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PlienoDarbininkųUnijaSkeibia
Streiką Visoj framonėj
Streikas Prasidės Naujų Metų Naktį; Sako, Darbdaviai
Sabotuoja Derybas ir Nenori Patenkinti Teisingų
Darbininkų Reikalavimų; Vyriausybė Ima Tar
pininkauti, o Gal Pareikalaus ir Teismo
Keliu Baigti Streiką

Second Claas Matter” February 38, ĮSOS, a*

Offtee at boaton,

LENGVO, ETIŠKO PELNO DIDVYRIAI

Act of

8. 13TB.

Atskiro Numerio
7 Centai

46 METAI

Derybų "Medaus Mėnuo”
Korėjoj Eina Prie Galo
Maža Vilties Iki Gruodžio 27 Susitarti; Aliantai Žada
Pradėti ir Vėl Karo Veiksmus; Karo Aviacija Jau
Gavo Įsakymus Atakuoti Kelius; Derybos Vil
kinai dėl Belaisviais Pasikeitimo

Anglai Apkaltina

|

Korėjos

paliaubų

dery-

Plienu darbininkų unija Vokiečiai ‘Nekalt?
Etrinto lPnliriin
bos šios
pradžioje
UUCIJU llžsikirfn
kljinsimn kai.
nutarė sausio 1 d. išvesti
užsikirto dėl klausimo,
kaip
Dėl Antrojo Karo
i streiką 700,000 darbinin
. ...
.
, _
pasikeisti karo belaisviais.
Anglijos vyriausybe pa- Bolševikai siulo visus
kų plieno pramonėje. Uni
__
Vakarinės Vokietijos teisiuntė Egiptui fspejancių gvius mainyti j visus
ja skelbia savo reikalavi-'
notą, kurioje sako, kad
___
pramonės
ministeris, Dr.
mus, kuriuos
vius iš abejų pusių. AlianEgipto policija ir pati daly- taį
kadF £ mainystambiosios kompanijos at- i Thomas Dehler, skelbia,
vauja angly kareivių zudy- mas but suprantamas
meta. Unija prašo: pakelti kad yokiečių tauta yra vime u- kursto egiptiečius k
dari
Demokratų partijos nacionalinio komiteto pirmininkas (dešinėj), Frank E. McKinney,
uždarbius 15 centų i valan-pilkai nekalta dėl antrojo
nupirko
iš
Frank
Cohen
(kairėje)
suorganizuotos
Empire
Tractor
korporacijos
už
šaudyt. , anglų kareivius. bose tenka mai di
,
dą, mokėti viršlaikius už pasaulinio karo sukėlimo,
$1,000 šėrų ir po 10 mėnesių tuos pačius Sėrus pardavė tam pačiam F. Cohen’ui už
šeštadienių darbą, pratęsti Tas. vokišk£s . respublikos
Nota išvardija visų eilę a - belaisvilJ skaičių
Be to,
$75,000. Pelnė jis 74,000 dolerių, bet sako, kad toks pelnas buvo visai etiškas ir
sitikimų, kur Egipto poliei- h^^į^i atsisako duoti ži
.
apmokamas atostogas ir
, ministeris aiškina, kad vo
tvarkoje. Kiti žmonės mano^kad gal ne viskas buvo tvarkoje. Empire Tractor kom
'a
šaudė
į
nesisaugojancius
;
lų pagerinimų darbo sutar-■kiečil* generolai nenorėjo
nių, kiek karo belaisvių jie
panija vėliau bankrutavo.
anglų kareivius.
tvje. Pirmą karią unija karo ir dai‘gi Pats Goerinlaiko belaisvių stovyklose
kelia reikalavimą dėl “ga-£as’ Hitlerio dešinioji ranJei anglų protestas nepa ir nenori leisti stovyklose
įantuoto metinio uždar ka, buvęs prieš karą
Svarsto “Schumano Lėktuvo Nelaimėje Jugoslavų Kolchozai veiks ir jeigu anglų-egiptie- esančių belaisvių patikrin
Vokiečių teisingumo mi
bio.”
Plano'9 Likimą
Žuvo 54 Keleiviai Braška ir Svyruoja čių derybos Paryžiuje ne ti Tarptautinio Raudonojo
Unija kaltina pramonės nisteris aiškina, kad nuo
duotų rezultatų, tai visai Kryžiaus atstovams Bolviršininkus, kad jie nenori Friedricho Didžiojo laikų,
Sekmadienį, gruodžio 16 Jugoslavijos komunistų galima, kad anglų kariuo- ševikai sako, kad 3,198
rimtai derėtis ir atsideda nuo 1786 metų, Vokietija Prancūzijos parlamentas d. vienas keleivinis lėktu partija tik dabar paskelbė menė paims savo žinion amerikiečiai belaisviai esą
vyriausybe, kad ji leistų nėra pradėjusi nė vieno ag patvirtino “Schumano pla vas su 50 keleivių ir 4 žmo- dalinas žinias apie perei- Egipto sostinę Kairą, ten gyvi jų rankose. Kur kiti?
ną,” pagal kurį Prancūzi
kelti plieno kainas, savo resingo karo. Bet ir Dehliaul
Į$g nukrito netoli tos vasaros ir rudens kolek- pastatys kitų valdžių ir tuo i Denbos dž,
reikalavimų unija žada ne- er sutinka, kad antrojo pa jos, Vokietijos ir kitų Va-' neini; jgu
ūkių
valstiečių budu baigs terorą pnes an-ikontrolžs dal. nėra baigtos,
Elizabeth, N. J. Lėktuvas tyvinių
keisti ir aptarimui santykių saulinio karo norėjo tiktai žarų Europos kraštų ang pakilo lėkti iš lfewark, N. streikus, “svyravimus” ir glų kareivius Suezo kanalo bet jau susitarta> k*kjlJ
lių ir plieno gamyba butų
su darbdaviais, jau kilus vienas žmogus, Adolfas sujungtos
Kroatijoj zonoje.__________________
“neutraliųjų” šalių atstovai
po viena tarptau J., ir turėjo skristi Į Tam “abejojimus.”
streikui, sausio 3 d. kviečia Hitleris, bet vokiečių tauta tine vadovybe.
daug
tūkstančių
kolchozų
Šią savaitę pa, Fla. Tik pakilus vie
į jas prižiūrės.
nepaprastą unijos konven esanti visiškai nekalta dėl Vokietijos parlamentas nas lėktuvo motoras užsi narių pareikalavo teisės pa
ciją Į Atlantic City, N. J. to karo. . .
j Jungtinių Tautų jėgų atpradeda svarstyti to plano degė ir lėktuvas nebesuspė sitraukti iš kolchozų ir ves S€ŠlU Šimtmečių
Dar nėra žinoma, kokių
Ginčas Tribunole
sako, kad “medaus
patvirtinimą ir Vokietijos jo grįžti į aerodromą, jis ti savo nuosavus ukius. Vy
žygių vyriausybė imsis, kad Baigia Ginčus
______
.mėnuo
”
eina prie galo ir
riausybė
su
tuo
nesutiko.
kancleris Dr. Adenauer nukrito į seklią Elizabeth
išvengus plieno pramonės J)^[ Nusiginklavimo šaukiasi
socialdemokratų upę. Visi keleiviai ir įgula Valstiečiai į prievartą atsa Anglija ir Prancūzija jau baigiantis 30 dienų termistreiko. Jei streikas tęstųsi
partijos pritarimo tam pla žuvo liepsnose degančiame kė streiku, jie nustojo dir šešius šimtus metų ginčijasi nuL kuris anksčiau buvo
nors vieną savaitę, karo ga
bę laukus ir kolchozų vir dėl dvejų mažų ir negyve- sutartas, Aliantai sustiprins
Jungtinių Tautų seimas nui, nes kai kurios vyriau lėktuve.
myba turėtų didelių nuosto- Paryžiuje šią savaitę ketišininkai turėjo iš kitur namų salelių priklausomy- karo veiksmus. Į Korėją
sybę remiančios partijos
lių. nes jai truktų 2,000,000'
dcbatus dė, nusi. nesutinka pritarti “Europos
traukti darbininkus kolcho bės Anglijos kanale, netoli Amerika jau pasiuntė dautonų plieno.
ginklavimo. Ikišiolinių de- armijai” ir “Schumano pla Piliečiai Skolingi
zų laukams dirbti.
Prancuzijos pakraščių. Tos S^au greitųjų kovos lėktubatų rezultatai yra tie, kad nui.” Jei socialdemokratai $621fl00,000 Taksų Jugoslavijos komunistai dvi salelės, Minquiers ir v^» 0 s*os savaitės pradžioVėl Tyrinėja Valstybes
sako, kad “administraci Ecrehou, yra tiktai iš van- Je lėktuvams buvo duotas
sudaryta viena nusiginkla griežtai priešinsis, tai gal
Departamento Valdininkus vimo komisija, kuri tyrinės Vokietija visai atsimes nuo
jos
” priemonėmis pasisekė dens išsikišusios uolos, ant įsakymas daužyti bolševikų
Amerikos piliečiai yra
ir atominių ir konvenciona*- “Schumano plano,” kuris skolingi savo vyriausybei nuslopinti valstiečių strei kurių kartais prancūzų žve-,sus^sĮ®k*mo kelius, kurie
Valstybės departamentas linių ginklų kontrolę ir nu buvo sukėlęs daug vilčių nes u m o k ė t ų federalinių ką, bet nepasitenkinimo jai iškelia Prancūzijos ir anksčiau nebuvo liečiami.
Įsakė patikrinti lojalumą siginklavimo
galimybes. dėl Europos kraštų ankstes taksų 621 milioną dolerių. kolchozais visame krašte kartais anglų žvejai iškelia
Pereitą savaitę virš Ko1,139 valdininkų, o Ameri Neutralieji dar siūlė, kad nio ūkiško bendradarbiavi Iš tos sumos New Yorko yra daug.
Maždaug ket Anglijos vėliavą.
Dabar rejos vyko eilė smarkių sukos konsulas Tangier mie “keturi didieji” vėl bandy mo.
valstijos piliečiai yra sko virtadalis Jugoslavijos val -arptautinis teismas Haa- sirėmimų ore, bet fronte
ste, John Carter Vincent, tų privačiai kalbėtis, bet
lingi 154 milionus dolerių. stiečių buvo suvaryti į kol goję gavo prašymą išspręs-; buvo ramu
šios savaitės
seniau plačiai tyrinėtas, da Amerikos delegatai atsisa
Tokią sumą pinigų toje chozus pokariniais metais. ti, kam tos salelės priklau- pradžioje pagyvėjo patrubar vėl bus tyrinėjamas. J. kė tokias derybas tęsti ir Urugvajus Pakeitė
valstijoje skolingi 145,943
so pagal senovės laikų do- jjy veikimas.
Service, aukštas diploma nurodo, kad tolimesnieji
Savo Konstituciją piliečiai ir korporacijos. Atominė Energija
kumentus, kurie visų Nor
tas, atleistas iš pareigų dėl debatai dėl nusiginklavimo
Kitose valstijose skolininkų
Gamins Elektrą mandijos salų valdymą An DULLES PRANAŠAUJA
“abejonių” apie jo lojalu turės eiti naujai sudarytoj
glijos kanale užleido Ang
Urugvajaus respublikos ir nesumokėtų taksų yra
mą.
nusiginklavimo komisijoj. piliečiai praeitą sekmadie mažiau, bet visai be atsili Anglijoje atominė ener lijai.
SUVIENYTĄ KORĖJĄ
Visi dabar tyrinėjami
nį balsavo konstitucijos pa kusių mokėtojų valstijų nė gija jau šildo namus atomi
valdininkai jau yra tyrinė REIKALAUJA PALEISTI keitimą ir pritarė vyriausy ra. Massachusetts valsti nių tyrinėjimų centre, HarJohn Foster Dulles, ne
SIŪLO
UŽDRAUSTI
ti, bet valstybės departa
paprastas Amerikos amba
KETURIUS LAKŪNUS bės pasiūlytai reformai. joj 45,735 piliečiai yra sko well mieste, o Amerikoje
MIEGAMĄSIAS PILĖS sadorius, dabar lankosi Ko
mentas nutarė pagriežtinti
Ateityje Urugvajus neturės lingi federalinių taksų 23 po kelių mėnesių atominė
saugumo reikalavimus.
energija jau gamins elek
rėjoj ir ten jis sakė Korė
Amerika reikalauja iš vieno prezidento, bet bus milionus dolerių.
Amerikoje per metus pa jos respublikos atstovams,
trą.
Tokia
atominė
garo
valdomas
piliečių
rinktų
Vengrijos iki Kalėdų pa
elektrainė
greit
pradės gaminama 670,000 svarų kad Amerikos tikslas ir da
DETROIT, MICH.
leisti keturius lakūnus, ku devynių asmenų tarybos, Libija Skelbiasi
miego miltelių, arba vaistų,
rie paklydo lėkdami iš Vo- šalia kurios bus įvairus mi Nepriklausoma Respublika veikti Arco, Idaho valstijoj, kuriuos žmonės ima, kad bar, nežiurint į paliaubų
derybas Korėjoj, yra su
kur yra atominės dirbtuvės.
kiteijos į Jugoslaviją ir ru nisteriai ir dvejų rūmų par
Socialdemokratų Žiniai
galėtų
užmigti.
Jei
tų
mil

jungti
šiaurinę ir pietinę
Atominė
energija
čia
ga

sų karo lėktuvų buvo pri lamentas. Už konstitucijos Nuo gruodžio 15 d. 14telių
paimti
perdaug,
tai
jie
Gruodžio 30 d., sekma versti nusileisti Vengrijoj. rpakeitimą
Korėją i vieną laisvą, de
mins garą, kuris ir varys
stovėjo
---------- , „griežtai
--------- ------.biją, šiaurinės Afrikos araužmigdo žmogų ir amžinai. mokratinę respubliką.
dienį, 2 vai. po pietų punk Vengrijos vyriausybė sako, da b a r t i n i s prezidentas, t bų apgyventa šalis, skelbia- dinamo turbinas.
tualiai įvyksta LSS 116 kad tie lakūnai “ieškojo Martinez Trueba, kuris bu-!si nepriklausoma respubli- Jokių platesnių žinių apie Kasmet apie 1,000 žmonių
kuopos mėnesinis susirinki kariškų informacijų” ir vi vo išrinktas iki 1954 metų, ka. Libija, į kurią įeina!tą pirmąją elektrainę nepa su tais milteliais, tyčia ar
mas. Kaip matome, įvyks sai nebuvo paklydę, bet bet dabar atsisakys iš savo ir Tripolitanija, prieš karą duodama, bet atominė ba- netyčia, užsimigdo amžinai. MIRĖ PATARĖJA
DOROTHY DIX
Dabar daktarai sakosi
ta paskutinį kartą 1951 me Amerika tikisi lakūnus iš vietos ir, laukiama, kad jis priklausė Italijai, o dabar tarėja jau yra įtaisyta ir
tais. Be įprastų musų susi vaduoti iš vengrų kalėjimo. bus paskirtas devynių as- buvo Jungtinių Tautų orga- elektrainės statymas eina susekę, kad į miego milte
lius žmonės taip pat įpran- Plačiai Amerikos apau
rinkimuose punktų šį kartą
menų tarybos pirmininku, nizacijos priežiūroje. ‘
prie galo
ta, kaip ir į narkotikus • doje žinoma žurnalistė Dorbus įdomi paskaita. PreĮe-įNEW YORKO MIESTE
(nuodus, kaip heroinas, ko-,othy Dix, tikrąja pavarde
gentas—daktaras įnzinie
“BARANKŲ BADAS*
kainas, morfinas, opiumas ,Elizabeth Meriwether Gilrius Stasys Juzėnas; tema
ir k.).
Todėl gydytojai'mer, mirė gruodžio 16 d.
New Yorke 34 kepyklos
—apie dabarties žmogų
Visiems “Keleivio99 Skaitytojams, Platintojams, Rėmė
modernių idėjų šviesoje. kepa žydiškas barankas,
siulo, kad laisvas miego j ^ew Orleans, La., mieste,
jams ir Bendradarbiams Linkim Linksmų
miltelių pardavinėjimas bu-^!aukus.’ ?° metų amžiaus,
Kviečiame dalyvauti ir ne vad i n a m a s “beigeliais.”
Dabar 32 beigelių kepyklos
sočiai demo kratus.
Kalėdų Švenčių!
tų draudžiamas ir žmones ‘ VQ jaunikliams patarimų
vieta
—
Ar-!
išėjo į streiką ir New YorSusirinkimo
jų galėtų pirkti tiktai su meilės "dalykuose ir jos ko“Keleivio" Leidėjai.
mono svetainėje, 24-toje ko gyventojai turi badauti,
daktaro receptu, jei jie bu- lumna su patarimais eidagatvėje. Kartojame: pra- pusryčiams barankų jie netinai reikalingi.
vo per daugybę laikraščių.
šome nevėluoti.
I begali valgyti.
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mulą galiu atsiprašyti, jei-i
gu jis po dviejų metų įro
dys, kad aš netiesą sakau.
Atsistoja Jadvyga Skylaitienė, veikėja iš profesi
jos, ir ji pasakė:
ma “taikai laimėti,” bet jos
—Mano ponai, kur mes Višinskio Žodis
TRIJŲ VYRŲ PARAŠAI taria pačiais esminiais klausi.....
butu‘ ta 1pati—iaimėnueisime, kaip mes galėsi
______
mais. kurie butų Lietuvai tik
\ įsins- prasmė
1
Rusijos atstov
ti
didžiąsias
varžytynes
me
veikti,
jei
taip
necenis Lietuvos prieš kurį lai- rai naudingi, bet vėl juk jie gal
kis,
kalbėdamas
Jungtinių
• tarp Rytų ir Vakarų.
zuriškai,
rediplomatiškai
ką (liepos menesi) i švedi nelabai butu naudingi purtiTautų seime Paryžiuje, pat
uL .
- . - joms ir asmenims. lr čia vėl
kalbėsime.
Juk
tai
baisus
w
ją
pabėgo trys vvrai.
Apie
.. .
sau išdavė garbingumo liu. r
~
.
. partija -r asmuo pastatvtas pirįžeidimas
musų
gerbiamo
Apsivalymas
jų pabėgimą buvo rašyta ir moje ei,ėje
Jis sakė:
seno
klebono,
kuris
tokius
v
‘
musų laikraštyje, rugpiučio ..To jau perdaug:
“Mes (rusai bolševikai)
Administracija pradėjo
langus įmūrijo bažnyčiai ir
1 d. Nei jų pavardžių, nei. “Prašome kenčiančios ir koesame
Įsitikinę
dėl
musų
naujas pinigų kolektavimo (rusų bolševikų) garbingu judėti “apsivalymo” reika
visų pabėgimo aplinkybių vojančios Tautos vardu, daryti
lėkštes nupirko, ir dvi dū mo ir dėl musų jėgos, kuri le. Šis tas jau ir seniau bu
visuomenė nežino, nes, ma- rimtai išvadas ir prieiti prie
das vargonuose teikėsi pa leidžia mums pilnai ir gero vo padaryta mokesčių įstai
tomai, patys pabėgusieji dėl susitarimo gyvybiniais Lėetugoms apvalyti nuo nesąži
keisti naujomis.
je valioje įgyvendinti tokį
jvairių sumetimų nenorėjo vos ekzistavimo ir išlaisvinimo
Dabar teikėsi atsistoti ir sprendimą (dėl nusiginklavi ningų pareigūnų, bet iškelti
apie save duoti Žinių.
klausimais, jei tikrai Jums Lieklebonas, Fabijonas Meš- mo) bet kokiose sąlygose.” skandalai reikalauja griežAtbėgo trys vyrai į Šve- tuva rupi*
kutaitis: tai kad jis trenkė Na, matote, Višinskis tesnio valymosi, šiomis die
diją ir apie juos visi nutilo. Padavėme veik visą tų
. ..m.nomis prezidentas paskiria
Į stalą, kad jau suriko! Ką t'**’
Bet ir VLIK as ir lietuviai jų vyrų laišką ir gaivojasuriko—nenugirdome, bet paliudijimą ir. kadangi jis tedc??1,n’ telSeJą ,ThomaS
Švedijoj su jais užmezgė me, ko jje nori ir ka siūlo?
labai didelę teisybę pasa-,^ ga’,.bi’gas žmogus> tai f. Murphy praves i ai»isantykius ir, tur but, gavo Ar tai jie kalba apie Lozokė. Ką pasakė, žinote, ne-,^^
.^kalinga vaI>™’.
. Vat>±
iš jų įvairių informacijų raiči0 asmenį ir vardan jo
svarbu, nes mes turime i nusigink]avim(>
kontrolė? jas dirbs bendrai su . Iii
apie padėtį pikto priešo pa-“aį” reikalauja susitarti ir
klausyti klebono
Amerikos chemikas Dr. Edwin M. MeMillan (dešinėj)
vergtame krašte. Gavo ir'ką tai darni susitarus? Gal
priima iš Švedijos karaliaus Gustavo Adolfo mokslininkui
jis
sako, tai jau
pasilaikė sau, nes, tur but, jie kokią ‘nors kitokią viepaskirtą 1051 metu dovaną už moksliškus tyrinėjimus.
į Teikėsi prabilti ir ranra-, kl ti ir reikaĮa5 baigtas.
žinios neskelbtinos.
nybę turi galvoje, bet iš jų’
zdukas, veikėjas kaip rei-; T
galbingu žmonių
^albimas gal nėra vi
. Bet štai dabar tie atbėgu- Įaiško protingas nepaliksi.
ymGbiis munyuib, tni
i* užtekti
14.* vieno
*
(lai
Jis
taam, zmogub
taii;žrall
žodžio ir shi malonus
. .
™ uaSj uct /-i
----------- ».= .
6 _ j--yra būtinas. Būtinas ne tik
įzadeiimo.
Bent taip J ..... . .
.
.
, -• • , , priešrinkiminei nuotaikai
partijai \
tymas ir tada, noromis ne-turi, nes gyvena prievarta"^
T*®!“ ‘ kvailUS”t-gero ""valdžios” tarnautojų
sako:
dingas biznelis.
noromis, iškyla visi tie klau atitraukta nuo savojo kras- at e.^J’ _
tn -U? dar kaita aV"ay„ĮV. f" vardo. O jei apsivalymas
“Mes galėjome (Lietuvoje) į Pasigyrimas, kad tie vy imai kurie‘Lietuvos visuo-to
Dėl
emimaciioi
einan-L
su
J
au
musų
P
asak
V
tu
’
to‘ karai” klausosi' i. Višinskio va
™0* užtenkamai
V J,ei a^lval
y™as
imai. hune iaeiu\os visuo to. uei emi0iaujoj
kas
nebus
griežtas,
viską užmiršus tapti Lietuvių rai galėję tapti išdavikais simai
nenę “suskaldys” i partijas čiu ginčų pulti i isteriją ga- ._e
/
. - pasigyrimo n sako. Ponai
ODOziciia nelnv«
Tautos išdavikais, susidaryti ir turėti lengvą gyvenimą, menę
giupes ir Ii tik prie emigracijos sąly-15^1“ savalme ,s m,ne- bolševikai, gal malonėsite tJ‘ °P°ZK,Ja I*"^
ir
i
ekonomine,
sau lengvą, visko pilną gyveni-i skamba baisiai liūdnai. Ar
tų faktų.
laikytis seniau duotų pasiw
iną, sąskaiton Lietuvių Tautos gi tiek jau supacllėjome, net į kastas ir klikas (kari- gų dar napripratęs žmogus.
tenka
ža(
j^j
imų
į
r
ga
Į
nustosite
Plieno
Streikas?
kraujo, ašarų, vargo, bet mes
savo idėjų neišdavėme. sav
Plieno pramonės darbinaudos nežiūrėjome, o Lietuvai
' ninkai iškėlė savo reikala
likomi ištikimi iki galo.
vimus dėl uždarbių pakėli
“Ir kada paaukoję viską Liemo ir dėl pensijų pagerini
tavai ka turėjome brangiausia,,
.. •
■ .--- -Wem03» nusidažys laukti daugiau negu tuščios!*^
mo.
Darbdaviai reikalavitėvus, motinas, brolius, seseris, j4Uh«ii. rvaip jie aukavo
. / .
, * .
.
... °
, ]v£ drobe, paskui nusivijo
girtųsi
savo
garbingumus
a
t
meta, arba sako, kad
n. įvairiausiu interesu scalvo- isterijos ir velimosi i tas,/®..
x
•
, • KieK
—viską, viską ką turėjome, at- saviškius, ar pabėgimo -bu
ir
tik
an)
šventoriaus
dasi-,
mu
mis ir “partiniais” dažais, rietenas, kurios jiems neva
uždarbių pakėlimas pareis
važiavę Į Vakarų Pasauli ir ti- du? Gal kaip
TPolitir.e
,
- emigracija
-.
xi
igavo
klebonui
ranka
cabugy- tai labai nepatinka. Mato-!?.^.
’ x
nuo valdžios, kiek ji leis
kėjomės rasti toki vieningumą, toks prisipažinimas, nepa
Vėl
“
Nuoma-Paskola^?
j.-em plieno kainas. Vyriaukaip ten Lietuvoje palikome, duodant platesnių informa-vena praeities skirtumais ir mai nekokio kalibro tie vy
Susirinkimo pirmininkas. Į
kur nesvarbu, ar buvai kokios cijųT palieka daug ką neaiš-1 numatomais
iiuiiio-cvuiaio ai
ar nujaučia- rai
iai savu
savo panine,
politiniu išlavinikoima tdinn'O-i
ApSIglRSiaViniO
Apsiginklavimo našta
Iiasia tiek
HCtt. sybė Mtvv,
sako, nau
kad namu
kainų neiti
kelti
nors partijos narys, ar turėjai kjo?e
mais ateities priešingumais, mu tėra, jei jie tik tiek teAmerikoj tiek ir Europoj neleis, bet siūlo plieno
žemės, ar buvai prekybininkas. ”
pabėg^iu vn1J pa. Tiktai praeities ar ateities , turi ką pasakyti lietuvių vi-'™,nktn Rem eina didvn. Kadangi Eu- kompanijoms, pagal gali...................
" Gaila.
l^menS stegmok
t-pos kraštai buvo daugiauimyb, patenkinti darbininar..m. • - val dės bolševikams neabe- akimis žiūrint
politinės emi' suomenei.
Tas klausimas Lietuvoje ne
<*•13 žiTintP visi atsikvė karo nualinti, tai ten apsi- kų reikalavimus iš pramora svarbus, neturi jokios reik-'j°dnai \ia žinomos, nes bok-!\Z
•
I
1
1
*
FY
I
u
“
pėm,
nes tai jau clatųį lau-'gijimo našta labai nės išpustą pelnų.
ės, Lietuvių Tauta šiandien ,še_vikai reikalavo švedų pa-} <
šmės
kai, čia, aiškiai matytisj^^a* paliete kasdieni-. Derybos šitoje vietoje ir
stato tik viena klausima: ar tu bėgėiius išduoti. Švedai at
esi lietuvis ar išgama?
sisakė. Todėl tie vvrai var-i
J
J
r
J
E
o-piima ilc-ai
tartis ne
Eu- užsikirto.
Šią
savaitę «ede_
‘
'
bus
galima
gyvenimą ir tuuzsikuvo
savauę
••Mums Riekus Vakar, Pa- gu slepiasi nuo priešų, ku-i Musų miest0
g2l™a ilgai tartis, neįnl žmonių
......................
’
'
.........................
era, bet apie tai kalba- kaip su tais degančiais lie>°Pa Jaukta daugiau para-1 rvboms te.-pin.^uti imas,
šaulį,
pačiom
pirmom
dienom
rie
iuos
žmo
bet
nuo
musu
__
••
•"•
v
x
•
•
ir veikiame, ir mums tuvių kalbos reikalais.
‘s turtingesnes Ameri: federahnes vadams atsto—...
.’-’-l
iuu-ią naujieji lietuviai serga gu- me
išėjus į laisvę kaip ‘kuolu Į gal- visuomenės gal ir turėdari .
kos.
^Amerika jau daug įs- vai. Jei nepasisektų susi. ,
pu, šeštadieniais pasigeria gerai išeina. 0 svarbiau- Užvirė
vą’ gavę p^ijutom. Dar nesusi- mi riTntą ta^pagHndą. Bet
ria"* kad “ Pab^zdukas*" i’ ^ZVIr? /inCai’
lai<^ tUrėj° remdama Eu‘ tarti.
visvien,
tikus su platesniu lietuvių ra- - • - j kag pasišauna vi-k*
t
G. I U * L, L
- ? i mai’ Plonuos, sumany- ropos kraštus išlaidos da- tur but, nepnleis prie plieteliu jau atsirado keletas par- rnmpnp
® ’ • mnVv1 t_ tai_ tnržtni
_ bos
mokymo.
Mums įoaos,'-------klebonas-----t&tiasi,
: tBet
>-x r_
_
-------- x •«
----------'---- -----------z tai,
—’brolj--- '* —
mai.
ir čia, žinote, at bar eis didyn, o ne mažyn,
no pramonės
streiko,
nes
riju. Mes buvome labai nuste- ’ J. J/... j/, .
.
• <J°g lr mes neatsiliekame ti, kas nors išeina. Bet vi- sira(jo toks antras Petro- Dabar imama kalbėti, tai butų didelis krašto ginbžnti. Vėliau kada mums teko I)asisakyti, kas yra. Anoni- nuo kjtu lietuvišku miestu sur, kaip jau žinote iš ne- įną fn: Andrius Vingia i j
ik
i
•
k
•'
,
-x
•
,
mu pamokslai narašvti vip- •
-i
>
•
- - * ? i ’jiS1US
*
iai
Ananus
vin
s
eia
kad
pagalbos
davimas
besisusipažinti su aukstesmais šiuo
pamoK^iai, parašyti \ie ,ir veikaami si ta uzveikia- klaidingo dienraščio “Drau- j;™; ta;n nat nasakė baisu - , , • - . n
. i klatimosir;osusitruKc.yraas
vn noičenr^tn m
ksniaiei, pasirodė, kad pirmoje no eks-cmaumnko intere* ‘
atsiranda visokiu
P P
” ginkluojančiai Europai teks ^ien nieko neisspręstų.
_ me<
me.
’!g0
go,”- atsiranda
visokių neeilėje partijos, partijos ir dar suose ir piktoje
“
partinėj!
Ee
,
Daskut
į
n
iu
laiku
mu-natriotu.
išsišokėliu.
‘
i™
tvarkyti taip, kaip tai buvo, Susitanmo vienokios ar
,
partine;
£e-, paskutiniu laiku
mupatriotų, išsišokėlių,
:u
mu-:pauioių
issi^enų.
—
Ponai
ir
ponios,
—
sako
i
lvarkoma antro pasaulinio kitokios sąlygos neabejojakartą partijos. Ir lietuvių tarpe dvasioje
neoaro nimo 3y visuomenę užgulėe darį Aną šventadienio vakarą Usai Vingėla,-ką čia mes karo metu> kada Amerikos mai turės įtakos ir į kitų
nėra santaikos, nėra vienybės. Įspūdžio.
vienas reikalas, tai Lietuviu mes pakalbėjome anie lie- taiVa o-atčinsimp dėl kokios;i •
• • i •
‘nuo- pramones sakų darbininkų
kūrimas Į tuviai Damokas
pamokas irir’nalikopaliko- Si^MraomTnėsUCI Su
“va7-|sąjungininkai
1SąJUnglnln
rėra susitarimo.
yiusų lietuviški ginčai, [Bendruomenės
Bendruomenės
kūrimai\uvi«k*ar
gavo
“Mes esame labai nusivylę. kaitais i,• ūetenos Lietuvos'? • 7
* kūrimas. tu\u.Kas pamokas n panko tai bendruomenes. Sutvar- mos_paskolos” pagalba.
uždarbius ir derybas dėl
negalime naktimis miegoti, vi- Z - : J ??? ’ į
^"lome, žinot, kad Nev.-me toliau veikti, kaip sako k kime pirmiau, ka turime.
1
1 g
n n v"Iba I-’
'----r--------7 4 -------Nuomos-paskolos pagal- darbo sąlygų.
cvla klausimas, kodėl
da'.”e netul? ??• Yorke r.et vyskupas pakra-aukšto
—
stiliaus n™
suomei kyla
i
Stot
turime
Kukuros
Fonba
buvo duodama vienu
x
kios, nei neigiamos nei tei- pir.o Bendruomenę, tai sa- “dirvą zonduoti,
taip yra?
laI
tet.kas iš jo? Kol ten įtikslu_laimėti karą. Da-i“<Skubus’ Laiškaa”
‘Bet atsakymo nerandame. ^larROS’ reikšmės. Jei kas kom. y y.ai, benim veikti zonaav,rr.o atsistojo Joku- «ventieji negalėjo viespa- par nag-alba "ai bus duodaLabai dažnai kvla klausi- titano, kad pabučiavę vie- >. endruomenę
nenę, nes bus gėir .kai tars:
tai ant
ant jo
io steigiamojo
steimamoio___
g
: Brooklyno siuvėjų unijos
ge bas Petrošius,
.
___
.
tauti, tai
mas, ar gi tos aukos aukojamos nas kitą mes imsime ir is- .da visam margam sviete,
54 lokalo valdyba mums atTai ką, vyrai, ar jums komiteto šunis korė. Dadėl Lietuvos Laisvės turi būti \anuosime Lietuvą, tas už-jej atsiliksime paskutiniai! neatsibodo “dirvą zonduo- bar, kai jis pateko beveik Ką tu, priešų agente, Mas- skinte labai skubų laišką,
aukojamos rik tų žmonių, kurie siima politišku sapaliojimu.
_>
.
. .
. ti” ir “tartis.” Mano vai
paštu ir special delivenuo bado, šalčio ir nuovargio
pQ kz a1 ;
Keikia pasakyti, kaip kas jau ir lietuvišką ele i jų vienų rankas, tai jis, kvos talkininke, taip kenki
ko gero, po šimto metų iš- šventiems tėvynės ir bažny-^y-’ Laiškas rašytas gruomiršta Sibiro taigose, arba pu- , P a b e g e 1 1 ų oininwb,.muin? 5ekasj &u tofnis lietu_
mentorių
“
komiesų
”
pripie

čios idealams, kaipo to-‘dž\ 6 d., bet “skubiai” jis
va Vorkutos katorgoje, o Lie- kad. PaxeiS^°Je Lietuvoje; vlų kalbos pamokomis. Atjudės.
šė,
belaukdamas
lietuvių
tuvoje karžygių—partizanų la- visai_ nesvarbu partijos ir rodo, viskas puikiai ėjosi,
Salėje sujudimas, bet dar kiems. Savaime aišku, kad pasiųstas tik gruodžio 11 d.
kalbos
pamokų.
Jeigu
per
neturi likti be atitinkamo Laiškas protestuoja prieš
vonai iš turgaviečių mėtomi po Partiškumas yra teisingas, mes dėl tų lietuviškų monetoks didelis.
porą
metų
Pabrazdukas
ir
vieną korespondenciją ir
šiukšlynus, dėl mados užmeta- Lai totalitarinis okupantų kyklos valandų jau antri
—Paimkim, ponai ir po reagavimo.
Žinot, kai Makalauskas 1 Prisako už lietuvių siuvėjų
mi vieno kito kastuvo žemių ir režimas laužo visą gyveni- a-,etai tariamės, darbuoja- klebonas nesutarė, tai mes nios, VLIK’ą; juk ten pen
paliekami varnų globai, kai jų mą ir gyventojus suvarė į;mės ir matėsi geras susigy- patarsime dar porą metų kiose asabose viena partija įsibėgėja—baigta. Užbaigė- i vnenmgumą.
pamiegoti, nes labai jau pa su Mykolu priešakyje Ma me ir susirinkimą, labai ap- Keistas tų žmonių sambroliai ir seserys, čia Vakarų vergišką ūkio santvarką, o >'vertimas
Pasaulyje, ne tik nedrebėdami bolševikiška policija replėVfatnt, su klebonu viską vargote, taip labai rūpin žosios Lietuvos neįsilei gailestaujant, kad per viso- protavimas apie vieninguMatote,
dėl savo gyvybės ir laisvės, bet mis užsmaugė visokią laisprendė toks vietinis ateiti damiesi lietuvių kalba.
džia, bendradarbiavimą sa kius nesusipratusius gaiva- mą. Susidėjo tautininkai
dar ir ištekliuose _ gyvendami.
tradicinis partijų ar to ninkų vadas Rapolas Pa- Čia tai ir buvo didžiau botuoja. O kur kultūrinė lūs negavome veikti.
su bolševikais ir sakosi sunesaniikai.ą Ar
P^^^^į^azdukas, kuris per porą sias Petrošiaus netaktas, veikla, sukimšta špitolės Pranešdami apie tai ger- darę lietuvišką vienybę!
biamai visuomenei, turim Kad bolševikai į tokią “vieTautos liejamą kraują, vargą. ;’?lskai atpuo.a ir netenka metų tarėsi su klebonu, o nes jis pasakė teisybę. Ne- prieškambarin . . .
ašaras, pateisina asmenys, ku. visokios prasmės. Todėl tie rnes stebėjome iš šalies ir diplomatas, kad jį bala.
Čia, broliai, buvo viskas pasakyti, kad mums pats nybę” eina, galima suprasmetas susiprasti ir išmokti ti, nes jie nori visomis prierie nežino kas tai yra santaika, 'pabėgėliai ir nesupranta, matėme, kad jiedu (klebo- Mokyti, daktarai ir levitai, pasakyta tiesiai, atvirai.
vienybė?
kam laisvėje partijos dar nas ir Pabrazdukas) vis ta- senai žino, kad geroje kom Kad pašoks Ignacas Ma- kulturingai susirinkimuose monėmis ištuštinti unijos
“Ne. Musų Tėvynei tikrai gyvuoja. Lietuvoje arba ei- riasi ir tariasi, atseit veikia. panijoje negalima teisybę kalauskas, kad ims rėžti:
apsieiti, neišsišokti, diplo- iždą. Bet kaip žmonės vadaug naudingiau butų. kad pir- ni su okupantu, ar bent nu Pabrazdukas prašo leisti pasakyti, o jis išbliovė vi —Tik tėvynės priešai ga matiškai kalbėti, nes mato- diną save patriotais dedasi
moję eilėje butų statoma Lie- duodi einąs, arba tu oku- mokykloje lietuvių kalbos sam susirinkime. Ką reiš- li išduoti, kiek VLIK’e par me, kaip pasikarščiavimas su išdavikiškais penktakotuvių Tauta, o tik paskui Lai pantui slaptai priešinies. Ki
pamokas, o klebonas sako, kia nepakankamas visuo tijų ! Gali tokios paslap poros vyrų, ypač Petro- jais, tai mes nepajėgiame
svoje Lietuvoje butų partijos tokių “partijų” nėra, liko
reik atsiklausti vyskupo, meninis subrendimas!
ties išdavimas visą tėvynės šiauš, sugadino gražų ir suprasti. Kas nors yra ne
ir ‘aš’, nes tik Lietuvių Tauta
tik
“
išgamos
”
ir
“
lietuviai
”
,
svarbus reikalas — svarbu
Žinoma, klebono ir Pa- ir bažnyčios vadavimo ko vaisingą klebono ir pono tvarkoje su tų žmonių “paesanti Lietuvoje, turi teisę
jam
aiškiai
atitinkamai išaiškinti.
brazduko šalininkai suju vą niekais paversti. Juk tai Pabrazduko bendradarbia-'triotizmu,”
spręsti kas vertas, kas ko užsi o visi kiti išnyko.
vimą
lietuviškos
mokyklos
trūksta
pagrindinio
šulo—
Bet kai mes galvojame
Mes, parapijiečiai, tai do, kaip karštą geležį įbru- gerai, kad Krupavičius su
tarnavo, tas tą ir gaus.
Veidmainybė
pridirbo daug labui, kuris davė tokių gra- padorumo.
“Bet Šiandien, kada musų aPje .Lietuvos išlaisvinimą, yra visuomenė, stebime tų į kus į skruzdėlyną. Viešai Brazaičiu
žiu
vaisių.
paremta
“
vienybe
” truks
Kai priešas suži
Tautai, Tėvynei toks sunkus aPie Jos nepriklausomo gy- dviejų išmintingų ir moky- pareikalavo, kad Jokūbas partijų.
Bet nos, kokia mace išeina iš Vyrai, sakau, laikykimės j tol, kol bus galima unijos
laikotarpia. Vyriausias Lietu- venimo atkūrimą tai savai- tų vyrų veikimą ir matome, Petrošius atsiprašytų.
pinigais švaistytis.
daugybės partijų, tai jis diplomatijos.
vos Išlaisvinimo Komitetas ne- me^ iškyla eibės problemų, kad jie visai gerai bendra- kur tau. Jis suko:
Simas Pavaža.
—J. D.
suranda bendros kalbos, nesu- —žemės klausimas
(kol- darbiauja. Nors tų pamokų —Vyrai, aš ir paskutinį tuojau pabėgs be mūšio.
ĮTEIKIA NOBELIO PREMIJĄ
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KAS NIEKO NEVEIKIA
JO NIEKAS NEPEIKIA

Poslapis Trečbs

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
PIRMA PAŽINTIS SU DUKTERIMI
HM

Kas Naujo Brooklyne
Sąmoningas Kriaučių
tų lokalo nariai užsitainaVieningumo Ardymas
vo, kad butų tinkamai at“Keleivio” 45 nr., skyrių-šv£S*a‘
. ..
je “Kas Naujo Brooklyne, . ™SP,UC1°
tilpo J. Kriaučiaus rašinys men‘ 2- d- susirinkime buapie 54 kriaučių lokalų. Ra- vo ’aportuotit.kad visi pašinys prasilenkia su faktais le{1Slan’lc31 d?1*’®1 elD®.
ir pilnas piktų prasimany- E’le ka0 ,lr. dietai bus po
m„
?6 asmeniui. Nariai patys
Korespondentas, pasiva- *škėlė
kad biliedinęs J. Kriauėium, galvo-tai "arlams ^papiginti,
ja, kad lokalo valdyba ne- ? slfirtunia^padengtas .s

tautos judošių “Laisvę,”
kiek ten rasite sau pagyri
mų. Pažiūrėkit į tautinin
kų “Vienybę,” kiek ten rasi
te sau pagyrimų,
į Tą valdybą giria ir bol
ševikai ir tautininkai. Tai
kokie žmonės sėdi toje val
dyboje? Ką jie atstovau
ja? Apie tai unijos nariai
turėtu pagalvoti.
J

TAS DUONOS MBFRAtO

Kas Girdėt Chicagoje
Apie Adv. Bagočiaus Mirtį to, diskusuoja ir pasakoja
prisiminimus. Buvusieji valChicagos lietuvių visuot paraisiečiai ypač susidomėmene apie adv. F. J. Bago- j tuo veikalu. Mat B K
ciaus mirtį visų pirma isęr- Balutis JTa vienas g val
do per Margumo radio „js^. Knygoje pusėtiprogramų, gruodžio 7 d.
nai apie valparaisJiečius ap-

Chicagiečiai, vakare per rašyta, sudėti jų paveiksradio išgirdę apie adv. Ba- ki.
Chicagieciai,
besigočiaus
mirtį,
žinojo,
kad
džiaugdami
tuo
istorišku
HARTFORD, CONN.
rytdienos “Naujienose” bus židiniu, prisiminė keletą
Netaip,
Laukto
aPie tai pranešimas. Todėl sykių pakeltą “Naujienose”
Gruodžio 9 d. čia buvo daugelis ryte bėgo į laik-į Mausimą apie parašymų ir
paminėta 700 metų sukak-^ų parduotuves “Nau- ĮSleidimą Amerikos lietuvių
tis nuo Lietuvos karaliaus
pirkti. Pasivėlavu- istorijos. Tai juk degte deMindaugo krikšto priėmi- sl™s pritruko. Aš norėjau gautis reikalas
Leidinys
po
Minėiimas ivvko di- nusipirkti keletą “Naujie- apie B. K. Baluti gal tą i«’delėj šv. J™ katroj, nų” numerių pasiųsti trem- torijos rašymo ir išleidimo

žino, kiek metų lokalas lokal0. lz',°- Y®1^®. P®7|
gyvuoja. Jam patartumėm ?lu‘e- k®d nariams bilietai,
kita kartų rašant koresponP0. $3/ f™™”? P°1
dencijų faktus rašyti ne iš *6:
lok®*? niu->a. nu-j

lubų ar kitu pasakojimų, bafe?™' kad bll.,et?>.
bet pačiam būti įvykio vie- P° $2 ,narlams, '.r k'6k™’
toje ir atydžiau pasekti n®mg®Iim® Pll kt> P° du bl’
Lietuviu iš Hartfordo ir tiniams į Europą, į Austrą- Mausimą įs naujo pajudins
{aplinkinių Xtų priva- Kją ir kitur. Pirmoj par- ir paakstys jo vykinimą.
kalbėtojus,
kurie
tokius
t?3*
...
,
,
...
faktus paminėjo.
Galime Js to aišku, kad valdybos
žiavo karais ir specialiais duotuvėj jau 10 vai. ryte jęunįgų Rūpesčiai
mes jam pacituoti iš “The nel® ko ,k?tl"tl’..kfd J™1
'dusais, kad pripildė pilną
v’a “Naujienų” nu-!
Advance” nr. 21, Nov. 1, l“ka',e k*kal?
katedrą, spėjama, kad bu- nieriai išparduoti. Reikėjo
Marąuette Parko lietuvių
51, kuris leidžiamas ACW 06131 ™°stoh>Įk°:,'
vo širš’dviejų tūkstančių;'tris blokus keliauti Į kitą parapijos leidinys “Nativity
Korejos karo veteranas Ernest Daniels, grįžęs iš Korėjos
of A, kur aiškiai pasakyta: '^pondentas turbut irgi.
matėsi ir lietuvių legionie- parduotuvę.
Parish News . gruodžio 9
fronto, susitinka pirmą kartą su savo penkių mėnesių
“The loeals delegate to the?ebuY° tan?e atrinkime,rių
ir
moterų
uniformose,Į
M
«,
.
,.
d.
laidoje turėjo tokj nusidukrele La Guardia aerodrome.
ir
J Nepaprastos Pasisekimas
skundimą:
coatmakers trade board, V. kur. buvo duota pilna at-,
idaug organizacijų ir daug
•
n
skaitomybe
lokalo
nariams.
Micalson,
reviewed,
... . .
.. ...
.
lietuvaičių tautiškuose ru-1 Vaikų Teatro du paren- “Ateinančiais metais Vytaugreater detail, the history *sleista J.s izao
todėl, jog čarteris buvo bos pasiaiškinimas, jei i jį
” 1buose.
įgimai, ruošti šeštadienį, t0 darže musų piknikai jokios
1---- .

1

local was established m
1901, the Lithuanian-Amer
icans had a union even be
fore the year of 1900.” Lo
kalo valdyba skelbdama 50
metų jubilėjų rėmėsi lokalo
inkorporavimo data, kuri
yra Įrašyta Į lokalo vėliavą.

x

•

t

nebeduos.
rengti,

Nesinorės
nes darbo

uaug. o uždarbiu menkutis ar-

per didžias du-.nepaprastu pasisekimu. Jvy-^ ®jsai
Sil
'
”
“
' "k® Chicagos Universiteto ikarnivabis
reiki,!as.
vadinamoj
International jų turbut ir neturėsime. Esaužpakalio prie ai- House salėj.
šeštadieni rjie priversti pinigus sukelti kipriemonėmis.
Daug
tuoj po uždraudimo
ir gėrymų, Įvekolektas po de-

ar butj galėjo vienas ar du vos, buvo tik Amerikos tau- Niekas iš atsilankiusių ne- ler*
— serą kam kitsm, parodo apy=
per pusvalandi, o j tinės ir organizacijų vėlia- buvo apviltu Dekoracijos
Taigi Chicagos kardinoPrimetimas, jog valdyba , gerai informuotas, net _gai- _____
skaita. Per čarterio jubi- susitarti su menininkais, vos. Lietuvius priminė vien buvo gražios, vaidinimas las suvaržė piknikus, karsuruošė jubilėjų, kad pau- la jo, kad programos ispil-, iėjaus minėjimą prašvilpta, net su visa dešimčia,
ešimčia. irgi
ireri tik tautiški lietuvaičiu
’t-n
m
lietuvaičių ruru-!k
o geriausias,
nivalus ir kitokius parapiji
lioti ir lokalo pinigus išeik- dytojus rado tik du, kai tuo pragerta jr prauliota §3,- neėmė mėnesių laiko. Už bai, kurių nemažai matėsi. Į
nius parengimus, uždraudė
voti, neatatinka tikrenybei. tarpu dalyvavo 10 asmenų, 550.61! Trys su puse tuks- tokią procią 245 doleriai Kalbą pasakė prel. Balkų- 'Antra* Pasiseximas
juose turėti svaigalų biznį
Jubilėjaus suruošimas pri- kurie atliko programą. Ir taneiai dolerių unijos pinipuikus
atlyginimas.' nas ,angliškai ir lietuviškai, j “Margučio” ruoštas pa- ir tuo sudarė kunigams ru
klausė ne nuo valdybos, jiems buvo išmokėta §225, !gy nuėjo vėjais, jie išmesti Frie mašinų dirbdami kokun. Cabito (?) lietuvis-;rengimas pavadinimu “Lie-ipestį. Dėl tokio suvaržybet nuo visų 54 kriaučių lo bet ne §265.
pro langą. O pinigai pa- misijos nariai taip nepasi- kai.
Vyskupo vardu pa- tUVO5 Operos Prisiminimai” mo parapijos kenčia ne
kalo narių. Pilnesnei infor
Iš kažkur pas korespon- imti iš VISŲ narių kovos ir'pelnytų.
sveikino ir pasakė trumpą irgi šauniai pavyko. Įvyko vien dėl to, kad jų parengimaciją! kelios protokolų iš dentą atsiranda tokie skai-^labdaros fondo, iš musų ii- Valdyba sako, kad aš be
kalbą prel. Henry. Chorai, garsiojoj Chicago Orches- mai nebus pelningi. Dėl to
traukos :
čiai, kaip §4,173.31, kai ke-.gų metų sutaupų.
Suma reikalo primenu musų uni kurių buvo septyni, labai tra jjap sekmadienį, gruo- suvaržymo parapijinės sa1) 1951 m. kovo mėn. 28 liom eilutėm aukščiau rašo, i§3,661 buvo pirmoj apy- jistams
Tysliavą - Ginkų- gražiai sugiedojo kelias vįįio 16 d. Visi tikėtai, apie lės nėra nuomojamos.
Ir
d. lokalo narių susirinkime kad padalyta nuostolių §3,-įskaitoj.
Bimbą. Girdi, ne tie asme bažnytines giesmes— Pul- 3 000, buvo išparduoti prieš katalikiškos organizacijos
buvo iškeltas 50 metų jubi 661.31.
| Valdyba sako, kad “na- nys, bet valdyba pati unijos kim ant kelių” ir k ir pas-'keletą dienų prieš parengi- su savo parengimais išeina
lėjaus surengimo reikalas.
O kur rašoma, kad loka-diai patys” taip norėjo, taip reikalus tvarko. Aš nesa kui Amerikos ir Lietuvos 'mą
Tokiam pasisekimui iš parapijinių salių. LietuSusirinkime pasisakyti ga lą valdo J. Ginkus, A. Bim-,nubalsavo ir baigtas kriu- kiau, kad Tysliava-Ginkushimnus.^ Keistai , jautiesi j padėjo ta aplinkybė, kad vos Vyčių kuopos savo pa
lėjo visi lokalo nariai. Ap ba ir J. TysIiava, tai tegul {kis. Ne visai taip buvo. O Bimba uniją tvarko. Aš sa kai girdi taip puikiai gie
kalbėjus reikalą, jubilėjaus J. Kriaučius ateina i valdy-i kur buvo lokalo vadovybė, kiau, kad tie asmenys "įpir dant Lietuvos himną ir ma rengėjai pasirūpino gauti rengimus jau neruošia pasurengimu pavesta rūpintis bos ar lokalo susirinkimus' ar ji priešinosi unijos pini- šo” siuvėjams tą valdybą. tai tiek daug lietuvių vie visų srovių kooperaciją. Tą rapijinėse salėse. Šv. JurMargučio” parengimą rė- gio parapijos nuomos, 1950
valdybai.
ir pats savo akimis pama- gų eikvojimui baliui reng- Tie asmenys “remia” tą noj vietoj ir be jokios lietu mė ir “Naujienos,” ir “San- metais, davė $902.
Prie
2) 1951 m. balandžio tys, kas tikrai vadovauja ti? Ne. Ji tik sakosi siu- uliavojančią valdybą. Ar viškos vėliavos.
Garbė dara,” ir “Draugas.” Tai dabartinių aplinkybių tas
mėn. 25 d. valdyba reko lokalui.
liusi, kad nariai už tikietus aš sakiau netiesą?
toms lietuvaitėms, kurios buvo sutartino veikimo ge- pajamų šaltinis veik visai
mendavo, prieš tai apsvars
Tokie korespondentai mokėtų po §3, o ne po §2,
nors tautiniais rūbais pri ri vaisiai.
išseks.
Kada buvo rinkimai Tys
čiusi, kad butų surengtas kriaučių lokalui ir lietuvis- kaip nariai nubalsavo. Vaminė lietuvius.
..
LaUvamtois.
jubilėjinis paminėjimas su kam darbui nieko gero ne dinasi, pati valdyba pritarė liavos “Vienybė,” tautinin
Balutis Daugel}
_________________________
Ludrienė.
koncertine dalimi, be vaka duoda, o tik ardo kriaučių unijos pinigų pustijimui ba kų laikraštis, rėmė ir agita
Suįdomino
„
,_
.
T• *
Musų
tėvų
krašto
Lietuvo
balsuoti
už
tą
valdybą,
rienės, kad butų mažiau iš vieningumą.
liaus reikalams, tik sakosi
Nesenai Chicagoje pasi- vos išlaisvinimo siekia Ąmelaidu. Čia nuomonės sky54 Lokalo Valdyba.
biskučiuką mažiau siūliusi kuri su manim barasi. Per MANCHESTER, CONN.
rodė
knyga
pavadinimu rikos Lietuvių Taryba ir jo*
rėsi ir reikalas buvo atiduo
išleisti. Principe lokalo val rinkimus ir bolševikų “Lai
Tas
veikalas vykdomas Vajus. Paremk!
Manchesterio
Lietuvių “Balutis.”
tas balsavimui. Už jubilė- į^ano Atsakymas Valdybai dyba sutiko su unijos pini svė,” kurios bosas yra Bim
daugelį
pusėtinai
suįdomitautieti, tad ins dsrhivs’___
jinį paminėjimą su koncer
gų eikvojimu baliui rengti. ba, irgi rėmė tuos pačius Bendrovės visų šėrininkų
Siuvėjų unijos 54 lokalo
tine dalimi pasisakė 61 naPagaliau, vadovai turi kandidatus į valdybą. Tau metinis susirinkimas įvyks no. Mat, B. K. Balutis Chivaldyba
rado
reikalo
mane
įys, o už jubilėjinę iškil
vadovauti.
Jei jie butų tininkai ir bolševikai susi sausio 6, 1952, kaip 1:30 cagoj yra ilgai gyvenęs, IS DŪMINES LŪŠNELES
išbarti už neva tai neteisin griežtai pasisakę prieš uni giedojo,
sudarė
bendrą vai. po pietų, Lietuvių Sve daug veikęs lietuvių tarpa
Gražios eilės, dainos ir
minga vakarienę—40.
gą
informaciją
apie
54
lo

deklamacijos
3) 1951 m. birželio mėn.
jos pinigų mėtymą baliaus frontą ir pravedė tą valdy tainėj, 24 Golway St., Man- ir buvo įgijęs daug gerbėkalo
valdybos
darbus.
At

jų.
Daugelis
jį
čia
gerai
Apie
Lietuvos
gyvenimą ir liebą.
Argi
valdyba
sarmatichestery.
24 d. patys lokalo nariai
reikalams, nariai butų su
atsimena
ir
prie
progos
užtuvių
nuotykius
Amerikoje,
Valdyba kviečia visus
padarė tarimo pakeitimą, sakysiu iš eilės:
pratę, kad netinka VISŲ jasi to bendro fronto? Ar
Kaina
$1.00.
kad butų surengtas jubilė- Musų valdyba sutinka, narių pinigus mėtyti DA bendras frontas tarp Ame dalininkus dalyvauti meti simena apie jį. Todėl pasi
Vžsisakykit pas autorių:
ius su vakariene ir koncer kad musų skyrius gyvuoja LIES narių baliui ruošti. rikos išdavikų bolševikų ir niame susirinkime. Bus fi rodžiusi apie jį knyga visus
K. B. Krr.učiunas
tinę dalimi, o išlaidos esą virs 50 metų ir jeigu rengė Narių mes turime virš tūk unijų priešininkų tautinin nansinis raportas išduotas tuos labai suįdomino. Jo
nesvarbu, nes per tiek me- “50 metų jubilėjų, tai tik stančio, o baliuje ar buvo kų akis svilina valdybai, ir šiaip yra daug svarbių da visi pažįstamieji ir buvu- Daynard Drive. Canton. Conn.
(Nr. 12, 1032)
pusė, ar ne. Bet ta pusė kad jie kratosi tų savo glo lykų aptarti. Kaip kas me šieji bičiuliai tą knygą skainarių prašvilpė tris su puse bėjų, kurie juos pravedė į tai, taip ir šiemet, po susi
rinkimo bus banketas vi
tūkstančius dolerių iš ben lokalo valdžią?
WORCESTERIO LIETUVIAI!
siem,
kurie bus kviesti, do
LENGVAS BUDAS ...
dro unijos fondo, kuris pri Gali valdyba protestuoti
Remkite Modernišką Lietuviiką Vaistinę
klauso visiems nariams.
kiek nori, bet tokios šlykš vanai. Tai bus visų šėri
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
ninkų
pamylėjimas.
Pra

Ir kiek narių dalyvavo čios vienybės, kokią išperė
IDEAL PHARMACY
mitinguose, kuriuose buvo jo Tysliava-Bimba-Ginkus šome nesivėluoti, visi pri
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
29 Kelly Sųoare. Worcester. Mass.
nutarta unijos pinigais pa musų lokale, niekur nerasi bukite paskirtu laiku.
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
Jeigu reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaisti
Varde visos valdybos
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su
sivaišinti ir paulioti fake me ir į tokią “vienybę”
ninką,
savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališlengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus kraujubilėjaus proga? Valdy kiekvienas galvojantis lie kviečiam:
kus daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos rei
Pirm. A. BUJAVICIUS,
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt
ba savo rašte vienoje vieto tuvis gali tik pečiais pat
kalais.
Rait. A. BIRETTA.
je sako, kad balsavo 61 ir raukti. Lokalo valdyba, gi
Be to. užlaiko geriausios ražies kosmetikos, skutimosi
KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto
40.
Vadinasi, 101 narys musi iš Tysliavos-Bimbosreikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, šaltkošės,
Pavergęs Lietuvą priešu?
ženkleliaia
sprendė kaip minėti jubilė Ginkaus nešvarios vieny nesigaili nieko iai naikinti. į riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų.
KELEIVIS
jų, o kada buvo nubalsuo bės, turėtų ne
protestus
Sveikatos Patarimai ir Vaistai siunčiami į kitus mies
.
a
Ar, Tu, Beturi, pegailėri
636 Esat Broadvray
So. Boston 27, Man.
tus.
Rašykit tiesiog į vaistinę.
(52)
ta unijos pinigais paūžti, pnes mane rašyti, bet pa- aukw jP neparemsi ALT
tai kiek tada balsavo?
Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Visiems Lietuviams
galvoti, kas ją įpiršo ir rė- vykdomo Vajaus jai išleisTai šitaip atrodo valdy- mė. Pasižiūrėkit į lietuvių vinti?
o-

_

tas

pinigams

įsieisn,

A
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Darbo Pradžia

Nauji Leidiniai

GEN. PROKURORAS AIŠKINA KORUPCIJĄ

DAINOS APIE LAISVE, An
tano Giedraičio, 32 pusi., Į
1951 m., Los Angeles, Calif. Į
Kaina 75c. Gaunama pas au
S. Jokubauskas sakė, kad torių. 239 No. Pacific St.,
Ocean Park, Calif.

Diskusijos Bendruomenės Įkurtuvėse

Gruodžio 16 d. So. Bos
tone Įvyko Įdomus susirin Bendruomenė neturėtų
kimėlis, kuriame dalyvavo bandyti pakenkti srovinėms
Č1R1KSAS SIAUBĖ, novelė,
mišri lietuvių grupė—nau organizacijom, kurios savo Mykolo Vaitkaus. “Vagos”
jai atvykusių, senųjų atei srityje atlieka nemažą kul leidinys, 1951 m., 87 pusi.
vių ir čiagimių. Susirinki tūrinį darbą ir daug prisi Kaina nepažymėta.
mo dalyviai buvo sukviesti deda prie “lietuvybės išlai Novelėje žvirbliukas pa
Lietuvių Bendruomenės kymo.”
sakoja savo Įspūdžius iš
centro Įgaliotų asmenų ap
Kilo pasiaiškinimų ir dėl bolševikų atėjimo Į Kauną
tarti Lietuvių Bendruome tų “kultūrinių uždavinių,”
ir jų šeimininkavimo Lietu
nės Bostono apielinkės ku- kurie yra “bendri visiems
voje.
rimo reikalą. Po išsikalbę- lietuviams.”
Pavyzdžiui,
jimų buvo nutarta eiti prie laikraščių palaikymas ne- DIANA and Other Poems by
apielinkės organizavimo ir gali būti Bendruomenės už- Hedwig Jakowicz. išleido Extuo tikslu išrinktas platus davinys, nes laikraščius pa- position Press New Yorke,
Laikinasis Komitetas, kuris laiko skaitytojai. Jei imti 119 pusi., kaina $2.50.
iš savo tarpo išskyrė 11 as- mokyklų klausimą, tai susi- Lietuvaitė, kurios tėvai
menų i vykdomąjį komite- duriame su parapijinėmis buvo išvežti iš Lietuvos Į
tą, o tas savo keliu išsirin- mokyklomis, kurios nuo Rusiją po 1863 metų sukili
ko valdybą iš penkių asme- Bendruomenės negalės pri mo, augo Rusijoj ir jauno
nų.
klausyti, nes jos jau pri se dienose, prieš 40 metų,
i Susirinkime, besitariant klauso tikybinėms organi atvyko Į Ameriką. Čia iš
apie Bendruomenės reikalą, zacijoms.
tekėjo už lietuvio inžinie
teko išgirsti labai margų Teatras, chorai, knygų riaus Jakavičiaus ir dabar
nuomonių. Pranešėjas bu leidimas, spauda — viskas štai paskelbė savo eilių, po
vo p. K. Mockus. Jis sakė, tai yra kultūrinio darbo sri emų ir balaždių rinkinį.
kad Lietuvių Bendruomenė tis, bet kiek naujoji orga Ponios Jakavičienės kuri
kaip tai “savaime” ir auto nizacija galės tą darbą pa niuose dažnai jaučiama
matiškai apims visus lietu laikyti ir kiek ji drįs ji pa Lietuva, eilės apie “Rugi
vius, nežiūrint kada jie yra laikyti nesukeldama varžy nį” yra plėšikų dainelės
: atvykę Į šią šalį, ar čia gi- tynių, Įtarimų, pavydo ir “Oi klebone, klebonėli, ar
—Alou, Maike, ar girdė- nuvedė i savo skiepą, prie mę, jr dargi tuos, kurie jau kovų?
neturi pinigų, parapijoj su

Generalinis prokuroras J. Howard McGrath (dešinėj)
aiškina kongreso komsiijoj vyriausybės pažiūrų i dabar
iškeliamus taksy įstaigos skandalus.

Tautosaka

—Musų šeimininkė, kuVienas nebejaunas lietu- ri mums '^P fera bu''° .ir
vis, prisiminęs savo senelio ™.us «s glostydavo, antroje
dienoje Kalėdų mirs ir gas
pasakojimus, kad ,
naktį gyvuliai kalba ir van padorius atves kitą šeimi
duo esti saldus, sugalvojo ninkę—labai blogą.
Avinas Įsisuko prie jų ir
jaj na vyną, kad durnius pat pakavote bravoro, Įpylė lietuviškai nebekalba, bet
Lieka “lituanistinės mo- rinktų?” savotiškas atpasa- nueiti ir pasiklausyti.
bažnyčioje gavo mušti?
jiems geros žemuoginės kurie nėra nutraukę ryšių kyklos,” kokios dabar daug ■ kojimas; eilės “Polonga” Buvo kūčių vakaras. Ar sako:
—Gera diena, tėve, apie arielkos ir sako: gerkite, §u savo kilmės tauta. Išim- kur veikia, o iš pranešėjo i atpasakoja Kęstučio ir Bi- tinosi 12 vai. nakties. Tas —Prieš
, . Naujus Metus
,
. ir?
- gasnadoriaus
koki kvailį tu kalbi?
sveteliai, čia mano paties tis daroma tiktai tautos iš- K. Mockaus teko girdėti, (rutės legendą, ir tt.
žmogus nuėjo i. tvarta
. 1
. sūnūs
.
. eis. su
užlindęs
už
katulto
laukia.
1
v,rvu
1
u
S
31
*
4
-?
»,ez?’
—Aš matau, Maike, kad darbo ir tručyznos nėra. davikams—bolševikams ar kad bus galvojama apie Li------------------------Jis ir niekas tada laikro-.!0 aket« u " d,dele ZUVIS
tu gazietų neskaitai.
Policeiskiai išgėrė, apšilai- jų pritarėjams, kurie patys tuanistinio Instituto jkuri-^jSAKĖ ŠVENTĖMS
džiu neturėjo—laiką prane- į!trau^ ir prigirdys,
—O tėvas ar skaitai?
žė, dar išgėrė, o paskui Įsi- save išskiria iš tautinės mą ar palaikymą, vadovė
DOVANŲ
“
KELEIVI
’
šinėjo gaidys. Apie vidur-',. Tel!ukas i’asokavo al>—Man ir nereikia skaity- pylė to štofo Į savo buteliu- bendruomenės.
lių mokykloms parupinimą
nakti žiuri—gyvuliai visi llnk dv-vlą» karvę ,r sako;
ti, vaike, ba mano frentai ką. surašė Tamošiui proto- Tikslas bus rūpinti lie- ir panašius reikalus..
Mr.
William
Stuchkus
iš
susisuko i vidurį tvarto, o
Šiąnakt vagys pavogė
kolą
............ reikalais,
ą ū
ir’ nuvilko seni į sūdą.................
tuvių kultūriniais
vi
zvn
jg£.Qmin Wilkes-Barre,
vviiKes-Bane, Pa.,
ra., užsakė
nutKlukė „.y ir iėjęs daug pinigu
ir
beskai
' ’
' juos
'
beskaiPieziiuimu
£<XII<Z
(kurie vra visiems betu
—Tai ką tėvas girdėjai:
~ ,
...
, -o
' Keleivi
savo
motinai,
tva|to vidun
vidurf atsiklaupė.
atsiklaupė. G'
lydami
susipyko ir susimu
u
?k
V° om
°Kinai,ii tvarto
(
—Vot, vaike, aš ir nore- 0
teisėjas pasakė.
.biams bendri, ir “lietuvybės diskusijų pats “bendruo __
Mrs.
Martha
Stuchkus,
^
ada
suklaupė'ir
kiti
gyvušė
ir
iš
t0
visus Pini^s Pa‘
jau tau apznaiminti, kad .. “Trejas, vaike, laiko- išlaikymu.” Pranešėjas dar menės klausimas” visvien Wilkes-Barre, Pa.,
kaiP° liai.
Žmogus Į stovėjusį miršo
pašalyje ant
durniui visur blogai, ir baž- =1 z,° ?’^’T -napso vi i sakė, kad Bendruomenė ne- paliko nedaaiškintas. Atro švenčių dovaną.
šone jo vandens kibirą iki- girnapuses.
nvčioj ir sude, ir veselijoj ir ne\ainia- 0 Tamošius ne tik pakenks kitoms organizaci- dė, kad užsimojama labai
daug,
bet
kai
pažiūri
Į
tų
!
Mrs.
Kristina
Kudarausšo pirštą ir palaižė. Van- Gyvuliai kalbėjo vieną
jomarke, jis visur gauna ?.re bulzą'
įr P01.1^ joms, negut tik toms, kurios
kas
iš
Exeter,
N.
H.,
šven

Gaspadorius viską
mušti
K1US su tuo st°fu vaisino, stato sau tokius pat tikslus užsimojimų turini, tai lieka čių proga atnaujino “Kelei duo buvo saldus. Jis žino,
ne
kažin
kas.
Politika
kad gyvuliai turi pradėti įsitėmijo. Po Kalėdų tuo__ Fik nr;P rpikaln tėvo Leiskiasi, vadinasi, kaip įr pačios panorės savo darvio” prenumeratą savo bro kalbėti ir klauso. Jautis ir jau perkulė visus javus ir
(Lietuvos
vadavimo)
Ben

—šiur, Maike, ' einam ™no vle"a; frenta5_loįri.5 bą perleisti naujai besiorliui Mr. K. Grigui, Exeter, pradėjo kalbą, žiūrėdamas gavo grudų per pusę dauprie reikalo. O tas reika- *ako’ ..sudzia, nutfie- kad gamzuojančiai Bendruome- druomenė neužsiims, palik N. H.
giau. Antroje Kalėdų dielas toks: Farmervs Tarno-Tamosius ka tas .ir.??d®JO neh kaiP’ pavyzdžiui, Bos- dama tą darbą Amerikos Mr. August Paskevich iš Į karves:
Lietuvių
Taiybai
ir
tik
—
Žinote,
kad
praėjusienoje jo žmona mirė nuo
šius iš Halifakso prie Brok- ^arn ^pes lygiai 100 do- tOno Kultūros Rėmėjai,
Brooklyn,
N.
Y.,
užsakė
do

remdama ALT darbą pini
tono mokėjo virti gerą što- }e11^ n ,ar cav®_ menesi a~ po šito Įvado prasidėjo gais. Šalpos darbu Bend vanų “Keleivį” Mr. A. Ada- ji metai buvo prasti ir javai persišaldymo. Prieš Naufa. stiprią buizą, čysto ai-^HPOs?’ a e n?° "e eJimo a•- įdomus paklausimai ir vė- ruomenė irgi nesivers, pa moniui, Brooklyn, N. Y. nederėjo — užaugo prasti J jus metus jų sūnūs tikrai
Mums bus sunku išlaukti' prigėrė ežere. Pirmoje Kakoholiaus jo štofe buvo fif- 51 °’.a’i,>aR°’ seI?!s PJHa2 liau diskusijos. Adv. A. O. likdama tą reikalą BALF’
Naujakurys V. Maksvytis naujo pašaro. ... Bet jus ledų dienoje nuėjęs prie
ty percent. Tokį gerą što(aL.5’ arielka^ 'be ^ka^na paminėjo Lietuvių ui. Jos kultūriniai uždavi- iš Chicago, Ilk, užsakė do
pagirdė
gera
visi žinote, kad musų gas klojimo ant girnapusės jis
fą tas Tamošius virė ir suPiliečių
Draugijos
ir
Lietu
vanų
“
Keleivį
”
savo
“
sponniai
irgi
susiaurėja,
kai
i
rado dideli puodą pinigų.
• j
, .
,r. trucvznos.
siedams pardavinėjo, v i_q
} ..
, .
vai Remti Draugijos tikslus juos pažiūri konkrečiai, o soriui” Mr. L. Klasinskui, padorius prastai iškūlė ja
tėvas
, - kad
. j . organizavus ir javuose paliko daug Kai ukininkas iškūlė jasas svietas jo munšainą gy- .
. .aiP ^'
“7 Vbutum
“T‘ . nur0(jg,
Baltimorę, Md.
ne bendrais žodžiais.
grudų. Nors ir mažai gau- vus iš antro karto, liko pra
rė ir sakė, kad geresnio nie- eis£s\ Jei. 9U um uvę e1' cijų tikslai yra maždaug
Mr. J. Kasper iš Keno sime pašaro, bet bus gnidų sti šiaudai ir jo gyvuliai viBet ir tie žmonės, kurie sha, Wis., užsakė “Keleivį”
kur negausi.
_Uj įž vaike bučiau Panas'^ !
Bendruomenes
ir mes laikysimės!
j sai suliesėjo ir nustojo duo■Tai kur “durniaus mu-"į
tikslus, tai kodėl negalima Į Bendruomenės organiza dviem naujiem skaityto Gaspadorius klauso jųįti pieno.
suazia, as učiau liepęs
Bet ukininkas,
jbutų tų ir panašių organi- vimą žiuri kritiškai, nepa- jam: Mrs. Ona Guzauskas,
ri mas,
”
tėve?
_
, , , niui atvežti ir man to gero
kalbos Įsitempęs. Toliau radęs pinigų, išvažiavo pa-Tu man netrukdyk, trunko ir ne puspantę, ale zacijų veiklą suderinti, gal sisakė prieš bandymą ją'Kenosha, Wis., ir Mr. Joe juodoji karvė, pati geroji,’sipirkti geresnio pašaro ir
talke, ba as neiaikmu, kadbačkutę. Jes, vaike, tokias organizacijas su organizuoti. Yra Amerikos Kasper, Kenosha, Wis.
gyvulius atšėrė ir pradėjo
ir sako:
tu mane pertrauki Žinai. wkį but mano pastanavi. jungti Į vieną centralinę or Lietuvių Tarybos nutarimas Mr. J. Gabris, Chicago,
vėl jam sektis. Vedė antvaike, žmones tun ilgus lie-|jimas Ale
nc sudžia ;r ganizaciją ir, neardant se ir linkėjimai Bendruomenei III., užsakė “Keleivį” nau
įą žmoną, bet su ja gyveno
UŽMUŠĖ MOTINĄ
zuvius, tat ir apie Tamo-;to štofo ragauti negausiu> nųjų organizacijų, turėti vi kurtis ir gyvuoti. Yra ir jakuriui Nikodemui Reika
tik tris savaites ir pametė
siaus snapsą kalbos nuėjo ba fjabar ir Tamošius šnap- siems
, ,, . lietuviams
... bendrą srovinių organizacijų pasi lui, Chicago, III.
ją, nes ji buvo pikta ir ir
sakymai už Bendruomenės Mr. B. Yanchis iš Eden,
iki poheeiskių. Tie susėdo'^ nebeverda, bijo. kad vėl kultu™« organizaciją.
labai mušė vyrą.
1 vežimą ir nuvažiavo pas,neateit sveči iš policijos. | J- Kasmauskas pasisakė organizavimą. Bet, kartu, Ont., Canada, užsakė “Ke
(Pasakojo V. žareikienė, Dus
Tamošių bravoro ieškoti.
"
"
1
gana kritiškai del tikslo ir diskusijose ir paskui nu leivį” savo draugui M r.
meny dzūkė. gyv. 223 Athens
Parodė Tamošiui popierą —Tai tėvas skaitai, kad “lietuvybę išlaikyti” ir sa- tarime, jautėsi netikrumas, Tom Vaichunui, TillsonSt.. So. Boston.)
ir sako, atėjom pasižiūrėti, kvailys gavo bažnyčioje kė, kad lietuvybės išlaiky atrodė lyg daugumas daly burg, Canada.
Juozas Būga.
ef i
mas buvo visų seniau čia vių, ypač iš senesniųjų dar- Mrs. Ursula Bonavita iš
O Tamošius skaityti nemo musti
ka, paveizėjo i popierą ir' —Šiur gavo, vaike. Ve- kuriamų ir dabar veikian ouotojų, nesijautė užtenka Providence, R. I., užsakė
SKELBIMŲ IR PAIEŠKOJIMŲ
sako, prašom pasidairyti, dlug to aš ir sakau, kad čių organizacijų tikslas ir mai painformuoti, kad ga dovanų “Keleivį” Mr. K.
KAINOS
nauja organizacija nieko lėtų aiškiai pasakyti taip ai Leveckui, Providence, R. I.
Policeiskiai dairėsi, išlan durną visur muša.
Prisiunčiant laikraščiui skel
džiojo visą Tamošiaus far- —Gal ir gerai, tėve, kad jaugiau tame reikale nepa ne.
P. Satkunas iš McGregor,
bimą ar paieškojimą, prašome
Retai kada yra tekę būti Man., Canada, užsakė “Ke
mą, nuėjo ir Į kiaulininką taip atsitiko. Policija tam dai
kartu prisiųsti ir užmokestį.
bravoro ieškoti, bet niekur ir yra, kad tokius Tamo Plačiau pasiaiškinus pa bet kokios organizacijos leivį” dviem draugam: K.
Neapmokėtų paieškojimų ir
nieko nesurado. Pagaliau, šius atpratintų nuo nelega- sirodė, kad “automatiškas” Įkurtuvėse, kur butų tiek Balčiūnui. Firdale, Man.,
skelbimų netalpinam.
Smulkrų skelbimų ir paieško
policeiskiai sako, važiuo liško degtinės darymo. Far- lietuvių priklausymas prie abejojimų ir neaiškumų dėl ir P. Žemaičiui, Edams,
kuriamos
organizacijos
ap

jimų
kainos yra tokios:
naujos
organizacijos
yra
jam namo, Tamošius mun- meriai gali juk gyventi iš
Man., Canada.
Iki 25 žodžių—75 centai.
saino neverdi!, tik pikti li^-įgavo farmų ir jiems nėra tik pamaldus pageidavi imties, tikslų ir pasimoji Mr. A. Laurutis iš DoiJei skelbimas ar paieškoji
mų.
Bet.
nutarta
bandyti.
mas,
o
faktiškai
prie
jos
chester, Mass., užsakė “Ke
žuviai plepa, kad jis snap-ij^j^io laužyti įstatymus,
mas
turi daugiau kaip 25 žo
priklausys tie lietuviai, ku Jei Bostone atsiras šimtas leivį” F. Simaičiui, Hamil
są šinkuoja. Ir jau eina per
džius.
tada už kiekvieną žodi
duris.
! —Tau, vaike, lengva taip rie paduos atitinkamą pa kitas norinčių Įstoti i Bend ton, Ont., Canada.
skaitoma
po 3 centus.
—Tai kur čia “durniaus i kalbėti, ale aš taip ir palik- reiškimą ir pasiims Bend ruomenę ir pasiimančiu
Norint tą pati skelbimą ar
mušimas,” tėve?
'siu neragavęs žemuoginės, ruomenės nariams privalo prievolę mokėti tam tikrą
Plieno Gamyba
{paieškoj imą tęsti ilgiau, už
—Sakau netrukdyk, vai- o per šventas Kalėdas gera mas prievoles. Todėl ir metinę ar mėnesinę duoklę
kiekvieną pakartojimą skaitoke, ba aš niekada nepa-butų nors liežuvi pavilginti. Bendimomenė galės kalbėti bendriesiems kultūriniams Amerikos plieno gamyba
>me tik pusę kainos,
baigsiu, jei tu periškadysi. —Mano užuojauta,, tėve. tiktai savo narių vardu, o lietuvių reikalams, tai Ben šiais metais pasiekė rekor- 15 metu Samuel Hutchins iš i “Keleivio” Administracija.
Tai vot, vaike, policeiskiai —Mery drai Krismes, ne visų lietuvių, nors ji ir druomenė susiorganizuos ir,dinio našumo ir per šiuos N evada City prisipažino už
siekia sujungti visus lietu veiks. Vėliau ir kitos or- metus čia pagaminta 105,- mušęs kirviu savo motiną.
eina per duris, o Tamošius vaike,
$250,000 Lietuvai vaduo
vius. Į Bendruomenę na ganizacijos apsipras su jos 145,000 tonų plieno. Ne- Atlikęs žmogžudystę jaunas
jiems ir sako: Mieli svete- ~
liai, gal norite paragauti Laika# užsisakyti “Kelei- riai dedasi individualinio gyvavimu, nebematys joje žiūrint padidėjusios gamy- vaikinas padegė namus, bet ti nebus didelė suma, jei
gero trunko? O kur tu ma->io” kalendorių 1952 me- apsisprendimo keliu, o ne sau konkurencijos ir pradės bos plieno visame krašte gaisrininkai gaisrą užgesino, Tu, Tautieti, prisidėsi savo
•dėl ginklavimosi labai truk- o poffrija susekė jo padarytą
kaipo organizacijų nariai j’os darbui pritarti.
tei policeiskį, kuris neger- tams. Daug informacijų
'ar
politinių
grupių
atstovai.!
Rep.
sta.
f darbą.
gera auka!
50
tų. Sutiko Tamošius juos dtaitymų.
Gyvulių Kalbos Kūčių Naktį
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KVŪĮ SO. BOSTON

PaBtopfa Penktu

skirstomi j smulkius atoki-^nytojiniam laiške tremti- r.ėra blogų žmonių? Ra miškuose .krentą partizanai cijų globos ir neturi galimybės niekur išemigruoti.
lius ukius ar net vienkie- niams skelbė, kad caro vai- šytojui V. Ramonui linki- ir kankiniai.
mius, tai kada, kokiu pa- džioj lietuvių tauta buvusi me ir toliau kelti aikštėn Minėjimas suruoštas tra Šios aukos gražiai apvaini
grindų,
kam bus duodama ištikimesnė Dievui, ir kad gyvus paveikslus blogų dicinės Lietuvos kariuome kuoja visą minėjimą ir pa
Klasių Kova Katalikiškomis Akimis Žiūrint
žemė, trobesiai, invento- vėliau savo nuodėmėmis ji žmonių, nes tokis jo talen- nės šventės dieną, bet jam rodo, kad lietuviai rūpina
Tą
skirtumą
darbdavių
ir
!
rius? KaiP organizuoti pa- taip užrustino Dievą, kad to polinkis. Tik pageidau- suteikta platesnė prasme si savo tautiečiams pagel
(Pabaiga)
naujakuriams? Kaip Tas leido pasaulinį karą jame, kad tas pliekimas apimant visas aukas už Lie- bėti visai apčiuopiamu bu
Romane “Dulkėse” apra-' samdinių kaipo dviejų prie-Igalbą
1
sytas dar vienas susiduri- šiškų socialinių sluoksnių
geiouvio kėlimą ry jiems (lietuviams) bausti, neigiamybių butų kurybin- tuvos laisvę ir skatinant du. Iš viso surinkta 210
mas samdinių su ukinin- • pastebėjo V. Ramonas savo šium su socialiniu ir kitais Į tą senojo lietuvio prie- gas, konstruktyvus, meniš- ryžtą tęsti kovą iki laimė- dolerių aukų.
kais. Tai toji vieto, kur “Dulkėse.” Bolševikų pa- klausimais visiškai nuskur kaištą, mes galim pasakyti, kas, su meile žmogui ir tau- jimo. Kaip programos ve
Aukojo:
komunistų valdžia išvaro ^kleisto propaganda pavei- dintoje Lietuvoje ir net vi kad V. Ramonas tyčiomis tai, ko dalimi pasigendama dejas P. Viščinis pažymė P. ir M. Viščiniai—$13.
daugiau blogų “Kryžiuose” ir “Dulkėse.” jo, tai buvo minėjimas lie D. ir M. Meižiai—^$11.
Lęlešių su šeima iš ūkio ir kė tik tiek, kad įtampa tarp soje rytinėje Europoje, jau parinko
nekalbant
apie
politinius
žmonių
ir
piktų jų darbų, Priešingu atveju literaturi- tuviško kraujo, kuris pralie J. Sisas ir V. Jakimavi
viską atiduoda samdiniams.(ūkininkų virto vienų kiSuglaustai atpasakojama’tiems atvira neapykanta, sunkumus, ir taipgi nuosa dėlto ir patį romaną pava- nis kūrinys išeina negilus, tas ir liejamas už savistovų čius—po $10.
dirbtinai ir demokratišką tvarkymą Vincas Zinkevičius—$8.
toji ilga vieto atrodo taip: j Ne tik samdiniai nusistatė vybės teisės klausimus. Gy dino “Dulkėmis.” Ateis ki- paviršutiniškas,
O. Keturakienė, A. KerNakties metu sužinojęs, prieš ūkininkus, bet ir uki- ventojų skaitlius Lietuvoje tas musų rašytojas, kuris sugalvotas, išmislytas, ir si.
kad rytą darbininkai per-^ninkai reiškia jiems panie- žymiai sumažės, palyginus pavaizduos šviesius, išrin- kaipo tokis maža ką pro Programą sudarė P. Viš šulis ir E. Mažeikai po $6.
imsią visą jo turtą, Lelešius*ką ir neapykantą ir žiuri į su prieš karo metais. Pa tingus, su blogu kovojan- neša apysaką, kurią skaito činio, S. Sužiedėlio, J. Va Po $5—T. ir V. Vasiliau
laičio kalbos ir dainininkės skai, J. ir Z. Kucinai, J. Vaskubiai rengiasi išvežti,' samdinius, kaip į žemesnę, galiau bolševikinė santvar čius lietuvius. Kurioj gi kad nėra kas skaityti,
J. Liūdžiu*.
ka bus tęsųsis daugiau kaip bendruomenėje ar tautoje
V. Barmienės su muziku J. roneckas, kun. S. Saulėnas,
kaip iš gaisro, smulkesnius blogesnę žmonių rūšį.
10
metų
ir
dėlto
įneš
į
mu

Gaubu
atliktoji
j ir A. Baškauskai, A. ir
daiktus: baltinius, rubus, Į Lelešius ir Gulbinienė
1 1 • TVisi
• atliko
i 1 • 1 koncertinė
•• j
sų
bendruomenę
naujų
dalis.
pasiimtus
M. Sakalauskai, A. Jankū
patalinę, šiek tiek maisto, keliais atvejais vadina samuždavinius gerai, palikda nas, P. Kurpis, K. ir A. ČirPajutę tai, samdiniai sulai- dinius valkatomis, svolo- bruožų.
Kaip ten bebūtų, vienok
mi klausytojuose gilų įspū bulėnai. J. Dabrėga, E.
ko jį ir šaukiasi komunistų (čiais ir meta jiems žemiprie
šių
ir
kitų
panašių
dį. Nurodyta, kad lietuvis Purpetrienė, M. ir S. Govaldžią.
Lelešiui pavyko naneius palyginimus. VaiLAWRENCE,
MASS
Scanlon gerai pašmeruota niekuomet nebuvo agreso fensai.
išvežti tik vienas pakrautas šėse susirinkę ūkininkai, klausimų tenka sustoti ir
Nesvari Politika
politinė mašina nuolatos riumi, kitų tautų užpuoliku, S. Eitavičius $3.25.
pagalvoti
ypač
tiems,
kurie
roges.
j progai pasitaikius, apkumGavo
Antausį
šturmavo miestą visais ga- bet jį daugelis puolė ir te- Po $3—A. Bačiulis ir V.
Toliau samdiniai tariasi ščiuoja Žolyno pargriautą ilgisi poetiškos tėvynės.
~
..
,
.
,
rais.
Visos sienos ir tvoros, bepuola, tad tenka nuolat Vaičiūnas.
*
su bolševikų valdininku ir berną ir išmeta pro duris.
Gruodžio 11 d. roko 5tu, ; jr šali
jai buv(}
gintis. Musų pareiga—ne
nusprendžia Lelešiui išduo Visa tai dedasi bolševikų Ar teisingai V. Ramonas mi^to valdininkų rinkimai,
Scan7ono skelbi. tik žuvusius gerbti, bet pra Po $2—J. ir E. Špakevi“Dulkėse” pavaizdavo sam kuriuose senięji politikiečiai, L. Rudokas, V. Zinke
ti jo turto tik vieną lovą, valdymo metu.
mais;
daugybė
mašinų
lakdėtą
kovą
tęsti
ir
gelbėti
dinius ir ūkininkus ir jų riai bandė klasta ir šmuge
vičius, B. Gedgaudas, V.
lėkščių, šaukštų, kavos puo
*
'.
c
7
stė
po
miestą
plakatais
aptuos
lietuvius,
kurie
kovose
Endriunas, aA.
Balulis, u J.
santykius,
tai
atskiras
klau

dukų po tris, puodą, keptu Galima ginčyti, kad tada
is
prasiveržti 7
,----------- • —
------------ ------- ivnanunas,
. narutis,
lio metodais
prie
miesto
valdžios'
vairo,
v"!?™
5
;
trokas
,?
u
garsia-už
Lietuvos
laisvę
yra
nuPlaužinaitiSi
A
Gedutis, S.
Neliesdamas šio
vę ir paltį lašinių. Tų pa Lietuvoje nevisa taip buvo, simas.
kalbiu staugė dieną-nakt) kentėję. Kas sako, kad (Grasai j Orentas, A. ii* S.
sitarimų metu vienas ber kaip V. Ramonas aprašė ir klausimo, pasisakau, kad K
rinktai. ant3US! “ [“ g?tves; ™?io nuolatos Lietuva kenčia už savo nu«- Mantautai, J.'Venčkauskas,
nas ima nuo rašomo staio net rasti jo suklydimų, bet rašytojas V. Ramonas turi
____  F
bamzmo; didžiausi skelbi-, dėmės ar klaidas, tas sten- j Jakavonytė, J. Monkus,
peilį su žuvinėm kriaunom darnaus sugyvenimo ir abi didelį sugebėjimą vaizduo
peiktinas,
Dabartinis
ir
per
paskuniai tilpo vietos laikraščiuo- giasi pateisinti bolševikų p gtudžia, S.’ Gedutis, m’
ir slapta įsideda į kišenių. šalio susipratimo tarp ūki ti blogus žmones,
Kiti taikstosi nudžiauti sta ninkų ir samdinių visvien smerktinas budo savybes, tinius 10 metų majoras, se; pagaliau gabeno pun-Ssmurtą ir susilpninti lietu- Tubis, J. Laurinaitis, V.
linį laikrodį. Kumečio žmo nebuvo. Vienok ir tos ma polinkius. Tai rodo Norkai-’ James P. Meehan, netikėtai dus maisto į stubas ir pylė' vių kovą. Dabar mes turi- Grybauskas, X. Y.
_ p Voveris, A.
na slaptai nuo kitų samdi- ža, kas pavaizduota “Dul- čiai ir Dagiai “Dulkėse,” pralaimėjo rinkimus tik to- aliejų net po 50 galionų į me darbu ir lėšomis remti p0
dėl,
kad
rinkimų
kampaniskiepus,
kad
tik
balsuotų
ir.
lietuvių
politinę
veiklą,
Ramanauskas,
G. Šidlausnių gabenasi patalus. Ka-jkėse,” duoda akstino pa- tėvas Kreivėnas “Kryžiuo jos metu naudojo prieš sa- bliautų už jų kandidatą.
'gelbėti tremtinius iš Vokie- kas< p Šmitas, J. činčys,
da bolševikų vyresnysis iš galvoti apie tai, kaip turėtų se.” Teigiamų savybių žmo
vo
oponentą
nešvarią
poliKiek
žinoma
mažai
kas
tijos ir rūpintis lietuvių kul- A Mereckis, J. Ludavičius,
bara girtą berną, tai tos būti tvarkomi ūkininkų ir nes V. Ramonui sunkiau
...... ~ rpavaizduoti.
___ _____
____
Dėltotiką, klastavo faktus ir su- atsisakė imti atvežtas iš,turiniais reikalais, o ypač j ' Baronas, A. Petkelis, A.
nieku nesivaržydamas įžei samdinių santykiai išlais ~sekasi
perskaičius
“
Dulkes
”
sus?- klupo. Tapo naujai išrink- grosernių dovanas—kodėl vaikų mokymu ir auklėjimu Sužiedėlienė, L. Mereckytė,
dinėja patį viršininką.
vintoje Lietuvoje. Juk ten
’’’•■* tas majoras, John J. Buk- neimsi, kad dykai dupda,— lietuviškojė dvasioje.
~
—*——
P. Braška, «
P. «*
Stankevičius,
Bet praėjus keliems mė šiandien jau nėra bemaž daro Įspūdis, kad lietuvių
nesiams po to, kada komu nei vieno ūkininko tokio, tautoje turi didelę persvarą
nistų valdžia steigia kolūkį kaip seniau kad buvo. O blogų polinkių, neaukštos
dorovės, negarbingi žmo(kolchozą)', tai Lelešiaus praėjus dar keieriemš me„
i
T j*nyrinto
II1UZ. d. UdUuU UdlYVdVl~
7
buvusieji samdiniai su* laz tams, liks tik viena kita nes*
Meehan gavo didelę didžiu-da>e uz uniji^tą, aiaermaP;rm.,oh labai vvku tis, E. Lileikaitė, B. Ribbe,
Perskaitęs
V.
Ramono
m, balsu prieš savo o„o-,na Casey. ir tuom, uzdro„“jo
Cijunėlis, J Kilkus, A.
domis gina nuo bolševikų mažažemio ūkininko sody
mą balsų prieš savo opo
gautą ūkį. Bolševikų val ba. Viskas bus išardyta ir “Dulkes” musų senasis išei nentą Bukley ir galutinuose « smug, nęsvai-iai P°
-_i .Tiirmitis.
I"“ti"'Vokietijoje A
tremtiniu šak
Jurgutis, K. Keblinskiene,
K
vis gauna daug medžiagos
džia ištremia juos į Sibirą. likučiai sunešti Į kolcho sudarymui blogos nuomo nnknnuose tdtejosi vėl len-kar šmugelio metrai dar
°
M Boyden, S. Alinskienė,
zus. Visi ūkininkai pada
Iš šių išrašų ir atpasako lyti beturčiais. Buvusieji nės apie lietuvių gyvenimą ^a^^SXS7v: tX^Sią^ -i atliko koncertinę dali. k Y.. Z. B., Y. X.
laikais.
Publikos daugumą sudaX‘ ,
jimų matyti, kad “Dulkėse” ūkininkai yra net sunkesnė nepriklausomybės
A. Jenkins.
nusivylė.
Meehan
pralai.
.
rr
•
•
i
Surinktos
aukos persiųs-.
Jis
turi
pagrindo
pasakyti:
aprašyti samdiniai tik kai je būklėje, negu buvusieji
re tremtiniai. Taip įvyko i
“ '. 77, . . , .. .
mėjo
rinkimus
svarbiausiai
kurie santūrus, laikosi tei samdiniai, dėlto kad bolševi- “žiūrėkit, Lietuvoje eina
gal dėl silpnos minėjimo tos BALF
a a ui, kad
, .sis , jomis
,.
todėl,
kad
neturėdamas
ką
‘
reklamos.
Kitais
atvejais
P
aremt
«
tu
^>..
ku,le .t,ok'^
BROCKTON, MASS.
sybės. Dauguma jų blogi ku valdžia žiuri i buvusius visuotinas girtavimas
Ir
reikėtų tokius minėjimus ParaI"os reikalingi. Garbe
žmonės, nekultūringi, že darbdavius ir prisirišusius tok,u lalku’ bolševikams lemto sakyt prieš savo opo
nentą
skelbė,
buk
kandida

užvaldžius
kraštą!
”
Žuvusių Pagerbimas
mos dorovės, girtuokliai, prie nuosavybės, kaipo į
išreklamuoti.!lr deka aukotojams!
I kruopščiau
Tremtinys.
savanaudžiai, palinkę glob sau neištikimą, kontrevoliu- Ūkininkai puotauja, ka tas į miesto gaspadoriaus
... perjau____
Tremtinių komitetas su-„
Įdomus ir naudingi
vietą,
Bukley,
yra
da
jiems
atima
žemes.
Gir

ti svetimą turtą. O dalis jų cinį gyventojų sluoksnį.
tauja bernai, darbininkai. nas*?’ nesupranta politikosJ ruošė lapkričio 23 d. pami-.ne tik tremtiniams, bet vijau palinkę komunizman.
Tautieti, nenamiršk. kad
10 metų nesiregistravo, nėjimą tų lietuvių, kuri^'siems lietuviams.
Prieš atėjimą rusų bolše Jei bus naikinama bolše- Geria miesto ponai, taip per
nebalsavo ir tik tuomet už-žuvo ar žūsta už Lietuvos j
Aukos Tremtiniams
^a ^a^etimŽu3 Mve^tos
vikų slaptoji Lietuvos ko vikų kolektyvinė baudžia-(vadinami inteligentai, susi. žiauriai naikinamas. Primunistų partija turėjo apie va ir laisvinama asmeninė metę į klubą (švaresnę kar- siregistravo kai užsimanė,laisvę. Prisimintos kovos
tupt
majoro
kėdėn.
nirmaisiais
Lietuvos
nepriMinėjime
atliktas
gražus
sid
_k
darbu įr auka
300-400 narių. Jų daugu iniciatyva gerbūviui siekti, čiamą) iki pat ryto, nors
ma buvo ne lietuvių tautos. tai kas gamins gludus, mė žino, kad bolševikai užėmė Kandidatas Bukley atsi- klausomybes metais su vi- ir konkretus darbas, paren- . .Q išlaisvinimo> Aukas
Iš lietuvių komunistų buvo są, pieną ir kitus produk- Vilnių, Kauną. Tai vadi- liepė, kad jis negalėjęs už- somis jų aukomis, vokiečių kant aukų liekantiems Vo- sj^gįj Amerikos Lietuvių
bemaž visi miestelėnai. Tat tus, kad pradžioje neba- naši šviesuomenė! Prakti- siregistruoti ir balsuoti, kai vykdyto ir bolševikų dabar kieti joje ligoniams, sene- Tarybai. 1739 So. Halsted
komunistų įtaka
kaimo dautų miestai? Iš ko susi-Į kuoją ir pareigingi katali- jis buvo karo tarnyboj ir tebevykdomo tautos naiki- liams ir vaikams, kurie nu- gt. Chicago, UI., ar vietos
samdiniams buvo labai, la darys valstybės pajamos Įkai mokytojai Norkaičiai karo fronte, kad jis buvo nimo' paliestieji, Lietuvos stoja tarptautinių organiza- ALT skyriui.
”
religine, dorovine pasirengęs aukoti viską ir
bai menka. Reikia pripa pirmaisiais keleliais me- išsigimę
žinti, kad ir socialistinis tais? Į lytus ir į vakarus ir tautine prasme. Kunigus gyvybę už demokratiją, už
sąjūdis kaime tautininkų bei į šiaurę ir pietus nuo atstovauja blankus, nereik teisę Lawrence’o ir visos ša
diktatūrinio režimo laiko Lietuvos taip pat įusų bol šmingas Samuolis. Nusipe lies piliečiams balsuoti. Gi
tarpy visai užgeso. Vienok ševikų nušeimininkauti ne nėjęs gydytojas Gudynas tuo metu Meehan sukosi
vienybė ir bendradarbiavi užmatomi žemių plotai. O rūpinasi tik savo meiluže sau politinę mašiną, kad
mo tarp ūkininkų ir sam kokie bus gresiančio karo Kokius aukštuosius valdi amžinai sėdėtų majoro kė
dinių nebuvo. Naudos klau padariniai, neįmanoma nei ninkus turėjo Lietuva, pa dėj. Po tuo atsiliepimu
pasirašė apie 52 žinomi
pasakoja ūkininkai:
simas ir tada skyrė juos į įsivaizduoti.
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS
skirtingų
tautų veteranai.
du priešiškus bendruome-! Jei įusų sudalytieji kol —Krutinės atstatę, tik
chozai Lietuvoje vėl bus rodo mums savo žvaigždes. Tai buvo galutinis šūvis,
nės sluoksnius.
Užrašy kit jį Savo Draugams ir Giminėms
Kitas žvaigžde ir kelnes kuris nulėmė rinkimus.
prisisegęs. O turėtų patys Mu*ų Kandidatas Casey
Į žvaigždes žiūrėti pro ka Laimėjo
PAAIŠKINIMAS:
lėjimo grotas.
MES ATLIEKAM ...
Mes jau rašėme, kad ėjoj
Arba imkim tą “Dulkių”
Prašom prisiųsti mums prenumęratą ir paduot aiškų ad
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
didvyri Žolyną, kuris vie aštri kova už Public Safety
resą to asmens, kuriam laikraštį užrašot. Prašom pažy
nas su dviem gimnazistais komisionieriaus vietą, tarp
mėti. jog tai “Kalėdų Dovana.”
Jei tamstoms reikia—
kovoja prieš komunistus. dabartinio Wm. J. Casey
Didžiausias jo darbas, kada ir seniau toj vietoj buvusio
Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam as
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
Louis J. Scanlon.
nakties
metu
iš
pasalų
už

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio” nume
muša tos apylinkės bolševi Nominacijose kandidatas
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
rį, pažymėdama, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinėkų vadą Juozą Dagį, savo Casey gavo biskį mažiau
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
sime
“Keleivį” ištisus 1952 metus.
pusbrolį. Jis žudo Dagį ne balsų už Scanloną ir tas su
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
“Keleivis” Jungt. Valstijose kainuoja metams $3.00.
tik dėlto, kad jam gręsią iš darė didelio įupesčio sąmo
ningiems
piliečiams,
ypač
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
Dagio pusės suėmimo ir iš
trėmimo
pavojus, bet ir darbininkų tarpe. Bet vis
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
dėlto, kad tas Dagys nori vien vilties nenustoto ir ne
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
laimėjo,
paimti sau jo mylimą mer apsirikta—Casey
“KELEIVIS"
jis
gavo
19,554
balsus
prieš
giną.
Štai
apie
-kokią
kul

“KELEIVIS”
H36 Broadicay,
So. Boston 27, Mass.
tuvą ir pažangą liudija V. Scanlon 17,443.
636 Ea*t Bro«dway, South Boston 27, Mas*.
Ramono “Dulkės.” Sena-' Rinkimų kampanijos mesis išeivis galėtų pridėti: tu čia buvo panaudota neTeisingai jūsų vyskupai ga- švariausi
kovos
budai. į

Samdiniai ’ Dulkėse’

KorespondencijoS

w

ti

“KELEIVIS“

Nr. 3l, Gruo<I^ol9, 1931

KELEIVIS, SO. BOSTON

PuslapisSeStas

JAVNA GORILA PASIRENKA DOVANAS

kaipo spindinčių zvaigz- P. KERPE:
džių simbolį. Liuteriui eg
laitė rišosi su Kristaus gi
mimu.
Praslinkus 50 metų nuo
Liuterio mirties, Vokietijo
(Tęsinys)
vo padaręs.
Paiapijonys
je pradėjo plisti Kalėdų eg Šalia lovos, pastumdo-'jo ilgi nemėgo: jis nevertilaitės.
Tačiau .jos buvo moję kėdėje, sėdėjo taip no žmogaus, o kai ėmė žvy____
puošiamos kaip pagoniški pat išbadėjusi, kojas iki rą vežti savo laukų keliams
medeliai — dabinamos ne juosmens apsidengusi kai-taisyti iš dabartinio sodo,
• vien žvakėmis, bet ir viso- dra, senutė—lovoje gulin-. kur seniau stovėjo bažnykiais blizgučiais, riešutais ir čio ligonio tarnaitė, visą i čia ir ant šventoriaus buvo
skanumynais. Iš Vokietijos savo gyvenimą paaukojusi laidojami parapijos gyveneglaitės puošimo paprotys jam.
tojai, žmonės taip įsiuto
perėjo į Angliją ir tenai
Ligonis mane tuoj paži- ant jo, kad nuėję vyrai stagreitai prigijo. 1841 metais; no, norėjo pasisveikinti. Ir čiai jam akysna pasakė:
Anglijos karalienė Viktori- aš mačiau, kaip sunku jam
ja savo namuose įsakė taip buvo tą ranką, tiek sykių , —Klebone, jei bent vie
pat papuošti eglaitę.
Iš, per amžių laiminusių kitus, ną musų senelių kaulą pa
Anglijos eglaitė atėjo ir į dabar pakelti nuo patalo. judinsi iš vietos, tavieji nu
Ameriką.
į Ėmiau su juo kalbėti ir įsi- plauks upe! Nepažiūrėsi
šiais laikais eglaites puo- tikinau, kad jis turi dar pil me, kad jie ir sutona ap
sią tikinčios ir netikinčios na sąmonę ir gali laisvai dengti !
Jis paaiškino, kad praė
• šeimos.
Vieniem eglaitė protauti.
;turi religinės prasmės, kiGrižus vargonininkui su jus 50 metų, kapinės nusto
tiem ji primena vaikystės liudininkais, ligonis papra- jusios šventumo ir kaulai
dienas,
kuomet eglaitės šė mane surašyti jo pasku- esą tik žemė. Bet vyrai ne
puosimas buvo ilgai laukia- tinę valią, o atėjusius vyrus nusileido ir pažadėjo visą
mas, nepaprastas įvykis, —būti liudininkais. Po tos vienuolyną išrūkyti, jei dar
tretiem ji yra tik gražus ža- įžangos ėmė aiškinti savo bus bent viena lopeta žvy
ro paimta. . .
lumynas, puošiamas iš įpra- valią:
įtimo.
Tačiau nežiūrint,) —Nieko pasaulyje netu- Klebonas nusileido, bet
ikaip kas eglaitę vertina, ji riu artimesnio, kaip šie du parapijoje taip ir likosi ant
į sukelia džiaugsmo ir šven- (akimis parodė į buvusius jo neapykanta.
tišką, nekasdienišką nuo- šeimininke ir vargoninin Todėl dabar, ėmus jam
taika.
ką). Jiedu visą laiką man saldžiai kalbėti, pajutau,

Testamentas

Kalėdų Ūpas Per 365 Dienas
Rašo NORA GUGIENĖ

“Nors kartą į metus turiu gyvenimas yra matuojamas
atsiminti savo senus drau- gerais darbais, ne metais,
gus! Kalėdų šventėm rei-, Per visus metus turėtume
kia pasveikinti!”
Arba:'rodyti savo geruosius dar“Ji parodė man tiek nuošir-. bus, vykdinti musų troškidumo, padarė tiek gero, mus. daryti gero visiems ir
kuomet praeitą pavasari surasti laiko aplankyti, asnelaimė ištiko mano šeimą,! meniškai ar per laiškelius,
tad turiu bent Kalėdų pro- tuos musų senus draugus il
ga parodyti įvertinimą, pa- pažįstamus, kuliuos gyveni
siųsti mažą dovanėlę.” Ar mo bangos negailestingai •
ba vėl kita gražiai pasipuo išmetė į aštresnes pakran
šusi ponia pasakojo savo tes, tamsesnes, šaltesnes1
draugei: “Juk žinai, musų pastoges, kad dažniau su
klubas rengia beturčiams teikti jiems nors kelias va
seneliams pramogėlę Kalė landėles malonesnio gyve
dų antradienį. Mat, per nimo, kad jie nesijaustų
metus neprisirengiu arba taip vieni, užmiršti. . . . Tu
neturiu laiko klubo veiklai, rėtume surasti bent valan
tai bent dabar nuvažiuosiu dėlę per savaitę, kad prisi
kartu su klubietėmis ir at dėti prie tų, kurie per ilgus
liksiu savo pareigą.” Tai metus taip nenuilstančiai
yra tiktai keli išsireiškimai, dirba, veikia musų gerovei,
kuriuos dažnai galima gir tiems, kurie gelbsti kam
dėti per kelias dienas prieš nors pasiekti aukštesnio iš
tarnavo ir padėjo sutaupype
tikslo a.Ona B. Kubilienė.
silavinimo, tapti naudinges
Kalėdas.
ėjo: jį
ti ši menką mano turtį: e,o:
11 skaito
skait0 gana
L'ana suktu
SUKtu
365 dienos sudaro metus. niais žmonijai, nešti garbės
žmogum.
Gudrumo
jam
ir
į sklypą, namą ir kas jame
Tačiau mes randame laiko saviems, prisidėti prie dar
KALĖDOS
yra. Be to, dabar senatvė gi netruko, tai patvirtino
tik kaitą per metus pildyti bo, kuris kulturina mus vije tik jiedu manimi rūpi pasakyti žodžiai perstatant
Ir linksmos ir liūdnos
žmoniškumo pareigas, atsi-[sus.
nasi,—kalbėjo silpnu bal jį parapijai, kad yra Ame
Ateina Kalėdos,
minti savo pažįstamus, se- Kalėdos turėtų būti švenVieniem neša džiaugsmą, su, bet pilnai suprasdamas rikoje buvęs, seminarijoje
nus draugus, tuos, kurie,kurį jyg jr apvainikuotų
ką sako. Buvusi mano šei ėjęs profesoriaus pareigas.
O kitiem tik bėdas.
randa smagumo, pągelbė-, musu p^j. metus nuveiktus
mininkė, gal būt, dieną ki Gal dėl visos parapijos
darni įnešti saulės šviesos i|vertingus darbus, gražius
Vieni
jųjų
laukia
tą ilgiau už mane pragy neapykantos, gal ir kipšiu
Bronx'o zoologijos sode Mrs. F. Martini rodo jaunai gori
musų gyvenimo tamsiausias į pavyzdžius, musų pastanIr
dovanų
tikis.
vens ir jai palikti visa tai kas į ausį pakuždėjo, ir aš
lai įvairius žaislus. Apatiniame vaizde matyti, kaip go
rjigna;
Ir tik dčl to, knd grtZ? VIII VU įr orisidėti dHp
Kiti
graudžiai
verkia,
rila nmarė paimti arklišką, feet iš beždžionės veido išraiš
nėra prasmės. Todėl visa į jo saldžius žodžius atrė
tai Kalėdos ir kad tai yra to, kad padaryti šį pasaulį
Savuosius palikę.
kos atrodo, kad jai geriau butu patikę gauti bananu, o ne
ką turiu—sklypą žemes, žiau šaltai, griežtai ir sta
senai įsigyvenęs paprotys. geresne vieta gyventi.
tokiu nevalgomu dovanu.
• ant jo namą ir kas tik jame čiokiškai :
Daug vyrų Kalėdas
Nemanau anaiptol, kad Tuomet žmogus tikrai
randasi (pinigų neturiu)— —Tur būt lankytojų ne
Švęs karo laukuose,
Kalėdos neturi gražaus ir jausis linksmas ne tik per ir stiprėtų, taip ir man ra- palieka musų kišenius tuš- Nelinksmos dainos
palieku savo buvusiam var pasitaiko prie šio vargšo
malonaus ūpo. Bet manau, Kalėdas, bet bus laiminges- pi, kad mano įsteigtas Mo- čius ir visiškai neužtikrintą Skambės jų namuose
gonininkui Kazimieibi Blu- žmogaus. Mes čia esame
kad Kalėdos turėtų kiekvie nis per ištisus metus, per į terų Skyrius butų visada rytojų, aš vis dėlto negaliu ye vjena motu]ė
, sai su sąlyga: turi mane atėję jo paskutinę valią su
rašyti.
nam didesnės reikšmės, gi 365 dienas.
'gyvas. įdomus ir savo infor- praleisti šios progos Jurn^sGraudžiai verks « uneho,- palaidoti, iki mirties rupin- —Ir tai geras darbas,
lesnės svarbos, jeigu jo ge
tis ir išlaikyti buvusią ma
macijomis naudingas.
brangios draugės, nepasvei-[N-ra kur se^atvėj?
ri darbai pasirodytų ne vien
no šeimininkę, o po mirties bent dėl kūno,—į mano
Nors šiais metais ir nėra kinus.
Priglausti galvelę
šiurkštumą atsakė klebo
Pasveikinimas
Kalėdų šventės proga, bet
palaidoti. Tai viskas.
kuo
džiaugtis,
nes
daugelis
Taigi,
sveikinu
ir
linkiu
ir per kitas 364 dienas.
Aš pakartojau norą, ar nas tuo pačiu plonu liežu
» Tėvynės laukuose
Argi kalėdinis ūpas, jei Atėjus žiemos švenčių se- j?ur« v-'™ ?‘Pe.« ir žioi Jums ?eros
teisingai supratau, ir jis pa viu.—A, sveikas senai be
Apleisti namai . . .
zonui aš noriu pasveikinti^?™^ ska.tytojų sūnų, sy.esesmo rytojaus.
gu jis yra tikras, nuoširdus,
tvirtino mano mintis. Ta buvęs,—lyg dabar mane
Moterų
Skyriaus
skaityto?°t9
0s
.
^
9V0
^
.
1
o ne tik paviršutinis jaus
da ėmiau rašyti testamentą. pamatęs kreipėsi į mane,
namie visokie taksai ir be.zimai!
. J Kui zuva Siauroj.
mas, nebegali gyventi mu- jas ir buvusias mano talkiKai jau jis buvo užbaig kišdamas ranką sveikintis.
M. M i chelsonienė.
salo
aukštos
maisto
kainos
myse per ištisus metus, me- ninkes, su kuriomis man
i Kur Sibiro pusnys,
tas, perskaičiau ir dar sykį —Tai jau atostogų, žinoma,
tai po metų?
į buvo taip malonu per kelioKur kenčia' lietuviai,
paklausiau testatorių:
reikia pasilsėti. O kur taip
Juk geri darbai padaro liką metų darbuotis ir da
Ten nėra Kalėdų,
—Ar viskas taip parašy gerai rasi, kaip tėviškėje.
rnus kilnesniais. Nesvarbu, lintis mintimis,
Vaidenas kapai . . .
ta, kaip norėjai? Gal dar Žinoma, žinoma, reikia, juk
kokie yra musų siekiai arba Tiesa, aš dabar Moterų
turi kokių papildymų ar žmogus ne geležis.—Liežu
Vargo Duktė.
rezoliucijos, ar kokios esą- Skyriaus nevedu; tačiau jis
J pataisymų?
viu malė o per mano petį
me profesijos, vien tik mu- man kaip buvo, taip ir yra
J,‘Į ° ' ° krikščioniškose medelius. Arabai puošda-;
—
Ne,
—
atsakė
ligonis.
—
stengėsi skaityti testamen
yra įsigyvenęs va- vo palmes įvairiais moterišsų darbai kalba už mus. arti širdies. Jo turinys ir: ' ‘
~
'”
'1 •*
*'
’
i •
-a
didesnė
bus
Tave
Dabar
galiu
lengva
sąžine
protvs
Kalėdoms
papuošti kais papuošalais ir nešdavo
j -elbėti auka
p1o! .°. '
. s5zine tą. Aš, tai pastebėjęs, lyg
Mes esame teisiami ir iver- gerumas man visuomet ru, ..
t
•
/vTnntinr
n
n
ias
i
maldnc
narmis
,
gcioeu
auKa,
J
♦«<»;
mirti
:
mano
kelione
zeme-isi e£lail§- ^vazutemi.-, papuo-ja_ > ma.oos namus. inde Tėvynė bus Tau labiau de-itai ianėin Ma ko ieškodamas, ėmiau port
tinami vien tik iš musų dar- pi.
Kaip motinai norisi,
’ šalais ir skanumynais apka- nai pasigamindavo medi iš kinga. Aukas priima Ame-'6 ba
tf1. Jauciu- Ma“ fely graibytis ir padėjau ji
bu.
Naudingai praleistas kad jos vaikas gerai augtų binėta eglaitė yra ne vien kietos medžiagos, apkai- rikos Lietuvių Taryba ir jos no PareiSa; kiek nuo manęs
ant surašyto testamento.
---- vaikų
-i
ji-.-_______
___
r:
__
__
•
_•»
__
priklausė
ir anlinkvhės leipriklausė
ir
aplinkybės
lei
Nebegalėdamas
skaityti,
džiaugsmas, bet ir.šiodavo jį aukso, sidabro ir skyriai,
PAKVOJA DOVANAS VAIKAMS
!
do,
atlikta.
Aukščiausias
klebono susidomėjimas ma
suaugusiems sukelia šven- kitokiais papuošalais ir neš-’
Dievas mato, kad pasiel nimi ne tik sumažėjo, bet
JAUNA AKTORfi
:tišką nuotaiką,
šiais lai-[davo į vestuvių pokylį.1
giau, kaip man sąžinė dik visai išnyko ir, nė žodžio
kais eglaitė pasidarė r.eat-Jiems papuoštas medis butuoja.
[skiriamas Kalėdų simbolis,[vo sielos ramybės ir taikos
man daugiau nesakęs, nu
Tą
momentą,
kai
jau
no

spūdino prie ligonio lovos.
ir rotai rasi šeimą, kuri Ka- ženklas.
rėjau
testamentą
padėti
ant
ledoms neturėtu kad ir ma- m - •
...
__
stalo ir į rankas įbrukti Felčeris, kurs gydė ne
i žos eglaitės
*
Taig1’ medzi° puošimą
&
sutinkame jau pagoniškose
plunksną pasirašyti, atsida mokamai ligonį (gydytojui
Krikščioniškas
Kalėdų tautose. Be to, žinome, kad
rė kambario durys ir ant neturėjo kuo mokėti), nors
Ieglaitės puošimo paprotys pagoniškos tautos turėjo
slenksčio pasirodė vienuo buvo cicilikas, bet nelaimė
atsirado nesenai, bet jis sa- savo ypatingą medį, kurį išlyno viršininkas, parapijos je parodydavo visiems gerą
širdį, pastebėjęs klebono
vo šaknis turi gilioje seno- skirdavo iš kitų. Lietuviai
klebonas.
žestą
ir mano triuką, reikš
vėje. Yra žinoma, kad pa-turėjo šventus ąžuolus,
—Laudetur Jesus Chrisgoniškos tautos turėdavo skandinavai garbino uosį,
tus (garbė Jėzui Kristui), mingai mirktelėjo man, lyg
tam tikrus “šventus” me- kiniečiai gluosnį. Dabarti—pasigirdo iškilmingu to norėdamas pasakyti: “Tai
, džius arba tam tikrais metų nė Kalėdų eglaitė yra pagonu pasveikinimas. Jis bu tik pradžia.”
. laikais puošdavo kokį medį niško ir krikščioniško elevo taikintas į ligonį, bet —Kie b o n a s surimtėjo.
ir jį garbindavo. Dr. W. mento susijungimas—pagošis, pamatęs atėjusį, tylėjo. Priėjęs prie lovos, paklausė
Auld savo knygoje “Kalė- niekam papročiui yra šū
Jo veidas pasidarė visai ligonį:
dų Papročiai” iškelia Įdo- teikta krikščioniška reikš
baltas iš susijaudinimo, ir —Kaip sveikata, ar ne
mių faktų, kurie rišasi su mė.
,
aš, nenorėdamas ligonio to nori dar išpažintį atlikti?
dabartiniu eglaitės puošimo, Pirma Kalėdų eglaitė, suliau varginti, patsai atsa —Su dangumi susitai
papročiu. Pavyzdžiui, ašy- jungta su Kristaus gimimo
kiau lietuviškai:
kiau šįryt,—atsakė ligonis,
riečiai tam tikru metų laiku švente tikintiesiems, pasi
—Per amžių amžius . . . —o dabar noriu baigti su
rengdavo medį įvairiais pa- rodė Vokietijoj, šešioliktam
—A-a, nemaža ir lanky
žeme .. .
puošalais ir jį garbindavo,;šimtmety. Pasakojama, kad[
tojų esama. . . Malonu, ma —Kas gali rišti kunigą
kaip šventą. Vergilijus, ro-!Martynas Liuteris, reforlonu, kad neužmiršta parai m,rs!a

Kalėdų Eglaiti

ti

Trys New Yorko karo veteranų dukrelės pakuoja iš ve
teranų surinktas dovanas Europos ir Azijos neturtin
giems vaikams. Veteranų organizacija kasmet surenka
švenčių proga daug žaislų ir pasiunčia į kitus kraštus,
kur daug neturtingų žmonių nepajėgia savo vaikams nu
pirkti žaislų.

su žeme—tik jo pareigos.
mėnų poetas, gyvenęs pir macijos tėvas, išėjęs Kalė
pijonys savo sielos ganyto
mame šimtmety prieš Kris- dų naktį pasivaikščioti ir Tclevizijos aktorė Linda jo ligoje,—saldžiu balsu —Kaip kunigą,—įsikišau,
taus gimimą, aprašo, kaip susižavėjęs dangaus žvaig- Lombard, kurią gal esame ėmė taukšti atėjusis.
neatsakant ligoniui į klebo
sezoninių švenčių metu ro- ždžių nuostabiu spindėjimu matę televizijos ekrane, pasi
Aš, patsai nežinau kodėl, no klausimą,—o kaip žmo
menai vainikais ir papuoša-[grįžęs namo, apkaišė eglai-[ mptroėosi “kalėdiškai,” 'bet nemėgau šito kunigo, nors gui?
lais dabindavo tam tikrus'tę žvakėmis ir jas uždegė, Floridos klimate.
!jis man nieko blogo nebu(Bus daugiau)
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Kodėl Netaupo?

t paremti paaukojo, tarp kit- departamentas jų vieton
______
Jko, po $10 kun. Kubilius, prisiųstų mums tarptautinių ;
Š. m. rugsėjo 30 d. SLA Vilkaitis ir tt.
money orderių. Tas pridapirmas apskritis Miners-i Alkaną papenėti, troks- ro nemaža keblumo ir už
ville, Pa., turėjo savo šuvapagirdyti nėra, o pai- trunka keletas savaičių iki
Anglija-Egiptas
Į
Afganistano Sienos
žiavimą parapijos svetai- tinei demagogijai skleisti mes gaunam pinigus.
Anglijos užsienių reikalų! ‘Afganistanas reikalauja,
Todėl prašome, kad sių
nej. Delegatų dalyvavo 46 yra.
ministeris ir Egipto užsie- kad Pakistanas g r ą ž intų
sdami mums money orde
iš šešių kuopų. Iš svarbes
Vaikučiams Eglutė
nių reikalų ministeris pra- Jam 6 milionų žmonių ap
rius, musų skaitytojai visanių tarimų pažymėtina ta
dėjo derybas Paryžiuje dėl gyventą pasienio sritį, kurimas kreiptis į SLA kuo-i Gruodžio 30 d. A. V. pa- da vartotų blankas tarptauAnglijos ir Egipto ginčų iš- rią anglai 1893 metais buvo
pas ir apskričius, kad ne-|rapijos salėje šeštadieninė ūmams money ordenams.
lyginimo. Egipto iškeltas iš jo atėmę ir prijungę prie
' kviestų į savo parengimus lietuvių mokykla rengia
ginčas dėl Suezo kanalo gy- Indijos. Afganistano ii- Padabartinės Pildomosios Ta vaikučiams eglutę. Progra
KALĖDOMS
nimo pačiam Egiptui virsta'kistano pasieny iau Įvyko
mą išpildys minėtos moky- PUIKIAUSIOS DOVANOS
rybos
atstovų,
ba
jų
atsisunkiai pakeliama našta.
(kruvinų susirėmimų tarp tų
lankymas brangiai kainuo-klos mokiniai, vadovauja- VAIKAMS—Vienintelis lie. .-------------' šalių kariuomenių.
ja SLA organizacijai. Jie mi mokvtojo Ališausko.
Bolševikų Policija
e i tuvių kalba leidžiamas ilius“
Seneli
”
'
vaidins
aktorius
• truotas žurnalas — EGLUTĖ.
lankosi
kaipo
svečiai,
bet
Iš rytinės Vokietijos bol
Italijos Parlamentas
į Kaina metams $3.00.
iš SLA centro iždo ima už- Likinas.
ševikiškos policijos i vaka Italijos parlamentas nu
į “DAKTARAS
AISKAUDA
mokestį
ir
kelionės
išlaidas.
1
rinę Vokietiją jau yra atbė tarė išduoti teismui teisti
Nepasisekė
IR
JO
ŽVĖRYS.
”
Labai Įdo
Štai faktai:
gę 1,800 policininkų. Tiek vieną komunistų atstovą,
mi
apysaka
su
63
iliustracijo

Easton, Pa., lietuvių klu- Pasimojimas per KLT mis. 92 pusi. Kaina tik $1.00.
dezertyrų pabėgo per 18 kuris kaltinamas per karą
bas š. m. balandžio 29 d. Montrealio skyriaus gruo- Vaikai ją skaito su dideliu įdo
Mrs. Bessie McGkee laiko sunaus fotografiją ir šypsosi
mėnesių, arba vidutiniai po davęs Įsakymą nušauti pen" minėjo savo kokias tai su- džio 9 d. susirinkimą pa- mumu.
išgirdusi žinią, kad jos sūnūs, nušautas su bonberiu virš
Hmtą per mėnesį. Pabėgu kius “partizanus”. Tas at
Korėjos,
yra
bolševikų
nelaisvėje,
bet
sveikas
ir
gyvas.
kaktuves ir klubo vėliavos keisti “Nepriklausomos Lie-1• LIETUVIŠKOS PASAKOS. ,
sieji papasakoja “V a ka stovas, F. Moranino, prisi
- iškėlimui atsikvietė SLA tuvos kry{itį ir redaktorių,’Sudarė Dr. Jonas Balys. 2.30
rams” visas bolševikiškos pažįsta tokį Įsakymą davęs,
pareigūnus, pp. W. F. Lau nežiurint “dvasios tėvelių”'pusi. Pasakos gražiai iliustruopolicijos paslaptis.
bet, sako, sušaudytieji buvę priešinasi prezidento tarimu:
Dėl Tų Pasigyrimu
kaitį ir Dr. M. J. Viniką. ir jų pakalikų dalyvavimo, tos. Kaina $2.50.
dusti, ambasadorių į Vatikaną.: r
.
fašistų šnipai.
Cechai Kidnapino
ama
redakcija
NorėTą pat dieną toje svetainė- nepavyko. Dėl liberalinio MOTINOMS — “TAUPIOJI
Tam prezidento tarimui tun
~
Vienas Amerikos jaunas
pritarti kongresas, jei jis atPasisakyti :je pirmas SLA apskritis tu-'bloko palodyto organizuo- VIRĖJA,” kurią paruošė H.
Nepalo Likimas
pasienio sargybos kareivis
ambasadorius nebus pe-(°*.
J??.?!* rėj° sav0
konferenciją, tumo tie klausimai liko net Mačiulytė-Daugirdienė. Ji pa
Aukščiausias
Nepalo
karne
^
’
tiekia 300 įvairių valgių gaminiu organitaeij, dideliu pasigy' ceremonljoT'buTO neiškelti.
praeitą savaitę kur tai din
pasakoja,
pasaKoja, kad
Kao- ,
o
> m J*- e«T *
t> -i •
a-i -ai j
-• nimo receptų. Kaina $2.00.
go prie čechoslovakijos sie ralystės dvasininkas, “Kinų > Protestus reikia rašyti ir rimų. Kuniginiaiitenka
garbė už vakaie’.8 va *. Tai SLA paReikia tikėtis, kad po S1O, TĖVAMS—Kun. Dr. J. VaitLama
”
,
pranašauja,
kad
ki

siųsti į Washington, D. C. Jei i^.ooo'
^Ttraukim
Easto- susirinkimo KLT Montrea-1 kevi^u77ateYjdomidvasfn^
nos Vokietijoj. Karo virši
ninkai aiškina, kad tas ka nų bolševikai per tam tikrą daug piliečių pasisakys pnes Amerik^
visas BAI>O ne viešbutyje kambarius ii- lio skyriaus valdyba pasi-’tUP;nj0 knyga—GYVOJI DVAreivis veikiausiai buvo ce laiką paimsią Į savo rankas’ambasadoriaus siuntimą į Va- darbas gula ant jų pečių ir, baliavojo, o už tą savo ke- trauks ir užleis vietą žmo-'siA, 464 pusi. Kaina $5.00.
chų bolševikų pagautas ir visą Nepalo karalyste. Ne-Įtikaną, jis ir nebus siunčiamas bendrai, klausant tų pasigyri- lionę iš SLA centro iždo nėms, kurie supras žodį Kalėdų proga $3.00. Užsaky
Traidenio Ainis.
mus su pinigais siųskite: (52)
išgabentas Į Čechoslovaki palas guli Himalajų kainuo
mų atrodo, kad tik jie vieni gavo apie 200 dolerių, nors tolerancija.
ją. Jokių kareivio pėdsakų se tarp Tibeto ir Indijos. Tą
EGLUTĖ
dirba, o kiti žmonės tai jau New Yorkas nuo Eastono
Pagiris.
pranašavimą
Lama
remia
P.
O. Box 22
Musų Spaudos Pažanga nieko nereiškia.
nėra.
.
visai netoli yra (apie 60
tibetiečių pasakojimais, ku
Brockton 68. Mass.
Aš nesu joks bažnytinis žmo- mylių). Niekas iš SLA na MUSU SKAITYTOJAMS
Sirijos Valdovai
rie stebėjo bolševikų pasi ■'Keleivi” skaitau jau nuo gus,
(52)
nes čia pas mus nė lietu- lių dėl to neprotestuoja, i
1928 metų su mažom pertrau
KANADOJE
ruošimus.
Sirijos kariška diktatūra
kom. šalia “Keleivio” skaitau viškos parapijos nėra, o aš ne- tai pareigūnai gali daiyti
ŠTAI KUR TIKROS
vadovaujama pulk. šišekli,
'
“Nepriklausomą Lietuvą” ir ki- priklausau nė prie jokios tiky- ką jie nori. Taip lėšų fon-i
Musu skaitytojai Kana
KALĖDŲ
DOVANOS
Peršovė . P oroa us
Įsistiprina ir visai pašalino
tus.
Kažin kodėl “Keleivis” ,bines organizacijos ar sektos. das jr tuštėja, o žmonės nu- doie beveik visada savi
savo Romanas “širdies Rūmai,”
iš viešojo gyvenimo
atas
“Keleiviui” 450 puslapių, iliustruotas, kailiausią politinę partiją
money orderiais.-na $4.00.
dinamą “liaudies partiją
Kanados provincijoj,;
provincijoj,! Romanas “šliuptarniai, 652
net nanaaos
Tos partijos vadai areštuo- tarnautojus, nes užklupusi bent kuri kitą laikraštį, tai vi-ną pavienį, Tie žmonės nebumano įminės, nei kokie Jau s«nokab Pri«š penkis nedideliuose miesteliuose, Puslapiai, iliustruotas, labai
ti, parlamentas išvaikytas,-JUOS iškasant slaptus “paže-^uomet “Keleivį” pirmiau skai-Įvoneiman
.- . .
.............. i • " • j ,
, n c i
tau ir tik ji perskaitęs imu pažįstami, pažintis su jsis už-imetus»
SLA prezidentas į yra neprityrusių paštinin-,gražiai išleistas, kaina $3.00.
o karininkai šeimininkauja nuo dokumentus . Suko, an —. Vadinasi -Keleives” turi vedžiau laiškais ir aš nė vieno|Wm. F. Laukaitis lankėsi kų, kurie nežino skirtumo! . Abu rvffiaRas JĮ
~ Per
siuntimas apmokėtas.
Rasybe jokios visuomenės kon- glai norėję tuos dokumen- .
trolės.
tus išgabenti Į užsienius.
Pirmen
Dėl >ko? taip yra? Nagi to-klauso prie kokios nors tikybi- SLA apskričio suvažiavime Money Order.” Tokie mo-Idt'
DR. ALG. MARGERIS
■
■
— jei,
dėl. kad “Keleivio ” spauda yra nės organizacijos ar ne. Ma- ir už tą kelionę gavo iš cen- ney orderiai galioja tiktai
3325 So. Halsted Street
aiški ir sakiniai sklandus skai- no mčntis buvo padėti musų tro iždo $50. Kaipo orga- Kanadoje; pas mus, JungChicago 8, III.
vmui. Apart to, “Keleivis” tautiečiams varge, nežiūrint nizacijos prezidentas gale- tinėse Valstybėse jie neiš-!
uodą galšmvbe
visokiu
pažiu- kokių įsitikinimų
na
kinti ir irt i......................*
'
♦
u
CHICAGO, ILL.
.
• .
.... vt - ‘ .
__ •
‘ jie bebutu. J° J.-..u
uK pasitenkinti
n Mo. Keičiami ir mums
tenka!
LINKSMA MOTINA

H

Ils Plataus Pasaulio

KAS MUMS RAŠOMA

Saugokime Šalie. Lai.vę romkatalikių. Pažiūrėkime kas ru žmonėms savo mintis išreik-!Nei pelno nei garbės iš tokio T j b
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Svarbios Paskaitos iš
Šventojo Rašto

.S1OS •sa',er’ gyventojai, p
lijo-je bei Meksikoje ir kai ku- juokų skyrius, gana įdomus.; J au. o islandų n
Būna kiekvieną nedėldienį nuo 10
žiavime buvo valgymų ir
čiai ir svetimieji, tun pačią rjQS€ pietinės Amerikos valsty- Ir kažin kodėl, kaip tik parsi- 'padėti nemažai.
vai. ryto, 5324 So. Halsted St. Yra
PALANGOS
TREJOS
aiškinama tikroji Tiesa iš šv. Rašto,
laisvę: žodžio, spaudos, susirinturi vyraujanią ne§u
pašto “keleivį,” tai i Kada atvažiavo mano kvies- iki akių gerti.
iiitnivj
Taipjri, galėsit įsigyti knygelę, kuri
DEVYNERIOS
kimų. Asmens, tikinčio ar ne,
ten piliečiai ne tik as- žmona prašo pirmiausia: pa-'tieji tremtiniai, tai kai kurie Po pereitai Konf prpnciia,
cicnvijai,
jojusį jg spaudos, aiškinanti
teisės lygiai gerbiamos. Nie-____
____
_______
•
„„
>T
=
.
_
-r»_i:
“
oroe-orlarnoi
”
leUe.*;
kain
Kuvn
nutarto
Poli“
geradariai
”
pradėjo
leisti
vikaip
buvo
nutarta
nekviesti
Palangos
T^jos
Devynerios
parsipasaulini
perversmų laiką, ir kas
mens laisvės neturi, o ir skur- skaityti Maikį su Tėvu.
, .
. ,
.
k
J .
nw>aa po $1.00, su prisiuntimu— įvyks trumpoje
Knygelė
poj ateityje?
kas čia niekuo neverčia tikę ar ^ausja_. gj.vena. jęUr bažny- tikoje
“Keleivis”
visuomet sokias
paskalas. O vtena mano centro pareigūnų, tai šuva- ii.10. Siųsdami užsakymus, adre-' 145 pus. ŠTAI JŪSŲ
------- ---------------KARALIUS,
galima ?au:i ir per paštą už
netikėt, ar prigulėt kokiai azauksu žiba. ten piliečiai daug vietos pašvenčia Lietuvos atkviestą Šeimą katalikiška or-žiavimo reporteriai parašė suokite:
<52) kurią
FLORAL HERB CO.
40 centų, rašant: V. Klovas, 3444
nyčiai. Tikrovėj yra daug pa- skurgta ir badrn.;rįauja. Pro- okupantų
Kox 305. Clinton, Ind.
So. Lituaniea Avė., Chieajro S, III.
garbintojams. jų įganizacija buvo net nugabenusi straipsnius Į “Naujienas, 1
dorių
visokių arbatd ir žolių
Į paskaitas kviečiame atsilankyti
iorių asmenų
asmenų ir
ir naudingų
nauaingų sasa- testonaį tajp nesikiša i asmens niekšybėms įrodyti, kas yra la- be mano žinios dirbti i farmas “Qan(įara” ir “Tėvvne ” Tai Sandėlis
prieinamiausią kaina.
visus.
Įžangra nemokama, kolektų
1 ies
jo iai
z~’reikalus: gimimus, vedybas ir bai sveika. Taip pat užkure ir man teko ją iš farmų parsinutarimą vieni laikraščiai
nėra.—š. R. T.
(52)
.
x
.
.
.
.
x
.
.
tą
nutarimą
vieni
laikrascu
nyčiai nepriklauso.
Pripratę
. ,
pirtį tūlam neapsigalvojusiam gabenti ir dabar ta seimą gvve- . . .. .... . .
« a • • in irimus.
PAIEŠKOJIKA!
Ta uzgniauze,. kiti
asmens laisvėm naudotis, ko Kl-į O kas buvo Lietuvoje, kada HvA^ininkni
NAUJA GYDUOLĖ
....visai
. netal. .
dvasininkai, kuri*
kuris nnri
non irndvti*
įrodyti na čia nr gražiai įsikurusi. ... .
tų šalių piliečiai neturi, net už-,
Alexander's
Nauja
rožančiaus galybę ir tuomi katalikiška organizacija man ir Pino; Tai įeiskia, kad d?.Maistinpra Gyduolė
rnirėt^e: kad visu kaHes g.- bažnyčia su valstybe bu™ su
=
— bartinė SLA taryba turi «£££ “’?y„^Prak^. k’fc
yra mišinys riešutu,
uojrų, šaknų ir lapų;
Ventoj, pareiga yra saugot jjnntfo.. PWĮ"-“1
Taip. bet pasitaiko ir “Kelei- .patarravimą. bet kai klausaisi. įtaką į laikraščius, kad jie
ji yra vartojama nuo
esamą laisvę, kad ji tuksten'!^"^
terpininkaviino vy” nesklandumų. Tie nesklan- tai atrodo, kad tik kuniginiai nedėtų kas tai tarybai gah ro Maspeth. I.. L, N. Y. Ji P.ti ar
visokių nervų ligų ir
»
.
j - i-i i(ur- rs kas ją žino malonėkit man parašyti,
čius metų išsilaikytų.
nerviškų jralvos skau
yra
žmonių
geradariai.
Tikrenepatikti.
O
Tėvynės
turiu
varbų reikalą ir tariu iš ankdėjimų,
nuo šalčių ir
prezidentas
jokia
seimą
negalėjo
susikurt
la
į
krai
,:
11ASA
Kaip
žinoma
kituose laikraščiuose dar dau- nybėje betgi yra kiek kitaip, redaktorius,
lytiško silpnumo, grei
talpindamas sto a iu Frank. Mazauskas
(52>
Trumanas sumanė su Vatikanu nė vaikus vardyt. o miręs be
svetimvbiu bet
to pavargimo, gera
svetimybių, bet
nuo inkstų (kidneys)
J. Skinderis. pereito SUVaŽiavimO proto- 1«1 N St., So.‘Boston 27, Mass.
užmegst ryšius, pasiųst pas bažnyčios nebuvo leidžiamas į Slau randl
Į ir dėl visokių vidurių nesveikumų—
viešas valsčiaus kapines laidot.'JM yra ir “Keleivy”
kolą,
pažymėjo,
kad
9
ir
Clinton, Ind.
IEŠKAU FARMOS
Romos popiežių atstovą. Jei
j ištvermingas maistas ir stimuliuoMokyklose
buvopriverstinas
Pavyzdžiui:
Keleivio
Nr.
10 paragrafus išleidžia, ku leškau pirkti mažos farmos arba
na’
tas pasisektų, galima daiktas
poteriavimas. Apsergėk Pra- >3 1951 m. skaitom žinutę: Tiriuose
tie
nepatinkami
nu(bugalow)
netoli
miestelio
ir
*!^!
1
7mu
^Vartojama
arbatos
forkad šios šalies papistai siektų
« ĮZ^I
X •
-v
- e.m • krautuvių, arti buso linijos, kad bu- stlPrin,m0nflie/laOrilfS tarimai buvo Surašyti. Tai- tu galima prie jo pri.-iti. Kas turi
S;ar.as v$s °°£> aKU
bažnyčią sujungt su valstybe, amžiau kad ir šioje šalyje tas nneja Cicero Riaušes. Cicero fY-Cf.
neatsitiktų’
rasinių riaušių įvykius jau tiTėvynės” redaktorius wki»
kTO
""'
Pns'"'"
kad duotų kunigams valią ten.
ciam
j
namus.
pranešti.
Jau
Spausdinamas
&
Siųskime savo rinktiem at-jrinėja sudarytoji Cook County
K. S. Bakus.
kur jie iki šiolei jos neturi. Jo
r
netarnauja SLA organizaALEXANDER’S CO
Jury- Lietuviams buvo įdomu
C/o J. Clanninger,
kios kitos tikybos kunigija nėra Į stovam (congressmen) priešta233
Adamston
Rd..
414 West Broadawy
” ci
Jai’ bet tik Fi^omajai
1952 metu “KaUivin
Keleivio
Tarybai
tiek pavojinga valstybei, kiek ros (protest) laiškus. te jie išgirsti, kad ant riaušių namo
Cape Broton Woods, N. J.
Snoth lUmton 27, Mass.
lenku
susivienijimas
turėjo kalendorius jau yra spaus
A. J. Banižauskas.
morgičių sumoje $65,000. Ta
organizacija dabar varosi, kad dinamas. Spausdiname jį
Mar Lin, Pa.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ
gautu teisę tą namą “forkk>- naujai Įtaisytu presu, geroj
popieroj
ir
jis
atrodys
daug
zuoti.”
MONTREAL, CANADA
AMERIKOJE
žodi “forklozuoti” aš jokiu j gražiau, negu seniau lei
— arba —
budu negalėjau suprasti ką jis džiamieji kalendoriai. Kol
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė
Rinkliava
reiškia?
Gal
koks
moksliš

naują
presą
Įtaisėme
kalen

Organizacija Pasaulyje
Rusijos Diktatorium
kas. ar perdaug moksliškas? doriaus spausdinimas kiek
Montrealyje buvo vykdo- į
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Bet aš to žodžio nesuprantu. suvėlavo, bet visiems jį už- ma rinkliava likusiems
Turiu anglišką žodyną ir ieš susakiusiems kalendorius
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas. kuris pa
kietijoje tremtiniams šelp- ;
kau
ant
raidės
“
F.
”
gal
rasiu
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas
hus pasiųstas
dar prieš ti. Surinkta apie 400 dole- į
panašų anglišką žodį. Radau
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
Susivienijimo
kuopos randasi visuose didesniuose mieNaujus Metus.
rių. Tokiai, kaip Montrea- i
“
foreclose
”
ir
supratau,
ką
no
stvose Amerikoje ir Kanadoje.
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
Kalendoriuje yra daug lis, kolonijai, skaitančiai 1
rėta pasakyti. Kodėl gi nepa
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
skaitymų, paveikslų, infor-j virš 9,000 tautiečių, tai la- ;
sakyti
“
atšaukti
paskolą
”?
$5.000.00.
dų nurodymais.
Bet kai-; j
Tų svetimybių dar daugiau macijų, eilių ir plati kalen- bai maža suma.
Ligoje pašalpa sąvaiteje $9.00 ir $12.00.
Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
yra kituose laikraščiuose, ypač dorinė dalis. Kaina 50 cen- tinti vien tautiečius negaliUubar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubuiciiuis Va
dėjo ėsti vėžya Šiomis (Benamis buvo pasklidusi žinia,
naujų iš tremties atvykusių kai tų.
Užsakymus prašome ma. Kaltas ir nevykęs rinkjus. Jsttjimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
kurių redaktorių, žinoma ne vi siųsti:
liavos organizavimas.
vimą apmoka Susivienijimas.
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineS?
sų.
Kaipo pavyzdį paimkim
“KELEIVIS”
Bet viena charakteringa
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
“N. Lietuvą,” kuri išeina MonBrošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
636 E. Broadway
smulkmena.
Iš
esamų
rius Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą sdret reale, štai:
lapiai grynų faktų, kaina tik 28 cent Gaunama “Ke
So. Boston 27, Mass.
Montrealyje
7
kunigų
trem1
Fikcija (angliškas fietion).
leivio” knygyne:
tinĮams sušelpti ne visi au- •

JUOZAS STALINAS

KELEIVIS
>7,

i

šansai (chance), licencija (license), defenzyva
(defense), Pakalbinkime kaimynus ir kojo,
draugus užsisakyti “Kelei- šio
ekzaminai, ir k.
Alberto* Gyventojas.
▼j". Kaina metams $3.
įmetu

kaip tuo tarpu, vykukunigų suvažiavimo, į
“Tėviškės Žiburiams”J
I

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
367 W. 30* SU
New York 1, N. Y.

PuslapisAžtuataa

SO. BOSTON

VINCO GEGUŽIO
PALYDOVŲ MAŠINOMS
MIRTIES SUKAKTIS
REIKIA ŽENKLŲ

Nr. 51, Gruodžio 19, 1951

RAD1O PROGRAMA

BAGOČ1AUS OFISAS
PARDAVIMUI

APSIDRAUSK NUO
LIGOS IR NELAIMĖS

Lietuvių Radio Korp. pro Už $12 per metus gausi ligoje

Gruodžio 23 d. sueina ly Pereitą savaitę, palydint Buvęs adv. F. J. Bago- grama per buvusią stotį
giai metai, kaip mirė Vin- velionį adv. F. J. Bagočių čiaus ofisas randasi geroj WBMS, kuri dąbar vadina
cas Gegužis, “Keleivio” lei-(į kapines, keletas mašinų So. Bostono vietoj, Broad- si stotis WHEE, 1090 kilodėjo Jurgio brolis ir ilga- buvo atskirta raudonųjų way ir F gatvių kertėj, ge cycles, 9:30 iki 10:30 vai.
BOSTONE UŽSIMEZGĖ (rinks pastovų komitetą ir (mėtis “Keleivio” darbinin- šviesų ir vėliau ilgai klai- rai įrengtas, yra daugybė ryte sekmadienį, bus se
LIET. BENDRUOMENĖ vykdomuosius organu^.
kas. Žmona Ona jo liūdi. džiojo, kol surado krema- literatūros, jos tarpe apie kanti:
Vinco pasigenda draugi- torijos koplyčią. Tas atsi 300 Massachusetts Records
1— Muzika.
jos.
kuriose velionis buvo tiko todėl, kad mašinos ne knygų. Viską galima nu
Praeitą sekmadien Lietu Prof. I. Končius Pasveiko
2
— Dainos.
veiklus narys ir visada iš- turėjo ženklų, kad jos seka pirkti už geriausį pasiūly
vių Bendruomenės centro
įgalioti asmenys, pp. S. Lū Pereitą penktadienį Tuft’s keldavo visokių gerų suma- karstą. Paženklintos maši mą. Daugiau informacijų 3—Magdutės Pasaka.
šys, K. Mockus, P. Žičkus, kolegijos profesorius Ignas nymų ir kurioms remti jis nos praleidžiamos pirmeny- galima gauti šiuo adresu:
Po programos prašome
Mrs. Ruth Bagočius, 200 parašyti laiškelį ar atvirutę
gnžo iš Carney ls- negailėdavo darbo ir ska- bės teise.
A. Juknevičius ir A. Mat- Končius grižo
Edgehill Rd., E.*Milton, į stotį WHEE, Lithuanian
joška, sukvietė apie 25 as goninės, kur gydėsi kurį tiko. V įsoj eilėj senosios
menis i L. P. Draugijos ma- laiką. Profesorius baigia, išeivijos draugijų Vinco F. J. BAGOČIUI MIRUS Mass. Tel. BL 8-4504.
Program, 35 Court St., Bos
žąją svetainę aptarti Lietu- gydytis namuose.
Gegužio palikta spraga gyton, Mass., o biznio reika
------------------------vai jaučiama.
Žiniai atskridus ir mus į Metropolitan Operos
vių Bendruomenės Bostono
lais rašykit ofiso adresu:
pasiekus apie jojo mirtį iki:
Solistų Koncertas 502 E. Broadvvay, So. Bos
---------------------------apielinkės
organizavimo Išrinkime p.’Tumavičienę’
PILIEČIŲ DRAUGIJOS pat gilumos mus sujaudino.
reikalą. Buvo naujųjų ir
ton 27, Mass.
Su
kuo
tik
tenka
kalbėRINKIMAI
Jojo žmonai ir dukroms ne- Jau minėjome praeitą sa
senųjų ateivių, buvo ir čia
Steponas Minkus.
tekus prakilnaus tėvo, o'vaitę, kad Metropolitan
gimių. Iš vietinių seniau tis visi sako, kad musų klu
žinomų darbuotojų buvo: bui (L. P. Draugijai) rei Ši ketvirtadienį, gruodžio 20 mums labai senai pažįsta Operos dainininkė Anna
PARDUODAMA
____ __ a. tarpe
.
įvyksta South Bostono Lie- nio veikėjo ir draugo, mes
Kaskas (Katkauskaitė) ir
p-lė P. Grendelytė, advo kalinga gaspadorių
City Point. 3 šeimų, 5-5-5 kam
Šiemet turime tuv'u Pįhečių Draugijos valdy- reiškiame jojo šeimai di- Algirdas Brazys duos kon bariai.
katai J. Grigalus, K. Kali moteris.
vonios, laisvas butas pirkėjui,
bos ateinantiems metams rin
įmokėti $1.800.
nauskas ir A. O. Shallna; vieną kandidatę, p. J. Tu- kimai. šitais rinkimais suin džio susikaupimo ir gilios certą So. Bostono High ' 56,700,
City Point. 2 šeimų namas, 5-6
School
auditorijoj,
Thomas
kambariai, laisvas butas, geri įren
Velioniui gi
A. Chaplikas, S. Jokubaus- mavičienę. Nariai nepada- teresuoti žmonės yra pasidalinę užuojautos.
gimai, centrinis šildymas, $10,000
kas, J. Kasmauskas, p. Lo- rys klaidos ją išlinkę di- : ^yį stambesnes grupes—vie- už jojo ilgų metų visuome- Parke. Su jais dainuoja arba
pasiūlymas.
Point. 4-5 kambariai. 2 šei
las, K. Prakapas, F. Razva rektorių tarpan. Rinkimai noj pusėj katalikai,"antroj san- ninius lietuviams darbus jo jauna dainininkė Joana mųCity
namas. 3 garažai, laisvas butas,
$10,500.
dauskas, J. Tuinyla ir k. ši ketvirtadieni.
dariečiai ir šiaip kairesnio nu- palaikams ilsėtis amžinai Francis.
_____
So. Boston, užkandinė su visais
. N. ' sistatymo žmonės. Kiekviena šio didžiojo krašto žemėje.
.
___
i
įrengimais,
judri gatvė, virš 400 dol.
Po pasitarimų nutarta su
LIETUVIŲ MELODIJOS (pajamų į mėn., $700 arba pasiulygrupė, žinoma, nori pravesti
Zigmas
ir
Vincė
i mas.
dalyti Laikinąjį Komitetą,
Dalyvauja Inauguracijoj savo kandidatų didžiumą. Tai
VALANDA
Dorchester. veikianti
skalbykla,
Jankauskai.
į kurį įėjo visi pasitarimo •
prie didelės ir judrios gatvės. įmo
yra visai natūralu, bet DrauPhiladelphia,
Pa
kėti $5,000; 25 įvairios mašinos, gePopuliariikos Radio
dalyviai. Vėliau buvo iš Miesto majoro įvesdini- *** labui "e visai sveika- nes
(rame stovy ir gerai veikianti įmonė.
Programos
Dorchester. L'phams Corner. 3 šeirinktas vykdomasis komite mas naujam terminui ivyks
'iena grupė vadovauja.
| mų namas. 5-5-5 kambariai, laisvas
Cenedella-Kelly
Byla
tas. Į ji įėjo penki inicia
_ j o
,
tt i i tai kita pnesinasi.
Is to kyla
Sekmadienio rytais nūs 11 hutas antrame aukšte, viskas gera
sausio
i
d.
Svmphonv
Hali
..........................
.
stovv, $12,000.
\
...
organizacijoj
ginčai
ir visokio
toriai anksčiau L. B. įgalio
iki 12 vai. iš stoties WTA0, meKreiptis:
Aukščiausias
valstijos
tei

is
irto
10
vai.
A.
Chaplik,.
darbo
trukdymas
.
B. MIKONIS,
ti ir darinkta šeši žmonės:
smas šią savaitę tęsia ap- 740 klc.
545 E. Broadway. So. Boston, Mass.
ALT
Bostono
skynaus
pirAš
asmen
iškai
manau,
kad
,
klausinėjimą
aukštų
pareiA. Chaplikas, J. Grigalus,
Phone: SO 8-0605.
Biznio reikalais kreipkitės:
•
ts. Prlieeiu
Piliečiu Draugijai sveikiausia
sveikiausia _______________ _• • i
J. Kasmauskas, K. Kalinau- mininkas, buvęs J. Kgunų pagarsėjusioj kyšinin-, 409 W. Broadway, So. Boston

statas : adv. Jonas Gr.galus. Į
Dr. A. Kapočius. Jadviga Tu
mavičienė. Albinas Neviera. P.
Lapenas. A. Ivaška ir Walter
Jakštas. Už tokį bent sąstatą
balsuosiu aš pats.

Metropolitan Operos Artistų
ONOS KASKAS ir ALGIRDO BRAZIO

Senas Klubietis.

THOMAS PARK HIGH SCHOOL SALĖJE
South Bostone

Pradžia 3 vai. po pietų

Bilietų galima gauti Lithuanian Furniture Co., 326326 W. Broadvvay. “Keleivio” ofise ir koncerto
dienoje teatre.__
—

VISUS SVEIKINA

(8
5

ŽIEMOS ŠVENČIŲ PROGA

D. ir F. ZALETSKAI
564 Broadway, South Boston

Mirties nelaimėje sutvarko laidotuvių reikalus
ir teikia šeimynai geriausį patarnavimą.

KALĖDŲ SENELIS
Jau lanko vaikučius padovanodamas jiems

Meškiuką Rudnosiuką
(V.’ Nemunėlio)

Linksmų kalėdų ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKI JUMS

Kas šioje knygoje rašoma, gali sužinoti kiekvienas, tik
reikia Kalėdų seneliui įduoti savo adresą su 2 dol.
Užsakymus siųsti: J. Kapočius, 680 Bushwick Avė-

Moterų Klubo Komitetas.
“Keleivyje” naudinga yra
daryti

Krooklyn 21, N. Y.

I

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
pagelbsti.
7— Vaistas nuo inkstų skau
dėjimo.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit:
(51-1)

B. L. SPORTO KLUBAS
i

FLObl) SUVARĖ HARDWARE
628 Broadvvay, South Boston
A. J. ALEKNA

Laiko viską ko tik reikia namams. Tavoras
geriausios rūšies ir prieinamiausios kainos.
Trokas pristato viską į namus.

Š. m. gruodžio mėn. 31 d. rengia
' Nauju Metų sutikimą su programa :
I ir vaišėmis. Programoje numatyta j
kupletai, dainos (oktetas, duetas jr j
kt.), monologai (satyra) ir kiti link
smi numeriai, kuriuos išpildys patys (
sportininkai-ės.
Laike šokių bus >
pravesti įvairus žaidimai.
_ _ I
Sportininkai
nuoširdžiai
kviečia i
visus į pirmą savo Naujų Metų po- Į
, 1 būvį Bostone. Pobūvis įvyks Strand
1 j Hali patalpoje, 376 W. Broadway. I
’ĮSo. Boston, Mass., nuo 8 vai. v. iki
2 vai. ryto.
B. L. S. K. VALDYBA.

Ar vieni vyrai gali viską pa
daryti- o moterys nieko? Ro
dos. kad ne. Visi žinome, kad
ketvirtadienį
musų
Piliečių
Draugijos balsavimai, čia ir
kyla klausimas, kodėl moterys
moka lygiai, kaip vyrai, jos
darbuojasi kartu su vyrais, o
moterims šitam klube nėra nie
ko—tik ateik, užsimokėk mo
Linksmų Kalėdų Visiems Linki
kesčius. ir išeik. Tai kur čia
tos lygios teisės moterų su vy
rais? Kodėl mes neturime nei
SILVER CAFE, Ine.
vienos moters valdyboje? Ar
musų pinigai kitokie? Visi na
S. ZAVADSKAS. Savininkas
riai pagalvokime! Ar mums I
324 W. Broadway, South Boston
jau ne laikas išsirinkti moterį. Į
kuri ir už musų teises galėtų i j
tarti žodį. Gana tylėti. Visi
Šilta ir smagi vieta užeiti, išsigerti ir pasižmonėti.
protingi vyrai pritaria, kad čiai
reikia turėti moterų; . net ir
praeityje, jei jų butų buvę. bu
tų buvę geriau, net ir virtuvė
butų buvusi didesnė. vyrų
kambarys nebūtų prie virtuvės
ir tt. Mes turime ant baloto MHSMCb ga xb =
- a sage
su k
b aš a bb B-MįtįfflBgfc?
moterį, kuri rūpinosi laike sta
tymo musų naujo klubo, deja
jos balsas nebuvo išgirstas— .
Gaila. Ji yra seniausia narė
j šio klubo ir jam daug daug dirįbusi nuo pat pirkimo seno na;mo. vadinamo “sklepuko,” kuo
met jam reikėjo gyvos veiklos
SVEIKINIMAS'.
jo palaikymui. Bet ir šiandie
ną ne viskas yra tvarkoj. Mu
su namas turi perdaug tuščių
LINKSMŲ KALĖDŲ IR
vietų, ir čia reikia daug energi
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKI
jos ir darbo.
Visi nariai bukime vieningi
Dorgan's Package Store, Ine.
ir balsuokime už tokius narius,
;kuriuos pažįstame iš jų darbų.
664 Broadvray, South Boston
(Todėl visi balsuokime už J. M.
Tumavičienę.
Geriausios Degtinės—Vynai—Alus
Prašo

papirštėms.

Privatiniuose namuose reikalinga
moteris ar mergina vienai mergaitei
prižiūrėti ir bendrą namų ruošos
darbą atlikti. Pageidaujama iš D.
P. Kreiptis šiuo adresu;
Mrs. L. Shindler,
15 Charlotte St., Dorchester.
Tel. TAlbot 5-8878.

MOTERYS EAGAL VOKIME!

Sekmadienį, Sausio 6 d., 1952 m.

VAISTAS “AZ1VA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir
nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų
—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji
mo, pirštams, tarpupirštėms ir

REIKALINGA MOTERIS

Arba telefonuokit: SO 8-0520

pasisKiiste par
Lietuvių Taryba ir BALF’as.
gomis: pirmininku išrink-!
Bet šiais rinkimais jau to i
tas adv. J. Grigalus, vice
(nepadarysi,
todėl aš siūlyčiau
Padėka
pirmininkais S. Lūšys ir A. f
kad nei vienas narys, kuris eis
Chaplikas, sekr. A. Jukne-j Bostono skautų vietinin- balsuoti, nebalsuotų už vienos
vičius, ižd. J. Januškis ir Įkija širdingai dėkoja s. I. srovės kandidatus, bet pasi-1
K. Mockus organizatorių. (Končiui už paaukotus $5'rinktų lygiai iš visu.
j
Tai yra laikina valdyba, vietoje kalėdinių ir naujų! Kiekviena sorvė turi geru
iki susiburs daugiau nariu, metu sveikinimu.
(žmonių. Į valdybos direktorius,
kurie savo susirinkime išsi"
B. S. Vietininkas.
™nau genaus.s yra sis są

$25 pašalpos savaitei
Visais insurance reikalais
kreipkitės į:
(n35)
BRONIS KONTRIM
598 East Broadvay
South Boston, Mass.
TeL SO 8-1761 ir S0 $-2483

Joseph Machinskas
295 Silver Street
South Boston 27, Mass.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

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

OR. D. PILKA
Ofiao Valandoa: aa IMI
Ir aaa 7 ttt •

546

BKOADwAt
BO. BOSTON. MASS.
Telefoną*: BOUth

A. J. NAMAKSY
KKAL KSTATE A INSUKANCB

409 W. Broadvray
BOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
17 OKIOL1 STUKT
W«rt Rozbary. —■
TeL PArkway 7-0402-M.

DAINOS APIE LAISVĘ
Kas myli tėvynę ir siekia laisvės, |
tas skaito “Dainas apie Laisvę," l
II-jį Alfonso Giedraičio eilėraščių
rinkinį.
Knygelė turi 32 pusi ir
kainuoja 75c. Ją galima gauti Ke
leivio" knygyne.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

4TH ST. JUNK SHOP "
171 W. 4th SU So. Boston

Pranešam, kad mokam po 5c
svarui skudurų. Duodam gerą kainą už seną popierą. kardbordą ir knygas. Ir aukščiau
sios kainos mokamos už varį. į
žalvarį" ir šviną, ir taip pat už
geležį bei geležinius pečius.
Telefonuokit SO 8-9117 ir
klauskit: Myer«
(52-1) •

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” kalendorių 1952 me

tams. Daug informacijų ir
skaitymų. Kaina 50 centu
O
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Flood Sq. Hsrdvrare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.
628 E. Broadway,
So.
Tel. SO 8-4148

OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

447 Broadvray
r
►
t*
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Mes pranešam, kad tarimą nrosų krautuvėj visokių mašinų iSrandavojimui, kaip tai Floor «ja®dors, Wall Paper Removers, Boat
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, yarniiių, sienoma p»pierių, plumbing, elektros reikmę
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

J. L. Pašakarnis

O

S!

Ar Žinot Kur Ką Gautil

DAKTARAS

O

>
s

495 COLUMBIA ROAO
arti Upham’s Corner
DORCHESTER, MAS*.

TeL SO 8-2805

> g- Z

cn
§ *

Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir Sventadieniaia:
nuo 10 iki 12 ryto

S0. BOSTON, MASS.

Tel. S0 8-2712 arba BI 4-9O1S

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS)
Lietuvis Gydytojas ir

Vartoja vėliausios konstrukieijoe

X-RAT Aparatų
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

cz>

534 BROADITAY,

S0. BOSTON, MASS.

