi su ponais draugavęs kle- kurį ... na, kuri butų kaip Jis gyvena Amerikoje kur nors prie gių gaminimo re
Įvykių Minėjimas
saitis) iš Ulijanos kaimo.
savo brolio ant farmos, nes iš Lietu
bonas pagaliau ryžosi pasmerk- j„g nusistovėjusi ir limta, vos išbėgo. Labai norėčiau su juo ceptų, daugumoj
Čepulis, buvo vedęs Oną BuŠiemet sukanka dešimt ti už ka sujaukė iš Hto pono ir fi
kai j
. . „ susirašyti. Prašau atsiliepti. Ma pačios autorės išbandytų. Jo
kelytę (Bukelis).
toks:
(24)
je rasime, kaip pasigaminti
metų,
kai
bolševikinė
Rusi

kulipkos.
Bet
ir
pati
poną
per
/
*
- no adresas
Stasys ir Vaclovas Gedvilą,
Bolesius Dabuliavičius,
mūsų mėgiamuosius lietu
Kalėdas perkūnas nutrenkė. U-L ,
,,
...
135—15th Street,
sūnus Mato, kuris buvo kilęs iš ja, smurtu užėmusi Lietuvą
viškus valgius ir lietuvišką
No.
Lethridge,
Aha.,
šnekat,
sukikeno piršle,
. . .
krupniką.
Canada.
Šėtos vals., Kėdainių apskr.. ir sutrypusi jos laisvę, pra ko tik bala. baloje sala.
Knyga įrišta plastika. Ją
dėjo planingą lietuvių tau šiurpas krečia skaitant. O slėpdama savo purpuriniai Paieškau savo sesers. Doros Rau- atidarius,
Gerdvylų kaimo.
ji neužsiverčia. Tai
dar
šiurpiau
yra.
kada
pamaraudoną
veidą
skepetaitėj,
linaitienės. kilusios iš Vilniaus kraš
Mykolas Jaraškevičius iš Še tos naikinimą, tęsiamą ligi
šeimininkėms
sudaro didelį
Nemajūnų parapijos, čeponių
“Kam ilgai apie tai kal- to.
duvos.
parankumą. Knvgos kaina
šiol visu bolševikišku at nai. kad dabartiniai Lietuvos
kaimo. Ji gyveno kadaise Micnigaokupantai Įvedė panašią bau- bėti? Jus man esate prie ino valstijoj, Rozford 3 Kas apie $2.00.
Povilas Mažeika, buvo pašto kaklumu ir žiaurumu.
Užsakymus siųskite:
džiavą ir visu? lietuvius seno- širdies, ir jūsų kvalifikacin^;Uor^resU^at’’ ma,onės po,
viršininkas Kretingoje ir Ra
Brocktono Lietuvių Tary joj
Jonas
Galinis,
“
EGLUTES
” Administracija,
musų tėvynėj suvarė i di-Jos man tinka. Aš esu rimguvoje, žmona Ona ir duktė
ba ruošia šios liūdnos su džiulius dvaru? kumečiauti ir tas, praktiškas vyras ir, jei
68 Alder Street,
P.
O.
Box
22,
Brockton, Mass.
Paulina.
Waterbury, Conn.
(Iki 28)
kakties
minėjimą
per
dirbti naujiem? ponams—oku- ag jums patinku ... ko ge
Pranas Morkus ir sesuo An
Brocktono
radiją
specialia
pantams,
tosė štilienė-Morkytė, kilę iš
resnio norėti?
Leiskite
AJARŲ ŠAKNIS
programa.
Šiuo
reikalu
jau
Ką sakys šių dienų klebonai
Raseinių apskr.
man padalyti pasiūlymą.”
Aš esu našlė ir paieškau gyvenimo
Ajarų Šaknis, gelbsti
Jurgis Pečiulis iš Lauckai- susitarta SU radio stotimi, ką» darys Perkūnas^ ir kada Diedraugo nuo 55 iki 60 metų amžiaus.
Piršlė
nuvarvino
ašarą,
nuo vidurių nemalimo,
Aš esu teisinga, ne girtuoklė, lais
mio. Kybartų vals., Vilkaviškio kuri paskyrė musų minėji vas parodys savo galią
gerai veikia ant skil
nusijuokė ir, pareikšdama vų pažiūrų ir pasiturinti; todėl ir
vio, gydo nuo dieglių,
Frank
Inczauskas.
mui pusvalandį birželio 14
vyras turi būti ne girtuoklis ir turi
apskr.
gelbsti prašalinti iš
savo
sutikimą,
sumušė
su
turėti
kiek
turto.
Galėtų
atsišauk

Bruce.
\V
is.
Adomas Petkevičius iš Paži- d. nuo 7:30 ligi 8 vai. va
pilvo nereikalingus
ti ir našlys, kuris myli ramų gyve
gazus. paerzina ne.
Stičkinu
stikliuku.
nimų.
Girtuokliai
nerašykit.
zių km.. Veiverių vals.. Mari-į karo. Minėjimo programoj
veikliuosius kūno or
Mrs. R. M.,
“
Gerai,
”
tarė
laimingas
ganus ir, sakoma, ge
ampolės apskr.
bus išryškinti birželio įvy
636 Broadvray,
rai dėl mažakrauja.
South
Boston,
Mass.
Tn
ivcnnDT
n
v
y
riausias
geležinkelio
stoJuozas dr Uolesius Petrikas kių baisumai ir dabartinė
Mokslininkai
sako,
1 KAy oi ŪKI Al ties sargas, “dabar leiskite Paieškau našlės moteries kaip šei- kad Ajarų Šaknis turi šių mineralų:
iš Gabšių km.. Raseinių vals.
sunki Lietuvos dalia. Ang
Sulphur.
Phosphorus, ir Potasium,
?ytPY.
ur
-------man paaiškinti, kokio elge- mininkės pgie ūkio. Prašau atsiJuozas Sabas iš Starkų km.,
(26) ir šitie mineralai yra mums visiems
liškai kalbės adv. L. Tamu B'rželio 2 d. laivu “General i «.j0 jr laikysenos aš iŠ jūsų liepti šiuo adresu:
reikalingi. Gai i darytis Ajarų ar
Vilkaviškio apskr.
P. O. Box 750.
batos ir gerti, bet yra gerai ir
levičius,
o
lietuviškai
—
P.
Palatine
Bridge,
N.
Y.
Seniūnas iš Kluoniškio km.,
Stewart” i Xew Yorką atvyko norėčiau. ... Aš esu rimtas,
šiaip Ajaro šmotą kramtyti ir tas
Viščinas, abu iš Brocktono.
gyvenimui draugo, nuo 58 'sriles nuryti. Ajarų Šaknis $2.50
šie lietuviai:
Zapyškio vals., Kauno apskr.
.
garbingas
ir praktiškas ikiIeškau
63 metų amžiaus. Turi būt ne svaras. Mažiau perkant, 6 uncijos
Albina Abromaitis. Kazimie-!
Antanas, Bronius ir Jonas j Salia to programoje bus lieir mokėti automobilį vai- ui $1.00.
Vincas
I visk« “ Žiuri“ girtuoklis
ruoti.
Vainauskas, kilę nuo Panevėžio. tuviškoji muzika, deklama
(Z”,
ALEXANDER’S CO.
žmogus. Aš
D. D.,
Jonas Valbasys iš Jurkštų cijos ir kt.
Star Corner.
414 W. Broadw«y
Wellston, Mich.
South Boston 27. .Mass.
km., Šimonių vals., Panevėžio
Minėjimu siekiama pa Jonas Juraška. Zinera Kriščiu- norėčiau, kad ir mano zmoreikšti laisvėje esančių lie naitč. Antanas Petraitis. Jonas na buty rimta ir suprastų.
tuvių protestą prieš bolše Rėklaitis, Kazy? Ribikauskas, jog aš esu jos geradarys ir
vikinę okupaciją Lietuvoje Petras Slonimą? ir Juozas pirmiausias pasauly žmoUlanskas.
i gus . . .”

APSIVEDIMAI

NAUJI LIETUVIŲ

JUOZAS STALINAS
— arba —
Kaip Kaukazą Razbaininkas Pasidarė
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
dų nurodymais.
Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo isti rėiya. įlomis dienomis buvo pasklidusi žinia,

kad jis jau aebegyvaa. Dabar kyla klausimas, kas už
ima jo vietą, kai gRtial ji nualmi?
Brošiūra didelio formato, gražiais virleKais, 82 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama "Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
27,

ir jos vykdomą genocidą, o
taip pat išnešti lietuvių tau
tos pagalbos šauksmą į pla
čiąsias gyventojų mases.
Visi Brocktono ir apylin
kių lietuviai kviečiami tos
radio programos klausytis
ir painformuoti apie ją vie
tos gyventojus, musų drau
gus ir visus tuos, kurie dar
bolševizmo nepažįsta, nors
jis jau gresia visam laisva
jam pasauliui.
Antrąją minėjimo pro
gramos dalį sudarys birže
lio 17 d., 10 vai. pamaldos
šv. Roko
parapijos bažnyAinio
VnntnllAifi
’x

----------- ------------Stičkinas giliai atsiduso.
LAIKRODINĖ PAINIAVA prisėdo prie Liubovos Grigorjevnos ir pradėjo jai aiš
(Klausima? 4 pusi.)
kinti apie šeimyninį gyve
Laikrodžiai buvo užsukti nimą ir žmonos pareigas.
ir teisingai nustatyti 11:40
GREITA PAGALBA
iš ryto. Per 20 valandų
9AK.SAK
Nauja
auksinis
užbėgo ....
20 minučių,- mostis, naujai OINTMENT.
.
_ .
sudaryta pagal vėO sidabrinis atsiliko 40 mi- lįausio mokslo supratimo, stebėtinai
i
tn-m in <ra- greitai gelbsti nuo ODOS ISBftRInucių, ,tuo hunu
tarp jų ga MO niezcjimo, dedervinių ir
VO
qi
skirtumas
1
PUCKŲ,
niežėjimo
ausu, raudono
taip pat
vosi skiruin u. Valanda. ]abai
gelbsti
nū0 P1LES
jj
—■
i .

■ gysla (hemorrhoidai) ir dėl niežejimo kofc (athlete’s foot), nesvarbu
Non Pirkt n»mą-Diznj
Jtajp senai turėtumėt niežėjimų, (iai
r» •
su culinno bandei visokius, tai dar išbandyk gePaieškau namo SU saliuno rjausi||!, Užttkrinam pasekmes, ar
bizniu. Narna?
būt mažam pinigus grųžinam. Kaina $3.00.
—

w>

.

ar dideliam miė?i®» bet pasjoi ,
da«tma, kad hutu toje vietoje.
kur gyvena lietuviai.
bolševikų nužudytus ir žu
Kreiptis:

domus lietuvius,
čiančią Lietuvą.

už

ken

Komisija.

j. Mokola,
252 Union Avė.,
Brooklyn, N. Y.

deken's Products
P. o. B« 664, Newark 1.‘ N. J.

Laikas užsisakyti “Kelei*
T1O
kalendorių 1951 ase*
Daug informacijų ir
skaitymų. Kaina 50 centų.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
Didžiamia ir Turtingiausia Lietuvių
Organizacija Pasaulyje
TURTAS SIEKIA VIRS $2,506,000.60.

t

Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. {stojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo šeimos na
rtus. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre-

UTHUANIAN ALUANCE OF AMERICA
M7 W. Mb Si,
Nms York 1. N. Y-

Puslapis Aštuntas
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BUS DAROMI BOSTONO DĖL LIETUVIŲ
MIRĖ MUZIKAS
GYNIMO PRATIMAI
KALBOS MOKYKLOJ SERGIEJ KUSSEVICKIJ

30,000 Naujai Apdraustų

IŠSINUOMOJA KAMBARYS
Namų Tarnautojų Kambarys su visais patogu
mais išsinuomoja tuoj pat.
Praplėtus pernai rudenį Vienam asmeniui geriau mo-

Bostono civilinės apsau-, Praeitą savaitę iniciato- Ilgametis* Bostono simfodraudimą i an-teriai’ gali naudotis virtuv«gos direktorius praneša, riai lankėsi keliose miesto nijos orkestro dirigentas, socialini
,
, :
,
Kreiptis po pietų: 57 Gatės St.,
p
aukJUs.
kad pradedant šia savaite, mokyklose išaiškinti gali- Sergiej Kussevickij, mirė draustųjų skaičių musų vaikas penktadienį čia bus da- mumą įvesti mokykloje lie-į šį pirmadienį ligoninėj. Jis stijoj jau {traukta 30,000
(24)
romi
miesto
gynimo
pratituvių
kalbos
pamokas.
Nuo
vadovavo
Bostono
simfonitarnų
ir
tarnaičių,
kurie
dir

PROTESTO MITINGAS ,ADV. S. ŠALNIENĖ
MUNIC1PAL SVETAINĖJ I
VAŽIUOJA EUROPON mai. Po visą miestą ir prie sekančių mokslo metų mo- jos orkestrui nuo 1924 iki ba 21,168 šeimose, iš kurių
miesčius per vidudienį pra kinių skaičių tokioje mo- 1949 metų ir pakėlė jo gar- 14,183 samdosi po vieną Ar Žinot Kur Ką Gauti!
dės
švilpti sirenos, kaip kykloje tremtinių vaikai są iki aukščiausio laipsnio. tarnaitę ar tarną ir kitos
Mes pranešam, kad tortas a»
Bostono lietuviai minės! Šią savaitę, birželio 7 d.,
sų krautuvėj visokių maiinų B
švilpdavo
per
paskutinį
ka

žymiai
padidintų.
šeimos
samdosi
po
daugiau
S.
Kussevickij
buvo
gi
randavojimui, kaip tai Floor San
liūdnuosius įvykius Lietuvo- adv. S. Šalnienė išvažiuoja
dera, Wall Paper Removers, Boat
kaip
vieną
tarnaitę.
į
męs
Rusijoj,
moklsus
ėjo
rą.
Europon.
Greitu
laiku
je prieš 10 metų, šeštadienį,
Sąnders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varniiių, sienoms po
[Maskvoje
ir
dar
prieš
bolbirželio 16 d., 7 vai. vakare, Olandijoj susirinks tarp Pradėjus sirenoms švilpti,
Drg. S. Barz Pasveiko
pierių, plumbing, elektros reikme
gyventojai
turi
slėptis
į
_____
ševikų revoliuciją buvo panų. Pristatymas veltui. Kreipkitds
South Bostono municipali- tautinės moterų organizaci
RADIO PROGRAMA
tarpdurius,
į
krautuves
ar
Senas “Keleivio” skaity- e^ėj«s Rusijoj ir Europoj,
nėj svetainėj ant Broad- jos suvažiavimas, kur p.
Flood Sq. Hardararu Co.
kitur.
Šalnienė
atstovaus
Ameri

A. J. ALEKNA, Prop.
way, tarp G ir H gatvių.
tojas Stanley Barz, ilgą lai- ‘!.a,Po. vlenį' “ Z™‘VIU d*’ Lietuvių Radio Korp. pro
P?. bolševikų re- grama per buvusią stotį (28 E. Broadvay, So.
Susirinkime pakviesti da kos Profesijos ir Biznio Mo Paskui sirenos švilps ką sirgęs ir gulėjęs Medical
TeL SO 8-4148
lyvauti ir išpildyti progra terų Klubų Federaciją. Ji trumpai po tris kartus. Tai Hospital, Mattapan, Mass., ™liucijos jis apsigyveno WBHS, kuri dabar vadina
mą aktorius Henrikas Ka yra tos federacijos pirmi reikš, kad pavojus jau pra pasveiko ir grįžo į namus paiyziuje ir is ten atvyko si stotis WHEE, 1090 kiločinskas, dainininkai Dr. J. ninkė tarptautiniams santy ėjo ir vėl galima eiti kur Dorchestery. Jis dėkoja vi-ti B°ston3cycles, 9:30 iki 10:30 vai.
TeL SO 8-2805
kam reikia.
Antanėlis ir Rapolas Juška, kiams.
siems jį lankiusiems ilgesį D,n’rentas
sujaukęs ryte sekmadienį, bus se
DAKTARAS
i 76 metų amžiaus. Iki pat
akompanuojant Jeronimui Tarptautinė moterų pro Šiais pratimais norima ligos metu.
kanti
:
[mirties jis buvo veiklus ir
J. L. Pasakomis
Kačinskui; Gabijos Choras fesionalių federacija apima pripratinti publiką prie to,
kaip
reikia
elgtis
tikram
vadovaudavo
koncertams
1—Falcons Orkestrą.
sutiko padainuoti keletą aštuoniolikos valstybių mo
OPTOMETRISTAS
visoje Amerikoje.
terų organizacijas, visą Ka pavojui ištikus, jei toks ka Atsišaukimas į Mokinių
2Dainos.
dainų.
Ofiso valandos:
Tėvus ir Lietuvius Patriotus
3—Magdutės Pasaka.
Trumpas kalbas pasakyti nadą ir Australiją. Angli da ištiktų.
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
South Bostone sirena
Tėvų Komisija Lietuviškos
Seredomis:
pakviesti Dr. Leimonas, joj ji turi 40,000 narių.
Po programos prašome
Nuo 9 ryto iki 12 dienų
Mokyklos Reikalams
Be to, p. Šalnienė dar švilps ant High School tro Lietuvių Kultūros Rėmė
adv. A. O. Shallna ir k.
parašyti
laiškelį
ar
atvirutę
besio,
prie
Thomas
Parko.
jų valdyba ir tėvų komisija
447 Bro*dway
Municipalinė svetainė bus buojasi ir Žmogaus Teisių
į
stotį
WHEE,
Lithuanian
SO.
BOSTON. MASS.
renka
žinias,
kiek
vaikų
“
Keleivyje
”
jau
buvo
ra

atdara nuo 6:30 vai. vaka Komitete prie Jungtinių
Program,
35
Court
St.,
Bos

ro, o minėjimas prasidės 7 Tautų, kur tarp kita ko mo Spaudos Informavimas Bostone lankytų lietuvių šyta apie nesenai įvykusį ton, Mass., o biznio reika
kalbos ir Lietuvos istorijos susirinkimą, kuriame Bosto
vai. vakaro. Įžangos nebus. terys kovoja už pripažinimą
lygaus atlyginimo už lygų Šį pirmadienį L. P. Drau pamokas So. Bostono lietu no Lietuvių Kultūros Rėmė lais rašykit ofiso adresu: Tel. AV 2-4026
darbą vyrams ir moterims. gijos patalpose ALT Bosto vių parapijos seselių mo jai ir mokinių tėvai disku- 502 E. Broadvvay, So. Bos
Baltiečių Demonstracija
Dr. John Repshis
ton 27, Mass.
Birželio 14 Dieną Linkime p. Šalnienei sma no skyrius ir latvių tremti kykloje. Numatoma, kad savo su So. Bostono lietuvių
LIETUVIS GYDYTOJAS
Steponas Minkus.
gios kelionės ir sėkmingų nių organizacija buvo pasi ateinančiais mokslo metais parapijos klebonu P. VirValandos: 2-4 ir 6-8
Pernai lietuviai, latviai ir darbu.
tokios pamokos bus kas die mauskiu, kaip padalyti,
Nedėiiomis ir Šventadieniais:
kvietę
vietinės
amerikiečių
estai demonstravo Bostono
nuo 10 iki 12 ryto
ną po vieną valandą kiek kad lietuvių mokykloje vaiNoriu Pirkti Namą
spaudos
atstovus.
Kores
mieste minėdami žiauriuo- Birželio Dienų
vienoje klasėje tiems vai kai butų mokomi lietuvių
495 COLUMBIA ROAD
pondentams buvo parody kams, kurių tėvai to pagei kalbos
sius Baltijos žmonių trėmi
ir Lietuvos istorijos.
nu°l M“ 3
dydžio. Turintieji
arti Upham’s Corner
Minėjimas Cambridge tas didžiulis paveikslas,
~
.
.. parduoti prašom rašyti: Mr. K.
mus į Sibirą 1941 metais.
DORCHESTER, M AM.
dautų. Butų lengviau tas Tam reikalui .toliau Stumti Paulas, 86 F St., So. Bostone, nurodant namo dydį, kainą ir jmokėjimo
Šiemet tokia demonstra Birželio 16 d., 7 vai. va pieštas latvių menininkų, pamokas suorganizuoti, iš ir suinteresuotus tėvus at sumą.
cija irgi ruošiama. Joje da kare, Lietuvių Katalikų kuris vaizduoja varomus į anksto žinant mokinių skai stovauti išrinkta komisija iš
lyvaus estai, latviai, lietu Klube, 163 Harvard St., Sibirą Baltijos žmones ir čių ir tėvų nusistatymą pa penkių asmenų, kurių vai
Parduodama
DR. D. PILKA.
viai. Demonstracija vyks įvyksta tragiškų lietuvių buvo duota informacija remti materiališkai specia kai lanko parapijinę seselių City Point. 2 šeim. 5-4 kamb.
Tuščias
5
kamb.
butas.
$5,400.
apie
bolševikų
praktikuoja

birželio 14 d., ketvirtadie tautai birželio dienų minė
Ofiso Valandoa: bm imi
laus mokytojo išlaikymą.
Se. Boston. 2 šeim. 3-6 kamb.,
mą Baltijos kraštuose taut- Tuo tikslu daug kam buvo mokyklą. Komisijos pirmi centr.
šildymas, balti sinkai. Tuš-1
Ir mo T U I
ni. 12 vai. nuo Public Li- jimas.
ninku išrinktas Dr. J. Lei čias butas.
$5,900.
žudystę
(
genocide
),
brary Bostone, Copley aikš Čia bus prisiminta 11
B. Kalvaitis,
546 BR0ADWAY
išsiunuiiėti klausimų lapai monas, o jai talkininkauja
545 E. Broadway. Ss. Beste*,
Į
pasikalbėjimą
buvo
at

tėje.
ir dalis atsakymų gauta. Lietuvių Kultūros Rėmėjų
•O. BOSTON,
SO 8-0605.
metų laisvės netekimo ir
Demonstracijoj dalyvaus 10 metų lietuvių tautos ma ėjęs vilnietis lietuvis Jonas Apie 40 tėvų pareiškė norą valdyba.
m: SOUth
jaunimas, įvairios organi sinio naikinimo liūdnoji su Valentukevičius, kuris 1940 ir pasižadėjo mokėti kas
PIGIAI PARDUODAMI
metais gegužės 5 d. buvo savaitę pagal išgales nuo 25
zacijos ir paskiri asmenys. kaktis.
balkeliai. tinkami dėl stubelės
Bus nešama Baltijos valsty Visus lietuvius, kurie sie areštuotas ir per visokius centų iki vieno dolerio ar GARAŽIUS PO COMMON aj. garadžiaus statybos. PasiA. J. NAMAKSY
DARŽU BUS STATOMAS rinkimas didelis.
Kreiptis: REAL ĮSTATE * INSUBANC1
bių vėliavos, yra paruošti lojasi lietuvių tautos kan kalėjimus ištremtas į “prie kiek reikės.
Thomas Jakavonis. 194 Athens
vaizduojan- čiomis ir kuriems rupi mu vartos darbo stovyklą” as Prašome visus, gavusius
sunkvežimiai
409 W. Broadvray
(24)
tieji žmonių trėmimus ir sų tautos laisvės kova, kvie tuoniems metams. Jis pa tokį klausimų lapą, ir jo ne 12,000.000 dolerių gara St., So. Boston, Mass.
SOUTH BOSTON. MA88
pasakojo spaudai, kad po
daug plakatų.
Office Tel. SOboston 8-0948
čiame šioj susikaupimo va jo arešto jis buvo laikomas gavusius, parašyti savo nu žas ir slėptuvė nuo bombų LIETUVIS PERKA DŽIONKĄ
po
Bostono
Common
parku
Iš lietuvių pusės demon landėlėje dalyvauti.
Baa. 87 ORIOLB 8TRBBT
sistatymą šiuo adresu: Liet.
Juozas Sinkevičius
Waat Raxbary, Maaa.
kalėjimuose: Kult. Rėm. Valdyba, c/o bus statomas. Gubernato Praneškit
stracijoj jau pasižadėjo da Tremtiniu Ratelio Valdyba. sekamuose
jam ką turit. _ Jis nu
Tel. PArkvay 7-0402-M.
Gardine 2 savaites, Minske Mr. A. Ivaška, 326 West rius P. A. Dever jau gavo pirks ir pasiims kada tik jums pa
lyvauti skautiškasis jauni
popiet ar vakare. Telefo8 mėnesius, Orioje 4 savai Broaduay, So. Boston. Pa iš seimelio priimtą įstaty rankiau,
nookit: SO 8-8343.
(29) j
mas, legionierių moterys, p. DAR TYRINĖJA 18
tes,
Maskvoje
3
savaites,
mą,
kuris
leidžia
draudimo
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018
O. Ivaškienės vedama jau
sižadėjimai paremti finan
JURININKŲ ŽUVIMĄ
VAISTAS
“
AZIVA
’
Sverdlovske
4
savaites
ir
investuoti pinimo grupė, tremtinių orga
siškai gaunami ir pageidau- kompanijoms
.
.
Dr. J. C. Seymour
..
,
.
j
x
•
j
paskui
Khansk
lageryje,
nizacija ir daug pavienių
Karo laivynas dar tęsia |'Kra;n0]arfko srityj^ hįJv0 jami iš kiekvieno lietuvio, n1^ i tokl° garaziaus su 1— Vaistas nuo nudegimo dr
(LANDŽIUS)
asmenų.
tyrinėjimą, kaip Įvyko ne laikomas lageryje nr. 234 kuriam rupi lietuviška mo-Įtymą. Gubernatorius įsta- nuo nušutimo vandeniu.
Liete'ia Gydytojas ir ChirargM
Plačiau apie demonstra laimė su perkrautu iaivuku
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų
kykla ir tuo patim lietuvių"'tymą žada pasirašyti.
vieną
savaitę,
o
iš
ten
buvo
Vartoja vėliauaioa konstrukieijoa
ciją_________________
bus kitą savaitę. Newport, R. I., uoste, kur
—mostis.
tautos ateitis.
X-RAY Aparatą
išsiųstas i darbo lagerį 228
3—Akių vaistas.
Pritaiko Akinta
Bostono Universitetą
laivukui apsivertus 18 juri- irgi prie Khansko. Ten jis Lietuvių Kulturoa Rėmėjų Išsinuomoja 2 Kambariai
4— Vaistas nuo kojų niežėji
So.
Bostone
išsinuomoja
du
VALANDOS: nuo 2-4 ano 7-8
Baigė 3319Studentų i ninku nuskendo audringoje išbuvo 3 mėnesius, iki pagal Valdyba ir Tėvų Komisija.
kambariai.
Kreiptis telefonu mo, pirštams, tarpupirštėms ir
---------juroje. Nelaimė Įvyko ge
534 BROADWAY,
SO 8-0455.
(24) papirštėms.
S0. BOSTON, MASS.
Praeitą šeštadienį didysis guzes 24 d., bet iki šiai die- „ ,
, . .
.
...
6—Vaistas nuo galvos niežė
dar nėra nurtatvta ka= mą buV° paleistas ir SaleJ°
Bostono Universitetas, Įkur nai
nai dai nei a nustatyta, ka. įstoti į. Lenkijog
armij
Ta
_
Laukiama
Arešto
jimo.
_ _ _ * —— rk v 7
Lenkijos armiją
tas 1839 metais, suteikė yra atsakomingas uz siunti'
Dėl Mergaitės Nužudy mo
6
—
Vaistas
nuo
kos
u
b
o.
Greit
DR.
G.
L.
KILLDRY
Geriausias
ir
plačiausias
mokslo laipsnius 3, 319 bai mą perkrauto laivuko su tišČevo mieste prie Sarato
pagelbsti.
lietuviškai angliškas,
,t St, Kiaabal BMMtag
18 Tr
gusių mokslą studentų. Di vyrais Į neramią jurą. Lai- vo.
7— Vaistas nuo inkstų skau
Kaabarya 805
Praeitą
savaitę
Brunsangliškai lietuviškas
Su
lenkų
armija
J.
Va

BOSTON.
Tel. LA 3-2371
plomų įteikimo iškilmėse vukas gabeno i karo laivus
dėjimo.
wick, Me., buvo nužudyta
lentukevičius
keliavo
per
Reikalaukite
šitų
vaistų
paspECIA
J[s£\f°
KRj^jo, INKSTŲ
dalyvavo daug svečių, stu iš pakraščio 145 vyrus, jis
24 metų pei-siskyrusi su vy ŽODYNAS
•
-------------rr
----iR
NERVŲ
LIGŲ
Persiją,
Iraką,
Palestiną,
žymėtais numeriais. Kaina už
dentų ir mokslininkų iš plaukė smarkiai ir pasisu
lu
moteris.
Shirley
Coolen.
Įsigykite šį A. Lalio kapi
Patikrinimą
įvairių vietų. Ta pačia pro kant audringoje juroje ap Egiptą į Italiją, kur nuo Ita Ji buvo pasmaugta su šali talinį veikalą! Nauja lai kiekvieną numerį $1.00. Pini DamJeiKraujo
Reikia, Duoda Pencilliao
lijos
pietų
iki
šiaurės
lenkų
čekis ar money orderis iš
ga buvo įteikti garbės dip virto. Šią savaitę tą trage
ku laike pasimatymo su ko da su ištarimu, dviem da gai,
VALANDOS:
kalno.
Adresuokit:
(51-1)
kariuomenė
dalyvavo
mu

limis.
Nuo
9 iki 6 kasdien,
lomai dvylikai užsitarnavu diją pradeda tyrinėti karo
kiu tai vyru. Policija visą
irentadieniais uždaryta.
luose
ir
tarp
kitų
vietų
ko

sių visuomenininkų ir mok laivyno paskirtas trijų tei
Joseph Machinskas
$12, įrištas $14.
vėsi prie Monte Cassino. Iš savaitę uoliai apklausinėjo Neįrištas
sluose pasižymėjusiems as sėjų teismas Newporte.
295 Silver Street
Gaunamas pas:
įvairius jos pažįstamus vy
BORIS BEVERAGE CO.
Italijos
jis
1946
metais
at

South Boston 27, Mass.
menims. Skaičiuje gavu
ras
ir
šį
antradienį
skelbia,
DR.
D.
PILKA
vyko į Angliją, ten buvo
siųjų garbės diplomus yra
546 East Broadvvay
220 E Street, South Boeton
Serga Mrs. E. Bajerčienė demobilizuotas ir šiais me kad žmogžudys jau esąs
dvi moterys, Lucille Petry,
paaiškėjęs
ir
tuoj
bus
su

Sn. Boston 27. Ma
APSIDRAUSK
NUO
Pristato tondką, vyną ir rinotais atvyko į Bostoną.
gydytoja, ir Marion L. CheLIGOS
IR
NELAIMĖS
kios
rūšies alų baliams, Testu*
imtas.
Mums praneša, kad Mrs.
nery, knygininke.
Ui $12 per metus gausi ligoje vėms į namus ir saka.
(-)
Elzė Bajerčienė. musų laik
Dorchesterio
Klubo
$25 pašalpos savaitei
Savininkas:
raščio skaitytoja, kuri gyve
Sekmadienį International
Svarbus
Susirinkimas
JUOZAS ARLAUSKAS
Visais insurance reikalais
Instituto Išvažiavimas na 244 Third St., So. Bos
kreipkitės
į
:
(n35)
tone, apsirgo ir guli ligoni
Telephone: SO 8-3141
Ateinantį sekmadienį In nė j, kur jai daroma opera
Dorchesterio L. P. Klubo
arba
namuose, 1650 Columbia
BRONIS KONTRIM
ternacionalinis
Institutas cija. Linkime ligonei greit narių svarbus susirinkimas
Rr.,
So.
Bostone, Tel. SO 8598 East Broadway
daro visos dienos išvažiavi pasveikti.
Įvyksta šį penktadieni, bir
2414.
South Boston, Mass.
mą į Cedar Hill. Walthame.
želio 8 d., savame name.
TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483
Išvažiavime bus liaudies šo
Pradžia 8 vai. vakare. Visi
LITHUANIAN
kiai ir kitokie piknikiniai Krikščioniškojo Mokslo
FURNITURE CO.
nariai prašomi dalyvauti.
Lietuviška
Aptieka
Bažnyčios Suvažiavimas
prašmatnumai. Jis prasidės
Valdyba.
APDRAUSTI
PERKRAUS
11 vai. iš ryto ir užsibaigs
Savininkas H. CABIT
TYTOJ AI
Didžiau*** Reisų Diena Naujoj Anglijoj
Šį pirmadienį Bostone
11 vai. vakare.
LIETUVIŲ
MELODIJOS
Trečiadienį. 13 Birželio
100 Dorchester Street
Lietuvius “autingo” ko pasibaigė “krikščioniškojo
)
VALANDA
SOUTH BOSTON
d v
mitete atstovauja pp. A. mokslo bažnyčios” suvažia
TeL
SO
8-4149
ta pat Iri
Populiariškos Radio
Aleknai, A. Namaksiai, vimas, kuriame dalyvavo
m J
Turim
visokių
vaistų.
Siunčiam
Pridėta
$25.000
Programos
7,500
delegatų
iš
įvairių
pa

adv. A. Shallnai, p-lės Phylnet Europon. Kalbam lietuviiBaugi priafiura, kaina
Treigi** ’r Se>wsn>- Mylia su Ketvirčiu
kai. Patarnavimas mandagus;
lis Grendal ir Joana Šiau saulio kraštų. Suvažiavimas Biznio reikalais kreipkitės:
S25 BRO A DW AY,
Dalyvauja Garsus Arkliai
kainos nebrangios. Gyvenama
ria, o taip pat pp. L. švelnis vyko pirmojoj krikščionis- 409 W. Broadway. s©. Boston
SO. BOSTON, M A 88.
ta Jau 80
TaL SOatk
kojo mokslo
bažnyčioj. Arba telefonuokit: so 8-0520 i
ir A. P. Mitkus.
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