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LĖKTUVO NELAIMĖJ LIŪDNAS VAIZDAS

iialijos Taikos
Sutartis Pakeista
Italijos taikos sutartis
faktiškai jau yra pakeista.
Italija pasiuntinėjo notą vi
soms sutartį pasirašiusioms
valstybėms, kad sutartį rei
= kia keisti ir jau gavo iš
į Amerikos ir 10 kitų valsty
Ibių atsakymus, kad jos su
tinka su sutarties pakeiti
mu. Italijai pripažįstama
! visiška lygybė ir teisė gink
'iuotis, kiek ji nori ir gali.
Sovietų Rusija taikos suarties pakeitimui yra prie
šinga, bet į jos priešinimąsi
.liekas nebekreipia dėme
sio, nes Rusija pati tą su
arti jau yra sulaužiusi. Ji
priešinasi Įsileidimui Itali
jos Į Jungtinių Tautų orga
nizaciją, nors buvo pasiža
dėjusi nesipriešinti.

Atakiro Nunerto
Kaina 7 Centai

46 METAI

Baisi Nelaimė Anglių Kasykloj
Žuvo 84 Darbininkai
Didžiausioj Pasaulio Kasykloj, West Frankfort, III.,
Sprogo Dujos; Dešimtimis Lavonų Jau Ištraukta iš
Kasyklos; Maža Vilties Rasti Gyvus Užgriu
vusius Mainierius; Aukų Skaičius Gal PaVirš 100; širdį Veriančios Sce

Plieno pramonės darbi-' Analų VuriaUSubė
nos prie Kasyklos
ninkai yra paskelbę, kadi
*•
• a
jie išeis j streiką Naujų!
MaZUia Maistą
Prieš šventes penktadie
Kalėdų Dovanos
Metų dieną, jei nebus iki i
nio vakare didžiausioje pa
Belaisvių Šeimoms saulio
to laiko susitarta dėl darbo 1 Anglijos
konservato: ų
minkštųjų anglių ka
sutarties atnaujinimo. Dar-1 vyriausybė prieš Kalėdas
sykloje, Orient No. 2, 4 my
bo departamento atstovų 'Paskelbė, kad ekonominiai
3,198 šeimos Amerikoje lios nuo West Frankfort,
bandymas tarpininkauti ne- sunkumai verčia sumažinti
gavo iš karo vyresnybės III., įvyko baisus metaninio
davė jokiu rezultatų. Rei- žmonėms racionuoto maispranešimus, kad pagal bol gazo (marsh gas) sprogi
kalas buvo perduotas prezi- t0 davini ir kartu ž>’miai
ševikų patiektus sąrašus jų mas, kuris vietoje užmušė
dentuį.
‘pakelti maisto kainas. Saartimieji yra laikomi bol keliasdešimt darbininkų ir
Prezidentas
Trumanas ko’ kad konservatorių vyševikų nelaisvėje gyvi. To užgriobė 550 pėdų pože
kreipėsi j uniją ir darbda- riausybė racionuoto maisto
kie pranešimai yra parašyti myje virš 60 darbininkų.
vius nenutraukti gamybos, dayinj mažina ir maisto
atsargiai, pridedant, kad Sprogimas įvyko paskutinei
tęsti derybas, o uždarbių .^Pa' ke^a, ka*P0 ivadą i
pranešimas yra priešų ži prieš šventes darbininkų
priežiūros komisija (Wage' ^a^s'^ ukl» kur racionuoniomis paremtas. Bet ir to pamainai dirbant kasyklo
kie pranešimai nudžiugino
Stabilization Board) gavo
maisto bus labai mažai
Cicero Pareigūnai
je.
duodama
ir
maistas
bus
daugelį šeimų, kurios jau Tuoj po sprogimo buvo
Įsakymą ginčą ištirti ir pa
Bus Teisiami senai nebeturėjo žinių apie imtasi gelbėjimo darbo.
siūlyti savo sprendimą ta perkamas laisvame turguje
“laisvomis” kainomis.
savo artimuosius dingusius Mainieriai su gazo kaukė
me ginče.
Federalinis
“
grand
jury,
”
Konservatorių vyriausybe žinios Korėjos fronto mis dirba be pertrūkio pa
Prezidentas žada imtis
kuris
tyrinėjo
Cicero,
III.,
mūšiuose.
kitų priemonių, jei strei- b® aiškina, kad dėl darbiemainomis gelbėdami savo
rasines
riaušes
liepos
mėne

Daugeliui šeimų, kurios draugus, bet vilties maža
kas plieno pramonėj tikrai 'čių “delsimo” pakelti maisį, nutarė patraukti teismo pranešimų negavo ir kurių
galėtų iškilti. Prezidentas sto kainas dabar tenka staibėra
rasti
užgriuvusius
atsakomybėn miesto parei artimieji
yra
paskelbti
gali per teismą, pagal Taft-Įga jas kelti. Darbiečių opogūnus už susibaudimą pa “dingę be žinios,” bolševi darbininkus gyvus. Jie, jei
Hartley bilių, Įsakyti unijos ziciJa parlamente ir spauda
neigti negrų civilines teises. kų patiektieji sąrašai yra nežuvo- nuo sprogimo, tai
nariams grįžti Į darbą bent griežtai protestuoja prieš I
Traukiami
atsakomybėn liūdna žinia, nes jų artimų užtroško požemiuose be
80 dienų, iki ginčas yra ty konservatorių politiką ir
oro. Gelbėjimo darbą truk
Cicero policijos viršininkas jų sąrašuose nėra.
rinėjamas. Prezidentas ga prieš jų netikusį pasiaiški
do nuodingos dujos pože
Envin Konovsky, miesto
li perimti plieno pramonę nimą.
miniuose urvuose.
Aukų
prezidentas Henry J. SanĮ vyriausybės rankas, arba
skaičius, pagal kasyklos
dusky, gaisrininkų viršinin Winston Churchill
gali Įsakyti uždarbių prie-\Skundai Lijū UŽ
prižiūrėtojų spėjimą, gal
kas Theodore H. WeslowViršuje matosi transporto lėktuvo griuvėsiai netoli Elizažiūros komisijai reikalą iš
Kalbės
Kongrese
perviršys šimtą ir gal net
Lietaus Darymą beth. N. J„ kur žuvo 36 žmonės. Apačioje matosi ką tik ski ir miesto advokatas Nitirti ir pasiūlyti savo spren
pasieks Centralia kasyklos
ištekėjusi Mrs. Ena Nau bealpstanti, kai ji išgirdo žinią,
cholas Berkos.
dimą.
Po
Naujų
Metų
Amerikon
kad jos vyras Wallace Nau žuvo toje nelaimėje.
į Tyrinėjimas parodęs, kad atvyksta Anglijos ministe aukų skaičių 1947 metais,
Už bandymą padaryti
Prezidentas kreipėsi Į
tie pareigūnai buvę susi rių pirmininkas Winston kada žuvo 111 darbininkų.
darbininkų ir darbdavių lietų ir pripildyti savo iš
baudę neleisti Cicero mies Churchill tartis su musų vy
Illinois gubernatorius Stepatriotizmą, kad jie netruk džiuvusius rezervuarus New Graikija Išrinkta
Kalnai
Laiškų
te
apsigyventi
negrams
ir
Yorko
miestas
susilaukė
dytų plieno gamybą, kuri
riausybe dėl Anglijos ir venson sako, kad dėl spro
Saugumo
Targbon
Švenčių
Proga
esą
atsakomingi
už
liepos
tikro
lietaus
skundų
ir
bylų.
yra esminė karo pramonei.
Amerikos politikos suderi gimo kaltė krenta kompamėnesį
kilusias
riaušes nimo ir dėl davimo Angli- nijos prižiūrėtojams ir uniMiestui jau iškelta 117 by
lų ir kiekvienoje byloje rei Jungtinių Tautų seimas
Prieš šventes Amerikos prieš atsikėlusią į miestą jai ūkiškos pagalbos.
Ta jos pareigūnams dėl apsi
gyventi
negrų
Clarks
šei

kalaujama
atlyginimo
“
už
Paryžiuje
išrinko
Į
saugupaštas
gabena
ištisus
kai

KUR DINGO
proga W. Churchill bus leidimo, o Illinois seimelio
iššauktą lietų” ir “už pada mo tarybą Graikiją, kuri j nūs laiškų. Pernai metais mą.
kviečiamas pasakyti kalbą politikieriai kalti yra, kad
TŪKSTANČIAI
rytus nuostolius.”
užims toje taryboje Jugo- švenčių sezone paštas perjungtiniame kongreso (at priešinosi išleisti griežtą
BELAISVIU? Skundėjų tarpe yra pri slavijos vietą. Rusija rei siuntė 180,000,00,000 laiš
stovų rūmų ir senato) posė mainų priežiūros įstatymą,
vačių asmenų ir nemažai kalavo, kad į saugumo ta kų ir sveikinimo atviručių. Naujieji Ateiviai
Churchill kalbės kon koks buvo pasiūlytas seime
Duoda Raportą dyje.
Korėjos karo paliaubų Catskill kalnų miestelių. rybą butų išrinkta kuri nors Šiais metais tas didžiulis!
grese maždaug apie sausio liui priimti.
derybose svarstomas klausi Visi skundžiasi, kad miesto slavų tauta ir siūlė Baltgu- skaičius, pagal pašto daviNelaimės vietoje susirin
17 d. Tai bus trečias kar
mas, kaip pasikeisti belais pasamdyti “lietaus daryto diją, bet daugumas valsty nius, yra dar didesnis, net i Naujieji ateiviai (DP),
ko
didelė minia mainierių
tas, kada anglų konservato
viais. Bolševikai paskelbė jai” iššaukę audrą, o audra bių, po ilgų ergelių, derybų 27 nuošimčiais!
*
kurie dar nėra keturius kar- rių vadas pasakys prakal šeimų. Dideliame nusimi
sąrašus belaisvių ir sakosi pridariusi jiems nuostolių. ir neaiškių balsavimų, iš
Švenčių paštui aptarnau tus siuntę apie save pusme bą Amerikos kongrese.
nime ir baimėje artimieji
turi stovyklose virš 11 tūk Iš miesto reikalaujama virš rinko Graikiją. Rusija prieš ti pašto įstaigos, šalia turi tinį pranešimą DP Komisi
valandų valandas laukia,
stančių
belaisvių,
tame 2 milionų dolerių atlygini Graikijos rinkimą griežtai mų 500,000 nuolatinių tar jai į Washingtoną, turi už
kaip seksis gelbėjimo dar
JOHN
L.
LEWIS
pildyti
pranešimų
blanką
ir
skaičiuje 3,198 ameriečius. mo.
protestavo ir žadėjo “nepri nautojų,
dar
pasisamdo
bas.
SIŪLO PAGALBĄ
Bet bolševikai seniau skel
pažinti” tokio išrinkimo, bet 300,000 laikinų pagelbinin- pasiųsti į Washingtoną, į
Orient No. 2 kasykla turi
bė virš tūkstančio pavar
Komisiją.
tas nepagelbėjo.
kų ir įkinko į darbą papil
12 mylių požeminių urvų.
Angliakasių unijos va
džių amerikiečių belaisvių, Vengrija Teis
domus 8,000 sunkvežimių.
Pranešime yra keli klauKasykla iškasa per metus
das John L. Lewis pasiūlė
kurių dabar patiektuose są Amerikos Lakūnus “Didelis Pritarimas”
Pašto žmonės apskaičia simai dėl gyvenamos vie
virš 3 milionų tonų anglių.
rašuose nėra.
Bolševikai
Eisenhowerio Kandidatūrai vo, kad jeigu visus švenčių tos, darbo sąlygų, atvykimo plieno pramonės darbinin Nelaimės metu kasykloje
kams savo unijos pagalbą,
dar karo pradžioje skelbė
laiškus sudėti į vieną trau- laiko ir k. Įstatymas reika
dirbo 218 darbininkų. Spro
Vengrijos
bolševikiška
paėmę i nelaisvę 65,000 be vyriausybė pranešė Ameri Se natorius iš Pennsylva- ikinį ir prikimšti vagonus lauja, kad pranešimai butų jei plieno darbininkai sto gimas kasykloje
plačioj
tų
į
kovą
už
savo
reikalavi

II*
1
A
*1
•
•
1
J
K
*V1
-laisvių, tai dabar Aliantai kai, kad ji teis keturius nijos
siunčiami
du
kartu
per
me
valstijos,
H.
F. kiek tik į juos lenda laiškų,
apielinkėj pakeitė linksmą
bando išaiškinti, ką bolše Amerikos lakūnus, kurie Duff sako, kad gen. Eisen- tai gautųsi traukinys tokio tus, prieš liepos pirmą ir mus. Kokią pagalbą mai-, švenčių nuotaiką į liūdesio
vikai padarė su paimtais lapkričio 19 d. buvo rusų howerio kandidatūrai re ilgumo, kad jis išsitiestų priše sausio pirmą. Nau nieriai duotų plieno pra ir susikaupimo nuotaiką.
belaisviais? Aliantai siūlo, karo lėktuvų priversti nusi publikonų partijos yra mil nuo Washington, D. C., iki jieji ateiviai, kurie jau yra monės darbininkams Lewis
kad belaisviai ligoniai ir leisti Vengrijoj. Lakūnai žiniškas pritarimas. Tokią Chicagos.
pasiuntę keturius pusmeti- nesako, bet jo pasiūlymas
sužeistieji butų tuoj pat iš lėkė iš Vokietijos į Jugo nuomonę senatorius pareišr____
Laiškus adresuotus “Ka- nius pranešimus, jų nebe netiesioginiai verčia plieno TEISĖJAS MURPHY
NESIIMS “VALYMO”
keisti, nelaukiant derybų slaviją ir pakelėje paklydo, kė atidarius Washingtone ledų Seneliui” paštas savo siunčia.
Blankų praneši pramonės uniją griežčiau
laikytis iškeltųjų reikalavi
galo.
pasuko virš Rumunijos ir gen. Eisenhowerio kandi- nuožiūra siunčia labdarin- mams duoda imigracijos ir mų.
Vėliausieji pranešimai sa
natūralizacijos įstaigos.
goms įstaigoms.
Korėjos frontuose dides Vengrijos, kur juos užklu daturos ofisą.
ko, kad federalinis teisėjas
nių susirėmimų neįvyko. po rusų karo lėktuvai ir pri
Thomas
F. Murphy nesiimJAU VISAS MILIONAS
Tik karo aviacija ore ir pa vertė nusileisti.
AUKŲ KELIUOSE siąs valstybės apvalymo
truliai fronte veikė.
nuo kyšininkų darbo, kaip
Vengrų bolševikų val
Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, Rėmė
tai buvo skelbiama po jo
Per
šventes
Amerikos
ke

džia, pagal rusų įsakymą,
jams
ir
Bendradarbiams
Linkim
Laimingų
liuose žus 600 žmonių. Taip pasimatymo su prezidentu.
Prezidentas
Trumanas apkaltino musų lakūnus,
pranašauja Safety Council. Visvien laukiama, kad pre
švenčių proga pasveikino kad jie esą šnipai ir skraiNaujų Metų!
Pradėjus skaityti nelaimin- zidentas paskirs komisiją
musų šalies karius ir sako/dę virš Vengrijos su tikslu
“
Keleivio
”
Leidėjai.
gų atsitikimų aukas keliuo valstybės aparatui apvalyti
kad jų narsumas ir pasi- šnipinėti ir paleisti į Vense jau priskaityta visas mi- nuo nesąžiningų valdininšventimas leidžia visai ša-griją kokius tai slaptus
lionas.
kų.
liai švęsti ramiai šventes, agentus.
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KORĖJOS PALIAUBŲ
SUNKUMAI
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SU. BOSTON

galvojama, kad paliaubom
Korėjoj bus sutartos.

reikalus. Bolševikų “Laisve” A. Bimbos lupomis sa
ko:

Kas Savaite

“Tuojau į visus amerikiečius
užsieniuose bus žiūrima krei
vai. Ir nekalti žmonės turės
gašvilis “tykiai ir ramiai”
nukentėti. O tai vis pasėka Į Slanskio “Nuodėmė”
atšventė savo gimtadienį.
kvailos politikos.
Čekoslovakijos
“šimtas milionų dolerių pa
skirta kėlimui ‘revoliucijų’ ki rraite prasitarė kad^Rudolt ir 2aIvaiiezas pradeda gal.
tuose kraštuose.
Ant vietos \aitę piasnaie, kan nuauti voti. apie
savo sosto užleidi
perkami parsidavėliai ir šnipai, Slanskio (Salzmano) dide mą.
Tiesa, Rojus Mizara
i Iš Amerikos siunčiami šnipai lis prasižengimas buvęs tas,
jam pranašauja 100 metų
kad jis “šnipinėjo” Vaka
ir diversantai.
gyvenimą, bet Maskvos
į “Senatores Taft aną dieną rams ir norėjęs grąžinti žy....
,
diktatorius
atsideda
.
diskus
kapitalistus
cechų
,.
.vargu
*
..
į viešai ir atvirai šaukė, kad dar
daugiau reikia siųsti šnipų
pramonei valdyti.
j vokiu pianasu. Kas užims
,.
.. 'jo vietą? Kiek gerklių bus
diversantu už ‘geležinės uždan
Slanskio zydiskumas aa j ^draskytai iki kurjs nors
gos.’
___ skeliamas, kaipo jo koks j- bolševikų pravadyrių už“O dar vra žmonių, kurie
stebisi, kodėl daugelyje šalių tai piasikaltimas.
Rusijoj.
absoliutaus valdovo
amerikiečiai nebėra laukiam:'jau senai žydai yra ujami ;kruvjnąjj sostą?
.svečiai. Juk iš dantų neatskiri už jų “kosmopolitizmą ir
yjg
klausimai kurie
šnipo nuo gero žmogaus. Todėl už’ jų internacionalini
‘
1
vai- tautų skerdiko sukaktuvių
nuožiūra puola ant visų ameri kuravimą, bet įusų pav ei g- proga patys lenda i galva,
kiečių, išvažiavusių i užsieni.” tuose ' kraštuose
Maskva
"

Korėjos paliaubų dery
bos tęsiasi keli mėnesiai ir BELAISV1Ų LIKIMAS
iki gruodžio 27 d. turėtų Bolševikai Korėjoj pra
kaip tai baigtis. Bent taip nešė vardus pavardes 11,atrodytų iš nesenai padary 559 karo belaisvių. Tame
to susitarimo bandyti per skaičiuje yra 3,198 belais
30 dienų derybas užbaigti. viai amerikiečiai, 1,219 kiTas sutartas laikas baigiasi tų Jungtinių Tautų belaisgruodžio 27 d. Jei iki tai.vių ir 7,142 pietiniai koredienai derybos nebus baig jiečiai belaisviai
tos, teks iš naujo pradėti
Dėl tų skaičių kilo dide
svarstyti ir “paliaubų lini lis sujudimas ir Amerikoje
Generolas Eisenhower ir Anglijos ■uabterią pirmininkas
jos0 klausimą.
ir ypatingai pietinėje Korė
W. Churchill susitinka Paryžiuje, kur jie tarėsi dėl “Eu
Korėjos derybos todėl joje. Pietinė Korėja sako,
ropos armijos“ kūrimo.
yra tokios sunkios, kad ta kad jos “be žinios dingu
riasi ir nepralaimėjusios ir sių” vyrų skaičius siekia
į Matote, kaip tas Maskvos į ieškojo ir rado daug žydų
nelaimėjusios karą šalys. virš 70 tūkstančių ir tik de
Iagentas yra
susirūpinęs-komunistų, kurie rusams u in8a
a
Aliantai buvo visai sumušę šimtoji dalis dabar pasiro
jamerikiečių
“
geru
vardu
”
!'
tarnavo
ištikimiau,
negu
Keturi
Amerikos
lakūnai
šiaurinės Korėjos bolševi do esą karo belaisviai. O
.
.
.
,
„
....
..
.
.
...
.
>
.
Kain
ils
piktinasi
dėl
“
kva:‘
ivairiu
kitvi
tautybių
komu-!buvo
priversti
lapkričio
19
kus ir jau ėjo prie Yalu kur kiti? Amerikoje irgi
baltasis karas, pašildo- žiaurumas ir kodėl rusai, j
politikos”!
Kaip tas luistai, kurie dažniau užsi- d. nusileisti Vengrijoj. Juos
upės. Vėliau į karą įsimai sujudimas, nes dingusiųjų
s
musų
karių
skaimasmu5
^
jaunų
vyrų
krau-tiek
jau
pasidarė
“
atviri,
”
j
turavoja
Višinskio; krėsdavo savuoju naciona-1 privertė leistis rusų karo
šė kinų komunistai ir Ali be žinios
ia virš 11 tukstan-]!
1 žodžiams ir, prisimesdamas Hzmu..
lėktuvai. Rusijos Višinskis
antus nuvijo iki 38-sios pa čius siekia
vis dar eina ir Naujų Metų 'skaito Vengriją savo terito- neva amerikiečiu, kalba ru-| Dabar antisemitizmas jau Į JT seime tuos nelaimingus
ralelės. Bet visi vėliau da- čių, o belaisvių yra tik šiek
angoje tas karas neina ma- rija?
eisime
paverg-; iakunus pavadino “šnipais
siškas rtasabėUs
pasakėles ar»ip
apie n#»cunesi ‘ eksportuojamas ir i pavergryti kinų bolševikų bandy- tiek daugiau 3 tūkstančių,
Kad Vengrija yra rusų
žyn, bet darosi piktesnis.
kišimą į “svetimus reika tąsias tautas. Vengiu dik- įr sabotažninkais.’
mai išvaryti Aliantus iš Negana to.
Bolševikai
Jungtinių Tautų seimas po pavergta ir valdoma terito
Atsiliepdami į tą kaltinilus,” pats būdamas sovie- tatorius Matyas Rakočy^ruKorėjos susmuko kruvinose seniau, propagandos sume
sėdžiauja ir tariasi apie nu rija, tas jau senai yra žinopolitikos įrankis ir munų diktatorė Anna Pau- mą Amerikos atstovai JT
imtynėse.
timais, skelbdavo belaisvių
siginklavimą, bet to seimo |ma. Tą geriausiai galėtų
čia Amerikos ker ir kiti žydiškos kilmės'seime nepasigailėjo žodžių
Taip dabar padėtis ir sąrašus arba leisdavo be
“pakraščiuose” eina pasi ta-'patvirtinti p. J. Byrnes, bū
bolševikų vadai dabar turi Višinskio kaltinimui atrem
priešų agentu »
yra. Nei viena nei kita pu laisviams per radio pasvei
rimai ir pokalbiai, kaip vęs
Amerikos
valstybės
Toks Bimba yra tik vie “sėdėti ir drebėti” laukda ti. M. Mansfield sakė, kad
sė pasirodė nepajėgiančios kinti saviškius. Iš tokių
__ ~
įgreičiau Vakarų pasaulis sekretorius, kuris surašė su
mi, kada jie bus apšaukti musų lakūnai yra “rusiškos
laimėti. Aliantai negali Ko mų
Aliantai ' ?urankiojo'gali aI>s‘kinkluoti ir pasiek- Maskva
taikos
sutartis nas pavyzdys, kaip Maskva
kišasi į Amerikos reikalus, žydiškomis smarvėmis ir šnipomanijos” aukos, o ki
rėjos karo laimėti, jei ne
Vengrijai, Bulgarijai ir Ru Tokių ' Bimbų rusai turi stalininių budelių pakarti, tas atstovas, John M. Voti
“
lygsvaros
”
su
Sovietų
mes ten daug didesnių jė apie 1,000 belaisvių vardų, Į.
imperijos galybe. Derybos munijai ir tuos kraštus per daug. Jų yra visose tautyris, sakė, kad \ išinskis yra
gų. Negali laimėti nė Ki kurių dabar patiektuose be
leido rusams. Tie kraštai bėse, jų yra unijose, jų yra Arabų Dipi
dėl
nusiginklavimo
yra
pa

(“nuodinga sena ožka,” kunija, jei dargi ir bandytų laisvių sąrašuose NĖRA.
prasta propaganda, kad pa yra Rusijos kolonijos, rusų įsipiršusių ir į valstybės
.... . .
ri kalba ir kaltinimus meta
į Korėją mesti naujus šim Kur dingo tas tūkstantis
valdomos ir išnaudojamos aparatą. Patys įavojir.įau- Viduriniuose
be šešėlio jrodymUrodžius
žmonėms,
jog
rei

tus tūkstančių kareivių.
vyrų, kuriuos bolševikai sa
kia ginkluotis, o ne nusigin žiauriau, negu bet kada bu- šieji Bimbos yra tie, kurie
1C kurių gynimas dabai pasiponas Višinskis yra savo
_
Derybos tarp nepraiaimė- kėsi turėję nelaisvėje, bet ei
MUUll.
ė= darė opus klausimas^Vaka-butinį* ir ideologinį kailiuIZk
jusių šalių yra sunkios. Ta kurių jie neįtraukė į sąra
Bekalbant “nusiginklavi listinių šalių kolonijoj
rams, yra negyjanti žaizaa. j. išmanęs budelis, didžioriamasi tiktai dėl karo pa šus? Kyla klausimas, kiek mo temomis” Rusijos atsto sos rusų pavergtos Europos
iai yra 900,000 arabų,
jo budelio Stalino liokajus,
liaubų, neturint jokio tik musų karių, patekusių i ne vas Višinskis pareiškė “vil Rytų tautos yra patekusios jie gali Maskvai teikti slap varytų js Palestinos ir gy- ya<jjnant jj kad ir “nuodinlaisvę, bolševikai išskerdė?
tas žinias apie Amerikos
rumo, kad paliaubos bus
ties,” kad keturi amerikie-'Rusijos žiauri on globon po- ginklavimąsi, karo dirbtu- jvena.nciVk^mvnn ga ožka” reikią atsiPrašyti
Kiek
badu
išmarino?
pastovios ir vėliau virs tai
Ičiai lakūnai Vengrijoj bus ^kariniais metais, kada ga- ves, žaliavų sandėlius ir ga-;se .V1*V. Palestinos kaim>n« ožkų dėl jų barzduotos gika. Tariamasi ir kartu no’
*
itentonjose.
Nesenai visame krašte, nuteisti, kaipo šnipai. Tie;linga Amerika nežinojo Ii Maskvai
atidengti musų j { Pa]estiną tje arabai. minės Įžeidimo
rimą išsiderėti geresnes po- nuskambėjo pulk. James i keturi Amerikos lakūnai lė-’kaip savo galybę panaudoti
i"e«aIi grįžti, nes žydai, lai-,
zicijas, daugiau laisvės vė- M. Hanley kaltinimas, kad kė iš Vokietijos Į Jugosla-^itų tautų laisvei ir SAVO s* Višinskio '“votis”
m^
'lakūnai
bar,^neš^arabus, ne- ' Naujieji Metai
liau stiprintis.
Tariamasi bolševikai Korėjoj išskerdė viją. Pakelėje jie paklydo,saugumui užtikrinti,
~
. A
n
mUSL-v^
Nauji metai, naujos bė
ir kartu norima parodyti ir badu numarino virš še-j ir pateko virš Rumunijos ir
Ketun
Amenkos
laku-bus
nuteisti,
amenkieciam>
a
.
wo
rvHai
<™hpdos.
dima. Be to, žydai gabe- dos, sako
sako žmonės,
žmonės, tuo
tuo pasavo laimėjimus, išlaikyti šių tūkstančių musų karei- Vengrijos. Vengrijoje juos
nai,
kurie
pateko
į
rusų
nedar
kartą
primena
apie
rusųne- uar uną prunvua
|na5i'ateivių iš įrairių kraš-brėždami, kad su naujais
prestižą ir laimėti propa vių patekusių į bolševikų užpuolė rusų karo lėktuvai
. i . dabar
. yra
- , n«l
amun- i ta— <>s r*pnesų
agentus, kurie
,
.. kuriu ^daj nori g.j, metajSt nors viens kitam ir
gandos karą.
i nelaisvę. Bolševikų patiek- ir privertė nusileisti. Ru laisvę,
♦
___________ x________ r_
:_
tu,
gi
uzstovai,
su
kūnais
rusėdi
čia
musų
tarpe
ir
linkime visokių laimių, bet
Tos derybų kliūtys matė- tieji belaisvių sąrašai tą! sai Iakunus areštavo ir jie
,
sai
darys,
kas
jiems
propa-ba
Višinskio
darbą.
VišinYra tik vienas sprendi- paprastai sulaukiame tiktai
si ir nustatant “paliaubų li- kaltinimą patvirtina,
yra bet
laikomi
neva rusu'kaT'^?
tai
•»
_ 8 siutimais
#
# atrodys
_ ii*
J 1 1 * žodžiai
v J v * • Xturi*
faktiškai
skio vbudeliški
niją” kur kiekviena šalisj
.
ma tam jau užsipuliavu- naujų vargų, naujų rupesui
Vengrijoj
Suriraši-j
nau
^
m
^
a
daryti.
Jų
likimas
į
priminti
ir
mums,
Amenkos
norėjo išsiderėti geresnes, i Liūdna istorija su belais- jime
šiam
išvietintųjų
arabų čių ir naujų bėdų. Taip
lengviau apginamas pozicb ™is ., 'lar
Pa™lo ^Jmas dži £y lakūnų pa-P1?]?*???
u?,d-meS„tT'?! klausimui: jiems reikia su- yra kasdieniniame gyvenijas. Tas ypaė ryškiai ma- Amerikos žmonėms, kad Ieiįim0 vedamas su Veng- 2°eztal Amenka už jų la.s- lietuviškos kilmes Maskvos
rasti naują pastovaus gyve- me.
bolševizmas,
kaip
savo
lair
jj
0
.
vvriausybė
bet
apie'
vę
stos
ir
kokias
pnemones'agentų,
kune
dirba
pnesui,
tosi tariantis apie “paliau
, - .
.
. nimo vieta.
Tam tikslui j Yra pagrindo laukti, kad
Pavartoti prieš ven- kurie yra Amenkos K
i_ reikaiingi oįnįgai įr arabų > naujieji metai ir politikoje
bų kontrolę,” ką, padarius ku nacizmas ir fašizmas, j paieidima ar' nepaleidiVai ir musų
musu senosios
cpnnsins tėvy
®
&
7
*
---------spren(Jži-a Maskva
Ir grūs ir vis, aorteteką Mo- kai
paliaubas, galima ir ko ne- :?y
vena------------------------kitokia morale jr
kraštų sutikimas. Ir Sirijoj, bus tik naujų bėdų, naujo
galima bus daryti. Pavyz-, žmogaus vertė jam yra vi- štai, Višinskis reiškia “vil ką už tų lakūnų kalinimą nės Lietuvos judošiai.
ir Irake, ir Arabijoj yra ginklavimosi ir naujų rū
—J. K.
ir
kankinimą.
džiui, ar galima paliaubų sai menkutė.
Gal 1952
vietos, kur galima butų iš pesčių metai.
ties.” kad tie lakūnai bus
metu atstatyti sudaužytus ■ . Pll7n^s reikalavimas, ku- teisiami ir nuteisti, kaipo
metai
bus
sprendžiamieji
virintuosius
arabus
apgy

Višinskis sakėsi esąs pa
aerodromus?
Ar galimai
jėgų atstovai įteikė šnipai.
vendinti. Bet reikia įdėti tuo žvilgsniu, kad Vakarų
sipiktinęs, kad Amerika pa
TAUTOSAKA
mainyti fronte kariuome- ^>°^€v^karns P° gavimo beTokia Višinskio “viltis” skyrė 100 milionų dolerių
kapitalų, atlikti paruošia pasaulio pradėtas ginklavi
nę? Kur ir kas turi kontro-;laisvil*
-vra reikala- sukėlė nemažai nusistebėji iš Europos Rytų kraštų pa
muosius darbus, drėkinti masis tais metais išlygins
liuoti paliaubas padariusias v*mas keisti Tarptautinio mo Amerikoje. Kodėl toks bėgusiems žmonėms šelpti Ežero ir Salos Atsiradimas laukus, kurti pramonę. Pla jėgų nelyprbę tarp Rytų ir
šalis?
Kas yra neutralus'Raudon°j° Kryžiaus atstoir jiems, gal būt, telkti į ka Buvo šienapiutės laikas ningai dirbant butų galima Vakarų ir pakreips jėgų
šitame kare? Derybų sun- vams aplankyti belaisvių
riškas formacijas. Višins —sekmadienis. Viena že gana greit reikalas baigti. santykį musų naudai. Jei
GENEROLAS GYVAS
kūmai tragiškai pasirodė ir'stovyklas šiaurinėj Korėjoj
nekils karas 1952 metais
kis sako, kad Amerika, maitė išėjo grėbti šieno į
Jungtinių Tautų organi galima bus tikėtis, kad
belaisvių pasikeitimo klau- ;*r» ^a^ ^ut, teikti pagalbą
skirdama tas lėšas, kišasi į kupetas. Ji pastebėjo gre zacija gavo iš vienos ame
eime. ‘
musų vyrams bolševikų neMaskvos imperijos “vidaus ta savęs besiganančius ver rikiečių grupės praktišką Maskva vėliau nebeišdrįs
Ir visvien manoma, kad ^aisvėjereikalus” ir remi* rusų pa šius. Pamaldų metu begrė pasiūlymą, kaip tą klausi pradėti karą, nes vėliau ne
karo paliaubos Korėjoj busj
jėgų atstovai įteikė
beturės jokios rimtos vilties
vergtuose kraštuose perver biant šieną, staiga iškilo mą išspręsti.
Pasiūlymas jį laimėti. Patys 1952 me
padarytos. Taip manoma bolševikams sąrašus 132 su
smininkus.
juodas debesys ir ji suriko: yra, planas paruoštas, bet
tai bus labai pavojingi, nes
todėl, kad nei viena nei ki viršum tūkstančių karo be
Kiek Amerikos doleriai
ar JT organizacija pajėgs Maskvos diktatoriams teks
—
Pondeivali,
geriau
nelaisvių,
kurie
pateko
į
ta kariaujančios pusės ne
gali pasiekti rusų pavergtus
ką padaryti, tai dar pama
nori į Korėją mesti naujų Jungtinių Tautų rankas.
kraštus, pasakyti sunku. dok lytaus, kad tas debesis tysime. Gal ir tame klau- apsispręsti, ar užleisti pir
menybę Vakarams, ar mesjėgų. Ir Aliantams ir ko
Atrodo, kad amerikiečiai ir nukristų ant žemės, bili Sime viskas pasibaigs seilių tjs
;
avanįurą
veršia
gyvi
išliktų!
munistinei Kinijai Korėja
pasens, bet neišmoks taip
taskymu.
Naujieji metai musų nauyra antraeilės svarbos fom- Musų Kalendorių
kištis į sovietiškus “vidaus
►<
Debesys nukrito ant že
jajai tėvynei Amerikai bus
tas. Jei paliaubos daromos Baigiam Spausdinti
reikalus,” kaip Sovietai ki mės ir toje vietoje atsira Džugašvilio Šventė
ginklavimosi, aukštų mo
netoli 38-sios paralelės, ki
šasi į Amerikos “vidaus rei do ežeras, o kur stovėjo
kesčių ir visokių netikrumų
Prieš
du
metus
Rusijos
nai jaučiasi saugus Man
“Keleivio”
kalendorius
kalus” per visą bolševikiš veršiai—radosi sala. Tas
džurijoj.
Aliantams irgi 1952 metams jau baigia
kos diktatūros gyvavimo ežeras buvo
pavadintas diktatorius, “draugas, tėvas metai. Musų senajai tėvy
ne taip jau svarbu visa Ko mas spausdinti. Kaip tik
laiką. Bolševikai yra meis Platelių vardu, o sala— ir mokytojas,” “maršalas ir nei Lietuvai jie bus dar vie
rėja užkariauti, jei dėlto gausime kalendorių iš ryteriai “kištis į svetimus rei Veršių sala. Tas viskas da generalisimas,” “ministerių ni vergijos, žiaurios eksploreikia rizikuoti įsivelti į ka šykloe pradėsime siuntinėti
kalus.” Jie turi užsieniuo bar yra šalia Platelių baž pirmininkas ir kompartijos acijos ir tautos naikinimo
sekretorius” Juozas Stali- metai.
*
rą su milžiniška Kinija. jį užsisakiusiems.
se savo agentus, kurie su nytkaimio.
Kaip 1951, taip ir 1952
Nei vienai nei kitai pusei
Kalendoriuje yra daug
kimu ir dūšia, už dolerį ir (Pasakojo A. J. Veviržėnai. nas-Džugašvili šventė labai
iškilmingai
savo
70
metų
metais
gyvensime viltimi,
nėra būtino reikalo žūt būt skaitymų, patarimų, gražių Korėjos bolševikai
rublį, dirba išsijuosę už Platelių ežeras su s&la skraidė
belaisviu sąrašuose
sukaktuves. Tada iš visų kad žiaurus bolševizmas
laimėti. Nei viena nei kita eilių, rimtų straipsnių. Ver William F. Deaa,
Maskvos reikalus, bet Vi tol, pakol atspėjo vardą.)
pavergtų kraštų šimtai va grius, kad žmonija gal ir
Juozas
Būga.
šalis nėra pralaimėjusi, o ta jis įsigyti. Kaina 50e.
ro fronte 1950 metais vaaa- šinskis protestuoja, kad tai
gonų įvairiausių dovanų be naujų kruvinų skerdynių
laimėjimas kainuotų daug.
Užsakymus prašome sių rą 24-too divizijos vadą. Bu* Amerika bandanti “kištis”
Tad, rodos, šiuo tarpu ge sti :
Laikas užsisakyti “Kelei* buvo gabenama Maskvos susilauks teisingos ir pasto
vo visokią spčbejtmą dil fe- į Višinskio imperiją.
riausias i š ė j i n a s butų
“KELEIVIS”
Imkim toki menką lietu ▼io” kalendorių 1952 me* chanui, kaipo pavergtųjų vios taikos, o pavergtos
■erolo likimo, bet dabar ne
tautos susilauks išsiilgtos
abiem pusėm daryti paliau
CM E. Broadway
abejojama, kad jis yra tyma višką pavyzdį, kaip Mask
Daug informacijų ir duoklė.
—J. D.
Šiais metais tas pats Džu- laisvės.
bas.
Tais sumetimais ir
So. Boston 27, Maso.
va kišasi į Amerikos vidaus
80
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Vorcesterio Naujienos

LtKTUVŲ MECHANIKAI STREIKUOJA
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|V. Zavecku? Kodėl lokalo
j valdyba neprotestuoja prieš
“Laisvės” šmeižtus ir lokaI lo vieningumo ardymą?
Gyvasis Dievo Žodis ir
Matyti,
kad
“Laisvės” Laiškas Redakcijai
šiandien
gali
.. veikti. žmonių
. ..
šmeižtai valdybai yra arti Gerbiamieji:
Nesenai
mums
teko
pa-^fdyse,
apsvieciant
mi prie širdies.
Lokalo valdyba sąmomn-fstekėti jūsų puslapiuose ■evo ma‘on® Per J ozų
. , «
•• “Laisvamanio”
pastabas Kristų. Tam tikslui mes
gai• -nutyli “Laisvės
” ..
bimbinių ir tautininkų bendrą )apie musų radio programą, dirbame; tam tikslui mes
bloką prieš demokratiškai Dangišką šviesą.” Kadan- stengiamės dirbti su visais,
nusistačiusius kriaučius. Bet Ki ten buvo keletas netiks- kurie myli Dievą ir Dievo
po gruodžio 12 dienos rin-pumų, butume jums dėkin- Žodį.
Kimų į lokalo valdybą, šio gi, jei skaitytojams atitai- Jei kas norėtų pilnesnės
informacijos, galima mums
veikiančio bloko jau nebe- sytumėt klaidą.
sekančiu adresu: Lie
rašyti
Visų pirma, mes nesame
gali nuslėpti. Viename są
Misijos Draugija,
raše, petys petin įėjo nau “biblistai” arba “Biblijos tuvių
6ox
488,
Chicago 90, III.
Ta grupė
ji žmonės, kurie visus “ne Tyrinėtojai.”
Su pagarba,
aiškumus” išryškino.
Pa- maino savo užvardinimus
Gylys.
vyzdžiui Grabauskas yramas penkeri metai, ir nors
aiškus “laisvietis,” o iš ant-’dabar giriasi savo Šventojo
ros pusės J. Gudas tautinin Rašto tyrinėjimu, tikreny KEIČIANT SAVO ADRESĄ
šventojo Norime atkreipti gerbiamųjų
kų veikėjas, buvęs karinin- bėje nepriima
ras ir šaulių būrio vadas. Rašto pamatinių doktrinų. skaitytojų dėmesį į adresų pa
Argi ne gražus blokas prieš Visiems, tur būt žinoma keitimą. Musų lalkrašt-is da
demokratiškus kriaučius? ttos grupės nusistatymas bar yra adresuojamas tam tik
rais aparatais, modernišku bo
m , • .
,___ ui v prieš valdžią, kuomet jos
Tad, jei sakoma bimbi• - „ .
„„L; du. Kiekvieno skaitytojo var
niai - tysiiaviniai - ginkidas ir adresas yra iškalamas

Kas Girdėt Chicagoje

“Keleivyje” buvo paduo- globėjais A. Ješinskas, M.
ta žinių praeitą savaitę apie Tamošiūnas, maršalka J.
Lietuvai Remti Draugijos 1 Rioglis; direktoriai—J. J.
skyriaus aukas. Čia pridė- Zinkus, J. Zaparaskas, J.
sime, kad LRD dirba nau- Pupka, P. Valentukevičius,
dingą darbą ir galima tik L. Sviderskis, Wm. Dailida,
stebėtis, kodėl kai kurie jcs A. Krušas; gaspadorius—J.
nariai siūlo Draugijai lik- Pajaujis. Iš visos šios valviduotis ir įsijungti j Bend- dybos tik trys iš senųjų, viruomenę. Tai keistas rei- si kiti nauji ir visi Amerikalavimas.
Bendruomenė koje gimę ir augę vyrai ir
gali gyvuoti, bet kodėl Lie- visi moka lietuviškai kalbėtuvai Remti Draugija ture- ti.
tų likviduotis?
—:—
—:—
Šiomis dienomis iš EuroGruodžio 7 d. buvo pa- pos sugrįžo Kostas Bušas su
laidotas i Vilties kapus žmona. Bušai išvyko į VoVincas Levanavičius, žino- kietiją liepos pradžioje, pas
mo vietos veikėjo Juozo ša- savo dukterį ir žentą Louis
laviejaus švogeris, žmonos Volungį, kuris eina aukštas
brolis. Vincas buvo dar pareigas kariuomenėje. Bujaunas, vos tik pusę am- šai su žentu Volungių apžiaus prašokęs, 55 metų. j važinėjo keletą šalių: Aus-! Traneporto darbininką unijos vadas Mike QuiH (vidury
Ilsėkis Vincai ramiai Dėdės triją, Šveicariją, Italiją,!1 je) remia Pan American Airaays kompanijos mechaniku
Kad parodžius savu solidarumą, unijos vadas
Šamo šaly.
Prancūziją, Angliją, Belgi-; streiką.
vaikštinėja pikieto linijoj.
niai, tai J. Krfaufius neprą-,“™W
M« tam tikrose metalinėse plokšte
—:—
ją ir Olandiją. Pasakoja,•
lėse. Kai skaitytojas keičia sa
Gruodžio 9 d. beklausant kad Europoje žmonės retai.
....
.....
Itiesa
valdybai
yra
karti
ir^
’
tnan^
vo adresą, mes turime kalt:
Minkų radio nugirdom pra- šypsosi, gyvenimas sunkus, i o jiems pagelbėjo darbščios!
ANSONIA, CONN.
jam
naują plokštelę, senoji jau
klubietės Urbonienė su Juš
• akis bado, o todėl ir
’
nešimą, kad mirė F. J. Ba
numetama.
testuoja. Bet tie protestai)
,
«.
♦ r
gočius. Kažkodėl net su Mačiau “Keleivyje” ži kiene.
Pataisa
Tas plokšteles mes turim
bus beverčiai kol valdyba '
1'
purtė. Worcesterio lietu nutę, kad Bostone mirė Pet Išdalinta vienuolika do
pirkti
ir jos nevisai pigios.
T16® f8? .e
viai Bagočių gerai pažino ras Vėsa. Tai buvo mano vanų. Pirmą dovaną laimė- Pagerbimui teisėjo J. čer- bendradarbiaus su bimbi-T
Taigi
nutarėm
prašyt* savn
^Mgehkat protestantai, ir
jo iš senų laikų, ypatingai jaunystės dienų geras bi-'jo B. Mažalauskas, didelį nausko bankete buvo atsto niais tautos išsigimėliais,
. _. . , , būdami tokiais, mes pn- skaitytojų oi kiekvieną adreso
Lietuvos kūrimosi laiku. čiulis. Petras Vėsa paėjo kalakutą; po bonką degti- vaujamos violie sstvųui
T YJT gn“VeJalS; p? -imam šventąjį Raštą arba pakeitimą 10 centų, kuriuos
Buvo tokių laikų, kad Ba- iš Punios miestelio, Alytaus nės—J. G. Bale vičius ir A. tos draugijos. Buvo atsto
galima priftiųsti pašto ženkle
uniiinio vienvbės kelio lBlbll» kaiP° mus^
gočiui kalbant sudėta net apskr. Iš Lietuvos atvyko Medelinskas; po bonką vaujamos visos vietos drau ro unijinio vienyoes neno, nimo vadovą. Dievo Žodis liais, arba prilipdyti prie laiško
dešimtuką.
po keletą tūkstančių dole į mažą Connecticut mieste- džinės—P. Privitera ir Mil- gijos. Buvo atstovaujama nuoširdaus darbo.
j tarp evangelikų turi pirme- Vienas dešimtukas žmogui
ir
Šviesos
Draugija,
bet
per
lį, Thompsonville. Trum- ard Neuherst; po keisą
rių aukų.
Lokalo valdyba sako, kad'nybę; tai jų autoritetas. Ži- nedidelis pinigas, bet kai admiTai buvo gyvas oratorius, pą laiką gyveno Waterbury'alaus—Emil Hogya ir Ale- klaidą buvo praleista.
visi nariai gali pasisakyti noma, Romos katalikai ski- nistradijai tenka per mėnesi
—J. K.
aktorius. Tuose laikuose į ir Worcestery, ir čionai pa-į kas Belida; po setą vyninių
susirinkimuose.
Bet riasi tuomi, nes jiems turi padaryti šimtas kitas ad
savo
Bagočiaus prakalbas labai teko Dėdės Šamo kariuo- j stikliukų—Mrs. Burba, R.
valdyba ir čia visos tiesos.daugiau reikšmės žmonių resų, tai jau susidaro nemaža
BROOKLYN. N. Y.
iš kariuomenės j M. Tatariinas, J. E. Fredgausiai lankėsi publika. Be menen.
nepasakė kodėl tik toks (tradicijos, negu nepa kei eia- tai—td" Gi loilfro&nin išlaidos
to, buvo geros širdies, link parėjęs apsigyveno Bosto- 'rieks ir Julia Blažonis.
paskutiniais laikas ir be to jau
mažas narių skaičius lanko mas Dievo Žodis.
Akis Bado
smas, visada su šypsena. ne. Ilsėkis ramiai, mielas Žymėtina, kad šiame palabai padidėjo. Pavyzdžiui, už
Valdyba są- T. . . ><-Mes netekome jau antro bičiuli, šios šalies žemelėje.'rengime apščiai dalyvavo Perskaitęs 54 lokalo vai- susirinkimus.
monineai leidžia bimbi-’ lietuvių Misijos Draugi laikraštinį popierį seniau modvbos
nareišldma
“
Šamo-!^,kr«- • - • - ja buvo įsteigta 1928 me- kėdavom po $25 už toną, o
J.
Krasinskas.
čia augusio jaunimo, ypač ayūos parėmimą E>ąmo- niams baubliams
svarbaus žmogaus, A. Va
viešai uz- f ,
,
klubiečiai su savo jauno ningas kriaučių vieningumo
nagaičio, o dabar F. J. Ba
,. .. . j . tais skelbti evangeliją lietu- šiandien mokam net $115.50 už
ico
mis pačiukėmis smagiai ardymas,” tuojau prisimi gaulioti ir šmeižti padorius viams „„
po „visą
pasaulį. t
Tą. toną. ir tai perkant tiesiai iš
gočiaus. Tie vvrai galėjo
LAWRENCE, MASS.
polkas trepsėjo it seniai. niau lietuvišką patarlę: lietuvius, kad juo mažiau ji atlieka šiandien per fabriko. Saldžių metalas, kurį
publiką užhipnotizuoti, pa
Reporteris. “Tiesa akis bado.” Dėl tie siai dalyvautų susirinki spaudą, radio ir vietinius seniau pirkdavom po 8 centus
Šaunus Pažmonys
linksminti, prajuokinti ir
už svarą, šiandien kainuoja 40
muose. Juk prieš delegato
Pietų Ameriko- centų. Darbininkų algos taip
pravirkdinti.
Gruodžio 15 d. klubo pa
sos daugiausia pykstama. rinkimus buvo grasinama atstovus.
Gruodžio 9 d. Lavvrence Dėl tiesos pikčiausią priešą
je, Europoje ir čia JAV ra gi pakilo. Todėl angliški ameIlsėkis ramiai žmonių my talpose Įvyko šaunus pabuti atsargesniems, nes lie
lankėsi
BALF
’
o
įgaliotinis
žmonys,
kurį
suruošė
Lietu

limas oratoriau.
įsigysi.
tuviškose šapose gali ne dio bangomis skelbiame,j-įkonų laikraščiai, kurie pirma
vių Piliečių Klubas. Įžan p. Valaitis. Lietuvių Pilie Tiesą žinoti yra būtina ir tekti darbo. Dirbantieji to- Dievo žodį nuo 1946 m., ir buvo perduodami po 1 centą,
Naujų Metų lauktuvių ga buvo nemokama ir kas čių Klube ir parapijos salė ją reikia kelti į viešumą, j kį grasinimą gerai suprato, šitas darbas dabar siekia dabar pakilo iki 5 centų, vadi
visą pasaulį, nes trumpomis nasi, pabrango 400 procentų.
vakarą Piliečių Klubas ren tik norėjo galėjo pasišokti je darė pranešimus apie nes kitokiu atveju organi
bangomis
transliuojame
iš Mes tačiau stengiamės išsiBALF
’
o
atliktus
darbus
ir
K. Kondroto delegatavi- _ .
gia savo nariams. Bus to dykai, prie geros muzikos,
. ....
žarija virsta privačiu dva
šiu0 tarpu< «Keleikių parengimų ir daugiau. kurią davė prof. Mike Pau- apie likusius lietuvius trem ru. Reikia stebėtis 54 lo- mo laikais bimbiniai viešai Quito, Ekvadoro, ir Mani- V€rsti
tinius
Vokietijoje.
daines nekeldami; bet jei
liukaitis.
kalo valdybos drąsa nu šmeižė ir kenkė naujai at- los, P. S., dvi valandas per
P-s
Valaitis
gražiais
žo

Parengimo
tikslas
buvo
savaitę.
Šitas
misijos
darkeisdami
adresus draugai mavykusiems
lietuviams,
bet
Lietuviai karo veteranai
neigti paskelbtus faktus.
bas
yra
remiamas
įsidomėlonės
prisėsti
nors po 10 cenišsirinko valdybą iš sekan sukelti finansų Kalėdų Die džiais padėkojo lawrencie- Jau nesigilinant į smulk valdyba to nematė. Prie
čių ypatų: komandieris— dukui. kuris atvyko į klubą čiams lietuviams uš šelpi menas, kad J. Kriaučiaus šingai, pats delegatas K. jusių krikščionių iš įvairių tų, mes bosime dėkingi,
Jūsų,
Juozas Džiaugys;
kitas gruodžio 23 d., nedėldienį, mą ir pagelbėjimą atvykti rašinyje įsibriovė vienas ai Kondrotas nesidrovėjo ša konfesijų. Pavyzdžiui, L
M.
D.
nori
bendradarbiauti
“
Keleivio
”
Administracija.
į
Ameriką
lietuviams
trem

2
vai.
po
pietų,
turės
atsi

pose
šmeižti,
grasinti
ir
įvairias vietas užima: Gene
du netikslumai, bet pačios
Balčiūnas (Balcom), Albert gabenęs daug gražių dova tiniams. Taip pat, prašė esmės lokalo valdyba ne skųsti Joint Boarde naujai su visais evangelikais ku------------------------------ ‘—
pavergęs Lietuvą priešas
Jis, rie skelbia Dievo Žodį; ant
Juodžionis, E. Tomkus, D. nėlių ir jas išdalins lietuvių nepamiršti ir sušelpti dar nuneigia.
Vakarienei iš atvykusius lietuvius.
likusius Vokietijoje tremti eikvota $3,560.61.. Be to, kad savo šmeižtus patvir “Dangiškos Šviesos” esame nesigaili nieko jai naikinti,
Letukas, V. Sutkus, V. Mal piliečių vaikučiams.
nius.
Valaitis prašė pasi valdyba sąmoningai nuty tinti ir įtikinti, atnešė bol jau turėję atstovų iš penkių Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi
Tam
tikslui
buvo
plati

tus, Matjošaitis, W. Kraunelis, A. Ješinskas, J. Šima- nama laimėjimo bilietukai gailėti Vokietijoje likusių lėjo ir nepasakė kokius ševiko parašytą knygą, ku konfesijų: liuteronų, bap- aukos ir neparemsi ALT
kauskas, J. Lendraitis, V. ir surinkta $109. Tikietu- ligonių, senelių ir mažų vai darbus komisija nudirbo rioje įrodinėjama, kad visi tistų, metodistų, reformatų vykdomo Vajaus jai išlaisvinti7____________
Matjošaitis, L. Sviderskis, kus platino ir vakaro su kų ir jiems, švenčių proga, ruošiant “jubilėjinę” vaka lietuviai yra žydų žudikai ir sekmininkų.
paaukoti
nors
vienus
žmo
Mes
apgailestaujame,
kad
mosimu rūpinosi klubo gas
V. Valatka.
rienę, o tik priminė, kad jr įteikė Joint Boardo mapadorius Povilas Alexas, niškus pietus.
komisija dirbusi 6 mėnesius nadžeriui. Ar valdyba pa Lietuva niekuomet nepaty- IS DŪMINES LŪŠNELES
Jautrios
lietuviškos
šir

tikros
Reformacijos
Gražios eilės, dainos ir
L. P. Klubo valdyba visi klubo darbuotojai—Jo
ir už tą darbą tegavo į mė smerkė tokį lietuvių nieki rė
dys
neliko
nebylės.
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1952 metams išrinkta gruo
nesį po $8.16. Ir čia daly
butų
daug
skirtinga,
jei
RoApie
Lietuvos
gyvenimą ir liejau
vietoje
suaukojo
šiam
džio 10 d.: prezidentas kolaitis, Andrius Tataruba yra bendra, sąmoningai lai priimtas ir be rinkimų į
John K. Chenis, vice-pre. nas, Petras Penkus, Vincas kilniam tikslui, pagelbėti netiksli. Pavyzdžiui, ko valdybą. Jis mielas svetys mos jėga butų buvusi su- tuvių nuotykius Amerikoje,
Kaina $1.00.
John Kasper, sekr. B. Bari- Balažentis, Boleslovas Ki- skurstamtiems tremtyje misijos pirmininkas Peter Tysliavos “Vienybėje,” pas mažinta. Mes tikime, kad
patys lietuviai džiaugtųsi
Užsisakykrt pas autorių,
sas, fin. sekr. V. Vieraitis, bildis, Antanas Micevičius, broliams lietuviams.
sonas gavęs $65, K. Kon p. J. Ginkų ir Bimbos-Mi
K. B. Kranči
Tobulas didesne apšvieta ir viltimi.
pagelb. S. Civinskas, ižd. Augustinas Večkys, Vincas Parapijos salėje, iš visai drotas $60, Yegela $50, V. žaros šutvėje.
Mes
dar
galime
matyti
ReDaynard
Drive, Canton, Conn.
Brooklyno
kriaučių
valdy

T. Mattus-Matjošaitis, iždo Akstinas (dirbo už baro), nedaug atsilankiusių žmo Ubara $35 ir Vitalis Žukauformaciją
musų
dienose.
(Nr. 14 1952)
nių, buvo surinkta 70 dol.
M $35.
Gal valdybos bos vieningumas, tik drum

LENGVAS BUDAS . ..
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės: su žodžių linksniute, an gramatika ir su
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvės, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
KAINA 86 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broaduray
So. Boston 27, M

aukų. Gi Lietuvių Piliečių raštininkas teiktųsi iš naujo sčia jį nenuorama J. Kriau
Klube, iš didelės žmonių perdalyti, kiek kuriam at čius.
minios, buvo surinkta tik siėjo už niekam nevertą Dabar derėtų valdybai
18 dol. aukų.
darbą, kurį jau paminėjo viešai pasisakyti, kas jie
Yra apgailėtina, kad Lie pats J. Kriaučius, atsaky yra ir ką atstovauja, čia
nei J. Tysliava, nei J. Gin
tuvių Piliečių Klube taip damas valdybai.
negausiai buvo aukojama.
Lokalo valdybai labai kus, nei tautininkų figos
čia yra priežastis tame, nepatinka
Bimbos-Tyslia- lapelis lietuviškumo esmės
kad Amerikos Lietuvių Ta vos-Ginkaus “traicės” ben nesudaro, bet tik darbai.
rybos kaip kurie valdybos dro fronto vardas ir dedasi Jei darbai juodi, tai ir sa
nariai yra susidarę klaidin įsižeidusiais, buk tai J. koma jie juodi. Kai bus
bus
gą ir blogą nuomonę apie Kriaučius netiesą sakęs ir lietuviškos dvasios,
BALF’o tikslą ir darbus. tuo ardąs kriaučių “vienin- mielai pasakyta ir paremta.
J. S. Sesias Unijistas.
Todėl tas ir turėjo daug gumą.” Kas gi suardė tau
įtakos į BALFo rinkliavą tiškai nusistačiusių kriaučių
Lawrence.
eiles, jei ne “Laisvės” bim-, __________
uniyvavęs.
biniai ir K. Kondrotas su ta paddsslbti

WORCESTER1O LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvilką Vaiatinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square. W«rcesttr. Mam.

Jeigu reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaisti
ninką, savininką Vytautą Skrinaką. Jis išpildo medikališkus daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos rei
kalais.
Be to. užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, skutimosi
reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, Saltkožės,
riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų.
Sveikatos Patarimai ir Vaistai siunčiami į kitus mies
tus. Rašykit tiesiog į vaistinę.
(62).
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Poslapis Ketvirtas

Grybų Augiųtoj ai
Lietuviai gerai pažįsta'žąsų. Taigi, grybus gali-'
grybus. Jie apie grybus ima namuose auginti ir iš to'
dainuoja, grybus valgo ir, biznį daryti. Jei netikite,
tun net savotišką grybavi tai nuvažiuokite
į Landisažtooki
mo sportą. Aš žinau žmo ville, N. J., ten keturi bro
gų, kuris išeina kartais gry liai Donatai augina grybus
bauti ii- nors per dieną ne ir juos pardavinėja žiemą
suranda nė vieno šungry ir vasarą. Amerikoje toks
bio, bet grįžta namo pasi grybų auginimo biznis nė
tenkinęs, lyg tarsi jis butų ra labai senas, bet Europos
pilnus kišenius grybų prisi kai kuriuose kraštuose gry
rankiojęs.
Toks jau to bų auginimas yra visai rim
žmogaus mėgiamasis spor tas ir senas reikalas.
tas.
Amerikoje per metus pa
Grybų jTa visokių. Mu gaminama apie 60 milionų
sų poetas Baranauskas sa- svarų grybų, o broliai Do-

vo "Anykščių šilelyje” mi- natai Landisvillėj savo dani tokius grybus:
'liai pagamina 30,000 krepAnt žalio, rausvo, balkš- šių, po 3 svarus krepšiukas,
vo dugno taškai grybų tarp1 Grybas yra pats paprasmedžių margulioja iš savo čiausias augalas. Jis bijo
sodybų. Voveruškų leike- šviesos, auga patamsyje ir
lės kur ne kur pro plyšį iš maitinasi kitų augalų puvė
po samanų marškos šar siais. Kur žemėje yra daug
matlyva i kyši. Čia palie puvėsių, kur šilta, tamsu ir
pių torelės po mišką išklo drėgna, ten grybų derlius
tos; čia kiauliabudės pup- yra geras. Kai sausa—gryso,

lyg pievos

kimšotos; j bai nedygsta.

Kai trumpos

ne,” medžiagos gaunamos
iš aliejaus jį valant. “Dakron” yra vienas iš “che
mijos stebuklų,” kurie daibar pasirodo teikstilės pra
monėje. Apie Ui plačiau
Įrašoma ir 1952 metų “Ke
leivio” kalendoriuje.

PARALIŽVOTAS KAREIVIS

Gamyba “Vienai Galvai”

Rusija ir Amerika yra du
pasaulio milžinai, kuine
gali greitu laiku susidurti ir
karo lauke. Kaip atrodo
tie milžinai gamybos atžvil
giu, jei imti įvairių gerybių
gamybą kiekvieno gyvento
jo “galvai”? Štai kaip vi
dutinė, metinė, “kiekvieno
įgyventojo galvai” gamyba
atrodo:
Rusijoj vieno gyventojo
galvai vidutiniai per metus
23 metu amžiaus kareivis. James Basliam iš Wilkespagaminama 962 svarai
Barre. Pa., buvo taip nelaimingai sužeistas Korėjos fron
įvairių grudų, o Amerikoje
te, kad jis jau 9 mėnesiai yra paraližuotas ir tik gali
visa tona (2,200 svarų).
gulėti, kaip matyti paveikslėly. Kareivis guli Walter
Rusijos vienai “galvai”
Reed ligoninėj, Washingtone.
tenka 343 svarai plieno, o
Amerikoje 1,354 svarai.
Rusijoj iškasama vienai
galvai pusantros tonos ak
meninių anglių, o Amerikosi Stalinabad Sulinsk, Ust 3° R^"j,J^asama vienam
100 Pėdų Unguriai
Stalinsk, ir daug
panašiu. 'gyventojui
x • • pusantros
♦
k a
6 X v
bacNiekas nėra matęs 100 v
\pac daug vra Stalino į
,. . 1
A_ ;i
pėdu
ilgumo
aliejaus,
H
Mguinv ungurio,
uuguuu, bet
uvb miest„ ir miestelių įvairiose |kos
,
.. f
' o, Amerikoje
•
<

MARGUMYNAI

čia po eglėmis šeimynomis naktys, grybai streikuoja.
sudygę ruduokės; čia raus Todėl šiltas ir šlapias ruduo
vos, melsvos, pilkos ūmė yra geriausias laikas gry
dės sutupę, linksmutės gra bams augti. Grybai mėgsžiai auga—niekas joms ne- U ir šviežią orą.
tokių yra. Jie gyvena lav/Adesimti kartų daugiau, net
—Meri Krismus, Maike! —Tas pagirtina, tėve. Už rupi; čia kazlėkai pakruprovincijose. Ne tik miesGrybų
augintojai
dirbti

bai giliai juros dugne ne- f*-'z Tv,*,’?v
"■ ***•''“ ipo 14 su viršum bačkų,
—Kad jau po “krismų,” teisybę reikia kovoti.
|mėmis ant piemenų Ūko,
nai
padaro
šiltą,
drėgną
toli
Filipinų
salų.
Apie
ir
rajonai
1 Rusijoj cemento paganutėve.
—Jeigu tu sakai, kad Us tartum kupkeliai kniupši,
rudenį.
Jie
grybus
augina
simtapedzm ungurio būvi-KauRazo Juozo sta,inietg. narna po 124 svarus kiek—Vistiek, vaike, krikš- gerai, tai aš noriu dar dau- kaip Mickevičius sako; čia
visiškoj
tamsoj,
saulės
spin
moksllni,?ka'
Pa‘ kus vardus. Visuose mies- v.“nam artojui, o Amečioniškai pasisveikinti nie- giau teisybės žinoti. Ot, nemunės iš kelmo, lepšiai d„li»i i orvhvnus visais
dūliai
j
grybynus
visai
ne-gal
JU
rų
ge
lmese
pagautą
j kaimuo^e „alvbė rlkoj€ p0 °°6 svarUb- .
ko neiškadija. Juk ir kny- pasakyk man, kodėl Tru- tarp alksnyno; čia šalpoĮleidžiami.
Riebių
puvėsių
“
mažiuką
”
unguriuką,
kuS Rusijoj elektros ?aminagose parašyta, kad geriau manas nebaigė savo vikei- niai Urp stuobrių dygsta iš
ma P° 495 kilovatvalandas
vėliau, negu niekad.
šino Floridoj? Tik išvažia- skiedryno; čia musmirės pilna žemė duodama gry-ris yra šešių pėdų ilgio. Jei
bams maistui ir šaknims toks yra ungurio vaikas, tik h-k’ipvn7I1 nevadinti T- kiekvienam gyventojui, o
—Tėvas knveu ifeskaitai vo su visa savo svita’ ir rai' rauPuotos> veršiakiai gleinuleisti.
Tamsu, drėgna, įką išsiritęs iš kiaušinio, tai t
<rpnialinin Stalino Amerikoje po 2,323 kilokas davei atgal, žmonės kai- vėti; čia grybai ir šunpy- šilta,
bet mėgsti
iilta. maisto
ikvaliai.
tai
kosuaugęs
ungurys
turi
siekti
^,.4^
^eniall0J0 Stahno vatvalandas.
maisto ikvaliai,
ko
jose parašyU
^a’ kac* vagys įsrubavojo jo biai vardais nežymėti. Anei
dėl grybams neaugti? Jie 100 pėdų. Taip bent sako v j
1 j
iRusijoj vienas traktorius
‘
Vašįnktone. Ar Us jų žmonės renka, anei žvė- —
dllZYQ L —Jes, Maike,
skaityt aš- gkarhug
.
ii M au^cs.
,
..
pagaminamas
l,o33 zmo, kurie turėtų žinoti.
. rys graužia—jėg bėgdami
uarvti * ®
nemyliu, ale aš myliu klau- Lek?>be, ar ne.
Bet
kur Donatai
bur F i perkrikstiiima viso- nėms,
,
. , - . ir kiti!i Milžinas
, unguriukas
. s
” “dideli
. , . ’ .o Amerikoje
. ,
X, 4 vienas
sytis, kaip kiti skaito. To —Ne, tėve, tas ne tiesa, per mišką galvijai išlaužia, grybų
augintojai gauna vo pagautas jurų gelmių ty- ki ‘ j *
k •
* tvill traktorius tenka 214 zmo—
Sakai,
vagysčių
nebuarba
patys
savaime
suglebę
liu budu aš kartais sužinau
sėklų? Juk nuėjęs rinėtojų, kurie dabar danų ^tuv^ kolcS Tr k ni^
supusta—iš jų trąšos žel- grybų
visokių naujienų. Vot, ašX vo?
į Sedos, ar^dargi į ameri-laivu “Galathea” plaukioja Rafj nuj’ J.vardo ‘ atsikra- Rusij°j kiekvienam
—Vagysčių, tėve, Ameri- menys aplinkui išplūsta.
galiu tau pasakyti, kokį aš
ventojui padirbama po viekonišką dęšimtštorį grybų po plačiąsias juras ir žvejockspirinsą turėjau aną va- k°le ' lsaf,a buvo ir, tur Ė, iš visų viršesnis auga basėklų nenusipirksi. Grybų ja jurų gelmių gyvius. Lai-.
varrlai
Porą šiušių Per metus’ 0
karą Pyterio Vijūno boli but, visada bus; bet Tru- ravykas, anot dainuškos augintojai dėl grybų sėklų, ve yra 14 mokslininkų, ku- ‘
Ka(
i
ai
..
Amerikoje
po tris su viržodžių—“grybų pulkininnė j. Užėjau aš tenai pasi- mano niekas neapvogė,
keli Zinovjevsk sum l>?ras'
Na, tai pasakyk, kas kas”: platus, storas, paspu- neverkia. Jie sako, kad .ne tyrinėja junj gelmes, ten b
'ildyti ir radau nepažįsta
Taip atrodo gamyba
vienas
storulis,
pilnai
prijurų
gyvius,
augalus
ir
kitęs, lyg tartum užklotas
buvo Trock miesmą vyrą su krepšiu. Jisai r
. .
1 x i- x j x . x u- nokęs grybas gali duoti tas plačiųjų ir giliųjų jurų miestai,
j ‘b ; Rvkovo, Ordžoki- dveju^e Ratuose, kurie
p Įėjo prie manę?, apsidai—Politikieriai, tėve, ap- ant kieto, drūto koto blmtiek
sėklų,
kiek
tik
gali
pa

T .’
2
.ir pasaulinėse
imtynėse
vaidipaslaptis. Su tais moksli-• nidze, Jezovo,
rė aplinkui, paskui Įkišo vogė valstybės iždą.
das palivotas; gre.t auga,
Sulimov
1
,
.
.
esti, giminių visokių— sėti kad ir didžiausiame ninkais plaukioja ir vienas
—O kas tie politikieriai? ilgai
’
ranką į savo krepšį ir klau
...
x
Rusija tun daugiau gyvenrašytojas,
Hakon
valdininkai, paąžuolių, raudonikių ir ki grybyne. Grybo sėklos yra danų
—Visokie.....
šia: “Gai nori pasiskaityti
jo
minkštojoj
“
papilvėj,
”
Mielche,
kuris
dabar
skeltų kitokių.
apie Bagočiaus pabludi- rnok^^1J- ,rlnkęjai tėve.
Tiek apie grybus sako kurioje mikroskopiškų sėk- bia žinią apie tą spėjamą
?int “piatilietkų,” nežiūrint
mą?” Ir išsitraukė “Lais —O kokios jie partijos?
lėlių yra milionai. Grybų 100 pėdų jurų ungurį.
poetas.
Ir
jis
nesugebėjo
—
Daugiausia
demokraišdavikų,” kurie
vę” iš krepšio. Aš jam at- .
sėklas augintojai arba pa
gelmių tyrinėtojai miestams buvo davę savos žmonių dvasinimo ir sunsakiau, kad tokio brudo ga- tai» tėve, yra ir Trumano visų išvardyti ir tik sako, tys pasigamina, arba perka jauJurų
kiosios pramonės ugdymo
pagavo žuvų. kurios gy vardus.
: ietos aš į savo rankas ne- Paskn t}l- Manoma, jog dėl kad esą “vardais nežymė iš tam tikiu farmų, kurios
visokiausiomis
priemonė
imsiu, kad nereikėtų pas- to jis ir savo atostogas nu tų” ir “kitų kitokių.” Gry verčiasi iš grybų sėklų biz vena 22,000 pėdų gilumo Dabar Stalino bašibuzu- mis, Rusija velkasi toli atsi
je.
Tokių
giliųjų
gelmių
liui spaviedotis. Jeigu no- riaukė, kad išvalyti politinį bautojas gali paklausti, o
kai “stalininimo” darbą per
žuvų yra įvairių, daugumas kėlė į pavergtuosius kraštus likusi nuo Amerikos.
ri, sakau, tai paskaityk ~avo partijos gardą, nes ki- kur rudmėsės, pienės, gaid- nio.
Grybai patys yra panašus ų yra visiškai aklos, nes
ir Lietuvoje atsirado Kau
pats, o aš pasiklausvsiu.
taip demokratams sunku kojės, kelmučiai, paberžiai, į augalus parazitus, bet jie joms
jurų gelmių tamsybė- kazo plėšiko vardu pava KAIP TAPTI AMERIKOS
_ Ar paskaitė7
butų laimėti rinkimus atei- šilbaravykiai, sėdžiai, paPILIEČIU
pievės, erruzdai, briedžiai ir savo ruožtu bijo visokių se akys nėra reikalingos. dintų kaimų, kolchozų, gat
—Jes, Maike, jis nuri- nančiais metais.
bakterijų ir parazitų. Todėl 5,000 pėdų gilumoje mok vių ir tt.
—Na, o ką Trumanas “kiti kitokie”?
Aiškiai išdėstyti piliety
šluostė nosį ir pradėjo:
grybų augintojai turi sau slininkai pagavo gardžių,
mislina
su
vaina
darvti?
bės
įstatymai, su reikalin
“Bagočius politiniai prieš,
Bet vieno grybo ir lietu goti grybus nuo visokių vieno svaro sunkumo vėžiu
Aliejinis Drabužis
savo smerti buvo visiškai Ar jam dar nenusibodo tos viai nežino. Tai yra na kenkėjų. Ypač reikia sau kų, kurie tokioje gilumoje
gais klausimais ir atsaky
pabludęs ...” O kas taip'dyi’n?s derybos su komu- muose auginamo grybo. goti grybų sėklas, kad prie puikiausiai gyvuoja.
Įsivaizdinkime vyriškus mais anglų ir lietuvių kal
raso, klausiu aš jo? Taip ristais?
Į kurį galima sėti ir derlių jų nepriliptų visokios bak Nežiūrint visų tyrinėjimų marškinius, kurie vasaros bomis.
Lą jis apie tai mano, nuimti. Ne, tokio mes ne terijos, kurios mielai mai jurų gelmės vis dar yra pil karatą dieną vakare yra Knygelės turinys toks:
rašo pats Bimba, sako jisai.1 —Ką
Olrait, sakau, ar gali man ,tėve, jis niekam neaiškina, žinome.
Atsimenu, kada tinasi sultingais grybais.
nos paslapčių. Kas gyvena taip pat “švieži” ir supro- 1. Kas gali būti Jungti
išvirozyt, ką reiškia “poli-! —Bet gazietos rašo, kad buvau mažas ir važiuoda
kelių mylių jurų gelmėse, syti, kaip ir rytą, kada mes nių Valstijų piliečiu ir kas
Dirbtinai
auginami
gry

vau
su
tėvais
į
Žemaičių
tiniai pabludęs”? Jis pa-komunistai išgalabijo nekokie keisti gyviai ten Tėp juos užsivelkame! Įsivaiz negali.
mislino, nubraukė nosį dar laisvėn paimtus Amerikos Kalvariją rugiapiutės pra bai yra balti, apvalus. Jie lioja ir plaukioja, kaip jie dinkite vyrišką kostiumą, 2. Kada pirmutiniai po
sykį į rankovę ir sako: Ma-kareivius. Hitlerio genero džioje melstis, tai grįžtant nėra tokie įvairus, kaip maitinasi, dauginasi ir kaip kuris šlapią dieną vakare pieriai nereikalingi.
lai, sako, ant svieto yra tikĮiug įr Japonijos bašibuzu- per Sedą mes mėgdavom Anykščių Šilelio ar musų jie pakelia milžinišką van yra taip pat puikiai supro- 3. Kada penkių metų iš
keliai—vienas .tiesus,!kus už tokį darbą Amerika klausti Sedos žydų, stovin- bet kokios girios grybai. Jie dens spaudimą, vis tai dar sytas, kaip ir rytą, kada buvimas Jungtinėse Valsty
kaip Striūna, ir eina stačiai’ pakorė. Bet kaip Truma-lčiU savo krautuvių tarpdu- auginami fabrikiniu budu, tebėra tyrinėjama.
mes jį užsivelkame!
Įsi bėse nereikalaujamas.
todėl
jų
skonis
yra
šiek
tiek
i Maskvą; o kitas kreivas nas galės tempti ant kartu- rėse:
vaizdinkime, kad tokį “siu 4. Kaip išsiimti pirmuo
ir baigiasi visokiais šunke vių Kūrėjos ir Čainijos ko —Ar turi grybų sėklų? fabrikinis ir, jei aš turėčiau
Stalinliandija
tą,” jei jis susipurvina, ga sius popierius.
pasirinkimą,
aš
visada
geŽydai visada atsikirsda
liais. Taigi, vot, sako, tais munistus, jeigu jis nori su
lima su muilu išmazgoti ir 5. Kaip išsiimti antruo
riau valgyčiau alksnyne iš-J Diktatūrų kraštuose dik- jis visvien palieka puikiai sius.
šunkeliais ir Bagočius prieš jais gražiuoju susitaikyt? vo:
6. Kokių klausimų apliaugusį baravyką, negu ge tatonai mėgsta savo vai-' su prosą votas!
—O kiek aršinų nori?
savo smerti buvo nuklydęs.
—Išrodo, tėve, kad Korekantas gali būti klausinėja
Tokių pasikalbėjimų, riausiame grybyne fabriki dar* “apdovanoti” įvairias
Kai jis tą pasakė, tai mane
paėmė zlastis. Teisybė, Ba- J^s ir Kinijos kriminalistai kaip “kiaulės su žąsinu,” niu budu išpurpusį balta- vieotves, gatves, aikštes ir Tokių marškinių ir tokių mas ir kaip į tuos klausi
gočius prie mano parapijos £^uo ^arPu nebus kariami,
pasitaikydavo Sedoje daž grybį. Bet pelno iš grybų net ištisas provincijas. Šlyk- kostiumų jau yra. Jie ga- mus atsakyti.
ščiausiai savo vardu švais- minami iš “dakron” mė 7. Kas reikia žinoti pa
neprigulėjo, ale tai nereiš- —jaj kur ^ja
tejSy. nai. Viena dievobaiminga auginimo yra gero.
Grybavimo
s
p
o
r
t
įnin

tosi Kaukazo Juozas, Soso džiagos, o ta medžiaga yra davus aplikaciją.
kia, kad jis buvo pabludęs. bė, Maike?
Jeigu korė moterėlė vykdama į Kalva
kuris audžiama iš . . . aliejaus. 8. Kokie bus reikalingi
™oc’ėl aš nusispioviau ir sa vienus, tai kaip galima ne riją pakelėje pastebėjo, kama aš galiu, baigdamas, Džugašvili-Stalinas,
duoti
neblogą
patarimą,'
ko-,dabar
atšventė
savo
72
me- Tokias medžiagas audžia liudininkai.
kau tam krepšelninkui: ži karti kitų? Juk vokiečiai kad užmiršo namuose savo
du Pont kompanija. Iš “da-Į 9. Ką reikia žinoti eirai, sakau, jeigu Bimba ži- ir japonai tada galėtų pa- rožančių. Ką daryt? Nu kį man kartą davė senas tinęs.
grybautcgas.
Jis
patarė
rin
Rusijoj
ir
rusų
pavergkron” medžiagų jau dirba- nant pas kvotėją paskutinių
10 tiesų kelią į Maskvą, o k]austi? už ką buvo jų ge- gi, eina į žydo krautuvę ir
kti visokius grybus. “Ar ir,tuose kraštuose
Stalino mos užlaidos, marškiniai,!popierių.
prašo:
vazojaa kreivais Bruklyno ntrolai iškarti.
—Douk kukavini rožonč! šungrybius?”, paklausiau.vardas žemėlapyje mirgėte kostiumai, mezginiai, koji-Į 10. Istoriniai faktai, kuir tais, tai jis pats yra pa
—Taip, tėve, tai yra labludęs.
—Nori žonsi kur kuka aš. “Taip, imk ir šungry- mirga. Ten užtinkami mie- nės, moteriškos bliuskelės, riuos reikia žinoti,
bius, nebijok, šunims kiti štai: Stalingrad, Stalino, įvairiausi siūlai ir tt.
I Knygelės kaina su pri—Tėvas gerai atsakei.
bai opus klausimas.
Bet vo?—klausia žydas,
Stalinskoje, Stalinir, Stali- “Dakron” medžiagos yra siuntimu 25c.
Gaunama
—šiur, Maike, kad ge- kaip jis bus išspręstas, gaAtleiskti, kalbėjau apieįišdygs”.
V.
nogorsk, Stalinsky, Stalini- gaminamos iš “paraxyle- “Keleivio” knygyne.
rai. Aš visada už teisybę. ,lės parodyti tik ateitis.
grybus ir nuvažiavau prie
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jką nevisada galima padaryjti per spaudą/

BAUSME Ut
GERĄ DARBĄ

Po J. Buivydo pranešimo
buvo išrinktas apygardos
Lapkričio 10 d. “Drau- dainas rūsčio direktoriaus
komitetas sušaukti sekan- Sako, kad skautai turi
gas” guli prieš mane, o ja- žvilgsnio, atsistojau visų
čiai konferencijai ir derin- stengtis kasdien padalyti
me prof. Pr. Dovidaičio pa- užpakaly, kaip ir jis. Bai
ti bendra darbą su Centro kokį nors gerą darbelį. Tai
veikslas, neįprasta tokį ma- giant giedoti įlindau drau
Komitetu.
labai puikus dalykas. Jei
tyti, apžėlęs barzda, tik tos gy tarpan ir mes reikšmin
Perskaityti konferencijai kiekvienas žmogus stengpačios akys žiuri į mane... gai susimerkėme.
prisiųsti sveikinimai ir au tusi kasdien padalyti ką
Šis paveikslas sukėlė ai- Po maldos priešakinėse
kos, priimtos rezoliucijos. nors gero, protingo, gal
bes prisiminimų. Mintimis:
SUpiiaukščiojo ranKonferencijos buvo išreikš mažiau visokių nedorybių
atsidunau Kaune Laisvės, komis ir pasigirdo balsas: '
tas pageidavimas, kad pri pasitaikytų musų gyvėnime.
Fanmunjom
kaimelio
vaizdas,
kur
pastatytose
palapinėse
bolševikai
ir
Aliantai
taria

aJejos 55 nr., tau tame na- _Draugai> „esiskirstykiimtas rezoliucijas ir pasvei Bet ir su geraisiais dar
si dėl karo paliaubą. Vilties susitarti mažai.
me buvo Saules
tais pat te paklausykite pirma pra
kinimus paskelbti spaudoje bais visaip išeina. Kartais
dėtais perimta vaistinės ,iešim0,
atskirai.
žmogus daro gerą darbą, o
žinion ir pavadinu I Kau- Pajutome, kaip iš užpa- traukė gimnazistų
Konferencijos metu su kiti mano, kad jie, kišenius
no gimnazija, kunosdlrek-kalio d j raktorius ėmė dainelę:
rinktos aukos: dalyvavusie krausto, ir paskui aiškinkis,
Raėiukaitis Jonas,
*a.nUm W ^UVO P1"* D°vldai- spraustis priešakin prie kaiji sudėjo $23; LSS 20 kuo kaip ten buvo. Taip atsi
tis.
Jis ant musų ponas . . .
pa Akron, Ohio, prisiuntė tiko vienam Minneapolis,
bėtojų, bet mes suglaudė
Moksleiviai prieš pamo me gretas, net rankomis su- Pagaliau susirikiavę išžy
$15; LDD 3 kuopa Cliff
kas išgirdę skambutį kas sinėrėme ir nepraleidome giavo per vartus ir su daina Gruodžio 9 d. Įvyko Lie- tautos naikinimą ir kovą su side, N. J., $10; LSS 65 Minn., skautui.
rytas turėdavo rinktis ant- jo pirmyn. Pagaliau musų kitame Laisvės alėjos gale tuvių Socialdemokratų Są- okupantais. Peržvelgęs Lie- kuopa Paterson, N. J., $5;
Tas skautukas, 16 metų
Lam!
esaneion salėnį užpakaly pasigirdo jo isapasiekė Šaulių Sąjungą.
jungos, Lietuvių Darbinin- tuvos padėtį, prof. Kamins- C. Bukaviackas $10, J. Tu- berniukas, Franklin Manar,
bendrai maldai, o jis, iš ta- komas balsas:
Patsai V. Putvinskas pa- kų Draugijos, “Keleivio,” l as pažymėjo, kad Lietuvos mavičius $5, Mre. Pusonie- ką tik baigęs pirmosios pa
me pat aukšte esančio mo- —Liepiu tuoj visus eiti į sveikino pasiryžėlius ir “Naujienų”
ir “Darbo” išlaisvinimo kova šiandien nė $3, Dr. Daunora $2, M. galbos kursus, gruodžio 12
kytojų kambario, ateidavo kĮasesi
šiandien atsimenu, kaip jo skaitytojų
konferencija, jau nebe vienos lietuvių Kvietkus iš Wilkes-Barre, d. važiavo savo draugo ma
iš paskutinių ir visada sto-! get niekas nejudėjo iš akinių auksiniuose rėmuose Žmonių susirinko daugiau tautos reikalas, bet reika- Pa., $1, H. Burke ir Gaubie- šina į garažių, kur jis dir
vėdavo pne durų, sekdavo vjetos
žaidė tą momentą saulės negu buvo tikėtasi. Buvo las viso laisvojo pasaulio, nė iš Newark, N. J., $5. Or bo. Pakelėje jis pamatė,
iš užpakalio^ besimeldžian- Prie scenos, prieš visus spinduliai, o užpakalyje senų žilagalvių veteranų ir Bet tas nesumažina musų ganizacinis komitetas ir kaip vienas senas žmogus
cius. Svarbiausia, įsižiurę mokinius, atsistojo septin stovėjusios Kauno aplenkė naujai atvykusių inteligen- įsipareigojimo, bet priešin LSS Centro Komitetas vi pargriuvo ir nebeatsikėlė.
davo pasivėlinusius. To tokas, direktoriaus brolis jusios bobelkos balsiai reiš tų. Pasirodo, kad bendri gai, mes privalome tas pa siems aukojusiems taria Skautukas pasuko savo ma
kiam būdavo nekokie pyra Vincas ir ėmė porinti:
kė savo nuomonę: “Litvinų siekimo tikslai, bendras J lengvinančias galimybes iš nuoširdžiai draugišką ačiū. šiną prie parpuolusio žmo
gai susitikti su direktorių.
gaus, išlipo iš mašinos ir
Žalnieriai . . . šaulistai . . . tartos likimas visus jungia naudoti ir atatinkamai paJei tokį pastebėdavo kele —Mokyklos draugai, kai šauks mamą, lenkus pama vienon kovos šeimon dėljsiruoeti tiek išlaisvinimo Po Konfreencijos
norėjo nelaimingajam duo
Draugiška Kavutė
tą kartų pasivėlinant, po Varšuvą puolė bolševikai, tę . . .”
ti pirmą pagalbą. Tuo tar
žmogaus ir tautos šviesės- kovai, tiek išlaisvintos, demaldos nusivesdavo mokv- lenkų moksleiviai metė mo- Direktorius Pr. Dovidai- nės ateities.
Po
konferencijos
kai
ku

pu susirinko žmonių ir ste
mokratinės Lietuvos atstatojų kambarin, o kartais ir kyklas ir stojo sostinės gin tis šiems išvykus sušaukė Gausiausia
delegacija tymui, nes okupanto viskas rie dalyviai reikalų spiria bėtojai pradėjo kaltinti
čia pat tekdavo išgirsti: ti. .. . Ar mes blogesni už pedagogų tarybos posėdį ir buvo iš Brooklyno, bet;bus sugriauta iki pamatų.
mi išvyko į namus, bet di- skautuką, kad jis suvažinė“Kodėl pasivėlinai maldai, Juos, nemylime savo tėvy kurie nebuvo tą momentą, Cliffside, palyginti su savo Po prof. Kaminsko pra- džiuma pasiliko S. Gaubie-!jęs seną žmogų. Vienas
kiaulės snuki?” Už tokius nės ir nenorime laisvi būti? klasėse, kai tikrino, buvo lietuviškos kolonijos dy- nęšimo, konferencijos daly- nės ir P.Kazanauskienės • stebėtojas užsirašė skauto
riebius išsireiškimus ir ne Jei mes skaitomės garbin pašalinti iš gimnazijos. Vė džiu, pasirodė šauniausiai vių buvo patiekta daugelis iniciatyva suruoštoje kavų- • mašinos numerį, kitas nutaktą jo labai nemėgo jau gų prabočių ainiai, laikas ii liau, kai šie grįžo iš fronto, ir atstovais ir aukomis. La- klausimų, kuriuos prof. Ka tėje. Reikia pripažinti, kad ėjo paskambinti policijai,
nimas. Bet vis tik šiandien mums apleisti mokyklos šis nutarimas nebuvo pa bai buvo malonu matyti minskas mielai išaiškino. draugiškai jauki nuotaika Skautukas išsigando, sėdo į
jis skaitomas katalikiško sienas, pieštukus pakeisti keistas ir nė vienas nebuvo Patersono atstovų tarpe, Tačiau svarbiausiu, Mažo- papildė dienos konferenci- savo mašiną ir pabėgo. Kajaunimo vadu buvus. . . . šautuvais! Klastingas len- priimtas atgal į šią gimna kad ir nevisai dar sveiką, sios Lietuvos klausimu, ją: kas oficialiose kalbose |da atvyko policija, skautuMan tankiai tekdavo pa-į kas, sulaužęs tik vakar pa ziją. Dalis iš jų nuėjo į Centro Komiteto pirm. drg. konferencijos buvo nepa- buvo nedasakyta, čia buvo i ko ir pėdsakai jau buvo užskutiniam ateiti salėn ir pa- Įsirašytą sutartį, puolė musų karo mokyklą, dalis prisi J. Dulkį. Buvo iš visos tenkinta, ir VLIK’o atsto- papildyta ir išsiaiškinta šalę.
kelti direktoriaus žvilgsnį, sostinę Vilnių ir žygiuoja i glaudė kitose gimnazijose apylinkės miestų ir mieste- vas buvo kviečiamas imtis mums opus ir rūpimi šių
Atsigavęs senas žmogus
todėl tos akys, rodosi, ir krašto gilumą musų paverg- ar šiaip mokslo Įstaigose. lių atstovai, su kuriais buvo griežtų priemonių.
Iškelta
Toli dienų klausimai.
.ų knkscionių
* ......
šiandien iŠ nuotraukos visjti! Jei šiandien nemesime Pasiryžėliai, caro armijos atnaujinti ar nmriai užme- g
demo-" dau/<mažiu
daug znzų minčių
immnų ir
u <uda papasakojonespolicijai,
į,važi<jo> kad
taip pat savotiškai prisi- sąsiuvinių, ryt lenkas vis- buvusių puskarininkių, ki sti draugiški ryšiai musųj kratų aklas uzsispy
užsispyrimas1}11 nauji ryšiai.
1-1_____ ' Ž1__ „
jis pats beeidamas nusilpęs
merkusios, kiek apsiblau-Į tiek juos išplėš iš musų ran- tą dieną buvo supažindinti tolimesnei veiklai.
negali būti toleruojamas, gražių minčių davė Gliffsisusios, piktai Į mane žiuri, j kų ir neleis mokytis. . . . kaip apsieiti su šautuvu ir Konferenciją atidarė or- kuomet tautai bendrai ir dės atstovas p. Mitinąs. Jis 11 sugriuvęs.
Tuo tarpu
pažymėjo,
kad
šiandien
skautukas
dingo,
kaip į
Laikai tada buvo nera Kol dar laikas glėbkime granatomis ir išvežti Į fron ganizacinio komiteto pir- Mažosios Lietuvos gyvento- musų tauta likiminėje ko- vandenį. Tik jo mašina po
drg.
Gaubienė jams gresia visiškas isnaikimus. Gatvėse kasdien vis ginklą ir eikime ginti tėvy tą prieš klastingą lenką, mininkė
voje išiyškina tikruosius Pcnkių dienų bus o atiasta
nauji plakatai skelbė tėvy nės laisvę. Nuo ketvirtos kuris visomis išgalėmis bro (newarkietė), kuri trumpai nimas, bet koks delsimas
prie Hastings, Minn. O
“kombinacijos
yra tautos kovotojus ir lietuvis kur pats jaunas berniukas,
nę pavojuj esant. Laikraš klasės pradedant visi gali vėsi i Lietuvą. Šie laiku apibudinusi konferencijos bei
čiai mirgėjo nemaloniomis pakelti ginklą tegu stoja Į atvyko i svarbiausias kau tikslą ir padėkojusi susirin- prasižengimas prieš tautą, sugebės skirti pelus nuo taip niekas ir nežino. Jis
žiniomis. Iš fronto ateida gynėjų eiles! Aš einu pir tynes, kur buvo sprendžia kusiems, konferencijos pir- Draugas K. Bielinis pa- gludų. P-s Mitinąs padė nuo nelaimės vietos skubiai
mininku pasiūlė drg. H. darė pranešimą besikurian- kojo prof. Kaminskui už nuvažiavo į garažių, kur
vo irgi nelinksmos naujie mas ir pasižadu liekan mas Lietuvos likimas.
Amerikos Lietuvių nenuilstamą kovą dėl dar- dirbo, ten paėmė savo už
nos. V. Putvinskis organi tiems, kad neužleisiu nė Vincas Dovidaitis ištesė Burkę, kuris vienbalsiai ir čios
klausimu,
žmonių
gerovės ir demo dirbtus pinigus ir pabėgo
zavo kariuomenei pagelbi- vienos pėdos Lietuvos že jo gimnazijoje duotą paža išrinktas.
išrinktas. Prezidiume
Prezidiume papa- Bendruomenės
Bend
.... - vbo t
’V
kratiškos
Lietuvos
atkunninkę, Šaulių Sąjungą, ku mės priešui, neaplaistęs sa dą: būdamas sužeistas Į siliko organizacinio komi-:kuris irgi konferencijoj įne- 1 a įs os
išsigandęs.
ri žengė vos pirmus žings vo krauju. Kas su manimi, abi kojas ir rankas nesi teto vice-pirm. P. Kriaučių- isė gyvumo. Nors plačiai ir m.o. Gražių minčių pasakė
nius. Mokyklos veikė, bet eina kieman ir rikiuojasi. traukė ir nepaleido ginklo kas ir sekretorium V. Sar-! Gražiais pavyzdžiais drg. adv. S. Briedis, P. Kriau Berniuko motina, Mrs.
aukštesnių klasių mokiniai Vykstame Šaulių Sąjungon iš rankos. Kai išbaigė šo palius. Darbotvarkėje bu- Bielinis nušvietė šios orga- čiukas, V. Kalvelis, J. Ri- H. F. Manar. sako, kad
buvo jau įsitraukę Į visuo pasiimti ginklų ir važiuoja vinius—nebegalėjo trauk vo numatyta trys pranešė-Į nizacijos reikalingumą, bet mavicius ir kiti. Tik gaila, jautrus berniukas, tur būt,
jai: prof. J. Kaminskas, K. dalyvių tarpe kilo abejonių kad ne visų pasižymėjau bus pasislėpęs nuo įsivaiz
meninę veiklą ir jautė, kad me frontan!
tis.
Atėję
lenkai
dar
tris
dėl krikščionių demokratų pavardes, bet tikiuos, kad duojamos bausmės.
ryt poryt gali prisieiti nu Direktorius, negalėdamas šuvius paleido Į ji iš pišta- Bielinis ir J. Buivydas.
traukti mokslą. Lenkai nors per mokinius prieiti prie leto, jau gulintį sužeistą ir Prof. J. Kaminskas savo nuoširdumo tame darbe, atleis tie, kurių nepaminė
ir turėjo dar priešą bolše kalbančių, spruko koridorin negalinti priešintis. Many pranešimo įžangos žodyje kurie, girdi, negali toliau jau.
Tautieti, nepamiršk, kad
Tenka ypatingą padėką
viką, galėjo ir ant musų vėl ir per įėjimą scenon pasie dami esantį pribaigtą, pali labai gražiai ir vaizdžiai iš- atsiplėšti nuo parapijos kleTavo tėvų kraštas — Lietu
pradėti pulti: dvarininkai kė salės kitą galą, bet ir čia kę nužygiavo ir tik vietos ryškino L. S. Sąjungos vi- bonijos durų į platesnę lie- pareikšti draugėms šeimi va yra svetimųjų pavergtas
darė visokių intrigų, ieško Jis pamatė tik mokinių nu žmonės paėmė jį ir kol par suomeninę-politinę ir kul- tuvišką visuomenę. Ir šiuo ninkėms S. Gaubienei ir P. ir žiauriai naikinamas. Pri
Kazanauskienei su jų pajo savo praskolintiems dva garas: visi ėjo iš salės lau vežė į kleboniją nutekėjo turinę reikšmę praeityje ir klausimu konferencija pasidėk savo darbu ir auka
bendrus
'tautos
gelbininkėm
už
tokį
jaukų
šiuo
metu.
Tačiau,
paste-Įsisakė
už
kan,
neklausė
jo
žodžių,
prie jo išlaisvinimo. Aukas
rams globos Varšuvoje. Ne
tiek
daug
kraujo,
kad
me

pobūvį,
kuris
davė
progos
................ siųsti Amerikos Lietuvių
sant pastovios sienos tarp garmėjo laiptais žemyn ir dicinos pagalba buvo jau bėjo prof. Kaminskas, ne reikalus kovoje prieš bet
mums
arčiau
susipažinti
ir į Tarybai, 1739 So. Halsted
visi
net
socialistų
eilėse
kokius
savanaudiškus
kėsatsidūrę
kieme
rikiavosi
i
Lenkijos ir Lietuvos, zujo
nebereikalinga. . . Jis mirė.
susidraugauti.
—V. G.
gt, Chicago, III., ar vietos
draugai tą reikšmę tinka- lūs.
ten ir atgal, su visokiais gretas.
Tai
buvo
pirmas
šaulių
bū

---------------------------------a 1 ,T skyriui.
mai įvertina.
Daugelis,
Trečias pranešimas buvo
Atskubėjęs su kai kuriais
planais, net jų žmonos. . ..
rio
vadas
kritęs
garbingoje
Vieną rytą susirinkus klasių auklėtojais ragino kovoje už Lietuvos laisvę. dirbdami socialistinį darbą. BSS Centro Komiteto, kurį
TARĖSI Sl PREZIDENTU TRUMANU
—sako prof. Kaminskas,— padarė drg. J. Buivydas,
maldai salėn, aš, kaip ir vi grįžti Į klases, visaip grasi
sada, atėjau paskutinis, jau no, bet niekas jų neklausė, Draugų pastangomis bu patys neįveirtina to didelio Jis apžvelgė LSS užsimogiesmei įpusėjus. Nežiurė- o kai kurie iš mokinių už- vo parvežtas ir neatsiževl- darbo ateities žmonijai. Iš tus darbus ir uždavinius,
giant nė į ką pašarvotas karto atrodo, kad čia sočia- kurie turėtų būti nesvetimi
gimnazijos rūmuose, iš kur listų veikla jokios reikšmės ir musų spaudos nuolatimoksleivių minios palydėjo neturinti šiame krašte, bet niams skaitytojams.
Juk
į
Kauno
kapines.
Prie
duo

atydžiau
pažvelgus
pasiroP
er
metų
metus
“
Keleivis
MES ATLIEKAM ...
bės kun. Tumas pasakė pa do tikroji padėtis. L. S. įskaitomas ne dėlto, kad jis
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
mokslą, kurio žodžiai ir Sąjunga dalyvauja ALT’oj, “Keleivis, ’ bet dėlto, kad
šiandien dar yra įsirėžę BALF’e pašalpinėse orga- jis artimas musų dvasiai,
mano atminty: “Štai laidas nizacijose bei klubuose. Tu- Socialistų spauda turi per
Jei tamstoms reikia—
musų laisvės, kol tokių bus ri savo spaudą ir lietuviško- 17.000 skaitytojų, tai jei ir
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
—musų tauta neneš vergi je visuomenėje formuoja atmesim dalį, tai vis dar
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
jos pančių. . . Žiūrėkite, ne demokratišką mintį, kuri lieka didelis būrys nuolati-',
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
mes vieni verkiame jo—vi spinduliuoja ir į kitus kraš- nių skaitytojų, kurie vieno-1
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
sa
gamta rauda šio karžy tus, kur tik esama lietuvių, kiu ar kitokiu budu pasirei- Į
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ .
gio.” Taip, gamta irgi ver Tas viskas yra vertas dide- ?kia musų visuomeniniame
gyvenime. Bet kad tas darkė: smulkus lietaus lašai, lio dėmesio?
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
lyg senos motinos tylus Toliau, pereidamas prie bas butų sklandesnis ir
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
skausmas, iš aukštybių lei savo temos, prof. Ramins- reikšmingesnis, Centro Ko
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
dosi ant duobėje gulinčio kas labai plačiai nušvietė mitetas pasiryžęs ne vien
karsto.
dabartinę Lietuvos padėtį, per spaudą, bet ir gyvu žoFederalinis teisėjas Thomas F. Murphy nutrauktas su
“KELEIVIS”
---- džiu susirišti su musų spau-i savo žmona New Yorke. Teisėjas sakosi turėjęs “spren
Užkasėme jį.
Menkas ..
636 E*»t Broadw«y, South Boston 27, Mass.
kryželis ženklino šio didvy-'jo kaulai guli-—turgavietė, dos skaitytojais, artimais
džiamą pasikalbėjimą“ su prezidentu dėl vadovavimo vals
tybės aparato apvalymui nuo kyšininku ir nesąžiningu
rio poilsio vietą. O šian-,mindžiojama ruso bato.
draugais ir išsiaiškinti
tarnautoj^.
dien—užmiršo jį visi. Kur[
P. Kerpė, mums rupimais klausimais,

°udeų Pavykusi LSS Konferencija
Newark’e, N.J.
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Puslapis SeStaa

kaitimus, kuriuose būdavo P. KERPĖ:
įveltos moterys. Tie repor
tažai būdavo labai žmonių
mėgiami, bet po kurio lai
ko ji nuo tos rūšies darbo
(Pabaiga)
atsisakė ir grjžo prie savo

JI NEBIJO ŠALTO VAN

Moterų Skyrius

Testamentas

Ne, jie liks čia, šiame name
skilties—patarimai mote—Dvasiškis nustoja būti karšti! Dievas mato mano
rims ir vyrams, turintiems žmogumi žemei ir žmo- sąžinę ir pareigą!
širdies problemas. Kuomet nems, kai stoja šventosios! —Duok,—kreipėsi ligoDorothy Dix 1927 metais musų motinos bažnyčios nis i mane,—pasirašyti tespi
grjžo j Nevv Orleans, jos)tarnybon.
Jis visas ir su tamentą.
Darbininkai Pate nkinti Socialistais
—Pagalvok,—dar Įspėjo
pajamos siekė $75,000 per viskuo jai priklauso,
metus. Savo karjerą Nevv
Nesutinku, klebone, su klebonas vienuolis, — neMusų laikraščio skaityto ji turės mokėti pusę, o ne
Orleans’e Dorothy Dix bu jūsų nuomone: žmogus vi-jskriausk bažnvčio:
ja, Mrs. Uršulė Banevičie dirbantieji visvien gaus dy
vo pradėjusi už $5 i savai- sad, visur ir visose aplin-' Aš padaviau ant knygos
nė iš Pawtucket, R. I., pri kai.
tę.
ikybėse lieka tik žmogus!
padėtą testamentą ir ligosiuntė mums savo artimųjų Socialistai nori ir dau
Mrs. Dix daug keliavo ir —Mano sunau, jus gin- nis, niekeno neprilaikomas,
laišką iš Škotijos. Laišką giau pagerinimų darbinin
savo pastabas apie miesto čijatės, nežinodamas baž- ėmė rašytis.
rašė darbininkė, kurios vy kų gyvenime padaryti, bet
ir kaimo moterų gyvenimą; nyčios tiesų,—atšovė man Visą šią sceną sekė kle
ras jau yra išėjęs ant pen konservatoriai kelia lermą
iškeldavo laikraščiuose. Be išdidžiai, jau kaip vienuo- bonas. Atrodė, kad jis sa
sijos. Laiške, apleidus as jei kas nori darbininkų gy
vo žvilgsniu sudegins juo
to, ji yra parašusii ir išlei-ilis.
meniškus dalykus, skaito venimą pagerinti. Ir pas
me:
dusi keletą knygų (“Fables —Tai tamsta nepripažis- dą rašalą, kuriuo ligonis ve
mus gyvenimas eina branfor
the Elite,” “My Joy ti proto galios? — savo džiojo savo vardo ir pavar
Šimet mes perėjome ant gyn, ypač drapanos. Sako,
dės raides. Baigęs rašytis
Ride Around the World,” ruožtu paklausiau jj.
pensijos, aš jau esu 67 me kad vyriškas siutas kitą me
tarė:
“
Hearts
a
la
Mode
”
),
bet
—
Pripažįstu.
Jis
irgi
vitų, o mano vyras 65 metų, tą bus 10 svarų, o algos vis
milionams skaitytojų ji bu- sagalis.—Nenorėdamas su —Dabar galiu ramiai
tai dirbti nebeduoda. Ma tokios pat.
vo
pažįstama iš patarimų manim tęsti ginčo, klebo- mirti . . .
no vyras išėjo ant pensijos Žmonės bijo karo. Daug
Klebonas, trenkęs duri
laikraščių skiltyse, ‘Doro- nas kreipėsi i ligonį:
ir iš tos pensijos gyvename. kas sako, kad Amerika no
mis,
kad net sienos sudre
thy
Dix
says.
’
Seni paleidžiami iš darbo, ri karo ir jau atsikrausto i
—Bijodamas, kad susi
o jaunieji užima jų vietą Angliją, čia budavoja amu
taikęs su Aukščiausiu, vėl bėjo, išėjo neatsisveikinęs.
prie darbų. Skųstis perdaug nicijos fabrikus. Jeigu iš
Jo neužrustintumei savo Kol liudininkai pasiraši
Naujiems Metams ' paskutiniais
negalime, dabar gyvenam kiltų karas, tai Anglija pir
darbais, kaip nėjo po testamentu, mano
geriau, negu gyvenome miausiai butų nušluota nuo
(vienuolis,
atėjau
tavęs ap žvilgsnis įsmigo į albumą,
Iš anapus žemės krašto
prieš 30 metų.
žemės paviršiaus.
lankyti, padėti paskutinėse gulintį ant stalo. Ėmiau jį
Patylėliais, nejučia,
Pensijos per abu gauna Jau 10 metų kaip pas
šios žemiškos kelionės va- sklaidyti. Pilnas buvo nuoAtplasnojo debesėlis.
me du svaru ir du šilingu, mus viskas racionuojama.
Ir pravirko tyliai, glaudžiai, landose, jei reiktų, patarti, traukų: pirmiausia testatoPlaokikė Mrs. Charles M. Shriver mėgsta maudytis šal
o namo nuomą valdžia už Visoki maistą, arbatą, cuk
naus, dar gimnazisto uni
tame vandenyje, kada kiti žmonės nenori nė nosies iškišti
Slėpdams mintį gilią, skau įspėti . . .
moka. Kurą gaunam pirk rų, sviestą, margariną, tau
—
Aš
derinu
savo
veiks

formoje, paskiau klieriko,
į šaltą orą. Paveiksle matyti, kaip ji kerta ledą. o apa*
džią,
ti daug pigiau iš kasyklų, kus, sūri, kumpi, jautieną
mus su pareiga žmogui,— kunigo. . . . Toliau eilė la
čioje ji plaukioja, kaip baltoji meška lediniuotame van
Slėpdams saulę . . .
nes mano vyras dirbo mai- ir avieną—viską gauname
denyje.
Sodrios rasos deimantinės labai susijaudinęs atsakė pų buvo pripildyta jaunos
nose. Mes už vežimą mo pagal korteles. Kai nueinu
Krito ant tylios kurtinės— ligonis.—Viską palieku Ka- merginos, labai gražios mo
kame svarą ir šešius šilin i šapą, tai žiuriu, ką motežemės . . .
. i^AteiminAr Tu viską ters nuotraukomis. Tai bu
gus, o jei kas kita Perka, rys perka< Daugiausiai per- saidbordų” (lentynų). Vir- nenujausdama, kad žumatuvėje geri fornišiai, pia- listika pasidarvs jos pragv-‘Kas a^pes, kūnais takeliais
—AUimmK.
įu visKą vo šiame krėsle sėdinčios
- L-,-,-.
*
tai moka virš trijų svarų.
konservuotą maista blesenutės jaunystė. . . . Toliau
f
viskas ka tin i
Anglis tai auksas dabar, uz šinėse. Mums ?eniem? mai. nas, puikus saidbordai, di- vemmo šaltinis ir atneš jai įina aeoeseiiai.
kam laimužę n£- A0(lel vlsRas’ Ką tun, ėjo kūdikio, tai su moteriš
turtą, Ka-iKam
maišiuką moka penkius ši sto užtenka, mes nebėdavo- šių kabinetas, stalas, dvi Įi populiarumą ir turtą.
ke, kurios nuotraukas pir
priklauso bažnyčiai.
kėdės šalia “fajeriuko” ir dangi ji turėjo išlaikyti ser- Neša jų šešėliai.
lingus ir dar vis brangsta. jam.
—Ne. . . . Gal tik mano miau mačiau, tai kartu su
Yra geros žuvies, viskas nauja. Name trys’gantį vyrą, M ra. Gilmer,
A. Banga.
Dabar pnrie socialistut vaidarbas,
kaip kunigo. Žmo kunigu fotografijos, vėliau
kiaulių kojų, šoninių kau
džios -taip sutvarkyta (laiš liukų. Tai vis be kortelių. miegamieji, keturios lovos. ’ nemokėda ma jokio dcidbo,
gus priklauso žemei. Tai jau paauglio berniuko ir
kas rašytas prieš rinkimus Tai mes nusiperkam ir pa Valgo “skuteryje,” tai vis- kreipėsi į Nevv Orleans
aš dabar ir noriu sutvarky jaunikaičio. . . . Tai vargo
pižamų
Anglijoj—Red.), kad jau į valgom. Daržovių irgi yra. ką kitą užlaiko švariai. Už i laikraščio redakciją, B pri- įdomi
nininko paveikslai.
.. .
ttcĮrrt
“STATISTIKA ti —
“perišių” (parapijos labda Pavalgyti galima, tik reik vaikus gauna iš valdžios pi- vaeių mokytojų išmokusi
Ar pagalvojai, kas bus Visiems pasirašius, ku
ringa įstaiga—Red.) neina netingėti nueiti parsinešti nigu po penkius šilingus sklandžios, laikraštinės kalpaskutinę teismo dieną, jei nigas altarista paprašė ma
nuo vaiko. Tik už pirmą bos, ji gavo darbą laikrašme. Pensiją gauname per ir pasigaminti.
kongresma-;busi nuskriaudęs šventąją ne su savimi pasiimti testa
• nieko negauna. Tokiu bu- čio moterų puslapy.
paštą, padavei knygutę, (
mentą ir rūpintis, po jo
mirties, tvirtinimu ir vyk
dymu.
Po to, atsisveikinę, visi
išsiskirstėme.
pasitaikydav
Mudu su felčeriu ėjova
—------- ----------v
i
i-i -a. • vi/"* k——•***"! ji leidžia ir už šią nuodėmę
ii du vaikučiu ir pašalpa eina. kaita* tun paskirti laikraštyje specialų'svas 11jbas ar rabai> kuriais re tik atgaila bet ir parei- tylus namo.
savo pensijas gausime iki Dabar turi
•gaitę. Vaikai gra-.Penkls ' alkus, tai gauna įskilti, kur ji tiems žmonėms tuli žmonfe apsivelka eida-'gą žemėje atlikti
P
(vieną mergaitę
gyvos galvos.
—Gerai, kad pasidarė
sūnūs galėtų duoti į jų laiškus at-1^ Suiti.
ia musųįžiai auga, gudrus. Sūnūs
savaitei. Mano sum
Socialistų valdžia
testamentą,
—pertraukė ty
esi
—
Gavai
išrišimą
ir
dai'bjis Slin
co bl-mne
Parlcl-niio
sun-— sakymus.
Redakcija jos '
gyvenimą daug kuoo pageri- prisipirkęs nauju fornišių, ”irba P° že,me’ darbas
la mano sankeleivis.
baltas, kaip sniegas. . . .
___ • ?-A
•_t gražiai _______
savai (sumanymą parėmė ir pavenamus, .*
vis- kus.
kus’ tai
ta* uždirba
uždirba nėr
per savaitę
Taigi, sumaningas ponas _ ’ nuo pareigos nesi ‘ —Kodėl?
no. Gauname nemokamai
įsitaisė
žu. švaru. Namas nuo 10 iki 14 svanb valdžia dė jai tą skiltį tvarkyti. Brannan, kuris dabar Tru-į atleidžiamas
. ..
gydymą, akinius, dantų pa-į kas gražu
—Ilgiau kaip tris dienas
. . . .
'
*
iš
to
mokesnio
atsiima
2
Nuo
tada
Mrs.
Gilmer,
pa-mano
kabinete
yra
agrikul;
ei<
tz.ia
taisymą ir, jei reikia, įdeda naujas, tik ką pastatytas,
neišgyvens
. . .
aru ‘‘income tax.”
įsivadinusi slapyvardę Dor-(turos departamento galva, , „. - c aU^ gavojau, per
naujus dantis. Aš įsidėjau Gerai įrengtas, elektrikinis >varu
Kitame laiške daugiau othy Dix, pratUjo savo kar-preitais metais sumanė paI j tačiau minty visą gyveni- Vėl tylėjova.
dantis prieš 16 metų, mokė- pečius valgiams virti ir kep- •
1
J
1
- —
ma ir derinau su seminan- —Bet jis buvo pilno pro
jau tada 10 svarų ir 10 ši- ti, name visada yra šilto parašysiu. Čia šią savaitę jerą. Po keturių metų, kai tirti, kiek Amerikos med joje gautų mokslų tiesomis. to?—užklausiau jį.
lingu, o už akinius seniau vandens. Namas su visom numirė du lietuviai, Pen- ji žurnalistų tarpe jau bu- vilnės yra suvartojama pi Daug iškentėjau per šiuos —Žinoma.
mokėjau svarą ir 15 šilin- vigadom. Kaštuoja vienas kiunienė ir Piterelis, kurs vo žinoma, Dorthy Dix at- žarnoms, sako kongresma apmąstymus. Bet ką da —Tai turėsi teisme pat
gų. Na, o dabar visi gauna svaras savaitėje, yra keturi pas Gilikienę visą laiką bu- vyko į Nevv Yorką ir pra- nas Rizley.
bar darau, įsako mano są- virtinti.
dykai, iš apdraudos. Par- kambariai ir didelis skule- vo “ant ložės,” jis ir numirė dėjo dirbti “The Nev York Šitai nepaprastai studi-(žinė. Atlikęs paskutinę iš- —Visada. Bet šis klau
lamente dabar iškilo “ba- ris (kambarys prie virtuvės “ladžinauzėj.” Miesto vai- Evening Journal” redakci- jai buvo paskirta komisija.pažintį, visa savo siela sau simas nebus keliamas teis
deris” dėl tų nemokamų —Red.), kuriame yra ke- džia palaidos, o paukšteliai joje. Be patarimų nelai- su pačiu Brannanu priešą-' kiausi į aukščiausį: “Mise- me.
dantų, sako, kad dirbantie- turkampis stalas ir daugi1 pagiedos, niekas nė nema- mingos meilės atvejais, ji ky ir jos darbui asignuota b ere mei Deus secundum —Visko reikia tikėtis ...
to, kur juos kavoja ir už- rašydavo reportažus iš teismisericordiam tu- —Iš klebono?
kasa.
mo salės, būtent apie nusi- nei mažiau, nei daugiau, magnam
AKTORĖ MAINO PASAUKIMĄ
am. Po to, šis mano sąži —Aišku.
Pasilik sveika. . .
—
.
. — , kaip $100,000!
(U
nės balsas dar labiau su- —Jis to nedarys.
Marcelė V.

Laiškas iš Anglijos

noc?

tmi i

j

j

-

i.-

•"

.

... pirifl

dphe^ėližo

įgavai

pei

bažnyčios

malo—

iac

GRAŽI NUOTAKA

—Ar skiri savo sąžinės

DOROTHY DIX

Italų aktorė, kari (Minėj) pasirodydavo publikai šito
kiame beveik tėviškame rūbe, dabar notarė pakeisti savo
pašaukimų ir auklėti našlaičius savo viloje. Kairėje ma*
tyti, kaip eks-aktorė renka lėles ir dovanėlės savo augiatfciamm.

Gruodžio 16 dieną Nevv
Orleans mieste nuo širdies
smūgio mirė Mrs. Elizabeth
j Merivether Gilmer, milionams amerikonų skaitytojų
žinoma, kaip Dorothy Dix.
Per 55 metus Dorothy Dix
į vardas pasirodydavo virš
į laikraščių skilčių; kuriose ji
duodavo patarimus ir nuro
dymus nusivylusiems mei
lės ar šiaip kokias nors šir
dies problemas turintiems
žmonėms. Jos patarimus
daugelis žmonių sekdavo ir
skaitydavo.
Per savaitę
Dorothy Dix gaudavo apie
2,000 laiškų, kuriuos ji su
savo sekretore peržiūrėda
vo ir asmeniškai arba per
laikraštį atsakydavo.

Sudoroję šitą kiuvą pini- sHn r,1n
gų, pono Brannano tyrinę 1
J

tojai pagamino šitokį ra balsą nuo prisirišimo prie
portą apie “medvilnės situ artimųjų?
aciją pižamose”:
—Taip, o šie artimieji

1. Kad pusė amerikiečių turi teisę į mane ne vien
žemiškai. Ši moteris,—pamiega pižamose.
2. Kad turtingi žmonės rodė akimis į šeimininkę,

Paterson, N. J., ištekėjo 19

turi daugiau pižamų, negu —atėjo pas mane dar jauna
beturčiai.
mergaitė būdama.
Visą
gyvenimą
tarnavo
man
be
3. Kad pižamos yra dėvejamos ne tiktai žiemą, jokio atlyginimo. Šį, dabar
bet ir vasarą.
susenusi žmogų, — parodė
4. Kad tuli vyrai patys piratu į vargonininką,—
perkasi pižamas, o kiti pa mudu paėmėm tik gimusį
veda žmonoms, kad nu auginti. Aš patsai pakrikš
pirktų jiems miegamųjų tijau, auginau, mokiau ir jis
liko mano sunumi. . . . Už
kostiumų.
5. Kad daugiau pižamų augęs visą laiką man tar
nešioja senesnio amžiaus navo už drabužį ir maistą.
žmonės, negu jaunuoliai. Ir dabar, kiek metų man
Tai štai kokią “paslaptį” gulint lovoje, jis rūpinasi
apie
pižamas
sužinojo manimi. Ar juos išvaryti
Amerikos piliečiai iš p. iš šio namo? Kur jie dėsis
Brannano komisijos!
O senatvėje?

Mrs.
Gilmer
pradėjo metų amžiaus MtehtBe Far* jiems tai
dirbti “The New Orleans mer, aktorės Gtorla Si
$100,000!
Picayune” laikrašty, visai duktė.
ka.
•

—Paprašys kitų . . .

—Perdaug blogai manai.
—Tas Blusa man visą
laiką buvo mįslė . . .
—Dabar išaiškėjo . . .
—Iš ko?
—Iš klebono ir mirštan
čio kalbos.
—Ir kas?

—Kad jis ligonio ir šei
mininkės sūnūs.
Fe, nuplepėjai, kaip
tikras cicilikas . . .
—Gali būti . . .

Mudu persiskyrė va.
Kitą rytą varpai paskel
bė altaristos mirtį.

Palaidojus, aš įteikiau
testamentą tvirtinti.
Labai ilgai ši byla gulėjo
pas teisėją, kol gavome
kvietimus teisman.
Labai nustebau, kai teis
mo koridoriuje pamačiau ir
kleboną.

—Parapija turi špitolę— Posėdžių salėn mane iš
kainavo lygiai
šaukė pirmą.
Po manęs
Brangi statisti elegetyną . . .
(Nukelta į 7 pusi.)
—Kurioje badu miršta?
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Septinto

TESTAMENTAS
ne tik karšti, bet tiesiai pir-,
PAIEŠKOJIMAI
štu į akį.
!
(Atkelta iš 6 pusi.)
Pats įstabiausias dalykas
Paieškau savo seserį Oną Medžiauskaite, po vyru Rimkienę, kilu
šaukė
felčerį,
bet
jo
nebuvo
tuose debatuose buvo tas,
si iš Šakiškių kaimo, Šaukėnų para
pijos, Šiaulių apskr. Seniau gyve
koridoriuje,
todėl
pakvietė
kad
jie
buvo
daromi
ne
'Stalino Dovanot’
no Maspeth, L. I., N. Y. Ji pati ar
Egiptiečiai Giriasi
prieš rinkimus, bet po rin-'kitą liudininką,
kas jų žino malonėkit man parašyti,
svarbų reikalų ir tariu iš ank
kimų, kada komisija skaiSalėje, tarp publikos, sė- turiu
Egipto “pogrindžio” ko
sto ačiū.
(52)
Frank Mazauskas,
tė balsus. Prieš rinkimus į dėjo klebonas, o kitoje puStalino gimtadienio pro votojai skelbiasi išsprogdi
161 N St., So. Boston 27, Mass.
debatai butų pakreipę vie- sėje grotų, ieškovo vietoje,
ga Maskva paskelbė, kad nę dinamitu anglų tiltą per
ną ar kitą balsuotoją į tą su advokatu sėdėjo labai
buvo išdalintos šešios Suezo kanalą. Tas tiltas
KALĖDOMS
“tarptautinės Stalino dova jungia anglų garnizoną Su
ar kitą pusę, bet po balsa tolimas mirusio giminaitis,
PUIKIAUSIOS DOVANOS
vimo jie jokios rinkiminės kuris norėjo testamentą su
nos” už taikos “palaiky ezo mieste su anapus kana
reikšmės nebeturėjo ir tik laužyti, panaikinti paskuti VAIKAMS—Vienintelis lie
mą.” Tarp kitų dovaną lo esančiu vandens rezer
tuvių kalba leidžiamas ilius
nę mirusio valią, o jo advo truotas žurnalas — EGLUTĖ,
buvo “garo nuleidimas.”
gavo Italijos bolševikuojan- vuaru. Anglai tos žinios
Matote, kai žmonės dirba katas pareiškė teismui iš es i Kaina metams $3.00.
cių socialistų vadas, buvęs nepatvirtina.
kartu ir kai tarp jų praside mės, kad kunigas galįs savo “DAKTARAS AISKAUDA
Mussolinio draugas Pietro
da trynimasis, tai ilgainiui turtą palikti giminei, vals IR JO ŽVĖRYS.” Labai įdo
Nenni, ir vokietė rašytoja
Irano Parlamentas
menki dalykai išauga iki tybei, labdarai ir bažnyčiai. mi apysaka su 63 iliustracijoAnna Seegers.
Irano parlamente Mossa
_
..
mis. 92 pusi. Kaina tik $1.00.
; dramblio dydžio ir išpurpuPagaliau
salen
Įėjo,
usus
Vaikai ją skait0 su dideliu jdo.
degh
vyriausybės
šalininkai
,sį burbulą reikia vienaip ar
Japonų Karo Laivynas
nutarė boikotuoti parla- i
kitaip išsprogdinti. Kai jis papūtęs, paskutinis liudi mumu.
Japonijos spauda prane-j mento posėdžius ir tuo busprogsta, tada geriau mitin ninkas—felčeris. Mane nu LIETUVIŠKOS PASAKOS.
ša, kad Japonijos vyriausy-! du neduoti opozicijai proge nebūti.
Taip pasakė stebino, kad jis po pažasti Sudarė Dr. Jonas Balys. 230
pusi. Pasakos gražiai iliustruobė nutarusi atkurti karo lai-;gos pulti Dr. Mossadegh
viena leidė, kuri viduryje mi turėjo albumą.
Generolo Wm. F. Dean žmona sa džiaugsmą išgirdo nau
Atsakęs į teisėjo jam už tos. Kaina $2.50.
vyną, kuris po pralaimėto vyriausybės politiką. Kai
debatų atsistojo ir be triuk
jieną, kad jos vyras, jau 19 mėnesių dingęs be žinios Ko
duotus formalumo klausi MOTINOMS — “TAUPIOJI
karo buvo nusmukęs iki ke- parlamente nėra kvorumo,
šmo išėjo namo.
rėjos fronte, yra gyvas bolševikų nelaisvėje.
VIRĖJA,” kurią paruošė H.
lių lengvųjų pakraščių sau-tai posėdžiai neįvyksta ir
Debatai pasibaigė be jo mus, jis ėmė aiškinti, kad Mačiulytė-Daugirdienė. Ji pa
gojimo laivų. Šiomis die- opozicija negali pasisakyti,
kio sprendimo, be jokio aiš- paveldėtojas esąs mirusio tiekia 300 įvairių valgių gami
nomis atkuriama karo lai-'
----------------------------nimo receptų. Kaina $2.00.
kūmo. Viskas paliko taip, sūnūs.
vyno vadovybė.
. .
......
TĖVAMS—Kun. Dr. J. Vait
'kaip buvo. Bet, garas nu- ...Teisėjas
AC1SCJ^ išplėtė akis. Sa
Maiklo ir Tėvo Kraičiui
leistos, taika atstatyta ir leJe Pas,dare mlrtlna
kevičiaus labai įdomi dvasinio
o klebonas net atsistojo nuo turinio knyga—GYVOJI DVA
Petain’o Liudijimas
Musų skaitytojai, užsisaky
Kai kur žmonės yra įpra- užpirkėjas, p. A. Chaplik, (gyvenimas eina savo vaga. suolo.
SIA, 464 pusi. Kaina $5.00.
dami ir atnaujindami laikraštį,
Narys.
Dabar paskelbtas liepos prisiuntė Maikiui su Tėvu do tę skaityti kiekvieną žmogų,apie tą trijų dolerių nuolai—Tamsta įžeidi katalikų!Kalėdų proga $3.00. Užsakymėnesį mirusio Prancūzijos vanu. Prisiuntė:
ir visai dą.....
papasakojo per vieną
kunigą!—sušuko teisėjas. mus su pinigais siųskite: (52)
-padoriu, teisingu
maišalo, Henri Phillippe
garbingu, kol nėra įrodyta, radio stotį. Kai trečias ko-; >7477 ii r tf'TfJVIII
EGLUTĖ
—Jis yra taip pat žmo
kas nors yra nepado- miteto norvc
JjJ
ę/ gus ir kodėl negali turėti
Petain, liudijimas parla $2 prisiuntė Mrs. P. Lengve-.
narys ir
ir ti®
tie Hn
du K1F11
bilų
P. O. Box 22
.rug neteisingas ir negar- tikrintojai, pp. S. Mockus
TRANSPORTAI sūnų?
Broekton 68. Mass.
mente, iš kurio aiškėja, kad gis is Danville, III.
,
(52)
maršalas per karą norėjęs Po »K5« Prisi"n_tS:..p; MaĮ- bingas. Iki įrodymo—žmo- ir J. Lekys, apie tai sužino
—Įrodymų!
mokas, So. Boston, Mass.,
jo,
jie
užprotestavo.
P-S
J.
Gruodžio
19
d.
laivu
“
Geniš Prancūzijos pabėgti į Radzevičius, Amsterdam,
igy reikia skaityti visai tvarFelčeris nupasakojo pa
Lekvs dėl ligos į mitingą eral Heintzelman” į New Yor- sikalbėjimą su klebonu ir
Afriką pas Aliantus, bet Y., A. Matulis, Torrington, koje.
ŠTAI KUR TIKROS
neatėjo,
tet
atėjo
sergalio'
m
^
“
™'
Manfred
negalėjęs gauti lėktuvo ir Conn., J. Pronskus, PhillipsPas lietuvius yra trupu
KALĖDŲ DOVANOS
padarė išvadą:
todėl turėjęs likti “bendra burg, N. J., Mrs. A. Demala- čiuką kitaip.
Mes esame jantis p. S. Mockus ir mi-Didžbaljs
MindauRomanas “širdies Ramai,’*
—Pagimdė
šeimininkė 450 puslapių, iliustruotas, kai
darbiauti su hitlerininkais.” kas, Frackville. Pa.. Mrs. V. linkę kiekvieną skaityti tru tinge karstai ir griežtais zo--gas Kęstutis ir vykintas Gai
Jackevicz, Cambridge, Mass., pučiuką suktu, kol jis neį- džiais tą p. A. Chapliko pa- gaudes
Eiena
Krisčiunienė, sūnų, ir jis patsai pakrikšti na $4.00.
Romanas “šliuptarniai,” 652
Mrs. T. Urban, Brooklyn. N. Y., rodys, kad yra garbingas. sigyrimą užginčijo ir siūlė Marija Lasmanova, Bronislova jo. Bet kokia pavarde už
Filipinų Vulkanas
puslapiai,
iliustruotas,
labai
K. Skužinskas, Brooklyn, N. iQ jeigu kas ir įrodo savo išrinkti komisiją, kad visą Markauskas, Juozas, Anneliese rašyti metrikų knygose? Ir
Filipinų vyriausybė pra Y^ ir J. šeškauskas, E. Millin- garbingumą, tai tarp mū tą trijų dolerių istoriją iŠ-;ir Elyti Polteraitls ir Juozas tai testatorius paėmė rea gražiai išleistas, kaina $3.00.
neša, kad iš Camiguin salos nocket, Me.
liai. Šis kūdikis atsirado Abu romanai už $6.00. Per
Uždavinys.
siškių dažnai išgirsi nuomo tirtų.
Ignas
Juškevičius
iš
E.
Granjau išgabenta 40% visų gy
netikėtai jųdviejų tarpe, siuntimas apmokėtas. Rašy
nę: “Matai, kaip puikiai isPonas
S.
Mockus
yra
Ii„
...
“
:
T
.
.
(52)
ventojų (46,000) dėi vul by, Conn., prisiuntė $1=15,
f
~ ♦..u n^voIL-o
Gruodžio 21 d. laivu Gen- lyg kokia blusa jų lovoje. į kit:
simeiavo
.
.
.
”
DR.
ALG.
MARGERIS
r
’ 7”. ,,7’Vr’e eral Ballou” į New Yorką atvy- . . . Šios minties vedamas ir į
kano H i bok Hibok išsiver Po $1 prisiuntė: W. Reder.
sirdi. Klausant jo kalbos^ sie ,ietuviai:
3325 So. Halsted Street
Bridgeport.
Conn.,
K.
MusteiTokios
“
gilios
”
mintys
žimo. Tas vulkanas ir da
davė jam pavardę Blusa.
Chicago 8, III.
as
visą
laiką
bijojau,
kad
Ona Anuškevičienė ir sūnūs,
kis,
Winnipeg.
Man.,
Canada,
;
ma
n
atėjo
į
galvą
besiklaubar dar veikia ir išspiauna
F. Jodvalkis. Leechburg, Pa.. Įgant lietuviškų debatų mu- jis nesusirgtų ir, manding, Algis, Vincas ir Malvina Ausiu- į Dabar jis padavė teisėjui
daug degančios lavos, karš L. Danilevičius, Sudbury. Ont., Ly klube. Buvo taip:
jis po karšto mitingo vargu kaitls, Stanislaw Chrzastowski. alhumą, ta patį, kurį aš
CHICAGO, ILL.
tų pelenų ir akmenų. Lau Canada, A. Versinskis. Montnakčia miegojo. Matomai, Algimantas ir Karina Gauron- -sklaidžiau.
i.i~.-jx.-_.. *
_:xi.r_*i
Ėmė aiškinti
kiama dar didesnio to vul real. Canada, A. Skeris, She-, Paskelbus, kad įvedami pasigyrimas jį buvo stipriai skis, Jonas, Elise, Tarvydas, Ne
Svarbios Paskaitos is
kiekvieną
nuotrauką.
Net
kano išsiveržimo.
boygan, Wis„ ir K. Grudzins-!nauj j mokesčiai nuo likerio, užgavęs, kad jis taip griež- tjolė ir Ramunė Jancauskas,
Šventojo Raito
teisėjas stebėjosi didžiau-1
kas, Bisset, Man., Canada.
prieš lapkričio 1 d., musų tai reagavo.
Bertha ir Amalia Kursch, Wilhelm
Lueneburger,
Gertrud SIU panašumu kunigo ir jo j Būna kiekviena nedėldienį nu® 10
Po 50 centu prisiuntė: Ejklubo gaspadoriai, liekerių
Trys Dezertyrai
junrintinia
Ičjii viQPQ nlhli*'^^1' ryto, 5324 So. Halsted St. Yra
Čia dar ne galas tai isto- Heidemann, Anelė, Julius, Sa.
Ambrozaitis. Brooklyn. N. Y., pardavėjų raginami, nutarė
Trys Amerikos kareiviai Mrs. F. Narmont. Detroit.; užpirkti degtinės už 10,000 rijai. Kai p. Chaplikas kal-įbiaa ir Nijolė Maskoliūnas. Vy-,mas buvo peržiūrėtas, teisė- J.ięsĮ, Jg*
pasaulinį perversmų laikę, ir kas
Berlyne pabėgo pas rusus Mich j Kvietkus. Manches-i dolerių. Nutarė ir padarė, bėjo apie degtines užpirki-;tautas Schwelnius, Jonas Šen- jas pareiškė:
įvyks trumpoje ateityje?
Knygelė
__ Mum« rali būti visai 145 pus. ŠTAI JŪSŲ KARALIUS,
ir bolševikai sutiko jiems ter Conn.. James Andrės. Bal- Nupirkę jie aiškino, kad ga- mą dideliu kiekiu, jis sakė,:drauskas’ Valentina Sknblis,
kurią galima gauti ir per paštą už
nunirktos degtinė* at- Danuta Manunas. Edna ir ErMum;
butl
duoti “politinių bėglių prie timore, Md., F. Laurinaitis.; vę po $3 nuolaidos nuo kad
kao nupirktos ciegtines at wjn Brandt Krista Paul Wil_ aiskus giminingumas, bet 40 centų, rašant: V. Klovas, 3444
Ave., Chicago 8, III.
glaudos teisę.” Iš tų karei Montreal. Canada. J. Stanislo- “įejso” ir dar gavę įprastą sargos yi a sudėtos j klubo hdm ir Renate Megne, Mykąs I prieš įstatymus jis lieka, So.I Lituanica
paskaitas kviečiame atsilankyti
vių vienas pabėgo iš kalė- vaitis So. Boston. Mass.. -. 2< . nuolaidą, kuri duoda skiepą, o ne kur kitur. Is jr yassa Mitronovas, Proskove- kaip metrikuose įrašyta, tik visos. įžanga nemokama, kolektų
nėr*.—S. R. T.
(52)
jimo, o du pasislėpė nuo Kartočius. Port Alice. Canada. ma visada, perkant virš 25 to kai kas suprato, kad se-'ja Mitronovaitė, Linda L. Un-; Kazimieras Blusa,
teismo už padarytą užpuo- Mrs. J. Chapas, Racine. Wis.. dėžių.
niau, perkant degtinę dide- ger Karolis, Herta. Guenther.
NAUJA GYDUOLE
įima. Rusai atsisako karei-M- W„
Degtinę nupirko du “na- liais kiekiais, atsargos pa-,Waldemars ir Paul Naujokas, Į MUSŲ SKAITYTOJAMS
Mass.. Mrs. H. Janush VVest
Alerander’s
Nau i a
vius išduoti, nes sakosi juos Hartford. Conn., ir P. Valantie- mų komiteto” nariai, tre tekdavo ne į klubo skiepą, Zita ir Jonas Žilius, Jonas JaANGLIJOJ
Maistinga Gyduolė
yra mišinys riešutų,
paėmę savo “globon.”
Pranešam.
jus. Union City, Conn.
čias pirkime kažkodėl ne bet i pačių pirkėjų skiepus. s^bAl^sJon^Vytootęs
uogų, šaknų ir lapų;
ji yra vartojama nuo
dalyvavo.
Tas
trečias
na,..................
. . , Įtarimas? Sunku pasaky- Marija Šnekutis, Adolfas Sta- tytojai Anglijoj gali atnauvisokių nervų ligų ir
Visiems auktojams tar.ame
nerviškų galvos skau
rys,
kai
pažiurėjo
sąskai-:
ti
Viskas
priklauso,
kokiu
sevičius,
>a
H'nt.
prenumeratą
per
“
KeSeni Ginklai
Oswald Fuhrmann.
..
.
širdingą ačiū!
dėjimų, nuo šalčių ir
tą,
sako,
kad
jis
jokios
tri

lytiško silpnumo, grei
tonu tokį dalyką sakai ir ar Irena Pogge. Marija Pohlmann eivl° a s ovą S1UO a resu*
“Keleivio” Administracija.
to pavargimo, gera
Kretos saloje, Vidurže
jų dolerių nuolaidos nuo pamerki akį taip sakyda- ir Vytautas Skrandžius.
Mr. A. Zamžickas.
nuo inkstų (kidneys)
mių juroje, iškasti seni gin
I “keiso” nematąs ir todėl mas. Bet triukšmo dėl to
26 Devonport Rd.,
ir dėl visokių viduriu nesveikumų—
.
~
:
—
PALANGOS TREJOS I sąskaitų nepatvirtino. Du
ištvermingas maistas ir stimuliuo
London 12 W.
klai, 3,500 metų senumo.
kilo tiek ir tiek. Tame er- Gruodžio 14 d. laivu ‘Liberjantis tonikas. Nežiūrint kokia liga
DEVYNERIOS
..
L'aldybos "f™’- k“!5!"S'niidervje nariai užmiršo ir
šitame mišiny yra pa
iš Anglijos atvyko 'Į New
Senovės laikų iešmai yra
Priima naujus užsakymus sirgtumėt,
stiprinimų. Vartojama arbatos forpadaryti iš bronzos ir yra SSrVS.
pavyto. ''lsas .bllas'pasiulvma išrinkti komisiją
D,n,nw ir atnaujina prenumeratą. ' moję. Svaras $8.000, pusė svar®
kvoteris svaro $2.00. Prisiunlabai aštrus.
Sako, juos
Siųsdami „iaaky-mm,
peržiūrėt;, irgi sakosi ne-1ir
do)eriy nuolaida
,r Nuo,e ®lrtlskaParduoda “Keleivio” visas '$4.00,
čiam į namus.
“Keleivio” kaina
dar ir dabar galima vartoti
matę jo ios njų
o enų
keis0„ ^.p ir ,iks ne. Oniodž,„
d ,ajru ..Cw,n. knygas.
FLORAI. HERB CO.
ALEXANDER’S CO
Bos
3®5.
CHnton.
Ind.
Anglijoj 3 su puse dolerių.
vietoje durtuvų, jei toks Sandėlis visokių ar'oatų ir žolių nuolaidos nuo “keiso.” Pir
414 West Broadavy
ištirta, o įtarimas, jei tokS|Crai Hersey” j New Yorką at “Keleivio” Administracija.
prieinamiausią kaina.
South Boston 27, Mana.
kėjai aiškina, kad ta nuo buvo, pasiliks ir be įrody- vyko lietuviai:
reikalas butų.
laida buvo padaryta užra mų ir be išaiškinimo.
Gustavas Bejeris, Adolfas
šant į sąskaitą mažesnę kai
Birentas, Anna Darželis. FridSUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ną, negu tuo metu degtinė
Jei tai butų viskas, sakyč rikas Genys, Justas Juška. Ele
buvo pardavinėjama.
nėra ko ir man, kaipo na- na Kulpa, Jonas Kuncaitis,
AMERIKOJE
— arba —
Reikalą
išaiškinti,
rodos,
riui, jaudintis. Bet kur tau. Juozas Marčiulionis, Antanas
t
nėra sunku. Užtektų pa Tik pabaigus debatus dėl Martinkus, Adelė NaujokaitvKaip Kaukazo Razbaininka* Pasidarė
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
tė,
Kazė
Pašakarnis,
Zigmas
klausti
pas
likerių
pardavė

“
$3,
”
kilo
debatai
dėl
“
$1,Rusijos Diktatorium
Organizacija Pasaulyje
jus, po kiek jie pardavinėjo 800,” kas sutaupė klubui Pečkus, Sofija Rimkevičius.
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
(pirkimo dieną) degtinę, tiek daug pinigų iš kon- Mečys Sutkevičius ir Petras
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
perkant didesniais kiekiais. traktoriaus p. Galvin’o. P-s Cirtautas.
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas
Jei jie pardavinėjo ta kai Chaplikas sako, kad tai jo
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
na, kuri įrašyta sąskaitoje, nuopelnas. Pasitraukiantis PO METŲ LAIKO
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
tai pasigyrimas dėl trijų klubo pirmininkas p. J. TURĖSIM “LYGSVARĄ”
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
dolerių nuolaidos yra Grigalus sako, kad jo. Aš
--------$5,000.00.
dų nurodymais.
“bunk”; jei pardavinėjo išklausiau ir vieno ir kito
Generolas Eisenhower saLigoje pašalpa sąvaitej e $9.00 ir $12.00.
Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
aukštesne kaina, pasigyri pasiaiškinimų ir pradėjau‘ko, kad po metų laiko AtDabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
dėjo ėsti vėžy*. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia,
mas
nėra
visai
be
pagrindo,
galvoti,
kad
gal
ir
vienas
ir
lanto
Pakto
šalys
gali
pajus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
nors ir tokiame atsitikime kitas prie sutaupymo prisi-siekti jėgų lygsvaros su Sovimą apmoka Susivienijimas.
ims jo vietą, kai giltinė jį nustosi?
nebūtų kuo perdaug di dėjo, tik skirtingu budu.;vietų Rusija. Bet ta lygTapk Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo šeimos na
Brošiūra didelio formato, gražiais virželiais, 32 pus
džiuotis, nes butų buvęs pa P-s Chaplikas ėjo “ultima-jsvara bus pasiekta tik tarius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adrelapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama "Ke
dalytas paprastas biznis be tumo” keliu, o p. Grigalus me atsitikime, jei visos Atleivio” knygyne:
jokių “geniališkų” triksų. derybomis su kontraktoriu. lanto Pakto šalys tęs ginkJAI GERA NAUJIENA

Iš Plataus Pasaulio

Klubiniai Debatai

augintinio.

i\ai

visas

aiou-jajškinama

tikroji

Tiesa

iš

Sv

Rast®.

JUOZAS STALINAS

I

KELEIVIS

27,

Musų mitinge dėl tų $3 Reikalas jau senas, jau ant lavimąsi, didins savo gamy
nuolaidos “nuo keiso” kilo ri rinkimai po to sutaupy bą ir neatleis pavadžių, sa
smarkus debatai. Degtinės mo vyko, bet debatai buvo ko generolas.

f
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LITHUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA
SO? W. SOtb SU
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SO. BOSTON
Dainininkė ANNA KASKAS (KATKAUSKAITĖ)

Lietuvių Piliečių
APDEGĖ CAMBRIDGE
LIETUVIŲ KLUBAS
Draugijos Nauja Valdyba
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AUKOKITE RUBUS

Naujų Metų Sutiktuvės

RADIO PROGRAMA

Visi yra prašomi dabar ir
ateityje aukoti atliekamus
rubus Europoje tebesantiems lietuviams.
Žiemos
metu šis reikalas yra ypa
tingai svarbus.
BALF’o
skyrius Bostone daro žy
gius rūbų rinkimo akciją
suaktyvinti. Rūbų surinki
mo punktai yra šie: salė po
lietuvių katalikų bažnyčia,
75 W. 5th St.; lietuvių kaj talikų koplyčios prieškam
bary, 492 E. 7th St., ir “Ke
leivio” patalpose. Negalin
tieji rūbų į paminėtus su
rinkimo punktus atgabenti,
prašome kreiptis j Praną
Lembertą, 545 E. Broadway, South Bostone, telefo
nas SO 8-0605, kuris pada
lys žygių, kad rūbai butų
nugabenti į surinkimo
1 punktus.

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubas, 1810 Dor
chester Avė., rengia šaunų
vakarą Naujiems Metams
pasitikti. Bus gardžių val
gių ir gėrimų. Gaspadinės
geros. Bus muzika ir šo
kiai. Ir viskas už $1. Pra
sidės 7:30 vai. ir trauksis
iki ryto.
Komitetas kviečia visus.

Lietuvių Radio Korp. pro
grama per buvusią stotį
WBMS, kuri dabar vadina
si stotis WHEE, 1090 kilocycles, 9:30 iki 10:30 vai.
ryte sekmadienį, bus se
kanti:
1— Muzika.
2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome
parašyti laiškelį ar atvirutę
į stotį WHEE, Lithuanian
Program, 35 Court St, Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu:
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.
Steponas Minlcus.

Pereitą savaitę ketvir
tadienį apdegė Cambridge
Lietuvių Piliečių Klubas, į
823 Main St. Gaisras kilo
“barruimyje,” kuris dau
Sveikina “Keleivį”
giausiai ir nukentėjo. Gais
rininkai sako, kad gaisras
Tegu padeda mums ke
kilęs iš perkaitusio elektriliauti “Keleivis” ir 1952
metais.
kinio motoro. Gaisras padarė> pagaJ
viršinin_
Viso Bostono skautų vietininkija linki pasisekimo
a
kų apskaičiavimą, ’ ne mapnes 2o2 balsu uz A. J. Na- ^iau, kaip 15,000 nuostolių,
“Keleivio” štabui.
maksy Protokolų sekreto ; Cambridge lietuvių k,ubas
Liudas J. Končius.
oc. lsrlaktas ady°?n^ buvo pastatytas prieš pat
264
P"“
I- bal' antrąjį karą.
Tautosakos Rinkimas
sus uz V. Vakauzą. Fman___________
sų sekretorių išrinktas C.
Worcester Juozui Būgai
W. White 284 balsais prieš LIETUVAITĖS SKAUTĖS
Padėka
dainavo senovės dainas:
165 balsus už J. Markelio- PP- FOLEY’Ų VIEŠNIOS
Ona Bražinskienė, 71 m.,
nį ir 88 balsus už A. Pas“Keleivy” jau buvo mi iš Samuniškių km., Merki
Penktadienį vakare musų
telį, Jr. Iždininku išrink
nėta, kad lapkričio 27 d. nės, gyv. 35 Pond St.; pa
tas J. Arlauskas 281 balsu Šatrijos Raganos sk. skau
dainuos So. Bostone sausio 6 d., 3 vaT po pietų.
Dorchestery mirė Veronika dainavo 50 liaudies dainų.
prieš 262 balsu už F. Raz- tės bei jų vadovės buvo pa
A. West-Višniauskienė, se Juozas Pigaga iš Žiūriu
vadauską. Maršalka išrink kviestos į Dr. ir ponios Fo- Ateinančių Naujų Metų
UŽSAKĖ “KELEIVI”
na musų laikraščio skaity km., Perlojo, gyv. 14 Hartas F. Grendelis 328 bal ley namus Kalėdų švenčių
Sutikimas
ir
BALF
’
as
ŠVENČIŲ
DOVANOMS
toja,
Antano West-Višniau- lem St., įgrojo 15 senovės
sais prieš 56 balsus už M. proga. Skautės gavo dova
sko žmona. Velionės vyras šokių ir vestuvių maršų.
Moliejų ir 151 balsą už B. nų—pačių padarytus iš no
Artėjans
Naujiems
MeŠvenčių
proga
musų
skaidabar viešai dėkoja visiems
Alfonsas Jazukevičius iš
sinaičių skėčius.
Kontrimą.
Buvo dainuojamos lietu-1““’*; vie“s ®ALF’.as matytojai
"Keleivį,” draugams, kaimynams ir Marcinkonių, gyv. 373 ,MillDirektoriais išrinkti, pa viškos liaudies dainos ir »«•*“«» *uyti žygių, kad kaipo kalėdinę dovaną sa- giminėms už gėles ir už pa
bury St., padainavo 20 liau
sai balsų daugumą: A. Nevisur, kur tik masiniai bus vo draugams ir giminėms, lydėjimą velionės į kapus. dies dainų.
viera (362 balsai), adv. jJvairi^ tautU kalėdinės gies- sutikti Nauji Metai', pravesK šapetka g Waterbury, Gėlių
buvo
nepaprastai
Ona Lapinskienė iš Kai
J. Grigalus (302), P. Lapė-imės> lietuvaitės pasakojo
daug
ir
laidotuvės
buvo
la

__
___
______________
____
„
“
rinkliavas
Vakarų
EuroConn
_
Mrs
E
.
L
umelių, Kidulių valsčiaus,
viešnioms
nas, Jr. (277), Dr. A. LJ susirinkusioms
bai įspūdingos.
apie lietuviškas kučias ir k. 1,0Je dar esantiems ir tebe- kas> WaterbuKy, Conn.
gyv.
35 Canton St., padai
Kapochy (268), F. Zales- Ponia Foley parodė skau- 'ąrgstantiems
Velionė buvo gimusi Lie navo 20 liaudies dainų.
lietuviams, jjr. Virbalas iš Dorchester,
kas (225), Jadvyga Tuma- tėm gražų rinkinį įvairiau- P1™1®!® . eileJe ligoniams,
užsakė laikraštį nau- tuvoje 1879 metų balandžio
Juozas Kamandulis iš
vičienė (206) ir A. Stakutis siu lėlių, apie 300. Tas rin-!“okslelvla”s’
gausioms jakuriui S. Kiliuliui, Dor- 23 dieną, o susituokusi su Bukauciškių km., Daugų v.,
(175).
Antanu Višniausku prieš gyv. 10 Strachmore St., pa
kinvs pratuitėio lėliu .pore- :e“ n nedarbingoms chester> Mass.
Kiti kandidatai gavo po le ’ lietuviškais taktiniais *“?»?»: Visi’
53 metus. Trejetas metų dainavo 10 liaudies dainų.
vvks
mažiau balsų. Paminėsime
sutikti Nauju Metų Piliečių
Mrs. Josephine Ginkus iš atgal jiedu Šventė savo auk Minėtieji dainininkai mo
kurias
įteikė skau- “ube
iš eilės gavusius virš 150 rūbais,
iėTkkip
UdOTaną?''KZdų
tautininkų salėje! Lawrence
Mass., užsakė sinį jubilėjų.
ka ir daugiau liaudies dai
balsų: S. Butkus (174), M. proga Dr. ir ponia Foley “ ar kur kitur yra £kra«l Mm. Mmy Ronbo,
Višniauskai, kurie vėliau nų.
Pluto (173), A. Ivaška
prašomi rezervuoti pinigų Brookline, Mass.
sutrumpino savo pavardę į
Ona Lapinskienė, gyv. 35
(157), R. Lekys (154) ir skautes gardžiai pavaišino, r
rinkliavoms.
Aukoms. W. Sasnauskas iš Haver- West, buvo pažangus žmo Canton St., Worcestere,
Be lietuvaičiu skaučių tame . . x.
.
.
, - T
W. Jakštas (152).
priėmime dalyvavo: Mary nnkti poros numatoma sių- h.ll Mass užsakė Juozui nės ir užaugino gražią šei Juozui Būgai paaukojo $5.
Naujos valdybos įvesdi Doyle, Bostono mokvklų
Do!'chefel''n’ !. Cam-Bokanui, Deny, N. H.
myną. Jų sūnūs Antanas
Worcesterio Lietuvių Pi
nimas vyks ateinančio mė ass. direktorė ir Bosiono.b.ndge ir.! kitas artimesnes S. Eismontas iš Lewiston, West
dabar
daktarauja liečių Klubo Naujų Metų
nesio mėnesiniame susirin skaučių vadovių paruošimo Ve ai' V,s daugiau BALF Me., užsakė laikraštį savo;Dorchestery, o antras susutikimu pavesta rūpintis
kime.
narė; Helena Hanson, ad- ?ed.a ¥ll«"l.l įvykusius lie- švogeriui L. Baniuliui, Lew- nūs, pulkininkas Chas. P. Jonui Dvareckui, gyv. 48
West, turi gerą tarnybą Ames St. Jam priskirta pa
vokatė, skaučių draugovės tuvlus’ kune
'>at>Te iston, Me.
duktė galbai 20 moterų.
komiteto narė; Ruth q.'įsus sunkumus Vaka.ų Eu- J. Kebort iš Clinton, Pa., Washingtone; gi
Lituanistikos Mokyklos
Anita
yra
ištekėjusi
už
tur
Bass,
Bostono
apvlinkės
“
,
t0<I
b
e
‘
t
1
“
5
,.
nere1
'
užsakė
laikraštį
Mrs.
RayEglutė Gruodžio 30
tingo biznieriaus Chas. G. LIETUVIŲ MELODIJOS
skaučiu direktorė, panelės
aiškinti, kodėl lietuvių mond Scott, Clinton, Pa.
VALANDA
Adaliano ir gr/Žiai gyvena
Sekmadienį, gruodžio 30 Mane ir Alice Blaney, selP‘“a? Vakan» Ekur0P°?c
St. Petersburg, Floridoje.
d., 4 vai. po pietų, parapi skaučių programų patarė-*Į™, būtinas. Nėra abejones,
Populiariiko* Radio
Metų,KlpNr^S sveikiname Visi vaikai ir anūkai daly
jos salėje (W. Fifth St.) jos. Ponia Folev vi a South kad “ senleJl l.I®t“ lal arne‘ Naujų
Programos
prisidės
prie
visus
Vokietijos
lietuvių
tremtinių
vavo
laidotuvėse.
Ant
veBostono
skaučių
direktorė
1
skiečiai
rengiama šeštadieninės li
x vtuvitvviv nAT _
.
• kt
.vargo Mokyklų ir V asano 16 Gim_
Sekmadienio rytais nu® 11
........ j.__________
|hones kapo jau pastatytas iki 12 vai. iš stoties WTA0,
tuanistikos mokyklos mo ir su ja musų skautė labai BALF? nauJOS ™khav°»
RĖMĖJUS-TALKININKUS
ir linkime, kad Naujieji Metai butų graZU^ paminklai.
gražiai ir nuoširdžiai bend- ; Pasisekimo,
kinių eglutė.
740 klc.
laimingesni jums ir musų visų TėTebūnie
Veronikai
lengProgramoje gražus bale radarbiauja.
Dr. Patrick
vynei Lietuvai!
’
..
„
Biznio reikalais kreipkitės:
pi,b Vokietijos Krašto Vaidyba. va Amerikos žemele.
tas, mokinių choras, dekla J. Foley yra Bostono mo- GRIEŽTI KALTINIMAI
409 W. Broadway, So. Boston
macijos ir k.
kyklų komiteto narys ir PRIEŠ KELLY-DERHAM
Arba telefonuokit: SO 8-0520
Visi lietuviai yra kviečia Bostono sveikatos klinikų
______
mi.
dantų chirurgas.
t Aukščiausias teismas bai4TH ST. JUNK SHOP
Vaišės baigėsi tradicine
klausyti liudininkų, kalIMRI
171 W. 4th SU So. Boston
NCW B4GLAMTS IARG8T STOK
Auka Tautosakos Rinkimui “ Ateina naktis” ir gražiais tinamųjų ir kaltintojų paPranešam, kad mokam po 5c
kalėdiniais J>ei Naujų Me- rodymus Cenedella. Kelly
svarui
skudurų. Duodam ge
jr Qerham byloje. Teismas
Worcesterio Lietuvių Pi tų linkėjimais. —V. B.
rą kainą už seną popierą, kardsprendžia, ar kuris iš tų
liečių Klubas paskyrė auką —
bordą ir knygas. Ir aukščiau
BEKARNĖS NAMAS
pareigūnų yra prasižengęs
$50 tautosakos rinkimo rei
sios kainos mokamos už varį,
Pardavimui arba Nuomai
teisininku etikai ir ar turi
žalvarį ir šviną, ir taip pat už
MUSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI
kalui ir įteikė tą sumą tautosakininkui Juozui Būgai. vraVera knSnia liėtuvukai dw>nai
pasalintas is teisininkų
geležį bei geležinius pečius.
SUSILAUKUS
kuris praeitos savaitės gale ^i.uS.,p^kSi'’“’- J“"’
t ? f‘
Telefonuokit SO 8-9117 ir
I.akeshore Dnve,
Drive
grįžo iš Worcesterio i Bos21 J^keshore
G. A. MvLaghlin n A. b.
klauskit: Myer.
(52-1)
Dracut,
Mass. '<
LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO
n
—
’
Whittemore
padarė
išva

tona‘ ir tuojJ išvyko
i Chica- o laišku p.į: O. Box 98.
J
das, kad teisėjas Deiham
Collinsville, Mass.
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ir valstijos vyriausias pro
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kuroras F. E. Kelly elgėsi
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LAIMINGŲ 1952 METŲ
S’
netikusiai. Ypač prokuro
e
Metropolitan Operos Artistų
rui Kelly buvo metami
^0 X <
ONOS KASKAS ir ALGIRDO BRAZIO
S
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griežti kaltinimai, kad jis
r
elgęsis, kaip kyšininkas,
šie Nauji Metai mums yra 102-ieji metai! Musų
► x >
yra netvarkingas, veda sa
s
2
5
vo privatų biznį be aiškių
metinė šventė su keturiom krautuvėm gėrybių
5 w ~
Sekmadienį, Sausio 6 d., 1952 m.
rekordų.
?
n
vėl gali patvirtinti, kad “Sausio Mėnuo yra
Dabar laukiama aukštojo
3 SM
THOMAS PARK HIGH SCHOOL SALĖJE
r
r
Jordan’o Mėnuo Bostone.” Ateikit!
teismo pasisakymo, ar įvel
South Bostone
ą►
tieji į tariamų papirkinėji
S **
r
mų skandalą bus išmesti iš
Savo gimtadienio proga mes norim pasveikinti
teisininkų organizacijos.
savo senus draugus ir sutikti naujų!
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Pradžia 3 vai. po pietų

Praeitą ketvirtadinį So.
Bostono Lietuvių Piliečių
Draugijos narių susirinki
mas rinko naują valdybą.
Išrinkti:
Pirmininku adv. K. Kali
nauskas 404 balsais prieš
104 balsus už J. Taurinską.
.. .
Vice-pirmininku
,^-puniuijimu lSTink-
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Bilietų galima gauti Lithuanian Furniture Co., 326326 W. Broadvray, “Keleivio” ofise ir koncerto
dienoje teatre.
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DIDŽIAUSIA NAUJOS ANGLIJOS KRAUTUVĖ
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Visais insurance reikalai*
kreipkitės į:
(n35)
BRONIS KONTR1M
598 East Broadvray
South Boston, Mass.
TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

ieka
Lietuviška Aptie
HT
Savininkas H. CABIT

S

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

DR. D. PILKA
m® I M 4
kmT« I
RROADWAY

.. Ofise Vi

BO. BOSTON. MASS.
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A. J. NAMAKSY
UAL BBTATE B IN8UBANCB

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. IUM
Office Tel. SOboaton 8-0948
tm. 87 OKIOLB
Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 8-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryt#

495 COLUMBIA ROAO
arti Upbam'i C®reer
DORCHEtTER, MAMb

Ar Žinok Kar Ką Gaotil
Me# pranešam, kad
sų krautuvėj visokių ———
randavojimui, kaip tai rloor
dora, Wall Paper. RemoTO
Sanders ir kitų. Taipgi tartoa vi
sokių pentų, varniiių, sienon-pierių, plumbing, eĮ<ktrw
nų. Pristatymas veltai. Kreipanea

Flood Sq. Hartlwaro Co.
A. J. ALEKNA, Ffop.
<28 E. Broadway,
Sa.
TeL SO 8-4148

TeL SO 8-2885

DAKTARAS

J. L. Paiakarmt
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto Dd 7 vakar®
Seredomis:

Nno 9 ryto fld 12 diaaą

447 Broadtray
80. BOSTON. MASS.
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Laivai, kuriuose dirba
AFL unijų nariai, vengia
Bostono uosto, nes čia prieš
tų unijų aptarnaujamus lai
vus buvo kilęs “maistas.”
Tokie laivai plaukia į kitus
uostus.

APSIDRAUSK NUO
LIGOS IR NELAIMĖS
Už $12 per metas gausi figoje
$25 pašalpos savaitei

co

Tel. SO 8-2712 arte BI 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LANDCIUS)
Lletaria Gydytojas Ir
Vartoja vMiausioi
X-HAY Aparatą
Pritaiko Akintas
VALANDOS: nuo 2-4 aaa 7-2
534 BROADWAT.

80. BOSTON, MASS.

