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Iš Buvusio Pikto Priešo
Pasidarė Sąjungininkas

AMERIKOS PERKUNLAIV IAI EUROPOS PADANGĖJ

7

Atakiro Numerio
Kaina 7 Centai

46 METAI

Bekalbant Apie Paliaubas
Žuvo 2S,000 Bolševikų
Korėjoj Propagandos Karas Eina Greta Kruvinų Kovų;
Laukiama Bolševikų Ofensyvos; Didelės Oro Kau
tynės; Kaesong “Incidentai” Gausėja; Ar Bol
ševikai Išdrįs?

Maskvos Grasinimai Karu Neatbaidė 49 Tautų; Trys
Didieji Tariasi, Kaip Įtraukti Vokietiją į Vakarų Są
jungą; Nepriklausoma Japonija Pradės Ginkluotis;
Amerikos Kariuomenė Lieka Japonijoj

Amerikos-Japonijos Korėjos paliaubų deryPraeitą šeštadienį 49 tau pasirašė. Tos tautos tiesio
• ±
b°s tebėra nutrukusios. Šios
tos pasirašė taikos sutartį ginėmis derybomis atnau
Istorines
Datos
savaitės
pradžioj bolševikai
su Japonija. Rusija ir jos jins diplomatinius santy
I pakvietė Aliantų atstovus
satelitai, Lenkija ir Cecho- kius su Japonija. Kinija,
7~
••
pažiūrėti naujo “incidento”
slovakija, nepasirašė ir iš dėl jos pilietinio karo, kon1854 mėtau Japonija pa- Ka
raieste. Penki A|i.
konferencijos
pasitraukė. ferencijon nebuvo pakvies
mrase pirmutinę prekybos ant pulkininkai apžiuržjo
Rusijos atstovas Gromyko ta.
sutarti su Jungtmemu Vai-kulipkų padarytas skyIea
grasino, kad tokia taikos Rusija San Francisco
styoemis.
j žemėje ir namų sienose.
sutartis,
kokią
paruošė i konferencijoj
protestavo
1905 m. rugsėjo mėnesį Bolševikai sako, kad AlianAmerika su kitų tautų pri- prieš leidimą Japonijai gin
Portsmouth
’e, N. H., Ame- tų lėktuvas apšaudęs tą netariniu, yra “karo paktas” k luotis, prieš Amerikos tei- Generolas Dwight D. Eisenhower ploja žiu reMapias kaip Danijos padangėmis šauja
rikos prezidentui T. Roose-utralų miestą, bet Aliantų
ir neužtikrins taikos Toli- sę laikyti Japonijoj savo
Amerikos paarlmib
blaiviai.
veltui tarpininkaujant, įvy-| ekspertai sako, kad jų mamuose Rytuose. Bet į Ru- kariuomenę ir prieš perleij:__ ____________ i__
,
ko rusų-japonų taikos kon-;tytos skylės žemėje ir nasijos grasinimus niekas ne dimą
Bonin ir Ryukyu salų
Televizija
Sujungė
,
TRAGINGA
ADAJis
buvo
kairių
pažiūrų
ir
iš
ferencija, užbaigusi rusų-!muose nieko neįrodė,
kreipė dėmesio, sutartis bu JT organizacijos globon.
!
J
! pradžios simpatizavo Sovie- japonų karą.
vo pasirašyta laiku, kaip Kartu rusai reikalavo, kad
Tuo tarpu fronte AlianVisfį
Ameriką
M
ICO
MtRTIS
Rusijai, bet kai tarp Stanumatyta, ir Japonijai grą- pietinis Sachalinas ir Kuri1914 m. 23 rugpiučio Ja tai keliose vietose pastūmė
-----i
;
lino ir Tito prasidėjo kiviržinta nepriklausomybė ir lų salos butų aiškiai perlei
ponija apskelbė Vokietijai jo bolševikus atgal ir šios
Pereitą savaitę pirmu Yra spėjama, kad jį nužudė čai» Adamičas rėmė Titą. karą ir prisidėjo prie alian
teisė ginkluotis.
stos Rusijai, tuo tarpu kaip kartu
savaitės pradžioje pradėjo
televizijos bangomis į
Stalino AcAitai
Paskutiniais laikais jisai
sutartyje tos salos yra tik buvo sujungta visa Ameri- •
tų.
Užtai
po
karo
jai
buvo
aprėžtą
puolimą ties Pyongbuvo pradėjęs rašyti šituo
Kartu Amerika ir Japoatskirtos nuo Japonijos, bet
pavesta valdyti buvusias Yang miestu dėl dviejų
r*i
snvitarnmAą
—
—i'"--- apie jų likimą sutartis nie ka, nuo Atlanto iki Pacifi-į Netoli nuo ljmingtono, klausimu net ir knygą, kur Vokietijos salas.
aukštumų. Generolas Van
pagalbos sutartį ir Japbnija ko nesako.
ko. Bostone buvo galima New Jersey valstijoj, perei- žadėjo nuSvieSti ouinno 1922 metais nutarta apri Fleet sako, kad per pasku
pripažįsta Amerikai teisę
jau matyti visą San Fran-tą savaitę buvo jžastas sa- klaidas. Todėl ir manoma, boti Amerikos, Anglijos ir
tines dvi savaites bolševikai
laikyti kariuomenę Japoni GEN. EISENHOWER
cisco konferencijos eigą.’vo farmoje su peršauta gal- kad jį galėjo užmušti Stali Japonijos karo laivynus Korėjos fronte turėjo 25,no agentai, taip kaip jie už
jos salose. Kai Japonija
ESĄS REPUBLIKONAS lki šiol televiziojs vaizdus Va jugoslavų kilmės rašyto- mušė Trockį, Giovanittį ir santykiu 5-5-3.
OOO vyrų nuostolių, tame
gai ima buvo matyti tiktai jas Lojizas Adamičas, kuris
apsiginkluos ir bus pajėgi
skaičiuje
apie 1,000 belais
1923 metais Amerika už
gintis, Amerika ištrauks iš “Kansas City Star” leidė toj apylinkėj, iš kur jie bu Amerikoje vadindavosi Ar kitus Stalino kritikus.
Buvęs komunistas Bu darė duris Japonijos atei viais. Amerikos ir jos są
ten savo kariuomenę.
jas R. A. Robert sako, kad ™. tre,nsJi^ojan’!: ne £oI‘au thur Louis Adamic.
čį enzs mato šitoj tragedijoj viams. Japonijoj paskelb jungininkų kariuomenė Ko
kaip 1,300 mylių. Dabar
generolas
Eisenhower
jam
Japonijos taikos sutartis
tas boikotas Amerikos ga rėjoj yra pasiruošusi pasi
gi Amerikos Telefono Kom- Jis buvo jau 52 metų am- Stalino ranką.
tikti naujai ruošiartią bolše
apkarpo Japonijos teritori prieš 3 metus sakęs, kad jis panija pastatė 107 bokštus, žiaus ir vedęs, bet paskutiminiams.
esąs
republikonas
ir,
pagal
ją, uždeda Japonijai parei
vienus iš plieno, kitus iš be- niais laikais gyveno savo GROMYKO, TAVO RAN 1937 m. 12 gruodžio ja vikų ofensyvą, kuri gali bet
Robert
nuomonę,
generolas
gą atlyginti padarytus kai
ponų orlaiviai nuskandino kuriuo momentu prasidėti.
tono, ir tais bokštais televi- farmoje vienas. Jo tragesutiktų
būti
kandidatu
pre
kuriems kraštams nuosto
Amerikos karo laivą “PaBolševikai turi sutraukę
KOS KRUVINOS!’
zijos bangos apjuosia visą dija paaiškėjo pašaukus
zidento
vietai,
jei
jis
rimtai
lius, bet neapkrauna Japo
nay.
”
•
,
Korėjoj
daug tankų dali
Ameriką. Tuo pačiu budu kaimynams ugniagesius, kai
nijos nepakeliamomis repa butų kviečiamas statyti sa dabar perduodamas ir tele jie pastebėjo, kad Adamičo Taip lietuviai pasveikino
1941 m. gruodžio 7 naktį nių, artilerijos, turi apie 1,racijomis. Japonija repa vo kandidatūrą. Žinoma, fonu pasikalbėjimas. Tele
japonai užpuolė Amerikos 000 lėktuvų ir iš Rusijos pa
Stalino delegatą
racijas galės mokėti savo gen. Eisenhowerio kandida fono kompanijai šitas dar trobesiai dega.
laivyną Pearl Harbor uos vergtų tautų yra atvykusių
Atvykę ugniagesiai rado
pramonės išdirbiniais, gau- ^ura pareis ir nuo to, ar bas kainavo $40,000,000.
te, pradėdami tuo budu ne kariški) technikų daliniai.
Adamičą nebegyvą. Jisai Omaha, Neb.—Kai Rusi paskelbtąjį karą.
dama žaliavų iš nukentėju Europos gynimas iki atei
sėdėjo atsilošęs, o skersai jos delegatas Gromyko va 1945 metais japonai bu Bet ar bolševikai apsispręs
nančių metų vasaros bus
sių kraštų.
Iranas Pastatė
jo kelių buvo padėtas šau žiavo pro čia į San Fran vo sumušti ir 14 rugpiučio daryti naują ofensyvą Ko
užtikrintas.
rėjoj, dar nėra tikra, nes be
Japonijos taikos pasira
Anglams Ultimatumą tuvas. Gyvenamas namas cisco konferenciją, lietuviai
pasidavė.
šymo konferencija pasibai JAU ŽUVO MIL1ONAS
buvo didelėj netvarkoj, tremtiniai ir senieji Oma- Šių metų 8 rugsėjo San Rusijos didelės pagalbos ki
gė šeštadienį, kaip buvo
Irano vyriausybės galva rankraščiai išmėtyti po h°s gyventojai paskubomis Francisco konferencijoj bu niečiai ir šiauriniai korėjie
AMERIKOS KAREIVIŲ
čiai negali laimėti, o dides
numatyta. Rusijos pastan
Dr. Mossadegh kalbėjo par kambarį, tartum kas supy suorganizavo jam “pasvei
vo
pasirašyta
taikos
sutar

nė pagalba iš Rusijos gali
Milioninis Amerikos ka lamente ir sakė, kad Angli kęs butų juos išžarstęs. Na kinimą.” Jie paruošė kegos-užtęsti tą konferenciją,
tis
su
Japonija.
karą paversti į tretįjį pa
nuėjo niekais. Priimta reivis žuvo praeitą 'savaitę jai yra įteiktas reikalavi mas buvo padegtas. Taip lioliką plakatų ir surašė ant
saulinį
karą.
griežta darbų tvarka ir ap- Korėjos karo mūšiuose, bet mas per 15 dienų pradėti iš pat liepsnavo ir daržinė jų anglų kalba šitokius Šu
Rusija Iščiulpia
rubežiavimas kalbėjimo lai- jo pavardė yra nežinoma, naujo derybas dėl aliejaus antroj pusėj kelio. Adami kius:
Ilgai bolševikai nebega
ko delegatams sutrukdė ru- nes kautynėse sunku tiks- kasyklų eksploatacijos, ar čas buvo peršautas dviem “Gromyko, your hands
atidėlioti sprendimo.
Čechijos Ūkį lės
sų bandymą konferenciją liai nustatyti, kuris kareivis ba kraustytis visai lauk iš šūviais. Vienas šūvis pa are stained with Lithuanian
Maskva arba turės priimti
pratęsti ir joje pradėti de- žuvo kuriuo momentu. Mi- Irano miesto Abadan, kur taikytas į galvą iš viršaus, blood!”
naują antausį Korėjoj, arba
Cechoslovakijos bolševi turės savo jėgomis padėti
batus dėl sutartų taikos su- lioninis Amerikos kareivis anglų technikai dar prižiū todėl neišrodo, kad rašyto “Gromyko, before talk
tarties sąlygų.
skaitomas nuo Amerikos ri didžiąją aliejaus valyk jas butų galėjęs pats iš ilgo ing about freedom give kiška vyriausybė persitvar tą karą laimėti. Rusijos
kė. Buvęs partijos genera karo lakūnai jau dalyvauja
nepriklausomybės
paskel lą. Irano ministerių pirmi
freedom to Lithuania!”
Šią savaitę trys didieji. bimo iki šiai dienai. Pir ninkas rugsėjo 9 d. parla šautuvo tokiu budu sau Į
linis sekretorius Slansky
“700,000 Lithuanians are pašalintas iš vietos, o jo pa kautynėse ir praeitą savai
Amerikos, Anglijos ir Pran mas Amerikos kareivis žu mente betgi negavo pasiti galvą įšauti.
exiled to Siberian slavery!” reigas perėmė prezidentas tę iš dvejų kartų virš Korė
cūzijos užsienių politikos vo 1775 metais Lexingtono
Adamičas
atvyko
Ameri

kėjimo, nes parlamentas
vadovai tariasi Washingto- mūšyje prie Bostono, kada neturėjo kvorumo ir nega kon 1915 metais, turėda Ant vieno plakato buvo Gottwald. Visa eilė kitų jos įvyko didelės oro kau
ne dėl panašios sutarties su Amerikos kolonistai susirė lėjo teisėtai balsuoti. Opo mas tik 14 metų amžiaus. nupieštos didelės kartuvės aukštų pareigūnų pašalinta tynės, kuriose iš bolševikų
pusės dalyvavo po 80 lėk
rašymo Vokietijai, ar bent mė su Anglijos kariuome zicija prieš Dr. Mossadegh Greitu laiku jisai tapo ame- ir uždėtas šūkis:
iš vietų. Čechijos režimo tuvų.
“Down vvith the devils of persitvarkymas aiškinamas
dėl įtraukimo Vokietijos į ne.
__________
vyriausybės
užsispyrimą rikos piliečiu ir per pirmąjį Stalin!”
Vakarų frontą’. Bandoma
pasaulinį karą jau tarnavo
tuo, kad kompartijos vado_ ... .. .
Irane eina didyn.
- .. Po Washingtono
susitarti dėl vokiečių ka Vėl Žada Nuversti Tito
Amerikos armijoj. Po karo Dar kitas plakatas vaiz- vybe nesugebejusi užkrėsti
Seks Ottawa, Kanadoj
riuomenės dalinių dalyva
jisai ilgokai bastėsi kaip!davo giltinę su užrašu: darbininkų
entuziazmu,
ANGLIJOS KARALIUS
Trečią
kartą
iš
eilės
auk

bedarbis. Rašinėt pradėjo!“Tokia taika viešpatauja kad jie daugiau gamintų ir
vimo Europos gynime. Kar
JURGIS VI SERGA
štas
Rusijos
valdininkas,
tu trvs didieji tariasi, ką maršalas V. Sokolovsky,
mažiau valgytų. Rusija rei Trys didžiosios valstybės
tiktai gavęs darbo prie vie Rusijoj!”
daryti dėl Austrijos ir kaip
no laikraščio. Pirmutnė
jo Gelžkelio stoty laikraščių kalauja iš Cechoslovakijos dabar tariasi Washingtone
kalbėdamas
Bulgarijoj
pra

Anglijos
spauda
rašo,
j«rv
pakeisti taikos sutartį su
kad iš paskelbtųjų Anglijos kn>'£a buvo Pavadinta
reporteriai fotografavo tuos pramonės vis daugiau išdir dėl vakarinės Europos stip
Italija, kad ji galėtų dides našavo, kad Tito režimas il karaliaus Jurgio šeštojo namite” kita ’ ^ughmg in|piakatus, arba užsirašinėjo binių ir pačioj Čechijoj rei rinimo ir dėl Vokietijos
nėmis jėgomis dėtis į ben gai negyvuos ir nuvirs. Ne paveikslų aišku esą, kad the Jwle " 1931 metai»ljų Šukius, ir paskui visa tai škiasi labai daug visokių įtraukimo į Europos gyni
senai Molotovas Varšuvoje
drą Europos gynimą.
buvo nuskęs aplankyti paskelbė Amerikos spau trukumų. Kad paskatinus mą, o kitą savaitę Ottavvoj,
ir maršalas Vorošilovas Ru karalius scrjęa, bet jokio
gamybą bolševikiškas reži Kanados sostinėj, posė
San Francisco konferen munijoj darė panašius pra oficialinio pranešimo apie Jugoslavijos ir paskui para- doje.
knygą “>ugųžus Tėvv- žmonės žiurėjo iš trauki mas paskyrė naujus parei džiaus Atlanto Pakto šalių
cija buvo didėlis Amerikos našavimus dėl Tito režimo karaliaus sveikatą nedaroIš tų ma. Spauda sako, kad ka- n®n” (“The Native Re- nio langų ir skaitė tuos “pa gūnus į įvairias vietas ir taryba, kuri priims svarbius
diplomatijos
laimėjimas. greito susmukimo.
tarimus dėl Atlanto Pakto
Jos paruošta taikos sutartis pranašavimų visiems aišku, valius praeitą savaitę nu- turos’). Ši knvga ir pakė- sveikinimus Rusijos dele jiems pavedė griežčiau ko
voti
prieš
“
niurneklius,
tinpraplėtimo. Į Atlanto sąvar^3 litei aturoj.
gacijai. Skaitė juos ir pats
patvirtinta 49 tautų. Iš Azi kad rusai patys bandys sa traukęs savo atostogas škojos tautų tiktai Indija ir vo “pranašavimus” vienu ar tijoje ir grįžęs į Londoną Adamičas rašinėjo dau- Gromykas, kuris supranta ginius, spekuliantus ir liau- jungą bus įtrauktos Turkija
dies priešus.”
ir Graikija.
tartis su gydjrtoju.
giausia ateivių klausimais, angliškai.
Burma taikos sutarties ne- kitu budu įgyvendinti.
I
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NEW YORKE RUOŠIAMA TREMTINIŲr
ŠALPOS SAVAITE
\I

IEŠKO LAVONŲ Nl SKENDUSI AM E LAIVE

New Yorko ir Brooklyno senųjų Amerikos lietuvių,
lietuviai
uoliai ruošiasi kurie visais laikais buvo
Tremtinių Šalpos Savaitei, jautrus savųjų reikalams.’
“Užmirškit! Amerikos ka
KUR IR KADA TAI
Kalbėdamas apie ruošia
kuri prasidės 1-mą ir tęsis
pitalistai yra turtingiausia ir
BUVO?
mą
Nevv Yorko Tremtinių
iki 7-tos dienos ateinančio
stipriausia reakcijos klasė pa
Šalpos Savaitę, p. Aleksis
spalių mėnesio.
Komunistų “Vilnies” 134- sauly.
Skaitant su ligoniais ir j priduria:
tame numery L. Pruseika
“UŽMIRŠKIT TĄ KVAILĄ
seneliais,
tremtyje tebėra! “Musų tikslas yra vieninnorėtų žinoti, kur ir kada IR KRIMINAUšKĄ MINTĮ,
dar
9,000
mūsiškių
žmonių.'telis: surinkti pinigų Vokiekomunistai konspiravo jėga KAD VALDŽIOS PAKEITI
Oficialiai tais žmonėmis tijoje pasilikusiems, o musų
nuversti Amerikos valdžią? MĄ ČIA GALIMA PADA-,
dabar turėtų rūpintis jau noras, kad kiekvienas newRYTI RAMIU BUDU!
Na, jeigu draugas Prusei
vokiečiai, bet vokiečių glo yorkietis lietuvis paremtų
“ŠALIN VISAS REFORMŲ
ka jau užmiršo savo parti
ba yra tokia, kad musiš- musų pastangas. Kad nors
jos liniją, tai mes čia paci PARTIJAS, KURIOS SKEL-Į
kiams trūksta ne tik maisto mažą savo auką įrašytų tų
BIA DARBININKAMS TO
tuosime jam jo partijos iš KIAS
į ir drabužių, bet trūksta ir dienų aukų lape, kad galin
JUOKINGAS IDĖJAS!
leistą “manifestą” prieš
(vaistų ligoniams. Todėl ir tieji pasiskelbtų musų kon"Amerikos Komunistų Par
1920 metų prezidento rinki
yra ruošiama savaitė tiemsĮcerto leidiny ir, pagaliau,
tija yra vienintelė politinė re
mus.
!
nelaimingiems žmonėms su-j kad atvyktų i musų didžiuvoliucinių darbininkų partija,
Prašome pasiklausyti:
elpti.
1
Į Ii koncertą Lošt Battalion
kuri gali išvesti Amerikoa
“Kiekvieno klasiniai susi- darbininkų klasę iš vergijos!
Prie šito šalpos darbo tu salėje spalių 7 d. Tai bus
pratusio Amerikos darbininko
vajaus užbaigimo
rėtų daugiausia dėtis patys musų
čia parodytas nuskendęs laivas “Pelican,” kuriuo 56 žmonės buvo išplaukę žuvauti
“Komunistų Partija stoja
pareiga yra ateinančius rinki
koncertas.
juroj.
Apie
40
jų
žuvo.
ši
nuotrauka
padaryta
iš
kito
laivo.
tremtiniai,
kurie
turėjo
lai

UŽ MASINĘ GINKLUOTŲ
mus boikotuoti.
“Jei iš plačiosios lietuvių
mės jau pasiekti Ameriką ir
DARBININKŲ AKCIJĄ, Už
“Darbo žmogaus balsas už VIDAUS KARĄ, nes tai yra
visuomenės
sulauksime pa
užsidirba čia pinigų. Taip
viams, susidarys didesnių' *
v
v
bet kurią partiją ar jos kan VIENINTELIS būdas, kuriuo
sako ir Šalpos Savaitės ko ramos, tada ir komitetas
didatą butų balsas už REAK galima sunaikinti kapitalistų į į
jį, Kaminskas.
miteto pirmininkas, adv. jaus, kad savo pareigą atliCIJĄ ir REFORMAS.
valdžia >r pastatyt, Darbmm- Ta;
. va]andai turi.
•Pr. Aleksis. Štai jo žodžiai: ko, ir Vokietijoje esantieji
“Jeigu jus, darbininkai, no kų \ aidžią. Proletariato Dik
j “Aš manau, kad Ameri- mums bus dėkingi, kad jų
me būti gerai pasiruošę,
rite pasilikti vergijoj, tai eikit tatūra.“
jkoje Įsikūrę tremtiniai ne- nepamirštame. O visa, ką
ypač turime turėti pakan
balsuoti.
j turėtų taip lengvai pamirš- padarysime gero savo žmoPo šituo “manifestu” pa kamai lėšų tam reikalui.
“Jeigu jus norit, kad butų sirašė: “Issued by the ComNukreipkime savo minTrečias: šio vajaus proga ^’.k^, Pat-vs pergyveno. Jie nėms, padarysime gero muTodėl reikia rinkti pinigus
sunaikinta Sovietų Rusija, tai
munist Party of America.” ir reikia patiems aukotis, lis į dabartinę Vokietiją, bus išleistas specialus leidi- Pnva^° sau tajli: As suraeikit balsuoti
„u, ir kada
xx«v.« L.
^. Amerikos lietuviai privalo,tremtinių pavadintą jau nys, kur bus žinių apie _.au Past0&§ ir prieglaudą visus į talką musų vajaus
Tai
ve,
kur
“REFORMŲ PARTIJOS ap Pruseikos partija ruošėsi jė- visomis išgalėmis remti sa-!“III-jo karo pafronte,” kur tremtinių emigraciją ir įsi- siaP?^ krašte, tai as, kad ir komiteto
ir
pasilikusių
gaudinėja darbininkus saky
tremtyje
vardu.
”
netrukus gal vėl maišysis kūrimą, ypač New Yorke ir nefkdele auka, priglausiu
damos, kad kapitalizmo san ga versti Amerikos val-’vo Tarybą,
Reikalas visai. aiškus
ir
žemė su dangumi, kaip kad jo apylinkėse; bus šiek tiek ?ax<) broli tenai Yokietijo.
-------------------------tvarka gali būt pakeista RA džią.
dabar vyksta Korėjoje, kur kronikos apie BALFo veik. žinoma, betgi čia ne-(daug kalbėti apie tai nėra
MIU BUDU.
Tiesa, šitas “manifestas” K. PETRAUSKO BALSAS liejamas kraujas narsių lą ir bus labai daug tremti- aPsieisime
Pa£a^os
reikalo.
“TAI YRA MELAS! BE buvo išleistas 1920 metais. Į
AUSTRALIJOJ
Amerikos sūnų ir dukterų, nių padėkų geradariams ■
GĖDIŠKAS,
PRAKEIKTAS Bet ar komunistų partija
MELAS!
kada nors ji atšaukė? Ne, ELTOS žiniomis, Austra- Dar šiandien tebeprisi- vietos lietuviams, kurie juos
AR LEIS TREMTINIAMS DIRBTI
menu, kaip buvo džiugu, atsiėmė iš sugriautos Vokie“KAPITALISTINĖ SISTE jis nebuvo atšauktas. Ji lai- nj°s spaudoj ir radijo proKARO PRAMONĖJ?
gramose vis dažniau ir daž kai prieš porą metų Nevv tijos; taipgi bus pasiskelbę
MA NEGALI BŪT PAKEIS- kosi šitų “tezių” ir dabar,
Yorko
stotyje
pamačiau
saorganizacijos,
biznieriai
ir
Ti
D AVIU
RTTni
’
_
KRI
niau
paduodama
žinių
apie
x n.
zvnmiv
Į_Į..Į_— JViešai SlIOKlų uaiynų
u«x— = I==^=
oi 9 lrnvip
šiomis dienomis BALFo. bams nesenai Amerikoje
II
J7I VZi
nui
turis manęs laukė įvairus
lietuvius ir Lietuvą. Pa vo dėdę,
KITOBALSAVIMU, NEI
bar
negalima
skelbti,
bet
KIOM PRIEMONĖM!
vyzdžiui, liepos 18 d. Syd- 4 metus ir su džiaugsmo tebeturi lietuviškos garbės pirmininkas buvo nuvykęs apsigyvenusių naujakurių,*
slapta komunistai ir dabar ney’o radio stotis “2 CH” ašaromis tarsi tėvas pasiti- jausmą paremti šalpos dar- Kanadon ir susipažino su dažnai net ir specialistų,
“KAPITALISTINĖ SISTE apie tai kalba.
Dabar jis paskelbė žinią apie Vil ko mano šeimą, ištrukusią bą ir tuo pačiu laiku palai- apsigyvenusiais tenai “di- nes jie nėra Amerikos pilieMA NEGALI BŪT PAKEIS
virto
slapta
konspiracija.
’
čiai.
TA. JEI GINKLUOTŲ DAR
niaus darbininkų skerdynę, iš karo griuvėsių. Taip bu- kyti santykius su senaisiais pūkais.”
Ar bus dabar aišku?
vo
kone
visiems.
ir
naujausiais
lietuviais.
I
Tarp
kitko
BALFo
pirmi^uo reikalu BALFo pirBININKŲ SUKILIMAS PIR
kurią bolševikų žvalgybi
MA NESUNAIKINS JĖGA
ninkai įvykdė avalinės dirb- Tokių lietuvių susitikimų šis, tretysis pajamų suda-'nįnĮęag patyrė, kad dauge- m^n^n^as parašė prezidento
KAPITALISTŲ VALDŽIOS. PAGARSĖJO LIETUVOS tuvėj, kuomet darbininkai šiapus Atlanto po II-jo karo rymo būdas, tai vi a leidi- lis Kanadoje gyvenančių į Trum?no Patarėjui SteelIR NEPASTATYS JOS LE
VARDAS
pareikalavo daugiau atlygi-buvo daugiau 24,000, ta-nio atspausdinimas, yra lietuvių naujakurių norėtų ma"V1 Pažymą tą potvarkį
TOJE NAUJOS VALDŽIOS,
. .
. nimo už pailgintas darbo čiau 9,000 musų tremtinių pats gražiausias ir įdomiau- aplankvti savo artimuosius Peržlurėtl ir sumodifikuoti
tai
vra _
DARBININKŲ
VALDŽIOS
proiftartato □ Pa?kutl.niais „ Įaikai.s
valandas.
.
tebėra dar atskirti nuo lais- sias būdas, nes tai bus rys- Jungtinėse Valstybėse, ta- ,ta1?’ ka(? ištikimieji AmeriMKTATUROS SOVIFTU ?azmau «• dažniau AmenRita radijo stotis Austrą-vojo pasaulio gyvenimo ir kus dokumentas, kalbąs čiau Amerikos imigracijos kai naujakuriai be ypatinčmų
MOJE’
kos spaudoj ir per radiją^— transRavo Kipro Pet-'nuo savųjų.
apie mus pačius ir naujuo-jr konsularinės įstaigos stavaržymų jr kliudym,
VALDŽIOS FORMOJE:
minimas pavergtos Ljetu.
rausko ir _________
Kardelienės____
due- Net ir dabar tebestovi sius ir senuosius; ir jo pasi- tančios tokias sąlygas, kad ?a^tų gauti darbus Ameri“Dabartinė kapitalistų vai- vos vardas. Kada tik yra
tą iš operos “La Traviata.” Į prieš akis kitas vaizdas, tai sekimas priklausys nuo visų retam pasiseka gauti leidi- ko.s kar? Pramonėje ir tuodžia yra niekas daugiau, kaip kalbama apie bolševikų temas įvažiuoti į Ameriką. mi Pasidėti prie Amerikos
tik slapu kapitalistų klasės
okupuotuose kraštuo- Vėliau buvotransliuojama mano atsisveikinimas Vo-lietuvių paramos.
K.
Petrausko
įdainuota
kietijoje
su
tais,
kurie
ten;
Juk
bus
įdomu
matyti,
Ryšium
su tuo BALFo pir- krašto apsaugos stiprinimo.
diktatūra. Jos armija, laivvT
,
j
.
.
r
••
,
;
se,
beveik
visada
nurodoma
plokštelė “Saulelė Raudo liko didesniam vargui, ne- kiek lietuviai, nuo seniau mininkas parašė memoran- Pa _Pr®^a pirmininką.* nunas, teismai, policija, mokyk-".’
los, spauda, bažnyčia, etc. yra Lietuva,
yilčiai ir III-jo karo pavo- Amerikoje
gyvenantieji, durną Washingtonui ir kai ro^®» ka^ daugelio naujana.
tie Įrankiai, kuriais kapitalisKalba apie nelaimingą Porai savaičių praslinkus, jams. Ir dabar, rodos, te- padėjo tremtiniams jų tra-kuriems Amerikos konsulą- kur\^ sūnus jau dabar tartų klasė amžinai meluoj’a apie musų tėvų žemę ir komen- ši stotis pranešė gavusi iš bematau jų liūdnus, liesus kiškoje padėtyje ir su kokia tams Kanadoje nurodvda- nauJa Amerikos kariniuose
‘demokratiją’ ir tuo pačiu lai- tauriai, ir kongresmanai, ir (savo klausytojų daug pa veidus ir tebegirdžiu jų žo- meile tremtiniai atsidėkoja ma? tą faktą, kad visi nau daliniuose čia ir užsienyje.
ku darbininkus šaudo.
žymus visuomenės žmo- geidavimų, kad duotų dau- džius:
Pasirūpinkite ten gavo geradariam?.
Labai jakuriai jau buvo saugumo
“Kiekvienas inteligentiškas nės.
giau lietuviškų dainų. Sto- nuvykę ir dėl musų.
bus įdomu pavartyti ati- sumetimais išskryninguoti NAUJI LIETUVIŲ
iki kaph Lietuvos vardas pagareė- tis paaiškino, kad Kipras Ak, sunku butų sukai- džiai puslapius ir sužinoti, dar prieš atvykimą į KanaTRANSPORTAI
tolistų klase kontroliuos spauAmerikoie ne vien tik' Petrauskas šiuo metu ran čiuoti visus tuos bendrus kiek pagaliau tremtinių iš dą ir kad tokiems asmenims
dą, mokyklas ir nuodys darbiAmerikoje ne
uk
uždan.
tremtinių vargus, kai buvo apsileidimo ar užmiršimo leistų savo artimuosius ap- Rugsėjo 5 d laivu “Genninkų protą—darbininkai ne- dėl to, kad apie musų salį
galės pasiliuosuoti.
Ameriką nuolatos infor- gos,” Lietuvoje, ir susižino me priešo apiplėšti, kankin bus nespėję viešai atsidėko- lankyti Amerikoje be jokių eraj gutler” atvyko i New
ti su juo negalima, bet jo ti, išvyti iš namų ir neturė ti savo gelbėtojui, kuris jam'varžymų.
York žie iietuvjaj
“Kiekvienas inteligentiškas mu°ja Amerikos Lietuvių
jome,
rodos,
pasauly
ramios
istiese ranką sunkiausioje’ Be to, daugelis Ameriko-ties:
darbininkas žino, kad jokia Taryba ir jos užlaikomas duktė su savo šeima esanti
vietos.
Ir
skaudžiausia,
Australijoj.
buLmTlonu ^Hitenrimų * .^ve"?.nži«, "^Mkurių
Jonas ir Joana
kapitalistų valdžia nepasitrau- Informacijų Centras New
kad
dalis
to
paties
likimo
Viena
radijo
reikmenų
!?
U
L.u,
a
L
nU
.
r
,
aS
L..r
e
_™'!
nusiskundžia,
kad
AmenDobkeviiius.
kė iš valdžios be kruvinos ko Yorke, bet ir dėlto, kad
brolių,
išsaugojusių
gyvybę
j
j
v
reklamų
skyriuje
savus.
i,
n<
,
\
arn
nr
firma
Sydney
’
uje
dabar
vos.
“šaltasis karas” tarp Ame
.V... organizacijas,
-„L__.-__-.-__ 1kom__ K0Snorp
Kal 0 P’ amones įmones, Andrius, Albina ir Ginta
ir KnmKll
bombų 1.1.
parduodanti ir lietuviškas per fronto ugnis ir
klubus,
ir reikalingos darbo ras Kemėžos.
“Dirstelėkit skersai Europą rikos ir Rusijos kasdien dakrušą, tačiau neturėjusių panijas, savus biznierius ir
ir matysit, kaip viešpataujan- rosi vis karštesnis ir kad plokšteles su Kipro Petrau
i jėgos, negali priimti dar- Betty Reklaitienė.
profesionalus, kurie kelių
čios klasės kovoja visokiais i Amerika, kaip rodos, ruo- sko ir Babravičiaus daino- laimės išemigruoti.
Antanas Srebalius ir
Mes šiapus Atlanto esa dolerių auka paims puslapį
galimais budais, kad palaiky- šiasi patiekti Maskvai tam misKARO ĮRANKIS
Vitoldas Vaiskunas.
me vienintelė jų viltis ir pa ar jo dalelę ir tuo pačiu įeis
ti prislėgtus darbininkus!
tikrą sąskaitą dėl svetimų
skutinė paguoda jų sunkio į savo brolių rėmėjų sąrašą.
Gi rugsėjo 7 d. laivu
“Žiūrėkit, kaip Vokietijos žemių pavergimo ir jų gy
EUROPA
se vargo dienose.
Taigi
“General Stewart” atvyko
Tad tenebunie nė vieno
kapitalistai vienijasi su ‘gel ventojų naikinimo.
Amerikiečiai bėga.—Lon
BALFas ir paskelbė tremti- lietuvio, kuris atsisakytų ar
dar daugiau mūsiškių, bū
tonais’ socialistais, kad su
Taip šitas dalykas yra su dono žiniomis, iš visos Eu nių pagalbos vajų, pakvietė | vengtų bet kuriuo budu šį
triuškinti kiekvieną vokiečių
tent:
prantamas ir Europoje. Štai ropos skubiai ėmė bėgti į talką visas lietuviškas or- vajų paremti, nes musų nudarbininkų sukilimą!
Antanas Bendoraitis.
ką ELTOS korespondentui namo amerikiečiai, kurie ganizacijas ir atskirus vei sigrįžimas nuo Vokietijoje
Jonas llsė ir du vaikai.
“Žiūrėkit į Vengriją, kaip
Vokietijoj pasakė prof. Ka buvo tenai išvažiavę pasi kėjus, kad butų išvystyta vargstančių dar labiau juos
kapitalistai tenai susivieniję
Stasys Čenkus.
dairyti.
su ‘geltonais’ socialistais nai minskas:
Juozas, Augustė, Erna ir
labai sėkminga veikla nau slėgs. Ir kas kitas jiems
“Nežiūrint visų gražių kal
kina darbininkų organizaci
Ona Milkovaičiai.
KINIJA
jiems pajamų šaltiniams bepadės? Jau niekas. Kai
jas, grūda juos į kalėjimus, bų apie taiką, ‘šaltasis karas’
Edita Palšiunas.
sudalyti.
patys
esame
sotus,
išsipuoNusmuko pinigai.—Kini
į

Zmoniskumas ne Žodžiaistv......

,

Bet Darbais

tarp bolševikijos ir Vakarų
aštrėja. Jo neatvėsins ir pas
kutinis ‘šuleriškas’ Kremliaus
“Pažiūrėkit į kruvinąją An
siūlymas šaukti penkių vals
gliją . . . Tegul tik Anglijos
tybių
konferenciją. Kadangi
darbininkai pradės protauti ir
Vakarų spaudoje pastaruoju
veikti, kad paimti valdžią į
laiku vis dažniau minimas ir
savo rankas, o pamatysit, kaip
kapitalistai tenai pavartos ar Lietuvos vardas, tai noriu tą
suprasti tuo budo, kad Mask
miją ir šaudys juos iš kulka-į
vai yra ruošiama sąskaita.“
svsidžių!

stato prie sienos, šaudo, karia
be jokio pasigailėjimo!

Tam tikslui yra nustatyti
jos komunistų pinigai tiek
nusmuko, kad už vieną 3 budai:
Amerikos dolerį mokama Vienas: spalio pirmąją
27,000 komunistiškų dole savaitę New Yorke bus da
roma vidaus rinkliava. Tai
rių.
vienas būdas.
Antras: spalio 7 dieną
EGIPTAS
Blokada žydams.—Egip įvyks didelis vajaus už baig

šę, naudojamės Amerikos
gyvenimu ir įvairiais pato
gumais, nepraraskime atsa
komybės jausmo už anų
brolių sunkų likimą. Nepa
likime jų nuplyšusių, alka
nų ir neviltyje. Tieskime
pagalbos ranką saviesiems!

Kazys,
Poškus.

Morta ir Petras

Andrius Povilaitis.
O. Urbonavičienė ir
Jonas Vyšniauskas.

to valdžia sustiprino Sueco
Kaip
greitai
Maskvai
teks
Kanalo blokadą žydų lai
“O ar jus manot, kad Ame
rikos kapitalistai geresni, ge tą sąskaitą mokėti, taip vams ir visi Izraelio laivai
širdies, negu Europos greitai ir mums, laisvam pa- bus stropiai krečiami, kad

tuvių koncertas, kuris bus
ne kas kita, kaip naujakurių ir jų geradarių gražus
ir mielas susitikimas, kokio

Pereitą savaitę į Commonwealth Pier South Bos
tone atėjo du Anglijos ka
B. K.
68.000.000 šitokią įrankių hu ro laivai, skraiduolis “SuPakalbinkime kaimynus ir vo nusiųsta Amerikos karei perb” ir frigata “Šnipe.” Jie
draugus užsisakyti “Kelei viams Korėjoj maisto skardi čia svečiuosis ištisą savai

kapitaliatai?

dar nebuvo New Yorke.

vi”. Kaina metams $3.

šauly gyvenantiems

lietu- nevežtų šmugelio.

t

nėms atidarinėti.

tę.

»_____________ Į
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

ŽINIOS IŠ CHICAGOS PADANGES

SMAGUS SPORTAS VIKIO TRAGEDIJA

iis Trečias

KAS SKAITO, RA1O
TAS DUONOS NEPRAŠO

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS

visuomenės dėmesio,
Montevideo radijo pu»va- kur yra pastatytas Urugvatodėl
tas
diskusijas
čia
pa

landžiai
jaus nepriklausomybės koPaskutinėmis rugpiučio
kartojame.
Ve
kaip
jos
-------vų didvyrio generolo Artimėnesio dienomis buvo pu ėjo:
Kaip ir galima buvo ti-go paminklas. Atlikę tos
sėtinai atšilę. Be to, oras
—
Ar jus manote, kad
Rėtis,
Urugvajaus lietuviai dienos paminėjimo ceremobuvo labai drėgnas. Tem
kunigai tiki?
turi tiek pat naudos iš kata- nijas, padėję tam tikrą lenperatūra siekė arti 95 laip patys
—Gal tiki, o gal ir ne.
likų radijo pusvalandžio,1 tą ir sudainavę šios šalies
snių, drėgmės buvo veik Visaip gali būt.
kiek ligi šiol turėjo iš ko- himną, išsiskirstė,
tiek pat. Buvo vargo per —Aš manau, kad jų tar
munistų radijo plepalų.] Tame paminėjime dalykeletą dienų visiems, o pe yra visokių, vieni tiki,
Nes kaip pirmieji visą laiką vavo vietos lietuviai sociaypač rūsiuose apsigyvenu kiti ne.
tarnavo tik Maskvai, taipjistai, liaudininkai, ankstysiems. Sudrėko drabužiai, —Taip ir aš manau.
pastarieji tarnauja tik Ro-^vesnieji imigrantai ir paš
knygos ir patalinės- lovose. —Ąš, kaip žinote, esu se
inai. O Lietuvai iš to viso kuriniu laiku čia atvykę
Konvertai susiklijavo, pašto nas amerikietis. Esu bu
palieka tik nulis.
į tremtiniai ir jiems pritaženkleliai sulipo.
vęs parapijonas. Esu ma
Štai, rugpiučio mėn. 12 riantieji demokratijos šaliKadangi rūsiuose dau tęs nemaža kunigų ir dau
dieną vienas lietuvis dva- ninkai.
giausia gyvena naujakuriai, gelį jų pusėtinai pažinęs.
siškis beveik pusę tos pro-'
M. Krasinska*.
tai jie dėl tokio oro dau Iš visų man žinomų kunigų
gramos laiko užėmė pasagiausia ir nukentėjo. Kai ilaikau tikrai tikinčiu tik
jkoms, kaip Marija “išlais-Į
kurie padėtį gerino užsikur- vieną. Bet tas jau senokai
vins” Lietuvą iš imperialis-;
dami pečius. Tuomi paša miręs. Tai buvo kun. Staj to Stalino nagų. Bet nei! Buvo “Dainos” Piknikas
lino drėgnumą. Bet oras niukynas, kazimieriečių pir
žodžiu neužsiminė, kaip tas' Rugsėjo 3 d. Sans Souci
greit ir vėl atvėso. Dabar mutinis kapelionas.
dusių
ganytojas “išlaisvi-1
, . ,
.
temperatūra vos pereina 70 —Na, o kaip tu atskiri'
no” iš J. Siauruseviėiaus Park? |vyko l^yių Piknilaipsnių dienomis, o nakti tikinčiuosius nuo netikin-J
igražiąją Katriute.
kaa: kur’
ketur.lų ba2’
mis nupuola arti 50 laips čiųjų?
,
. ..
.
,. nytmių chorų organizacija,
| Gi rugpiučio men 19 die- pasivadinusi •■Dainos" var
nių.
—Ar nežinai, kad yra pa
ną jėzuitas kun. MikniausPublikos buvo daug.
Butų stoka nesumažėjo
rašyta: Iš jų darbų pažinsi
kas, apart kitų nesąmonių, bet vi3tik netiek daug, kiek
juos.
ragino
lietuvius meltiš uz seniau susirinkdavo.
Chicagoj statyba tebeina —Tai gerai pasakyta.
Urugvajų ir Dievo prasyti
Pikniko programa buvo
gerai, tačiau butų stoka Žinote, praėjusią vasarą
jam
laimės.
Tikri
komediatidaryta
Lietuvos himnu,
nesumažėjo. Tik viengun man teko būti keletą sykių
jantai tie lietuvissi kunigai, vargonininkui
gauėiunui
giams nėra bėdos kamba piknikuose, rengtuose Lab
Juk visi gerai žino, kad vadovaujant. Vėliau “Dairių gauti. Dėl butų stokos darių Farmoje. Ta proga
Urugvajus yra laimingas ir na” sudainavo dar penkias
žmonės dejuoja, o dėl kam aš landžiojau po prieglau
be jų maldų, nes, atskyrus dainas.
Nors dainininkai
barių stokos aimanavimų dos namą. Ir kas ten man
Vaizdelio viršuje matosi laivas “Pelican,” kuriuo 54 žmonės buvo išplaukę šventadienį
bažnyčią nuo valstybės, M nepasižymėjo stipriais bal
veik nesigirdi. Taipgi dėl metėsi į akis? Ant kam
iš Montauk Point, L. U žuvauti. Gi nuotraukos apačioj matosi jau nešami iš to
šalis gražiai progresavo ir, sais, bet publikai patiko.
darbų stokos niekas nesi barių durų mačiau vardus
laivo lavonai.
#
nežiūrint į jos mažumą, saProgramos vidury daina
skundžia.
. vo demokratinėmis laisvė- vo artistas J. Ališauskas iš
Reikia tačiau neužmiršti, __
mįg_jr pažanga
atsistojo Vi
___ _______
Parapijų piknikams kaput tuos kambarius įruošė. Ne- dėl manęs, tai aš sakau, diena ir naktis.
mačiau nei vieno kambario kad nesvarbu ir negalima —Aš dar su pastaba. At- kad čia kalbama tik apie
pjetų Amerikos respub- Amsterdamo (taip pasaky
ta programoje). Dainavo
Chicagos kardinolo pa su kunigo užrašu. Ar tas žinoti tikrai, ar kunigai tį- imk iš kunigų buržujišką prieškarinius reikalus. Kas likų prješaky.
jis
solo, sėdėdamas ant kė
skelbtosios
“prohibicijos” faktas nieko nepasako apie ki ar ne. Kas yra svarbu gyvenimą, o pamatysi, ar atsitiko karo metu, tas į
q gaj Mikalauskas su Čipasėkos jau paaiškėjo. Pa kunigų tikėjimą?
įžinoti ir matyti, tai tas, kad daug jų norės kunigauti? šias informacijas neįeina. biru nori melstis, kad Uru dės ir pats sau akompanuo
damas. Sudainavo dvi kai
rapijų piknikams pramato- —Je, tas faktas pasako,
gyvenimas ir Kristaus Gal tik vienas iš šimto,
gvajus grįžtų į Paragva miškas daineles.
mas kaput. Ve,Marquette kad kunigai tiktai kitus ra- mokslas taip skiriasi, kaip
Fairbanko Neleidžia
Lairvamams.
jaus, Venezuelos ir kitų ku A. Ambrozaitis rinko au
Parko parapijos lapelis, gina gerus darbus daryti ir
Japonijon
nigų užglušintų šalių gyve- kas iš ateinančių svetainėn
“Nativity Parish News,” naštas nešti, o patys nei
.nimą, kur ne tik paprasti žmonių. Sakė, kad tai Lie
Montrealo Lietuviai Dar Nenumirę
rugpiučio 26-tos dienos lai piršto nenori pajudinti.
Harvardo
universiteto piliečiai, bet valstybės tar- tuvos pabėgėliams, esan
doje apie ruošiamą pikniką
profesorius John K. Fair- nautojai ir kareiviai dar ir tiems tremtinių lageriuose.
štai ką parašė: “Važiuoti į —Dabar aš prašau balso.
bank pasiliuosavo vieniems šiandien sostinių gatvėse
LDD 35 kuopa suruošė net gegužinę
•
pikniką nėra ko bijoti, nes Klausimas, kurį mes čia
metams iš savo pareigų basį vaikščioja.
Baigia rašyt knygą
nebus progos niekam daug diskusuojame, man nėra vi Žiūrint į Montrealą iš to- šeimos nariai, broliai ir se- Harvarde ir norėjo važiuo-j
Liudas Dovydėnas išsiun
pinigo praleisti.”/
siška naujiena. Kai dar liau gal išrodo, kad lietuvių serys, ilgai vieni kitų nema- “ Japonijos universitetan, Paminėjo Nepriklausomy
tinėjo
pranešimą, kad bai
bės
Dieną
Gi sekančio sekmadienio gyveno Juozas Laukis, tai kolonija čia bus jau išmi- tę—taip karštai vieni su ki- ^ls Xia Kinijos istorijos zigiąs jau rašyti knygą “Lie
laidoje tame lapelyje apie prie vienos progos lygiai tą .rus.
Bet taip
nėra. Tiesa,
sveikinosi
v~. ______
______
-—~,tais
-------------- ------ir vaišinosi,
----------- novas. . Bet Amerikos kaRugpiučio 25 dieną Uru- tuvis po
Pennsylvanijos
įvykusį pikniką ve kas pa patį klausimą pastačiau. musų veikla čia jau suma-, Taigi LDD 35-tai kuopai 10 v i^usybe vVasningto- jgVajus minėjo savo Nepri
Kalnais.” Tai jau du metai
rašyta: “Piknikas buvo vi Ką jus manote, ką jis atsa žėjo, netokia kaip seniau, reikia tarti draugišką ačiū ne, kun. duoda leidimus klausomybės
paskelbimo po to, kai rinko tokiai kny
sai nepelningas. Dar visos kė? Jo atsakymas buvo kuomet visi buvom jauni ir už šitos gegužinės surengi- kelionei į Japoniją, atsisa- sukaktį. Montevideo mies
bilos neatmokėtos. Rezul toks: “Jei jie tikėtų, tai jie kupini energijos, bet vis mą ir reikia tikėtis, kad ji kė Jam t°kį leidimą duoti, to demokratiniai lietuviai gai išleisti pinigus. Tada
sakė, kad knyga vadinsis
tatai bus paskelbti vėliau.” taip nedarytų.”
dėlto ir dabar kai kada pa- surengs daugiau tokių pra-! Prof. Fairbank su savo irgi prisidėjo prie pagerbi “Lietuviai,” o dabar jau tik
—Aš, draugai, visgi ki sispardom.
mogų, kur montrealiečiai žmona ir mergaite buvo jau mo antrosios savo tėvynės lietuvis, vienskaitoje. Tai
Parapijiniai piknikai nu- taip į tą klausimą žiuriu.
kentėjo dar ir dėl kito ne- Atsiminkite Kristaus lai- Šių metų rugpiučio 26 d. galėtų taip smagiai pasi- išvykęs į Californiją ir jau šventės. Į Demokratinio Is gi gali būt, kad apie orga
buvo užsisakęs vietą laive, panų Centro namą nuo pat nizacijas ir asmenų biogra
pgalvoto žingsnio. Kad kus. ' Ar tų laikų dvasiniu- turėjome gražią ekskursiją žmonėti.
Kaip girdėjau,
likusi nuo nes tikėjosi, kad leidimas ryto pradėjo rinktis Pietų fijas nieko nebus, o žmo
•adenerus bent dalį
dali nuosto
nuosto- kai farizieiai
girdei
padengus
fariziejai huvo
buvo tikintikin i P- Banakavicių vasarvietę.
--- - —
lių dėl “prohibicijos,” buvo tys? Žinoma, kad taip. Sakau gražią, nes vieta tarp £}tos gegužinės pelną LDD Jam bus duotas ir prisiųstas Amerikos respublikų poli nės, kurie aukavo tam rei
tiniai emigrantai bei pabė kalui pinigus, tikėjosi, kad
sumanyta padidinti kitų da Kristus jiems neprikaišiojo žaliuojančių kalnų iš tikrų- 35 kuopa skirs labdarin- tenai.
gėliai,
nuo kurių neatsiliko bus nušviestas visų gyveni
lykų kainas. Sakysime, už netikėjimo. O vienok Jis jų buvo graži, o kelias tenai giems darbams. Labai gra- Laikraščių
reporteriai
Dalyvis P.
mas. Gerai butų, kad p.
tuojau pradėjo teirautis, ir lietuviai.
menkus pietus pradėjo imti juos pastatė žemiau mui- nuvažiuoti irgi puiku, oras £u»
Tai
buvo
argentiniečiai,
pasitaikė
malonus,
taip
kad
.
____________
Dovydėnas paaiškintų apie
po $1.75. Pamatę tokias ninkų ir paleistuvių. Jis
kodėl to profesoriaus nelei
boliviečiai,
paraguaiečiai tai plačiau.
pavyko
visais
kainas, parapijonai neval pasakė: “Muitininkai ir pa gegužnė
džia
Japonijon.
DĖL LIKUSIOJO LIETU
venezueliečiai, ispanai ir
J. V. Stanislovaitis.
gė. Kugelį, “kilbasus,” kal- leistuvės greičiau įeis į dan žvilgsniais.
Paaiškėjo
štai
kas:
kiti Pietų Amerikos ir kitų
VIŲ TURTO
dunus ir kitokias gerybes gaus karalystę, negu fari Žmonių į LDD pikniką
Prof. Fairbank yra Insti šalių tremtiniai ir pabėgė
teko gabentis namo.
ziejai.” Šiais laikais Kris suvažiavo daug, nes ši orga
tuto Pacifiko Santykiams liai nuo tų šalių kariškų Juo didesnė bus Tavo
montrealiečiuose Ateina laikas patikrinti globėjas, o tas institutas
tus, tur būt, pasakytų: nizacija
Lietuvai gelbėti auka, juo
Kunigai ir tikėjimas
“Šliuptarniai ir divorsinin- turi gerą vardą ir jos paren ar sutvarkyti lietuvių palik- yra komunistuojančių žino diktatūrų. Buvo taipgi ven Tėvynė bus Tau labiau dėgrų, lenkų ir lietuvių trem
visada
sutraukia tąjį turtą Lietuvoje prieš] rių organizacija.
Viename draugų būrely- kės greičiau įeis į dangaus gimai
tinių. Visi jie iš viršminė- kinga. Aukas priima Ameje kilo keistokas klausimas, karalystę, negu Romos ka- daug publikos.
karą, nors kol kas Lietuva Miss Elizabeth Bentley, to ispanų centro nužygiavo rikos Lietuvių Taryba ir jos
butent: ar kunigai patys talikų kunigai.”
Taip buvo ir su šia gegu tebėra dar okupuota ii pagarsėjusi komunistų šni- i Nepriklausomybės Aikštę, skyriai.
tiki? Diskusijose pareikš- —Draugai, visi esate pa- žine. Rengėjai pasistengė daug lietuvių yra atsidūrę pjja(-jos Amerikoje darbuota tokių minčių, kurios ver- reiškę įdomių minčių. Kai gauti geros muzikos, paruo tremtyje. Todėl Lietuvos
toja, yra parodžiusi Wash- f
šė skanių užkandžių ir viso Pasiuntinybė Washingtone ingtone, kad per prof. Fair
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
kių gėrimų, “minkštų” ir ragina visus, kurie yra pa banko rankas Amerikos ko
“Keleivio” Kalendorių 1952 Metams :
“kietesnių.” Svečiai links likę “neužbaigtų reikalų" munistų šnipai gaudavę
I
LENGVAS BUDAS ...
minosi ir džiaugėsi, kad anapus juros, kad tuojau laiškų iš savo centrų užsie
Jau 40 metų “Keleivis” kasmet leidžia didelį, ♦
piknikas geras ir atmosfera praneštų apie tai oficia ny.
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
100 puslapių kalendorių. 1952 metų kalendorius »
jauki.
lioms įstaigoms, atstovy
jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima užsisakyti. }
Buvęs komunistų veikė
Reikia pasakyti, kad šitą bėms ir konsulatams, kiek
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
“Keleivio” 1952 metų kalendoriuje bus daug į
išvažiavimą gražiai parėmė jiems priklauso iš Vokieti jas Louis Budenz taipgi da
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
vė
Senato
komisijai
paro

ir musų biznieriai. Pavyz jos, arba kiek jie skolingi
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su
skaitymų, gerų straipsnių, informacijų, eilių, pa- ♦
dymų, kad prof. Faiibank
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
džiui, Verduno verslininkai kokio turto vokiečiams.
tarimų, plati kalendorinė dalis, saulės tekėjimai 1
tuvei), pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt,
Mastaičiai aukavo 2 bonkas
Visa tai reikia pranešti yra komunistas.
ir nusileidimai per apvalius metus ir daug visokių •
vyno ir butelį degtinės, o iki rugsėjo 15 dienos. AmeMatyt, dėlto p. Fairbank
žinių.
’
;
KAINA 86 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti palto
Narkeliunai — 2 baksu rikos lietuviai gali apie tai ir negavo leidimo važiuoti
“
Keleivio
”
kalendorius
kainuoja
50
centų.
♦
ženkleliais.
alaus.
raportuoti Lietuvos Atsto-Japonijon. Jis jau pasisaUžsakymus ir pinigus prašome siųsti:
Buvo ir visokių dovanų vvbei šiuo adresu: Lithu- kė spaudos atstovams grįKELEIVIS
“KELEIVIS”
636 East Broadvray
So. Boston 27, Mass.
traukimas. Laimėtojai anian Legation, 2622 16th šiąs atgal į Bostoną ir pra636 E. Broadvray, So.Bosto n 27, Mass.
džiaugėsi ir vaišinosi. Išro St, N. W., Washington 9, šysiąs, kad Harvardo unidė lyg kad čia butų vienos D. C.
versitetas priimtų jj atgal.
Buvo atšilę, bet vėl atvėso tos
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Ketvirtas

JAPONŲ PAGARBA AMERIKOS KRITVSIEM
tiečių, kurie irgi pilnai pa
_
---- ....................
*
r * -T
sitikėjo, siuntė užsakymus
ir laukė knygos. Siuntė net
su tokiais laiškais: “Aš jau
senas, kalbos nebesimoky__________
siu, bet aš noriu palaikyti
Ar tie trys kryžiai Vii- žiu, kurie buvo jų pačių pa- ketuvibką įeikalą.
niaus kalne dar tebestovi, statyti. Kitus sugautuosius LJzsiprenumemo 11 . Į0*,
ar bolševikų buvo sunaikin- nugramzdino upėj. Iš viso k!e’ kūne viešame susinn-i
ti, šiandien nėra žinių, bet vienuolyno rūsiuose buvo kirne Pas>kake jos ne^kaityprisiminti juos vistiek ver- 14 misijonieriu ir visi jie f*. 11 cia pa! a*ldaye f™
ta, nes jų istorija labai įdo- žuvo.
kaimynui, zinoda™> kad į
mi. Ji siekia net 1365 metų.! Sugrįžęs iš karo Algirdas Jls tb iai
.
Tais laikais musų prose- žiauriai nubaudė vilniečius Buvo ir įtokių. Kai vie-.
nių kraštą be paliovos puo- už sauvalį teismą.
nam pasiūliau uzsipienulė vadinamieji krikštytojai, Aukštam žyniui (senovės'™eruot1’ J1S man taiJ) ats0‘
neaiškus pasaulio perėjų- lietuvių kunigui), šešiem vė: “Aš esu farmerio vai
nai, kunigų bei vienuolių miesto tarv bininkams, dvi- kas. Aš pasižiūriu į dangų
asmenyse. Jie į Lietuvą ga-dešimčiai pilies valdininkų
zinau- Knygos reibeno krikščionybės prieta- ir trisdešimčiai miesto gv- ka,in^°S tlk „tiems’ kūne
rų mokslą, kuriam smarkiai ventojų buvo nukirstos gal- ?alvob netun.
priešinosi musų seneliai, tu- vos: kiti buvo pakarti.
L vdso tenka pasidžiaug-,
Atvykdamas į San Francisco konferenciją. Japonijos
rėję savo tautinę, lietuvišką' Lenkai kunigai šitiems ti. kad daug gavau labai
premjeras šigeru Jošida padėjo vainiką Honolulu mieste
'religiją.
1
mozūrams atminti pasta- gražių ir malonių atsiliepi-'
kritusiems Amerikos kareiviams per karą su japonais.
Didžiajam kunigaikščiui tė tris kryžius, kaip atminikai knygos pradėjo.
į Algirdui viešpataujant, su mą pergalės, kurioje daug lankyti prenumeratorius,
daugybe kitų krikščioniškų j lietuvių kraujo buvo pralie- Viso buvo gauta 558 pre- Ig. Malinauskui, B. T. Dir- praeities, prašyčiau rašyti
. bastūnų, atsikraustė į Vii-ta. Istorijos nežinantiems i numeratos ir už jas surink meikiui, A. Valavičiui, V. man tuo pačiu Gabijos adValaičiui, J. Krasinskui iš resu.
siu iš Mozurijos (Lenkijos) religiniams žmonėms gal ir -a $2,144.90.
i broliai minoritai, kitaip va- brangus tie dominuoją ant Vokietijoje užsiprenume- Worcester, Mass., ypatinga Gabijos malonus savinin’kas p. Sodaitis yra prityręs
dinami pranciškonais, kurių'kalno balti kryžiai, bet są-įravusieji sumokėjo papildo- padėka.
musų seneliai iš tolo kratėsi moningam lietuviui patrioprenumeratos mokes- Negalėdamas toliau šito ne tik knygų platintojas,
ir vijo lauk iš savo namų. Itui jie byloja apie atėjūnų
^55
prenumeratoriai darbo varyti, LIETUVIŲ bet ir jų leidėjas, todėl visi
• Bet tiem Moaurijos misi- įsigalėjimą.
sužlugdžiusį $518.85. Tuo budu per ma- KALBOS VADOVO atsto- susilauks iš ten kuogeriaujonieriams pavyko Vilniuje, ano meto tvirtą ir vieningą no lankas sį kraštą pasiekė vybę perleidžiau GABIJAI, šio patarnavimo.
surasti užtarėją, įtakingą' Lietuvą. Tai—Lietuvos pa- 893 \adovo egzemplioriai Jos adresas toks: Gabija,' Visiems gerbiamiesiems
340 Urrfon Avė., Brooklyn prenumeratoriams, pasiti-0 kodėl tėvas manai,'didiką Goštautį: kuris bu^ivergimo ir sužlugimo žen- ir surinkta $2,662.95.
—Alou, Maike!
Šitoji suma buvo tvirta 11, N. Y. Todėl ateityje įėjusiems mano darbu, irgi
—Seikas, tėve: Kas gir-kad parvažiavus jam Mask- J- F»g
parama, todėl leidykla iš visais LKV reikalais prašy- nuoširdžiai dėkoju,
J. Rindaugas.
iri
von
turėtų
kas
nors
su
juo
?
aują
J
lky
bą.
,
yosUuto
i
turėtų
dėt?
Juozas Audėnas.
tesėjo savo pažadus ir išlei čiau kreiptis į GABIJĄ.
kitų didikų globojami, tie J
atsitikti?
Kas
turėtų
klausimų
dėl
1951.VIII.30.
—Maike, navynų dabar
v . , o
,
mozūrai susisuko Vilniaus Lietuviu Kalbos Va- do knygą. Nors visi finan
netrūksta. Ve, gazietos ra
siniai sunkumai toli gražu
Na, juk Stalinas buvo pilies pašonėje sau saugią
doVO Apyskaita
šo, kad San Francisco mie* jį čionai atsiuntęs, kad su- gūžtą, iš kur galėjo drąsiai
tebėra dar nenugalėti, bet
ŠIŲSEIME ISTORINĘ MEDŽIAGĄ
ste Kerenskio bielagvardei- ardytu San Francisco kon- skleisti prietarus ir skaldyti
—
kai nenuleidžiama rankų ir
LIETUVIŲ KALBOS dirbama, toliau visi sunkucai norėjo užmušti Gromy- ferenciją. arba kad neduo- vieningą lietuviu tautą.
TREMTINIŲ ARCHYVUI
ką. Ar tu neskaitei apie tų jai prieiti prie tolko. Ir 1365 metais Vilniuje pra- VADOVAS buvo pradėtasbus nugalėti,
Išvykimas iš Lietuvos
tai?
pats Gromykas atvažiavęs dėjo siausti kažkokia lim- ruosti Vokietijoj dar 19481 jej buvo pasiekti nors ir Lietuvių Tremtinių Ar-'
_ Netiesa, tėve, kad ji 'gyrėsi, kad ta konferencija pama liga, nuo kurios daug
ruc>sė mūsiškai- tokie rezultatai, tai didelės chyvui tvarkyti ir plėsti

Apie Tris Kryžius Ant
Vilniaus Kalno

kas

užmušti.

Jis nepasibaigs per visą mene- vilniečių ėmė staiga mirti, bininkai,

prof.

F.

r

5kar- padėkos ir pagarbos užsi-! VLIKo Vykdomoji Taryba L Bė^mas i

pa^automobilium^atsimušė si- 0 dabar 3 pasibaigė į Mieste sklido gandai, kad džius, St. Barzdukas ir J. iaraavo muSų periodinė
:troka.
i kelias dienas, vadinasi, tie blroliai minoritai pa-Laurinaitis. Išleisti šią kny-!spauda, kuri dėjo j savo
—Ale aš girdėjau, vaike,‘Gromyko atvežtas planas skleidė nuodų, nuo kurių ir gą.pasiėmė Lietuvių Trem- pusiapius ne tik tai, ką aš
kad tas trokas buvo kerens- nuėjo niekais ir magar^- krinta žmonės, kaip musės, tinių Bendruomenės Centro prisiųsdavau, bet ne kartą
kinių tyčia pastatytas, kad čioras dar toiletas užsišta- šios pavojingos ligos siau-,Konnteta?ir nuo savęs suteikdama
Gromykas užsimuštų.’
’Pavo- Negana to, tu da- timo metu kunigaikščio Al-' t 194^ m- 5ale akdamas ’ rjačių informacijų. Pasi-

1940

paskyrė vadovybę, kuri iš
ži
darhamą : Vo
pasaulyje išblaškytų iietu-;;.™_mas aaroams 1 vo_
...-U ~

IX

vių rinks istorinę medžiagą.1.

m.

,

Visi kviečiami į rinkimo
Įsvezirna> į koncentracitalką. Bendromis jėgomis
stovyklas,
sudarysime didelį archyvą, 4* Bėgimas į užsieni 1944

(apfašakos
O kodėl komunistai tu-Maike, neguBimbai buvo labai nerimavo, kad atėju- ratas. Barbą pradėjau 1949
Ačiū palankiai spaudai, je, ką veikėme, kaip rupi-' brikuose, ūkiuose ir kt.).
retų apie savo šventąjį to- >u p-;knįkuLindeno mieste, nai užtraukė jiems tokią m- pradžioje. Rinkau pats, musų visuomenė buvo pla- nomės Tėvynės atvadavi-, 1 arbai stovyklose,
kias pasakas leisti?
Juk
kag
njkniku nelaimę, tai susirinkusi Vii- paskyriau įvairiose vietose čiai painformuota ir atėjo , mu, kaip jos ilgėjomės ir j Stovyklinis Gyvenimas
turėtų būt sarmata skelbti, sitiko?
niaus miesto taryba įsakė Per penkiasdešimt įgalioti- j pagalbą iš anksto užsipre- kt. Tas archyvas daug bykad Maskvos diplomatą no
misijonieriams iš Vilniaus
*r ėmiausi skelbtis spau- numeruodama Kalbos Va- los ir ateinančioms kartoms I- UNRRA laikai,
rėjo kas nugalabyt.
apie pasaulio lietuvius.
1^- IRO laikai.
—Bimba buvo surengęs į jčsikraustyt. Bet šie atsisa- d°Jedovą.
sQ
i n o-54 i
—Bet didesnė sarmata pikniką netoli nuo Linden, kė savo lizdą (vienuolyną)1 Leidykla buvo numačiusi Todėl negaliu nutylėti ir vISt°7į
rfnStovyk./ vaizdai (kamprisipažinti, tėve, kad tas N. J.; plačiai jį garsino sa- apleisti. Tuomet pradėjo knygą išleisti per 6-8 mėn..!pareiškiu nuoširdžią padė- kimo darbas bus vykdomas
barjaj ei,fe prie maistOj
diplomatas
važiuodamas vo gazietoj ir tą gazietą iš- veikti patvs miesto gyven- bet užtruko apie pusantro ka “Draugui.” “Dirvai,
drabužių dalinimo ir
automobilium, kaip girtas, siuntinėjo visiems lietu- tojai. Jie puolė vienuolv- metų. I ik 1950 m. antro- “Naujienoms,” “Keleiviui,” trim etapais. Daug rusai iš
trėmė
lietuvių
į
Sibirą
ar
kt.).
riams, kad daug publikos ,ną. Vartai buvo išlaužti ir
į troką atsimušė.
Pusėje pasirodė pirmieji “Sandarai” ir “Tėvynei,” Rusijos gilumą 1941 metais
Aš tau pasakysiu, Mai- susirinktų. Na, ir susirin- mjnja pradėjo veržtis į vie- knygos egzemplioriai.
aktyviai mano darbą parė- ir vėliau. Daug išbėgo iš Repatrijacija į Lietuvą
le, kad tam Stalino paslui ko. Susirinko su flagėmis nuolyno vidų ir surado čia1 Nors buvau ne kartą įspė- musiems.
Lietuvos 1940 m. Kitus vo-'
x .. . .
vistiek nesiseka Amerikoj. *r plakatais ir įtaisė tokią
pasislėpusius pranciško- tas. kad reklamuodamas Taip pat dėkoju tiems kiečiai išvežė į Vokietiją
^Patnjacimų komisijų
Jis atsivežė iš Maskvos pla- demonstraciją prie to pikni- nūs. Kiti pabėgo.
knygą galiu susilaukti ne- mano talkininkams-įgalio- darbams arba i koncentra-T ^pkymasib stovyklose.
st
ną, kad užkirst kelią taikai ’-o. kad kas tik atvažiavo, Atrastuosius m o z u r u s malonumų, nes knyga ga- tiniams, surinkusiems ne- cijos stovyklas. Kai 1944 2. “Tėvynės Balso” propa
su Japonija, bet tas jo pla- aj apsisukęs dūmė atgal, ’monės išvilko rinkon ir linti visai neišeiti, aš tačiau mažiau kaip po penkias metais bolševikai veržėsi įJ ganda.
* Q UNRRA propaganda už
nas tuojaus buvo atmestas, riknike buvo tik anie pora viešai nukapojo jiems gal- pasitikėjau knygos leidėjų prenumeratas, būtent: V. Lietuvą antru kartu, didžio-,
Aš girdėjau, kad supykęs u inų žmonių su visais ren- vas.
nusistatymui ir gerai paži- Rasteniui. A. Rimkui, A. sios lietuvių minios leidosi
grįžimą.
Gromvkas sukišo tą peiperį "ėjais ir Bimbos komite- Paskui minia leidosi vytis riojau tuos žmones, kurie Leonui. A. Paįaujvtei, V. į Vakarus. Tai vadinami,4 Prievartos grąžinimai.
į toiletą.
ra’s- Nebuvo kam nei ko- pabėgusių misijonieriu ir šitą darbą pasiėmė. Todėl Mingelai. Pr. Saladžiui, V.
Pirmiausia ir j
Švietimas ir mokslas
—Aš manau, kad tai munistiškų kilbasų valgyt, pagavo juos Antakalnio nė kiek nesustodamas skel- (inlijauskui, J. Kutrai, Pr. tremtiniai.
bus
renkama istorinė me-j
juokdarių
prasimanymas, 'le' Bimbos pamokslo klau- kalnuose. Tris jų užvilko biau ir reklamavau kalbos Viščini, St. Lušiui, F. Rač- džiaga iš šių tremtinių, nes J L Vaikų darželiai,
tėve.
;ytis, todėl jis ir nekalbėjo. ant kalno viršūnės ir tenai vadovą. Tatai labai pade- kri. A. Arbačiauskienei, A.
Pradžios mokyklos.
—O aš taip nemislinu,.Žodžiu, visą jo biznį vel- pakorė juos ant trijų kry- jo, nes atsirado šimtai tau- S. Trečiokui, J. A. Vainiui, jų gyvenimas dar nenusi-,2stovėjęs ir besikilnojant 3. Gimnazijos.
Maike. Juk ir gazietose bu-in'as nusinešė ant uodegos.
daug istorinės medžiagos 4. Specialinės mokyklos.
vo rašyta, kad Gromyko Bet aš visko dar nežinau,
VARYKLINIS LėTUVAS PAKYLA NI O LAIVO
5. Specialybių kursai.
žūsta.
toiletas užsikimšo.
Sako, Maike, ba man tik trumpai
Daug kartų buvo tremti-J®' Kalbu kursai,
reikėjo net plumberį šaukti, zakristijonas per tilypon?
ersitetas.
nių ir ankstyvesniais lai- p U^RRA Lniversit
—Taip, tėve, laikraš- 3Pie tai pranešė. Aš giydėbais. Iš ankstyvesnių trem 8. Baltic Universitetas.
Čiuose buvo apie tai rašo- au’ kad kitą savaitę Ke
tinių bei jų ainių (arba apie
Spauda
rną; bet tenai buvo pasaky-, lę'yy turės būt platesnė
juos)
bus
renkama
antra
ta, kad ne vienam Gromy- 'T’e tai korespondencija,
1. Tremtinių leisti ar lei
etapu.
kui tokia bėda atsitiko. Vi- —Na, tai palauksime ki
džiami žurnalai.
Trečiuoju etapu bus ren
šuose kambariupse, kuriuos tos savaitės, tėve.
kama istorinė medžiaga ir 2. Metraščiai ar šiaip pro
rusų delegacija buvo ūžė. ....
. .
iš normaliai išvykusių iš
giniai leidiniai.
mus, r e i k a i i n g a s buvo . -°kel- Malk’ Palauk'
Lietuvos
į
pasaulį
laimės
3.
Visokios tremtyje ar
“plumberis.”
ieškoti. Taigi, į šį archyvą
emigracijoje išl e i s t o s
—Na, tai kaip tu, Maike,;
bus sukoncentruota viso pa
knygos ar knygelės.
galėtum tokį biznį išviroITALIJA
saulio
lietuvių istorinė me 4. Sieniniai ir knygos for
zyt? Ar tai reikštų, kad
džiaga.
mato kalendoriai.
ruskiai nemoka toiletų ju- Nori paramos.—Ameri5.
Knvgų leidyklos.
Ateity
istorikai,
remda

2yt?
kon atvyksta Italijos premmiesi šia medžiaga, para 6. Rašvtojų ir žurnalistų
—Galimas daiktas, tėve. jeras Alcide de Gaspari.
nuotraukos, kuriniai ir
šys turiningą pasaulio lietu
—Olrait, Maike, dabar Kadangi Japonija gavo
gyvenimo aprašymai.
vių istoriją.
paimkim šitą Gromyką iš “minkštas” taikos sąlygas,
Kad butų lengviau orienkito galo. Kaip tu rokuoji, tai
Italija nori daugiau
Lietuvos Vadavimas
jtuotis,
ką reikia siųsti, pa
kas su juo atsitiks, kai jis paramos is Amerikos. De
čia parodytas naujausio tipo kovos lėktuvas, varomas usnimi, pakyla nuo laivo denio.
tiekiamas siųstinų dalykų 1. Lietuvos valstybės atstodabar parvažiuos Mask-Gaspari matysis su TrumaJį
stebi
pritūpę
jurininkai.
planas:
J (Pabaiga 7-tam pusi.)
Inu ir Achesonu.
von?
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NAUJI ALT ŽYGIAI JOS REIKALU
DEMOKRATINIO

Į VISUOTINAS TVANAS.

1948 m. gruodžio mėn. 9 dą įjungti j vad. NusikaltiSOCIALIZMO PRADAI
.
. . ,. t
‘ . .
Ar galėjo būti toks tvanas, kad
d. Jungtinių Tautų Organi- mų prieš Taiką ir žmonijos'
Labai populiari ir naudinga šių apsemtų visų žemės rutulį ? Ii k*
dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens ? Kur tas vanzacija vienbalsiai pasisakė Saugumą Kodeksą (Code
Kaina ............................................... 54c duo >’ra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyva.
už priėmimą Genocido.of Offenses against Peace
liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam
DĖL LAISVOS LIETUVOS
šitie klausimai rupi, ' teperskaito
Konvencijos, kurios tikslas and Security of Mankind).
LSDP Užsienių Organizacijos raš- i knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tvayra užkirsti kelią masiniam! XT
T
Kaina
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol-! nas
žmonių naikinimui, numa-! ,Nore
Tautos
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina.. 25c'
KURGI VISA TAI NYKSTA?
tant ir atsakomybę už tokį atmet« ^vLet«
•
Kur nvkst* visi tie lobiai, kuriuoa
TIKRA TEISYBĖ APIE
žmonės kuria per amžius? Sį intri
nusikaltimų. Si Konvenci- ,r P!?em® GenoeidoKon^
SOVIETŲ RISUĄ
guojantį politiskai-ekonomišką klauaiškina garsusis Vokietijos soja įsigaliojo kaip tarptauti- ve?cl»; bat Sovietų SąjunArba komunistų diktatūra faktų imą
ialaemokratų teoretikas Kari Kaut
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi sky. Kaina ................................... lOe
nė sutartis š. m. sausio 12 d.lf?" P®Ia»kaus Nusikaltimų
ją. Visiems kyla klausimas kodėl
Rusija nesusiatria su kitomis valsty SOCIALIZMO TEORIJA
Konvenciją yra pasirašę iš jI Kodekso projektas buvo
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti
paruoštas
ir
Jungtinėms
Sis veikalas trumpais ir aiškiais
viso 28 ar daugiau valsty
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji faktais
parodo, kaip iki šiol keitėsi
Tautoms
įteiktas.
Jeigu
šis
tvarkosi?
Ar
yra
Rusijoj
laisvė,
ar
bių.
draugijos formos, ir kodėl turės im
yra
demokratija,
kokie
darbininkų
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 2Se
Amerikos delegacija nuostatas kada nors virstų
pragyventi ? Dabar rusai sako kad NIHILISTAI
tarptautiniu
įstatymu,
kaip
1
Jungtinėse Tautose parodė
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.
Tragedija trijuose aktuose. Veika
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas las perstato nužudymą caro Alek
daugiausia iniciatyvos Ge tarptautinis nusikaltėlis ga
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa sandro II. Labai pulkpė ir nesun
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko kiai scenoj perstatomas veikalas. M
nocido Konvenciją reda lėtų būti pakaltintas bet
kia Lietuvos atejtis gali būti? Atsa vfeo reikalaujamos 28 ypatos.
25e
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
guojant ir priimant. Tačiau koks Amerikos valdžios at
ti nusipirkęs naujai išleistų knygą
Amerika, kuri visuomet stovas, kuris pareikštų nuo
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
proklamavo ir aktingai sto monę apie reikalą remti re
KRISTAUS VIETININKAS?
Atsiminimai ir Minty*,
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
jo už žmoniškumo princi zistencinius judėjimus už
drąsiai kritikuoja Romos . Kataliką
“
Geležinės
Uždangos,
”
ne

šitie
lavonai
iš
nuskendusio
žvejų
laivo
buvo
išvežti
i
krantą
ir
sudėti
į
garažą.
Ne

parašė
buvęs
Lietuvos
prizedentas
pus, iki šiol Genocido Kon
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
Dr. Kazys Grinius.
laimė įvyko pereitą savaitę ties Montauk Point, L. I.
kad jis nėra joks Kristaus vie
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, rodo,
vencijos dar nėra ratifika kalbant jau apie įstaigas ir
kurioje buvęs Lietuvos prezidentas tininkas. 224 pusi. Kaj pa .... $1.2$
organizacijas,
dirbančias
vusi.
Konvencija tebėra
rašo apie lietuvių tautinį atbudimų, KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
Senato Užsienio Santykių pavergtų tautų išlaisvini Turėdamas visa tai gal
pasakoja daug linksmų ir įdomių GARBINO SENOVĖJE?
mui.
Kitas
pasiūlyto
Ko

voje, ALT Vykdomasis Ko
i nuotykių iš savo patyrimų. Tą knyVisokiuose kraštuose žmonės gar
Komitete, iš kur normaliai
, ga visi lietuviai turėtų perskaityti. bino įvairius dievus. Dievų garbini
dekso
nuostatas
pastatytų
mitetas
nutarė
imtis
naujų
turėtų eiti į Senatą galuti
Kama .......................................... $2.00 mas keitėsi. Kodėl ? . Ko kius ■ dievus
SENSAS ir NONSENSAS
į
pavojų
Amerikos
karinį
garbino musų bočiai! I
tiny
žygių,
iš
vienos
pusės,
niam balsavimui.
Rašo Prof. ALIJOŠIUS SKURLUPADSKIS
DELKO REIKIA ŽMOGUI
čias jie buvo įsteigę?
noi
pasiruošimą,
nes
numato
stengdamasis paveikti sena-'
priėjo krikščionybės gadynę? Vi
Prieš Genocido Konven
I GERT IR VALGYT?
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
tarptautinę
atsakomybę
už
torius,
kad
jie
paskubintų
Neaišku,
ar
Čia
DYK
PHILADELPHIJĄ.
cijos ratifikavimą yra nu
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
Valgyt
ir
gert
reikia
dėl
to,
kad
MANNING’O
PASITIKĖJI- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. mato, 271 puslapio knyga. .. $l.®0
sistatę kai kurie pietinių “nehumaniškus veiksmus,” Genocido Konvencijos rati- Sensas ar Nonsensas
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val SIELOS BALSAI
iš kitos pusės, at-! »«,llae ,
. * i MAS DIEVU VISIŠKAI IšSI- gio
valstijų senatoriai, galvo atliktus sąryšy su pasiruo fikavimą,
žmogus silpsta? Ir delko vienas
,
j
T
1
•
lulas
laikas
atgal
vienas
ratcč
”
Gražios eilės ir dainos, čia yra
maistas duoda daugiau spėkų, kitas sudėtos
bostonietis užri
dami, kad negrų padėtis to šimu “neapsigynimo ka kreipdamas Jungtinių'^
įvairios lietuviškos dainos
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk apie musų
Valstybių Vy-!_®^
?°st°nietls
•
apie šeimyną ir
raus. druskos ir kitų panašių daly apie darbą. tautą,
se valstijose gali virsti tarp rui.” Niekas nėra apibrė Amerikos
riausybės
ir
Jungtinių
Tau-1
žin
^
tįmuL'ul
kb
Nonsen«.
knyga palinksmiaa
žęs,
ką
reiškia
“
neapsigy

kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si- jūsų laisvas Toji
nuo darbo valandas. Di
tautiniu klausimu, Konven
I tuos klausimus suprasi tiktai iš šios delio formato,
223 puslapių knyga,
nimo
karas,
”
nes
kiekvie

i
knygutės.
Parašė
Dr.
G-mus.
Jos
ciją pritaikius. Tačiau as
kurioje yra daug visokių eilių ir aat*
plstang'as
’
apbnkiniais^keNeSenai
™
name
Chica?
kaina
tik
.....................................
16c
nų. Kaina ................................... |1J9
mens ar kelių asmenų nu- nas besiginkluojąs kraštas
paprastai skelbia ruošiąsis liais pakenkti Genocido viena tų knygų buvo Dean gos lietuvių dienraštyje til- KUNIGŲ CELIBATAS
SAPNININKAS
linčiavimas negali būti lai
Fanar
’
o
veikalas
“
Ieškanp
O
žinutė
su
tokia
antrašte:
Lietuviškas Sapnininkas
apsigynimui.
Ši knygelė parodo, kodėl Romoa su Didysis
komas genocidiniu nusikal Amerikos Lietuvių Tary Konvencijai pačiose Jungti tieji Dievo,” o kita—kardi- “Kazlauskai Ištekino Duk- popiežiaus
Salemono galva. Išaiškinti visokia
kunigai nesipaciuoja. Čia sapnai
visokiais atsitikimais. Vir*
išaiškinta visa jų bepatystės istori
timu pagal Genocido Kon ba yra dėjusi daug pastan nėse Tautose.
nolo Manning’o “Pasitikėji- teri.”
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš 300 puslapių knyga. Kaina .. f 1.00
venciją, kuri aiškiai apibrė
Šią knygą turėtų
Iki šiol žmonės tekindavo kuos nupuolimas.
gų, kad Lietuvos reikalui Tuo reikalu ALT Vykdo mas Dievu.’
kiekvienas vyras, tėvas JUOZAS STALINAS
žia genocido sąvoką: tai nepaprastai svarbi Genoci masis Komitetas pravedė žinių trokštąs žmogelis kirvius ir panašius dalykus, perskaityti
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų
ir iny«mww»
mylimosios ne pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
•
•
.
i
-ii
•
. i •
•ii
moterys, udukterys
uk ve r y s n
veiksmai, kuriais siekiama
įgijo valdžią ir pašalino savo budo Konvencija butų ratifi plačią laiškų akciją. Buvo apzujo visus Bostono kny- o dabar jau tekina ir dūk- papultų į tokią kunigų globą. Pam- jis
vusius draugus. Labai įdomi knyga.
sunaikinti tautinę, etninę,
Rot
rjiįcjmflp
IciH
tovic
i
šė
kun.
Geo.
Townsend
Fox,
D.
_
IL,
kuota. Asmeniškais kontak paruošta apie 2,700 indivi
. Kan tęi L ,
! sulietuvino Ferdinand de Samogitia. Kaina. ...................................
rasinę ar religinę žmonių tais, memorandumais, laiš dualinių laiškų, kurie buvo gjfiiuo,
tokių tenai nėra. Vieno
Kas sakė, kad Chicaga į Kaina
KODĖL AŠ NkTIKIU
grupę.
ŽEMAITĖS RAŠTAI
kais ir rezoliucijomis ALT išdalinti ALT skyriams ir knygyno vedėjas betgi suti- ne progresuoja?
l DIEVĄ?
Kiti Genocido' Konvenci Centro ir skyrių stengtasi kitoms su ALT bendradar ko jų paieškoti kitur. PaLaisvamanis čia pasako, kodėl jis
e
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie negali
tikėti. Pilna argumentų, ko
jos oponentai prisibijo, kad paveikti Amerikos Vyriau biaujančioms
ns
žymiausių
lietuvių
rašytojų
?
Ar
organizaci ėmęs pinigais knygų kainą
rių nesumuš joks jėzuitas...........20e
žinote,
kad
ji
buvo
paprasta
kai
konvencija gali iššaukti sybę ir Senatą, kad jie pa joms bei asmenims visoje ir paprašęs klientą sugrįžti i Aiškumo dėlei
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, LIETUVIŲ KALBOS
ūkyje ir augino vaikus, kaip
konfliktą su krašto įstaty remtų Konvencijos ratifi Amerikoje. Iš kai kurių už penkių dienų, dar paaiš-l ..Kekivvje - Motcru skvJ gyveno
ffi.nčS’*ir milionai kitų moterų. GRAMATIKA
mais. Argumentai Ameri kavimą. Kai Senato sub- senatorių jau patirta, kad kino, kad. gal, tas knygas!.
*,°2“"L“*,;« r____ _ ėmė apysakas rašyti.
Pritaikyta Amerikos lietuviama.
rimtai ; Jos“ apysakos yra tikras gyvenimas, Daug
kas iš lietuviško jaunimo »»ri
kos Advokatų Sąjungos komitetas darė viešus ap jie yra gavę daug tokių gausiąs New
Yorke,
pridė
!
nu
^
e
’
„cw xvin.c, pi hjc- i narjl5vtaQ cfrnin«ini« kuria i k“1 tuksUnčiai žmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kali**,
in- “Persiuntimo Ušac tam iPaias5las’ StiaipsniS, huną- žemaite pastebėjo daug dalykų ku- o senimas irgi dažnai nori paritint
(American Bar Associa- klausinėjimus genocido laišku.
jo.
Fersiuntimo lesąs tamjtikinančiai jrodoma,
kiti
F
*><« savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
tion), kuri principe nėra klausimu, ALT pasirūpino,
sprašė. Žemaitė yra daug raštų pa mą. šita gramatika yra tinkama vi
sta pats turėsi
sumokėti.
!,
•,
-,.
.
■,
Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke siems, kas nori gerai lietuvių kal
.. ,,................ .. kad siu dienu moterys dau- rašiusi
priešinga Genocido Kon kad butų išgirstas jos atsto Mums, lietuviams, nepa Vos spėjus
leivis” parduoda jos raštus parašy- bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
klientui
išeiti
į .
, .
■ ■
~
J
giau nauooja svaiginamų
_
_ tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi Kaina tik ...................................$1_M
vencijos ratifikavimui, bet vas. ALT įgaliotinis, In- prastai svarbu, kad Genoci laukan, H knvgyno
vedėja
.,
mnčiiitpą
pasaulinio karo. Tuo...
J . gėrimu, negu jy iuutiuic< laike
se ra§tuose jj gražiai aprašo, gra TAVO KELIAS I
daro jai formalių priekaiš formacijos Centro direkto do Konvencija dar šioje rašo laišką
savo draugui senovėje,
*
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu SOCIALIZMĄ,
žinoma, jeigu kas sų
tų, nustojo svarumo, kadan rius Kostas R. Jurgėla,' Kongreso sesijoje butų ra New Yorke, taipgi knygyno
gyvenimo būdą ir musų papro
parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
gi š. m. gegužės 28 d. Tarp 1950 m. vasario 9 d. kalbė tifikuota. Parama jai turi savininkui, kuris net spau joms fundija.
sios rašytojos parašu, taipgi paveik kus socializmo aiškinimas.
tautinis Tribunolas išaiški jo viešame subkomiteto po eiti iš visuomenės. Todėl doj skelbdavosi, kad pas ji
prieglaudų, kurias Že
Dabar beliko išaiškinti, slai vaikų
prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
no, jog kiekviena Konven sėdyje ir įteikė rūpestingai prašome organizacijas ir galima gauti bet kokią kny kodėl moterys daug geria, maitė
las Žemaitės kartu su Andrium Bu PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?
ir Al. Bulotiene. Balotus žiau
ciją pasirašanti valstybė paruoštą pranešimą, parem pavienius asmenis ne tik gą, kokią tik Amerikos pre o mažai fundija. Iš kokio lota
Labai įdomus senovės filosofų dariai nužudė vokiečiai laike šito ka
apie žemės išvaizdą. Pagal
gali prie ratifikacijos doku tą faktais ir dokumentais, pačius rašyti savo valstijos sai yra pagaminę, ir prašo šimto moterų, kurias aš pa- ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, leidimai
su garsiais raštais ir retais paveika- daugelį autorių parašė Iksas. Antra
mento prijungti savo rezer apie Sovietų vykdomą Lie senatoriams, bet ir raginti atsiųsti jam jau minėtus žįstu, žinau ne daugiau lais. Kaina .................................. 60c knygutės dalis yra: “Išvirkščias Ma
lis las, arba Kaip Atsirado Kaitom.**
vacijas.
i tuvos žmonių žudymą. Tai kitus, ypačiai amerikiečius veikalus.
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... lOe
dviejų, kurios fundo reika- ANGLIšKAl-LIETUVISKAS
ir jų organizacijas. Netru- . Uš poros dienų bostoniš- ie vyrams neapsileidžia. Ki- ŽODYNAS
Didžiausią opoziciją Ge
SO( IALDEMOKRATUA IR
nocido Konvencijos ratifi buvo bene įspūdingiausias -gali iSiX kis knygyno .vedėjas gauna tos visos nei žiūrėt nenori' Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas BOIAEVIZMAS
genocido re,kalu Išlyti atostogų, todėl svarbu
.
, .
i
•
a
aT kitas žodis lietuviškai vadinasi.
kavimui sudaro Sovietų Są Įwdųimas
naujesniomto
nuo savo draugo iš New 1 tOKlUS VYTUS, kuny tusti Mes kasdien srirdime daug angliški; Pagal K.tuo Kautsky
tame subkomitete.
klausimu
papildyta
veikti
nedelsiant.
junga ir grupė, kuri remia
TLaUKiame
mikiamp naiiini
dažn,ai nežinome,
kaip knygutė.
KLeniai.
naujo, žodžių’j,ebetpetuviskai
vadinasi. Tam
Kaina.............................. 20e
Yorko sekamą atsakymą te kišpniai
Nors
tuo
tarpu
Genocido
vad. Tarptautinę Žmogaus
straipsnio
Moterų Skyriuje,
i reikaŲui yr.a,reikalin(ras/pra2.
legrama :
ALT Sekretoriatas.
1
** i nas. Taipcri kas turi giminių Europo TABAKAS
Teisių Sutartį (Internation Konvencija įsigaliojo kaip Chicago,
__ jiems rpagelbėti angliškai
Kaip jis žmonėms kenkia.
je _
ir nori
III.,
“NEW YORKE IEŠKANČIŲ
j išmol ti, tai geriausiai jiems pasi-; kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
al Covenant on Human tarptautinė sutartis, bet be 1951 m. rugsėjo mėn. 5 d.
MAIKIO IR TĖVO
tarT«ius pasiųsdamas žodyną.
Tai į daugelį iš gyvenimo patyrimų paraDIEVO NEBELIKO. PABANoficialaus Amerikos prisi
I
kišeninio
dydžio,
400
puslapių
kny' šė K. Stiklelis. Kaina .............. 26c
rigbts).
KRAIČIUI
ga, su ištarimų nurodymais.
$3.90 “Keleivi*,” 636 Broadvray,
1947 m. lapkričio mėn. dėjimo jos reikšmė gali la
Musu laikraščio skaitytojai, SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
So. Boston 27, Mas*.
20 d. Sovietų delegacija bai sumažėti. Be to, Ame
atnaujindami prenumeratą, ne-) laibai įdomi knygutė šituo svarbiu
rikos
delsimas
ar
atsisakyįteikė Jungtinių Tautų Or
užmiršo Tėvo su Maikiu ir pri- k,ausimu
- J’-tnržt’ir P^^
’Į^i Pa
vienas katalikas
socialistas.
Remlcit biznierius, kurie
ganizacijai rezoliuciją, ku mas ją ratifikuoti gali neisiuntė jiems dovanų, būtent: rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-! . ... .
nas.
Kaina
..................................
10c
skelbiasi
Keleivyje.
rioje pasisakyta prieš reika- giamai paveikti kitus iki
V. Januskis iš Clevelando—
lą turėti atskirą Genocido šiol Konvenciją neiatifika$2.00.
Konvenciją ir siūlė genoci- vusius kraštus.
Po $1.50 prisiuntė: A. Gaidu
žiniomis

Angliškai • Lietuviškai Žodyną*
Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z,
parankaus 4” x BVs formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

KELEIVIS
636 Broadtray,
So. Boston 27, Mas^

15 MYLIŲ AUKSTUMON

čia matosi Amerikos laivy
no rakietinis lėktvvas ir la
kūnas Bill Bridgeman. ku
ris iškilo tuo lėktuvu 13
myliy aukštyn.
Lėktuvas
lekia 1,300 mylię j valandą.
Gal rusai tuoj paskelbs,
kad tai ju išradimas?

kas iš Chicagos ir S. Grigaitis
iš Avoca. Pa.
Po $1.00 prisiuntė:
Paul Gakus iš Philadelphijos,
P. Miliauskas iš Worcesterio, F.
Milickis iš Watreburio ir J. La
šas iš Michigan City. Ind.
Po 50 centų prisiuntė:
Mrs. M. White iš Thomaston,
Conn.,
Ig. Malinauskas iš
Greenport. L. I., N. Y., Mrs. 0.)
I.aurinčikienė iš Yonkers, N.
Y.. A. Stonys iš Brockton,
Mass., ir M. Šalčius iš Manchester. Conn.
Ačiū visiems.

Boston & Maine gelžke■ lis sakosi per 6 mėnesius
turėjęs $8,692,422 nuosto
lių. todėl prašo, kad valdžia
leistų pakelti bilietų kainą
66 nuošimčiais.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—
O BIZNIO KORČIUKIŲ

SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
-^PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

Puslapis šeštai
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Leisti Vaikus į Aukštesnį Mokslą?

Moterų Skyrius

Atvykdami
Amerikon apie elektrą, apie metalus,
mes tikėjomės rasti geresni• I apie knygvedybą ir tt. Tie
i gyvenimą. Dabar daugelis' dalykai būtinai reikalingi
iš mus jau susilaukėm ir kiekvienam, kas tik nori suį vaikų, ir jau turim rūpintis įsikurti geresnį gyvenimą.
apie jų ateiti, kad jiems Tačiau visa tai daug pri
butų lengviau gyventi negu klauso nuo paties vaiko.
mums buvo. Ypatingai mo Tėvai turi atsižiūrėti į jo
tinos rūpinasi savo vaikų Ii-, palinkimus. Jeigu vaikas
kimu. Bet nelengva lietuvei nori mokintis, jį verta momotinai tokius klausimus'kinti. Bet jeigu vaikas ne
tinkamai išspręsti, kuomet turi prie mokslo patraukiAr reikia viengungiam'to, kad žmona neišleistų jo
ji pati nėra jokių mokslų mo ir tik laukia tos dienos,
vesti, yra svarbus klausi- pinigų, todėl patys lenda
ėjusi ir šios šalies gyvenimą kada nebereikės mokyklon
mas. Ypač lietuvių tarpe prie svetimų žmonų arba
nelabai pažįsta. Teisybė, eiti, tai jau tuomet neuzsiyra daug senbernių, ir aš prie šeimininkės. Yra daug
vaikams
mokslo
įsigyti moka jį prievarta mokslin
manau, kad jiems tas klau-'senbernių, kurie išardė laiAmerikoje nesunku. Iki ko ti, nes iš to vistiek niekas
simas yra įdomus. Aš esu'mingas šeimas, bet jie to
legijos ar universiteto čia neišeis. Tokiam atsitikime
įsitikinusi, kad ne moterų nenori pripažinti.
Tokie
'mokslas nemokamas. Vai geriau bus jį atiduoti į ko
kaltė, jei daug vyrų lieka senberniai sako, kad šių
kas gali eiti 8 metus pra kią nors dirbtuvę amato
nevedę, nes yra daug nete- dienų moterys yra ištvirkuGal būdamas
džios mokyklon ir paskui mokintis.
kėjusių merginų, kurios sios, todėl ir vesti nenori,
dar 4 metus vidurinėn mo- amatininku jis pasidarys
mielu noru ištekėtų už šen- 0 jei jie lenda prie vedukyklon (high schoolėn) vi- geresnį pragyvenimą, negu
bernių, jei tik jie tartų mei-1 sios šeimininkės, tai, paga
Lietuvių daina sako: “Vieno vyro negana, ne . . .” Taip sako ir šita Hollywoodo
sai nemokamai. Daugelis1 galėtų padaryt būdamas
lės žodį.
liau, tas nieko blogo, nes
žvaigždė, Rita Hayworth. Ji nesenai dar ištekėjo už kunigaikščio Aly Chano (deši
lietuvių stengiasi leisti savo daktaru ar advokatu,
Mano manymu, vyrai, ku-jie, senberniai, yra nevedę
nėj). o dabar jau nuskrido į N evadą divorso ieškoti. Paskui galės tekėti už kito, pas
vaikus ir i aukštesnes mo- Daugelis tėvų mokina sa
rie visą gyvenimą pralei- ir todėl gali daryli ką nokui už trečio ir tt.
kyklas—kolegijas, universi vo vaikus dailės meno—
džia viengungiais, nėra pa- ri. . . .
tetus.
dainos, šokių ir tt. Mokėti
tyrę tikro žmoniško gyveni-( Jei senberniai apsiveda, kj05 “laisvės” ir nenorėtų siųsdavo peticijas moterų ŠIŲ DIENU MERGELĖM
Bet kai kas kelia klausi tuos dalykus, ypač mergai
mo ir pilnos laimės. Žmo- tai dažnai jų gyvenimas nė- ;paversti savo namų į tvar- organizacijom,
priminda
mą, ar išmintinga leisti vai tėms, yra labai gražu. Tama, su ta nuomone vien-ra laimingas, nes jie per-i^. Tuomet vyras skųstųsi, mos Lietuvos reikalą.
Gaila man tavęs, mergele:
ką Į aukštesnį mokslą, kuo-čiau reikia žinoti, kad retai
Rungiai nesutinka. Kai su daug pripratę prie -‘vien- kįd jis neteko ..]aigvės;. i Kaį g Vokietijos didžiu- Unkiai plal<a ,au širdelė'
met tėvai neturi pakanka- kas’ iš muzikos gali pasidajais pasikalbi ir paklausi, gungiškų papročių. Stat.s- negali daryti
nori; Jam, ma tremtiniu
<kėI§ j kj. darėte burnoj rūksta
mai išteklių, arba kuomet ryti pragyvenimą,
dei ko jie nevedę jie tuoj tika sako, kad jei vyras ve- visą gy,.enira? išgyvenus lus kraštus, Amerikon’ at- bet *"*’*'
daug k° tri,k- turi išleisti tam visas savo Tėvai dažnai padaro klaipila kaip žirnius atsakymų: da sulaukęs 40-45 metų am- betvarkėj, sunku butų pri- vyko Pabalios Motera Tasutaupas ir nieko nepasilik- dą norėdami sekti kitus.
Nevedem dėl to, kad ne-ziaus, tai jam nėra daug prasti prie tvarkos. Nevel-rybos atstovės estė Mali Suknes kas savaite perki.
Matydami savo kaimynys
norėjom sau amžiną jungą vilties turėti gražų seimy- tui ir priežodis sako: “Bi- Jurma ir energinga lietu- naujom madom kasdien sergi: ti senatvei?
Šituo klausimu yra prira tėje pasekmingą daktarą
ant sprando
Ko niską gyvenimą. Mat. sun- jok senbernio daugiau negu vaite Ligija Dirkienė. Ame- reikia dažu dėl plikučiu,*
šyta daug knygų ir vistiek ar kitokį profesionalą, jie
mums dabar trūksta? Ogi ku vedus užmiršti yiengun- vilko/, nes žmOnės yra pa-^koje jJs greitai surado reikia kremo dėl rankučių
jis dar nėra iki šiol išrištas. nusistato ir savo sūnų leisti
nieko! Valgom ką nonm, giską “laisvę. Kai žmona tvrę, kad senbernius sunku:kontaktą su General Fed-'
Sunku mat nustatyti tokią tokion profesijom Bet gal
miegam kiek norim, parei- nori vyrą pataisyti ir atpra- -perauklėti.” Žinoma, pa- eration of Women’s Club* Gaila man tavęs- ^rgele,
taisyklę, kuri tiktų kiekvie vaiko budui toks užsiėmi
nam namo kada nonm, pi- tinti nuo viengungiškų įpro- įtaiko išimčių. Yra vyrų, Kai peniai Xew Yorke ivv- kad skauda tava širde,ėnai šeimvnai ir kiekvienam mas visai netiks. Tėvai ge
nigus praleidžiam kaip no-, čių, tai namuose prasideda kurie ir vėlai Vedę, susiku- ko to* federacijos *uvažia- Clgaretės dumus trauki
riausia padarys, jei pasitars
jaunuoliui.
rim, ir jokia moteris mums pragaras.
Tuomet vyras ria gl.ažų ir tvarkingą gyve- vimas^ kuriame dalvvavo ’r ate’t,es
kuki * *
su savo vaikais, kuo jie no
galvos nekvarsina ir nenu- skundžiasi.^ . Apsnedziau, nįmą, £Utaupo pinigų, pri- moterų atstovės iš įvairiau-Nori vyrą gaut turtingą,
Kiekviena šeimyna yra rėtų buti. Didesniuose mie
rodmeja, kaip ką tunm da- kaip koks žioplys, o daoai pranta prie tvarkos ir nebe-^iu pasaulio kraštų, lietu- pamokytą ir protinga.
atskira situacija ir ji turi stuose paprastai ir mokyklų
udj netektosios “laisvės.” ve*s moteris atstovavo Ligi- gražų “karą” kad turėtu
ramybės neduoda. jj
ryti.
~7+’ Tlk gyvenk ,r norek! žmona ramybes
liudi
savotiškai orientuotis. Ben departamentai turi tokių
viską,
kas man
A c.
linkėčiau visiem šen-lia Dirkienė, Suvažiavimo ir karštai tave mylėtų . .
drai pripažinta, kad apšvie- patarėjų, kurie duoda pata
Gal tokiems pasakymams I_ZI €il4ViZL.lC*t”
bėrajam vesti, bet, susimil-pTOga ji'angliškai kalbėjo Pati j ? ^j ri
ir yra šiek tiek pagrindo, P3^?^3
ta yra reikalinga kiekvie= rimų, kuri specialybė ku
radija
Lie. ar
damj, veskite ....
sau
_
nam. Amerikoje kiekvie riam jaunuoliui geriau tin
bet mes truputį pasvarsty Žinoma, pasitaiko mote--la™
rų,
kurios
jau
perdaug
v
y-moteris,
nežiūrėkite
į
jau
nas jaunuolis turėtų baigti ka. Tegul vaikas ar mer
kim, koks iš tikrųjų yra sentuvos okupantų siaurumus Esi lyg kamuolys durnu,
nis “tvarko”; bet dažniau- nas mergaites, kurios dvibent
vidurinę mokyklą gaitė paklausia savo moky
bemių gyvenimas ir pasi
ir daromas Lietuvai skriau- pelenais dergi su “ruma.”
žiūrėkim, ar tikrai toks lai-,siai P'rai skundžiasi be pa-.gubai už JUS jaunesnės. To-das. Lietuvių atstovė buvo(high schoolę), nes jeigu jis tojų, ar jie gali tokį patarė
mingas, kaip jie sako? Iš S1™?.0’ «ai tvarkinga ir pa-Įkios mergaitės tiktų jums į jauniausia amžiumi, todėl įtekėjus ką darysi?
vėliau norės gauti valdžios ja nurodyt.
to. kiek man teko stebėti vyzdlng^ zmona norJ 11 “dukteris, bet ne į žmona*. ja vadina “child of conven-Ka,p va,kus tu išmok-vsi'
tarnybą, tai be high schoo—M. M.
jei gražioj tavo galvutėj
senberniu gyvenimą, aš su- ->uos pripratinti prie tvar- Yra juokinga matyti 50-ties tion.”
lės mokslo sunku bus ją
sidariau tokią nuomonę:
!kos; Tokie vyrai nesupran- metų Vyrą su 20_ties metų
Negenai New Yorke ab> vien tik madų vėjai pučia'
gauti. Jeigu jis norės užsi
KAS ČIA DAROS?
1. Aš labai mažai žinau
kad seimymskas gyveni- žmona, o dar juokingiau pabaltijos moterų atstovės?
B. Gurskienė-Kruszims.
dėti koki bizni, ar mokytis Kas čia daros, kas čia daros?—
senberniu, kurie butų susi,^1 ir, pagaliau. klausyti, kaip jis
jog
h Li^ja
;
------------------------kokio amato, tai ir vėl jam Miglos rytmečius užpuolė,
kūrę sau tinkamą gyveni- P™į°lyg “3Štuoniolik-kienė, turėjo pasiterimą su Kinijos komunistų va! tas mokslas bus pravartus. Lapas
lapą kažkur varos,
mą, tvarkingą, jauką ir pa” *
mėtis.
General Federation of Wo- dzia ^įjo iš Kinijos popie- High schoolėj jis jau pra- Liudi siela kaip vienuolė.
vyzdingą. Senberniai dau-.^n^f^ PavvzdžluiVienas garsus rašytojas men’s Clubs pirmininkė ms , atstovu Riberi, nu moks
’ eerai' skaičiuoti, susi<ur norssuPJapia- ra - c„tv’ari-v
Pasak^: “Jei pusamžis Mrs. J. L. YVhitehurst. p0-‘traukdama tuo budu visus pažins su elementarine che- Kas čia daros, kas čia daros?—
giausia gyvena kur
3
< vyi-as pradeda girtis, jog jis litiniame Amerikos gyveni- santykius su Vatikanu.
rnija, fizika, Įgys supratimą Miškas pilnas aukso gijų.
“ant burdo” ir varvrina seilę,;
Gaubia dangų žiemos skaros,
tvarkinga
viengungio kambarį,
i :anx;as; iabaj ia.unas. tai žiat™
t
t
■-------------------------------------------------------- —
žiūrėdami j savo tvarkingą
^a^3rl’
jaučiasi iabai jaunas, tai ži-j me Mrs> j L. Whitehurst
Liudi siela be aidijų. . . .
išgelbėti žvvavtojai
ir malonią šeimininkę.
“es nale^bėti na n°kit’ kad jis Pradėj° sen‘ yra plačiai žinoma. Ji taip;
9
pa
. Amerikos Rrašto
Kas čia daros, kas čia daros?—
2. Labai mažai
mažai vra
yra šenšen Prase man^s Page*tet
.
.
bernių, kurie susitaupytų
namuose trarką
Rausta pievos, dirvos juodos,
Jei vyras yra apie 50 me- gynybos vyriausią komite-j

Ar Reikia Viengungiam
Vyiram Vesti?

Miršta gėlės, gražios, geros,
Liudi siela be paguodos. . . .

pinigu senatvei. Savo uz-> , |
.
lova
pilna !tų amziaus’ tai Jis £ali vesti tą ir bendradarbiauja su
darbi jie dažniausia pralei-, “m 1 3rK^
1
“ žmoną nuo 35 metų am- generolais Marshall ir Clay.
džia' besvetimoteriaudami: Pelenl^
tabako (mat,

arba su jaunom panelėm!*™?!?
P??1!?*; kelių
beieškodami “good time.” įkaičių laikrascai, jau suI....... . „.„„is/
k,! nania-'P'y*?
lr laba' nuvalkioti,
Jaunos
panelės, kai
pama
pakišti
po pogalve. Purvi
to, kad senberniai nieko
rimto nemano, tik nori ma nos kojinės išmėtytos ant
loniai laiką praleisti, nesi krėslų. Nešvarus baltiniai
gaili jų pinigų—eina j sumaišyti su švariais. Benbrangius teatrus ir restora1 drai, kambarys darė liūdną
nus, kur per vieną vakarą įspūdį. Štai tau ir senber
galima išleisti daugiau, ne nio laisvė! Aišku, kad jei
gu uždirbti per savaitę.- To toks vyras vestų, tai tvar
dėl senberniai, bevedžioda- kinga žmona nepakęstų tomi jaunas paneles, dažnai
ALABAMOS GRAŽUOLĖ
yra “broke” ir apie pinigų
taupymą senatvei nebėra
nė kalbos. Kai kurios pa
nelės, žinodamos, kad sen
berniai mėgsta pasirodyti
su jaunom merginom, tik ir
taikstosi susipažinti su sen
berniais ir jų pinigais turė
ti sau “good time.”
3. Kai kurie senberniai,
pradėję taupyti, pasidaro
liguistai šykštus. Mat, ne
turėdami gyvenime pras-!
mės, neturėdami žmogau*,

dėl kurio jie norėtų dirbti
ir gyventi, jie gjrvenimo tik
slu padaro pinigą. Todėl
vaikšto apiplyšę, nedavalgę, kad tik turėt daugiau
pinigų. O kai susitaupo
šiek tiek centų, tai bijosi jų;
netekti. Bijo vesti vien dėl[

gjta A lakamos mergaitė,
Jeanne Moody. buvo atsiųsta
I Atlantic City gražuolių

koatestą.

žiaus, bet ne jaunesnę. Jei Kadangi Mrs. Whitehurst
ji negali turėti vaikų, tai yra nusistačiusi prieš komunereiškia, kad ji yra sena. nizmą, tai kiekviena tinkaFiziniai ji gali jaustis kaip ma proga iškelia Rusijos
20 metų. Tuo tarpu su vy- pavergtų tautų reikalus.
rais yra kitaip, ypač su tais, Pasitarimas tarp Pabalti
kurie jaunystėj perdaug iš jos Moterų Tarybos atsto
dykavo. Todėl visiem vien vių ir Mrs. AVhitehurst vyko
gungiam, galvojantiem apie organizaciniais
reikalais.
vedybas, patarčiau nesidai- Per pasitarimą Mrs. Whiteryti į jaunas paneles, nežiū hurst pažadėjo kreiptis Į
rint, kad jūsų širdys ir butų atskirų moteių klubų pir
dar “jaunos.”
mininkes dėl organizavimo
Butų malonu išgirsti kitų pašalpos likusiems Europo
Moterų Skyriaus skaityto je tremtiniams.
J. J.
jų nuomonę šituo klausimu.

Kas čia daros, kas čia daros?—
Aukso lapai žemėn krenta!
Nebebrėkšta aukso žaros.
Liūdi siela skausmą šventą....

P. Vaičiūnas.

GYVIESIEMS
Musų žaizdos kaskart naujos,
Musų dainos kaskart kitos!
širdį gelia.
Sielą kelia.

Tulpės krauju nudažytos,
Puošia musų klaikų kelią.
Ūžkit liepos, gauskit eglės.
Nors pakirstos, nors išvirtę!

Mes kovoti nepasenom.
Nors mums priešas skelbia mir
tį.—
Gauskit eglės,—mes gyvenam!

Ona B. Kubilienė.
Rusų delegacija ir toiletai

Pabaltijos Moterų
Taryba Veikia

Atvykęs Į San Francisco
konferenciją, Gromykas pa
sisamdė savo svitai 72 kam
Vokietijoje, tremtyje, įsi barių rumus už $250 į die
kūrė Pabaltijos Moterų Ta ną. Ir savininkas tuojau
ryba, kuri buvo sudaryta iš turėjo šaukti keletą plumlatvių, esčių ir lietuvių mo berių, nes rusai užkimšo
terų atstovių. Toji Taryba laikraščiais ir skudurais vi
stengėsi užmegsti ryšius su sus toiletus. Mat, prie to
Vakarų Europos ir Ameri kių buržuazijos išmislų jie
kos moterų organizacijo nepapratę ir nežino kaip su
mis ir per jas kelti viešu jais elgtis.
mon
Lietuvai
daromas
skriaudas. Motinos Dienos Laikas užsisakyti “Kelei
proga ir per kitas tarptau vio” kalendorių 1952 me
tiniai švenčiamas šventes tams. Daug informacijų ir
Pabaltijos Moterų Taryba skaitymų. Kaina 50

1

Kazys Binkis.

Moteris laukia 6 kūdikių

Chicagiškis “Herald-Arerican” praneša, kad viena
: nėščia chicagietė nuėjusi
pas daktarą, kuris išprana
šavo, kad šį mėnesį ji turėĮsianti 6 kūdikius. Jos var
das neskelbiamas.

Šitie žmonės buvo išplaukę jūron žuvų gaudyt, bet vietoj
žuvų, teko juos pačius traukti iš juros. Tai vis to nelai
mingo “Pelicano” aukos.

Musų tėvų krašto Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos
' vykdomas Vajus. Paremki,
|tautieti, tad jos darbus!

Puslapis Septintas

KELEIVIS, SO. BOSTON
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KEUMAT1ŠK1 SKAUSMAI
Taip pat daug malonumo
SIŲSKIME ISTORINĘ
Dek&nio
Galinga Mostis, sudaryta
suteikė tas jūsų Maikio su Tė
iš daug skirtingų elementų, turi sa
MEDŽIAGĄ TREMTI
vu pasikalbėjimas, lš to jų pa
vyje galingų šilimų, šildydama ga
lingai, ištarpina ReunuitisKus skausNIŲ ARCHYVUI
sikalbėjimo aš su sunumi gar
I mus, lankų, kojų skaudėjimų ir tir
džiai prisijuokėm. Matyt, kad
pimų, dieglius, šaltį. Daugeliui žmoluių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
tas “staršas generolas” yra že
Nelauk ilgiau, bet tuojau jsigyk
(Iš 4-to pusi.)
maitis, tai butų mano kaimy
DEKEN’S OINTMENT. arba rašy
kite
dirbtuvę. Kaina 2 oz. ųl.OO;
vai ir jų veikla tremties 4 oz. į $2.00.
nas, nes ir aš žemaitė.
Ekstra didelė dėžė—
į Siunčiu jums penkinę ir pra
metu.
16 oz. $540
(41)
DECKEVS PRODUCTS
šau siuntinėti man “Keleivį” 2. VLIKo ir Vykdomosios
P. O. ttOx 666, Newark 1, N. J.
i nuolatos.
Tarybos veikla.
Vieningas Pasaulis
Didžiai jus gerbianti,
3. Tautos fondas.

l

AMERIKOS DELEGATAI

LIŪDNOS ŽINIOS IS VOKIETIJOS
Arba kaip gyvena ir ko laukia pasilikę
tenai tremtiniai

Nors visų tremtinių ir or nemoka rašyti. Bodenteiganizacijų pirmuoju tikslu cho senelių prieglaudoje, iš
buvo ir tebėra iškelti iš Vo emigravus seniūnui, liko vi
kietijos kaip galima dau sa lietuvių grupė, kurios nei
giau lietuvių, bet tikrovė laiškais, nei aplinkraščiais,
yra tokia, kad kuo daugiau nei siuntiniais nebuvo saliišemigruoja, tuo blogiau ,ma pasiekti, nes jų tarpe
pasiliekantiems, nes jiems nebuvo nei vieno raštingo
sunkiau pakelti senelių ir • lietuvio.
ligonių globą.
j Svarbiausias šalpos eleKol lietuvių bendruome-’mentas yra pinigas, ne seni
nė Vokietijoje buvo didės-!rūbai ir ne kokie riebalai
nė, ji pati galėjo geriau,bei kiti maisto produktai,
pasirūpinti savo seneliais, Jeigu reichsmarkėmis gyveiigoniais ir kitais suvargu-; nant buvo gera ir siuntini
Čia matosi Amerikos delegacija Japonijos taikos konfe
rencijai San Franciscoje. Iš kairės i dešinę stovi: sena
siais tautiečiais. Daug yra į gauti, tai tik todėl, kad datorius
A. Smith, valstybės sekretorius Acheson ir John
tokių, kuriais seniau rupi-j IĮ gerybių kiekvienas galėFoster Dalies, kuris parašė taikos sutarčiai projektą.
nosi pati šeima, jos sveikie- davo paversti pinigais. Daji nariai. Vis dažniau pa-!bar siuntinių Įgabenimas,
sitaiko,
kad
sveikieji palieypač
.
....
..
vertingųjų
daiktų,' vargo mokyklų ir 2 vaikų kietijoje jų surinkti nėra
VokTerijojf o^atys^m?- va^^
T°dėl

Mrs. A. Mažeikis.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

4. Rinkliavos, atžymėjimai,
kvitai ir kt.

1.

A. D. Kmtn^livi1.—“Vii
įlies” redaktoriui rašyto lai-1
ško nuorašą gavome ir pa
dėjome i archyvą.
.Lionginui
. .
TLietuvos
• x
■O
Lionginui.
Lie tu
3
žraomų tsnnktąjĮ 1926 metų seimą karininkai išvaikė,
tų pačių metų gruodžio menesi. Šitą smurtą tada lai- \

kykloms išlaikyti reikia tiek talkon viso pasaulio lietu- jie buvo karininkų diktatu-1

Prašalins Karus

Taip sako ir rašo mėnesinis žur
nalas “Lietuvių Naujienos.”
Kaina
i $2-00 metams.
<39)
LIETUVIŲ' NAUJIENOS
'332 N. 6th St., Pki’adelphia 6. Pa.

Politiniai kadmiai
Politinių kalinių (194041 m.) sąrašai, nuotrau
Lietuviškos Knygos
kos ir atsiminimai.
PLB Vokietijos Krašto Valdybos
Červenės dalyvių nuo- leidykloje galima gauti šių lietuvištraukos, sąrašai ir išlikų- lietuvių kalbos vašiųjų
atsiminimai.
!
P°y
ASį *>rof
-1 s-į£džiaBS». ™
tv • •
—, v
I
ir it.,
pusi., jnsta. . . . $4..»0
R
alnn, miškelio
aukų
są- 2. princas
ir elgeta.
nlžas> nuotrankos j, „g.
ju* t™,
čiusiųjų nukankintuosius.3- uP7UK,'&k,,“TE?;V^,';
atsiminimai ir kt.
.$2.00
įrišta
4. ESMAICIO ir kitų autorių.
PraVeniškiu žudynės
vadovėliai.
1»41-1945 m. vokiečių Ir kitų knygų vaikams ir suaugukalėjimuose ir koncent- S^etrukus išeis iš spaudos A. Giedriaus TfiVŲ PASAKOS. Kreipki1 HCijOS Stovyklose buvu- tės j leidyklą (Litauisches Cent ra 1sių politinių kalinių są- komitee, Hanover, Hegelstr 7. CerZ .
. m&ny) ar pas vietos platintojus.
l*asai, nuotraukos, atsi- Platintojams nuolaida. Pareikalavus

gruoja. Jie paliekami vis goniu reikalingas ne bet daug lėšų, kad vien tik Vo- vius.
i ra nepatenkinti, kad neprimažėjančios lietuvių bend- koks maistas, bet šviežias, _________________________ __ ____________________ 'leido jų prie valdžios stalo.
ruomenės globai.
(Gavęs iš užsienio kiaušinio
Plungės Petkui. — AzijaDabar sergantieji lietu- bei pieno miltelių, ar net
siunčiame katalogą.
viai išsklaidyti keturiasde-sviesto, ligonis iš jų neturi
minimai ir kt
ma tokiu vardu dėlto, kad
šimts septyniose ligoninėse. tiesioginės naudos, nes ne
Istorinę
medžiagą prašo-' PAIEŠKOJIMAI
visų pirma ji buvo žinoma
Jų šalpa ir globa rūpinasi gali tų produktų suvartoti.
tik Azijoj; vėliau ji pasie-ma siųsti tiesiog j archyvo Paieškomi trys broliai: Antanas,
tik lietuvių šalpos organiza- Ir ligoninėje gulint reikia
Jonas ir Bladas Vaitkus, išvažiavę iš
kė Europą. Maras nebūti-,būstinę šiuo adresu:
Lietuvos prieš pirmąjį karą.
Kilę
eijų centrai. Lietuvos Rau-tam tikrų dalykų, kurie
iš Šiaulėnų par., Birietiškių kaimo.
nai
reiškia
cholerą.
Maru
Lietuvių
Tremtinių
Archyvas
donojo Kryžiaus kai kur į gaunami tik UŽ pinigus. To- Socialistinio Internacionalo Deklaracija, Priimta 1951 Metais
Tėvų vardai: Stanislovas ir Viktori
lietuviai vadina kiekvieną į 2601 W. Marąuette Road
ja. Prašomi atsiliepti šiuo adresu:
labai veiklus skvriai visai dėl ateities šalpa turi pir
Liepos 2 Dieną Internacionalo Kongrese Frankfurte
Mikolas Waitkus,
Chicago 29. III.
(epidemiją, t. y. smalkiai
72 Richmond St.,
susilikvidavo. Beliko BAL- moje eilėje eiti pinigais, ko
Broekton 36, Mass.
plintančią
ligą.
Pranešimus
(laiškus)
apie
Fas ir naujai Įsteigtas CA iki šiol beveik nebuvo.
(38)
(Tęsinys)
Į 8. Kiekviena diktatūra, kur
Ne.uprantancmm.-AmeRITAS.
Šių organizacijų
Paieškau savo vyro, Igno PavilioSpėjama, kad VokietijoPolitine
J*"* ?“*">
»*■», r,kos Lietuvą Taryba yra
Politinė Uentokrattja
Demokratija
* ma j ?
d
ad- nio, kuris paliko mane jau 22 metai
centruose, kur seniau, kai .
J
.
•
t- •
tautų laisvei ir tuo pačiu pavo-i ,
atgal. Jis yra kilęs iš Balbieriškio
srovių lygybes
pasaulio taikai.. Kiekvienas įdaryta
darbas buvo daug lengves je liks a.000 lietuvių. Is jų 1. Socialistai siekia demokrai parapijos. Kas apie jį žino, ar jis
pats, malonės duoti man žinią šiuo
nis, dirbo dešimt darbuoto tikrai bus nedarbingų ir tinėmis priemonėmis naujos, žmonių išnaudojimas, ar tai principu: kiekviena srovė
Vincas Liulevičius
adresu:
Raidės
Mrs. Marijona Pavilonis,
4322 So. Fairfield Avė.
jų, dabar tedirba vienas ar globos reikalingų 4,500, jei laisvos visuomeninės santvar- prievartos darbuose, ar tai pa- turi lygų balsą.
328 Magnolia Avė.,
BALF
reiškia
Bendrą
Ame-,
ne
daugiau.
Tai
yra
milži__
...
Žeidžiant
pagrindines
žmogaus
Chicago
32.
UI.
ba du. Jeigu kurio ligonio
Elziabeth 1, N. J.
2.
Nėra
socializmo
be
laisteises. ar privačių kapitalistų rikos Lietuvių Fondą.
šeima dar ir liko Vokietijo niškas elgetynas, paliktas
i
ves' Socializmą galima igy- peinu didinimui, arba vardan
APŠTVĖDiMAI
IŠ PLAŪTAŪŠ
je, tai dėl visiško suvargi- gaujelei dar veiklių Vokie- venuinti
——7.----- ~.—.
1
tiktai per demokratiją poiltinėš diktatūros, SUdarO pa=
liekančių
lietuvių
Nauji Leidiniai
mo ir dėlto, kad vokiečių tijoje
o demokratija tiktai per sočia- vojy vjsu |autu materialiniam
PASAULIO
Vedybų tijcslu norėčiau susipažinti
globai.
’lizma gali buti pilnai Įgyven- jr moraliniam gyvenimo lygiui.
globojamas lietuvis ligonis
įnejaunesnį kaip 40 metų vyriškį. Aš
Išemigruoti
tiems
zmo^inta.
j esu našlė, vidutinio ūgio, nešpetna
MINIJANAS, L. Z. Ledėno po
talpinamas Į ligoninę kur
(Bus daugiau)
ginklavimąsi__ Ane- mot€r's- Prašau rašyti rimtai ir
Už
ema.
64
pusi.,
kaina
$1.
Lei-j
nėms
nėra
v
ilties,
nes
ir
3
Demokratija
vra
tautos
nors deliadešimties kilo
...
_*!. t t
® prisiųsti savo atvaizdą. Adresuokit
(38)
lijos
Darbo
Unijų
Kongretaip:
dejas
nepažymėtas.
sveikiems
ja
ubaigiasi
laivaldymasis,
per
pačią
tautą
ir
metrų atstume, visai negali
Gertrūda,
kas išvažiavimui.
Šiomis tautos gerovei. Ji užtikrina: į
“Minijanas,” poeto Įsididele balsų dauguma
2219—53rd St., Kenosha. Wis.
juo pasirupintis..
dienomis
IRO
paskelbė,
(a) kiekvienam jo asmeninės
vaizduotas kraštas, iš kurio nutarė remti valdžios užsiNors tokia padėtis visų
Voduica atkeliavn
brėžtąją
$13,160,000,000
Paieškau moteries arba merginos
kad
—
gyvybės apsaugą nuo sauvališKacidlse
atKena\O
žmones
’
’
eprivedimui. arba už darbininkę,
sunkiausia yra anglų zono
Laiškas iš Floridos
Nuo spalio 1 dienos jau ko valstybės pasikėsinimo;
prie Baltijos juros ir ten ap- sumą ginklavimosi reika-(T«ri būt tinkama prie biznio ir neje, bet dabar tą patį vargą
p»etų.
<3»)
užsidaro registracija dar- (b) politines laisves, kaip an Gerbiamas Redaktoriau!
tigyveno, yra kur tai toli, llams. Be to, Kongresas nu- ?enesnė kaiJ.p T. Maloney,
jaučia ir amerikiečių zono
R.
D.
1,
Box
467,
bams Į Kanadą ii Australi- tai minties, spaudos, mok\ mosi Gyvenant St. Petersburge jo geografija nežinoma, bet tarė remti Šiaurės Atlanto
je.
Turtle Creek, Pa.
ją, ir baigiama dokumen- ir mokymo, organizacijų ir su- man teko ^uti iš
jokubo to krašto iaun„ žmonių’per-'Pakbb kurio tikslas yra apLigonių, ypač senelių tar tacija į Ameriką.
sirinkimų, streiko teisę, tikybi- Maskoliūno jūsų leidžiamojo Ow’enimai karai ir varvai sauga nuo Rusijos.
Paieškau
apsivedimui
merginos
pe, yra nemaža lietuvių ne
arb?: našlės be vaikų, apie 32 metų
Nuo lapkričio 1 dienos nių >siUKinimų laisvę,
,“Keleivio pasiskaityti, ir jis
to dailiai surašyti eilė-!
Išsprogdė banką. NeŽl- amžiaus ir kad turėtų truputį pini
mokančių vokiškai.
Yra nutraukiami transportai Į
tautos atstovybę išrink- man labai patiko. Turtingas ”
1
Aš esu 36 metų amžiaus, nie
nia keno padėta bomba Pa gų.
net tokių, kurie nemoka nei Naująją Zelandiją.
kad nevedęs, sveriu 165 svarus, ne
i4* laisvu, visuotinu, lygiu ir laikraštis ir iš jo galima daug 1 1 '
ir mėgstu gražų gyvenimą.
ryžiuje suardė banką, kur geriu
slaptu balsavimu;
skaityti nei rašyti. Toks li
ko pasiskaityti- Ypač man pa,
•
Prašau atsiųsti savo atvaizdą.
Nuo
gruodžio
1
dienos
Mr. Charles M.,
. .
(d) daugumos vyriausybę, tinka, kad jus turit tokių gaDorchesterio gatvių pa- komunistų. .partija
. laikydagonis ar senelis seniau gy
224 Bay St.. Jersey City. N. J.
nutraukiami
transportai
į
k
ur
i
betgi
saugo
mažumos
teibiu
moterų,
kurios
veda
Motetaisymui
miestas
pasamdė
vo
savo
pinigus.
vendavo didelėje lietuvių
sės;
rų Skyrių: kai kurias jų aš ir dvi kompanijas ir užmokės
bendruomenėje ir nejaus Kanadą ir Australiją.
Žudo žmones.—Bulgari
(e)
visų
piliečių
lygybę
prieš
pažįstu.
joms $48,241.
Nuo
Naujų
Metų
jau
bai

AJARŲ ŠAKNIS
davo sunkumų dėl svetimos
jos
komunistų
teismas
pa

j
Įstatymus
be
skirtumo
gimimo.
Ajarų šaknis gelbsti
kalbos nemokėjimo. Dabar giamas vizų davimas
nuo vidurių nemalimo,
smerkė mirčiai dar tris
Ameriką
ir
kartu
nutraukia1
>
’
ties
’
tikybos,
kalbos
ar
rasės
;
TIRINĖJA
KOMUNISTŲ
KALTINIMUS
gerai veikia ant skil
būna atsitikimų, kad tokie
vio, gydo nuo dieglių,
žmones. Anot komunistų,
neįiiaungi
u
vi«.
iiciuvismi
transportai
Į
Jungtines
i
W skirtingos kalbos gyvenneraštingi ir tik lietuviškai
gelbsti prašalinti
iš
grupėms kultūrinę ekonopasmerktieji
“
šnipinėję
”
pilvo
nereikalingus
mokantieji ligoniai atsidu- j alstybės ir Į Pietų Ameri- miją.
gazus, paerzina ne
Amerikai.
Keliolika kitų
veikliuosius kūno or
ria pavėniui kur tolimoje Iie
.
(gJ nepriklausomų teismų
nuteista kalėjiman.
ganus ir, sakoma, ge
goninėje.
Taigi aPie 5,000 lietuvių gį^emą; niekas negali buti j
rai dėl mažakraujįjMokslininkai
sako,
Šalpos organizacija netu- turės pasilikti nesvetingoj baudžiamas apeinant reguliarikad Ajarų šaknis turi šių mineralų:
Parsiduoda
Kepykla
ri žmogaus, kuris galėtų Vokietijos padangėj.
Tai nį teismą; teisėjai privalo lai
Sulphur, Phosphorus, ir Potasium,
(Bakery)
ir šitie mineralai vra mums visiems
dei to vieno ligonio sugaiš-(liūdnas likimas.
kytis tiktai įstatymų,
Parsiduoda Lithuanian National reikalingi. Gali darytis Ajarų ar
Corporation kepykla, 68 Hoily St, batos ir gerti, bet yra gerai ir
ti dvi dienas kelinoėje ir
V okietijoje pasilikusieji 4. Socialistai visada kovojo
1 Laurence, Mass. Parsiduoda su ie- šiaip Ajaro šmotą kramtyti ir tas
neturi pinigų jo kelionei lietuviai tremtiniai išlaiko
saugojimą žmogaus teisių,
i me, garažių, 3 trokai, mašinerija su seiles nuryti. Ajarų šaknis $2.50
naujausiais pagerinimais, biznis iš svaras. Mažiau perkant, 6 uncijos
apmokėti. Nei laišku, nei šiuo metu 16 įvairių švietidirbtas per 35 metus. Matykit ko- už $1.00.
• mitetą.
Informacijų suteiksim per
laikraščiu to zmogaus napa-mo įstaigų, ^.tarpe Vasa-įgyve^inta visuose krašALEXANDER’S CO.
(laišką.
(37)
Charles Paltanavičius, Pirm.
414 W. Broadway
guosi, nes nemoka skaityti, rio 16 gimnaziją su 90 mo- tuose
174 Va Park SL, Lawre«ce, Mass.
South Boston 27, Mass.
ir apie jį net nesužinosi, nes kinių ir 10 mokytojų, 12 5 Demokratija reikalauja.

|

0*1*

. •

Demokratinio bocianzmotlkJ cholera yra vadina
Principai

Skaitytojų Balsai

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo 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 ėsti vėžys. Momis dienomis buvo pssklidusi žinia,
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė ji nusineš?
Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:
KELEIVIS
uhany,
Ssetk Boston 27,

kad butų daugiau negu viena
partija ir kad opozicijos teisės
butų gerbiamos. Jos betgi parei
ga yra gintis nuo tų. kurie nori
tas teises piktnaudoti ir pačią
demokratiją sugriauti. Gyni
mas politinės demokratijos yra
tautos gyvybinis interesas, jos
išlaikymas yra viena iš sąlygų
įgyvendinti ekonominę ir socia
linę demokratiją.
6. Kapitalistų interesus at
stovaujanti politika negali išvy
styti ir sujungti tautos jėgų.
kurios yra reikalingos totalita
riniams pasikėsinimams atrem
ti ir demokratijai ginti. De
mokratija gali buti ginama tik
tai su pagalba darbininkų, ku
rių likimas neatmezgam ai susi
jęs su demokratijos buvimu ir
išlaikymu.

SUSIVIENIJIMAS UETŲ VIŲ

AMERIKOJE
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
Organizacija Pasaulyje
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
ši nuotrauka parodo Amerikos karininkus apžiūrint vietą,
kur komunistai kaltina amerikiečių orlaivius bombarda
vus p.diauhn konferenciją.
Amerikiečiai atrado, kad
bombos butą numestos, bet ją numetė veikiausia patys

Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti >5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.

komunistai.

Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo >100.00 iki

>5.000.00.

Z-G HERBS

Ligoje pašalpa sąvaitėje >9.00 ir >12.00.

VISUR ŽINOMI VAISTAI, rūpestingai rankom sutaisyti pagal originalius
receptus iš Europos.
Z-G ŽOLIŲ ARBATA Nr. 17, tonikas viduriams reguliuot. Pagyvina su
tingusia sisb mą. Greitas, bet švelnus, saugus ir gelbsti. Kaina $1.12*.
Z-G ŽOLIŲ ARBATA Nr. 2—palengvina arthritį ir reumatą. Tūkstančiai
patenkintų irtotojų. Kaina 1.37*.
Arbata Nr. —ramina nervus. Miegosi be pikų. Kaina $1.37*.
Arbata Nr 78—gelbsti aukšta kraują, išrmdama nereikalingą skystį iš
7. Socialitai skelbia
savo so.
.J1 kraujo ir rs menų. Kaina $1.37*.
lidarumą SU tomis tautomis, rtaNIS ANALGE8IC SALVE—Greita šilima palengvina skausmus rau-

kurios po fašistine ar komunis- męnyse.

Įlne diktotfra kovoja už .avo,
teises.

1

Kaina $1J5.*
™»***

į
„x!ns c0.
2822 Archer Aea^ CMeago 8,
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III.

Dabar vedamas Susivienijimo >0 metų Jubiliejinis Va
jus. (stojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu Ir priraiyk savo šeimos na
rius. Kreipkis paa vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30tfc SU
Nmr York l. N. Y.

J

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vietines Žinios

Šį SEKMADIENI
WORCESTERE MIRĖ ,
LINKSMOJI GEGUŽINE

jonas motiejaitis

Nr. 37, Rugsėjo 12, 1951

J. 4. y. Skautų

Vadovų Sąskridis

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

MUSŲ SKAITYTOJAMS
ANGLIJOJ

Pranešam, kad musų skai
Plačiai Bostone ir už Bos
Juozas
Balčiūnas
iš
Pakarnių
tytojai
Anglijoj gali atnau
Pereitą
sekmadienį
WorLietuvos
Skautų
Brolijos
tono ribų žinoma p. O.
jinti
prenumeratą
“Ke
km.,
Gruzdžių
vals..
Šiaulių
ap.
Ivaškienės tautinių šokių cestere mirė Jonas Motie- JAV rajono vadovų suva- Adolfina Baltrušaitytė iš leivio” atstovą šiuo per
adresu:
grupė šį sekmadienį _____
ruošia*susilaukęs vos 61 me- žiavimas, įvykęs rugsėjo 1
Mr. A. Zamžickas,
Kražių.
amžiaus. V elįonis bu v
ASTRUS BILIUS PRIEŠ Pranešima* apie šeštadieni* savo rudeninį pikniką Ro26 Devonport Rd.,
Jonas
Barauskas
iš
Ramy

ilgametis
muvos parke, Brocktone.
ilgametis. keleivio &kai- ( praėjo gražioje darbingoje galos, Rozalija BarauskienėLondon 12 W.
nę lituanistikos mokyklą
KOMUNIZMĄ
”* “ *ir“ gerai žinomas nuotaikoje. Be kita ko ta- Skerstanaitė ir Marijona Ba
Ponios Ivaškienės tauti *tytojas
Priima naujus užsakymus
nių šokių grupė yra ne kar Worcesterio lietuvių kolo po nustatytos organizacinės rauskaitė, abi iš Pagaidžpilio ir atnaujina prenumeratą.
Numatoma bausmė ir tiems,
nijos veikėjas. Jis buvo gairės veiklai ir išrinktas
Deja, dar nepavyko pa tą linksminusi lietuvius mu kilęs iš Rusliu kaimo, Šiau JAV Rajono Vadeiva— km.. Panevėžio apskr., gyvenę Parduoda “Keleivio” visas
knygas.
“Keleivio” kaina
Rygoje.
kas išnuomuos Komunis tenkinamai susitarti su liet. sų įvairiuose parengimuose,
lių
apskrities.
Palaidotas
skautininkas
Vladas
Pauža
Berta
Jahsohn-Acherbakaitė.
Anglijoj
3
su puse dolerių.
parap. mokykla dėl lietuvių o rudeninėj gegužinėj, sek šį antradienį, 11 rugsėjo. iš Detroito ir pavaduotojas Kazimiera Jazdauskaitė iš “Keleivio” Administracija.
tams salę
kalbos, literatūros, Lietuvos madienį, matysime ne tik Po velionies liko našlė —vyr. skautininkas Vincas Vaiguvos vals., Šiaulių apskr.
šokius, bet ištisą programą
Mykolas Liogė iš Liogių km.,
Massachusetts legislatu- istorijos ir geografijos pa dainų, šokių, deklamacijų Jonė ir dvi seserys Lietuvo Kizlaitis iš Clevelando.
mokų.
Negautas
sutikimas
Andrioniškio
parapijos, Panevė
ron yra įneštas labai aštrus
ir kitokių scenos navatnu- je ir brolis Vincas Worces- Tiek suvažiavime daly žio apskr.
įsileisti
specialisto
lituanis

A. J. NAMAKSY
įstatymo sumanymas prieš
mų.
Programa tęsis nuo tere. Tebūnie jam lengva vavę atstovai, tiek jį stebė Jonas Matijošaitis iš Butri
tikos
mokytojo.
Tik
pačios
komunizmą ir prieš tuos,
2:30 iki 4 valandų, o pas laisvos Amerikos žemelė! ję svečiai, buvo nepapras mų km., Eržvilko vals., Taura BKAL ĮSTATE 8 IN8URANCB|
kurie kokiu nors budu pa seselės stengiasi geriau pra kui eis bendrieji šokiai sve
tai nustebinti sklandžiu su gės apskr.
409 W. Broadvvay
mokti lietuviškai ir ketina,
rems komunistų veiklą.
SOUTH
BOSTON. MASS
važiavimo
organizuotumu.
kiek sugebės, pamokyti vai tainėje. • Grieš geras Al 50,000 Brocktono Parodoj Clevelando Skautų Vieti- Jouzas Rodomskis iš Kybar
Office Tel. SOboston 8-0948
tų miestelio, Vilkaviškio apskr.
Žemesnieji
legislaturos kus lietuviškai. Naujakurių Stevens orkestras.
Bml 87 OR1OLB STRMR
ninkija
su
savo
Vietininku
Marė ir Rožė šaulytės (šau
Praeitą sekmadienį Brock
Weet Raabary. Mam.
rūmai jau priėmė tą bilių vąikų, kurių gimtoji kalba
Tel. PArkw*y 7-0402-M.
puskautininku
Z.
Dučmanu
lys)
iš
Radžiūnų
km.,
Alytaus
didele balsų dauguma, bū yra lietuvių, šitokia parapi Paleido 160 tarnautojų ton Fair (metinės' mugės)
atidaryme dalyvavo 50,000 tikrai nuoširdžiai pasirūpi parapijos.
tent 201 balsu prieš 17. jos mokyklos padėtis nega
Petras Šimėnas iš Papilių
Dabar bilius perduotas val lės patenkinti. Dėl to, tė Šią savaitę Veteranų Ad žmonių. Lietuviai, prancū no, kad šis suvažiavimas km., Subačiaus vals., Panevė Td. AV 2-4026
praeitų gražiai, planingai ir
stijos senatui.
vams pageidaujant, ir šiais ministracijos Biuras Bosto zai, italai ir airiai turi savo jaukiai.
žio apskr.
ne
pranešė
160-čiai
savo
specialines
parodas,
LietuDr. John Repshis
Tumas.
metais
veiks
šeštadieninė
Nėra abejonės, kad užPo šio vadovų suvažiavi Antanas
tarnautojų,
kad
spalių
10
vių
tautiško
meno
paroda
Ieškomieji
arba
apie
juos
ži

LIETUVIS GYDYTOJAS
girs tą bilių ir senatas, ir lituanistikos mokykla, pa jie bus atleisti iš darbo. Ši
mo ir aptarimo įvairių nantieji maloniai prašomi atsi
atidaryta
“
Bakūžėje.
”
laikoma
Lietuvių
Kultūros
kad gubernatoriui jį pasi
Valandos: 2-4 ir 8-8
tam biure iki šiol dirbo 1,- Oras parodos atidaiymui skautiško veikimo reikalų,
į:
Nedėliomis ir Šventadieniais:
rašius jis taps šios valstijos Rėmėjų Bostone. Numato 750 žmonių. Kituose mies pasitaikė labai gražus, to skautiškoji veikla JAV ra liepti
nuo 10 iki 12 ryto
Consulate General of Lithuania
ma turėti visus pradžios
įstatymu.
jone dar labiau sugyvės ir,
41 West 82nd Street
495 COLUMBIA ROAD
mokyklos ir aukštesnes kla tuose Veteranų Administra- dėl minios žmonių suplaukė be abejonės, bus atsiekti
New
York
24,
N.
Y.
arti Upham's Camar
Už komunistinę veiklą, ses. Bus dėstoma lietuvių cija irgi mažina savo tar-į tą didžiulę parodą, kuri
DORCHESTER,
MAM.
kurios tikslas yra nuversti kalba, lietuvių literatūra, nautojų skaičių. Visur at-ypač daug vietos skiria že- dar labiau mus visus džiu
šios šaleis valdžią ir įsteigti Lietuvos istorija ir geogra leidžiama apie 10 nuošim- mės ukiui. Atidarymo die- ginanti rezultatai.
—L. K.
sovietišką režimą, bilius fija ir lietuviškos dainos. cių žmonių.
noje parodos patalpose bu
DR. D. PILKA
Ar Žinot Kur Ką Gantil
numato kalėjimo bausmę
vo daug visokių programų,
2 Iki 8
..
Ofiao
Valandos:
Mokslo
metų
atidarymas
RADIO
ŽINIOS
iki gyvos galvos.
Nudurė žmogų
liaudies šokių ir net kariški
Mes praneiam, kad turima mu
7 Iki S
Ir i
gu krautuvėj viaokių maiinų 14įvyks šeštadienį, rugsėjo 15
daliniai
iš
Fort
Devens
pa

randavojimui, kaip tai Floor San
Šitas drastiškas įstaty dieną, 9 vai. ryto So. Bos
546 BROADVVAY
Bostono miesto majoras
ders, Wall Paper Removers, Boat
Tremont
gatvėj,
ties
575
sirodė
su
gimnastikos
prati

mas yra taikomas bendrai tono liet. parapinės mokyk
Sanders ir kitų. Taipgi turima vi
BO. BOSTON. MASS.
John
B.
Hynes
priėmė
pa

numeriu,
šį
antradienį
buvo
mais.
sokių
pentų, vamiiių, sienoms po
visiems, kas tik prisidės los
pierių, plumbing, elektros reikme
patalpose, kuriomis atrastas peiliu ar kitokiu
kvietimą dalyvauti Lietu Telefonas: SOUth Boaton 1880
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės
prie priešvalstybinės veik naudotis klebonas leido ne
vių Radio Korp. piknike po
Bušai
Išeis
1
Valandą
įrankiu
nudurtas
vyras.
Po

los, kas dalyvaus komunis mokamai. Kviečiame atsi
stogu ir gražuolės baliuje, LIETUVIŲ MELODIJOS Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.
tų mitinguose arba kas iš lankyti mokinių tėvus ir ki licija nustatė, kad jis vadi Bušai Į Tautinių Šokių nedėlioj. rugsėjo (Sept.) 23
VALANDA
nasi
Daniel
Hefferman,
26
1
Busai'i
.
828
E.
Broadway,
Se.
nuomos komunistų paren= tus švietimo reikalais beri- metų amžiaus, ir suėmė kitą grupės pikniką šį sekmadie- d. Brockton Fair Grounds,
TeL
SO
8-4148
Populiariškos Radio
gimui salę.
Į7U’
dominčius. Raginame vai panašaus amžiaus vyrą, nį Romuvos Parką, Brock Brocktone. Šlajui
Programos
Kalėjimas
numatomas kus lankyti Lituanistikos įtardama jį papildžius šitą tone, išeis 1 vai. po pietų vanos gražią statulą (troSekmadienio rytais nuo 11
pirmai
laimėtojai
kiekvienam, kas prigulėda mokyklą.
TeL SO 8-2805
žmogžudystę.
nuo kampo Broadway ir E phy)
iki 12 vai. iš stoties WTAO,
DAKTARAS
“
Mrs.
Lithuania
of
N.
E.
”
mas prie komunistų sunai į Pasirašo: Lietuvių Kul
i gatvių.
740 klc.
kontesto. Taipgi šių metų
kins savo mokesčių knyge tūros Rėmėjų Valdyba ir Šunys apriejo 6 žmones
J. L. Pašokamu
“Miss Lithuania of N. E.,” Biznio reikalais kreipkitės:
lę ar kitokį komunistų or Lituanistikos Mokyklos Ve
Lankėsi Jurgis Klimas
OPTOMETRISTAS
panelė Laima Valickaitė, 409 W. Broadway, So. Boston
ganizacijos dokumentą.
Pereitą savaitę Cam-------dėjas.
Arba
telefonuokit:
SO
8-0520
Ofiso valandos:
bridge’uje ir Somervillėj šį pirmadienį musų įstai- Įteiks gražų bukietą gėlių.
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
Gros
8
muzikantų
Falcons
šunys apriejo vieną polic-igoj lankėsi senas “Kelei-,
LIETUVIŠKA BARBERNĖ
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų
maną, vieną laiškanešį ir vio” skaitytojas, draugas ' orkestrą šokiams ir bus
Ch. S. Babenas
linksma
programa
šokių
LINKSMA RUDENS GEGUŽINĖ
keturis vaikus. Policija įsa- Jurgis Klimas iš Rochester,
684—5th Street
447 Broadvvay
kontestų, dainų, dovanų ir
SO. BOSTON, MASS,
So. Boston, Mass.
kė
šunų
savininkams
niekur
N.
Y.
Jis
čia
lankėsi
pas
—įvyks(37)
jų neišleisti, iki jie nebus gimines Dorchestery, kur visokių prašmatnybių.
ištirti dėl galimo pasiutimo. gyvena jo sesuo, ir Brock-Į Kviečia visus
RUGSĖJO (SEPTEMBER) 16, 1951
Steponas ir Valentina
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018
VAISTAS “AZIVA”
tone. Svečias kadaise ir
Romuvos Parke Brocktone
Minkai.
Peršovė nėščią moterį
pats gyveno Bostone. Pas
šokiams gros AL STEVENS RADIO ORKESTRĄ
Dr. J. C. Seymour
1— Vaistas nuo nudegimo ir
taruosius kelius metus drg.
nuo nušutimo vandeniu.
CLANDtlUS)
Ruošia Bostono Lietuvių Tautinių šokių Grupė
RADIO PROGRAMA
Bostono priemiesty per Klimas sirgo ir gulėjo ligo
2—
Vaistas
nuo
atdarų
žaizdų
Lietuvis
Gydytojas
ir CMrargaa
(Onos Ivaškienės vadovaujama)
eitą savaitę buvo netyčia ninėj, bet dabar jau pasvei Lietuvių Radio Korp. pro —mostis.
Vartoja vėliausios konstrukieijoa
peršauta Bernice Sturnolo, ko.
grama per buvusią stotį 3— Akių vaistas.
X-RAY Aparatų
22 metų amžiaus nėščia
WBHS, kuri dabar vadina 4— Vaistas nuo kojų niežėji
Pritaiko Akinius
moteris. Ją peršovė 20 me Paulekas paskirtas vadu si stotis WHEE, 1090 kilo- mo, pirštams, tarpupirštėms ir
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
tų amžiaus kaimynas, kai
cycles, 9:30 iki 10:30 vai. papirštėms.
534 BROAD7VAY,
80. BOSTON, MASS.
ji sėdėjo kambary prie tele General Electric kompa ryte sekmadienį, bus se 5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.
fono. Jis teisinas, kad šau nija West Lynne paskyrė kanti :
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
tuvas iššovęs netyčia. Po lietuvį Juozą Pauleką savo 1— Muzika.
DR. G. L. KILLORY
pagelbsti.
licija jį paleido. Peršauta turbinų skyriaus vadu. Pau- 2—Dainos.
7— Vaistas nuo inkstų skau 18 Tremont SL, Kimbal
moteris buvo nuvežta ligo-dėkas yra dirbęs toj kompa- 3— Magdutės Pasaka.
Kambarys 205
dėjimo.
BOSTON.
Tek LA 3-2871
ninen ir tuojau pagimdė nijoj ilgą laiką ir yra tar
Reikalaukite šitų vaistų pa
arba:
8-2044-J
kūdikį. Ji labai sunkiai navęs armijoj per pereitą! Po programos prašome žymėtais numeriais. Kaina už SPECIALISTASSOKRAUJO,
INKSTU
serga. Šūvis pataikė jai į karą Pacifike, iš kur jis gri-' parašyti laiškelį ar atvirutę kiekvieną numerį $1.00. Pini
IR NERVŲ LIGŲ
į stotį WHEE, Lithuanian gai, čekis ar money orderis iš Daro Kraujo Patikrinimų Santuokai
skilvį ir tik per plauką ne- žo su kapitono ranga,
Jei Reikia, Duoda Pencillino
Program, 35 Court St., Bos kalno. Adresuokit:
(51-1)
kliudė kūdikio.
VALANDOS:
runu»»«i s s s nnmrp
ton, Mass., o biznio reika
Nuo 9 iki 6 kasdien.
Joseph Machinskas
Banditai valstybių tarpe
Šventadieniais uždaryta.
lais rašykit ofiso adresu:
295 Silver Street
502 E. Broadway, So. Bos
South Boston 27, Mass.
Atidarant Japonijos tai-j
BORIS BEVERAGE CO.
ton 27, Mass.
kos konferenciją San FranSteponas Minkus.
220 E Street, South Boston
ciscoj, Trumanas pasakė:!
Užsisakykit koltoros jr
APSIDRAUSK NUO
Pristato toniką, vyną ir
“Banditų yra ne tiktai at-'
visuomenei moksli) žur
LIGOS IR NELAIMES
ATLIEKAME ĮVAIRIUS
nalą
“Darbų".
kios rūšies alų baliams,
skirų žmonių tarpe, bet yra
SPAUDOS
DARBUS
Ui
$12
per
metus
gausi
ligoje
vėms į namus ir salsn.
(•)
tokių kriminalistų ir valsty
“Darbą” leidžia Lieto$25
pašalpos
savaitei
Savininkas:
bių tarpe.” Ir tuojau visi
FORUM PRESS
▼ią Darbininkų Draugija,
yra
lietuviška,
South Bost
Visais
insurance
reikalais
suprato, kad jis turėjo gal
JUOZAS ARLAUSKAS
modemiška spaus
tuvė, kurio, aavtkreipkitės
į
:
(n35)
voj Sovietų Rusiją.
Telephone: SO 8-3141
ninka*
yra
A.
Jau pasirodė “Darbo”

D ar b as

PROGRAMOJE:
Lietuviški žaidimai su dainomis, tautiški šokiai,

deklamacijos, plastikos ir gimnastikos numeriai.
Lietuvių tautinių kostiumų paradas ir kontestas
moterims, merginoms ir mažoms mergaitėms.
Ilgakasių kontestas mergaitėms, 5-12 m. amžiaus.
Jauniausias ir seniausias pikniko dalyvis gaus
dovaną. Programa pievoje prasidės 2:30 vai.
Salėje šokiai prasidės 4 vai.
Kviečia visus atsilankyti
RENGĖJAI.

Bostone buvo suimtas
deimantų
šmugeliuotojas.
Jisai dabar uždarytas Charlestowno kalėjime po $25,000 kaucija.
Kai lietus sugadino
įbor Day parengimus ir
nius, dabar oro biuras
našauja Bostonui gražų

Labiz
pra
orą.

naujas

numeri* ir

Kau

namas mu*ų įsta: goję.

“Darbo” metinė prenu
merata vienas doleris.
Pavienė kopija—25 cent

Čekius įr money orde
rius rašykit LDD iždinin
ko Wm. v. Anesta var
du ir siųskite sekamu ad-

DARBAS
Bostono apylinkės darži
636 Broadway
ninkai džiaugiasi, kad šį
So. Boston 27, Mass.
rudenį labai gerai užderėjo
daržovės ir jie turės gra-:
miliniu imnount
žaus pelno.

J

P e I d i i u «, ilgua
■ metu* buvę, “Dar
bininko** adminiatratorim. S i o | O
spaustuvėje
yri
atliekami jvairij* .paudo. darbai; kaip
tai: konstitucijos • mokesčių knygelės*
pamfletai • plakatai • jvairii* tikietai •
laiškam* antrašte*. • vokai • vestuvių
pakvietimai — Vedding Invitationa ir
LL
FOTOGRAFIJOS būrin - Off-rti
per«.pau«rliname: maldaknyge*. • mre
kyklų vadovėliu* ir ll Vimia spaudo*
reikalais kreipkite*:

, m.

(Forum Press
F.O.BOX SS

■R0 CK T DM 68, KASK

Tel. Brockton 8-0729 W
(40)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadmay
South Boston, Mass.
TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT
100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON
TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam
net Europon. Kalbam lietuviikai. Patarnavimas mandagus:
kainos nebrangios. Gyvenamo
čia jau 20 metų.

arba namuose, 1650 Columbia
Rr., So. Bostone, Tet SO 82414.
LITHUANIAN
FURNITURE CO.
apdrausti
PERKRAUS
TYTOJ AI

(Inaured
D
čia pat ir

i

te-

Saugi prieMura,
BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
TeL SOatk Beeten 8-4616

