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Korėjoj Prasideda Kruvini 
Mūšiai Dėl Seoulo

105,000 Amerikiečių ir Korėjiečių Išgabenti iš Hungnam 
Uosto; Gen. MacArthur Sako, Jungtinių Tautų Jė

gos Pasiruošusios Ne Tik Gintis, Bet ir Vyti
Priešų; 500,000 Kiniečių Pasiruošę Puolimui

-Jungtinių Tautų pajėgų 
Korėjoj vyriausias vadas, 
generolas MacArthur, šios 
savaitės pradžioje pranešė, 
kad visi kareiviai, ameri
kiečiai, pietiniai korėjiečiai 
ir anglai išgabenti š Hung
nam uosto. Viso 105,000 
kareivių ir daug civilių 
žmonių buvo išgabenti lai
vais iš to uosto i pietinę Ko
rėją, i Pusan-Pohang sritį. 
Kinų komunistai nepajėgė 
kariuomenės ir karo me
džiagos išgabenimą sutruk
dyti. Kariuomenės ištrau
kimas iš šiaurinės Korėjos 
vyko karo laivų ir karo lėk
tuvų apsaugoje.

Pagal karo vadovybės 
pranešimą JT kariuomenė 
Korėjoj dabar yra įsistipri
nusi prie Seoulo, Korėjos 
sostinės ir bet kurią valan
dą laukiama, kad sutraukta 
kiniečių kariuomenė ir šiau
rinės Korėjos kariuomenės 
likučiai pradės puolimą ties 
Seoulo miestu.

Generolas MacArthur sa
ko, kad lapkričio gale ėję 
mūšiai šiaurinėų Korėjoj 
sutrukdė kinų komunistų 
planą vienu smugiu sudau
žyti JT jėgas ir parodė pa
sauliui, kad Kinija metė į 
karą ne “savanorius,” kaip 
ji skelbė, bet savo organi
zuotą armiją. ,

Iš Korėjos sostinės dabar 
baigiama išgabenti visus ci
vilius gvventojus, o Korė
jos respublikos vyriausybė 
irgi keliasi Į pietinę Korė
ją, toliau nuo fronto.

PER ŠVENTES
ŽUVO 664 ŽMONES

UROWDER TEISME

Buvęs Amerikos kompartijos 
vadas. Earl Browder, apygar
dos teisino Washingtone nu
teistas kalėti už kongreso pa
niekinimą. Ui Browderj nie
kas neuždėjo belos, todėl jis 
atsisėdo į kalėjimą.

JFiZsonos Žada

Greitą Mobilizaciją
Naujai paskirtas Mobiliza
cijos Ofiso viršininkas,
Charles E. Wilson, liudyda
mas senate sakė, jog Ame
rikos pramonė dabar yra 
daug geriau pasiruošusi ka
ro gamybai, negu ji buvo 
antrojo pasaulinio karo 
pradžioje. Jis sakėsi žinąs 
daug dirbtuvių, kurios gali 
pagaminti 50 ir net 100 
nuošimčių daugiau visokios 
karo medžiagos, negu pir
maisiais antrojo karo me 
tais.

Automobilių kompanijos, 
kurios protestavo prieš nau
jųjų automobilių kainų nu 
mušimą, praeitą savaitę su-
tikb su vyriausybės patvar-|<>fl Bilionu Doleriu 
kymu ir nutarė pardavinėti 
naujus kai-us vyriausybės 
nustatytomis kainomis.

Nelaimėje Žuvo 
Generolas Walker

Automobilio nelaimėj Ko
rėjoj gruodžio 23 d. žuvo

- ----- --- ■
Ginklams Kalti

Bolševizmas \ra
Čingizchano įpėdinis—————

Prezidentas Trumanas,! 
kalbėdamas Kansas City i 
per šventes sakė, kad totali
tarinis bolševizmai yra Čin
gizchano ir Tamerano įpė
dinis. Čingizcharis buvo 
totorių vadas 13 amžiuje ir 
jam vadovaujant mongolai 
buvo užplūdę Europą, buvo 
pavergę Rusiją ir raudžiai 
nuteriojo Lenkiją ir dalį 
Lietuvos. Čingizcanas ir 
kitas totorių vadas Tamer- 

,lanas pagarsėjo ka.jo žiau
rus karvedžiai ir visko nai
kintojai. Kaip mongolai 
prieš 700 metų, taip dabar 
insiškas bolševizmą- gresia 
užlieti visą dar laisą Euro
pą, siekia užkaria.ti visą 
Aziją ir gresia .Amerikos 
saugumui.

Prezidentas Timanas 
šaukė laisvąjį pasailį mo
bilizuotis, suprasti laisva
jam pasauliui gresiantį pa 
vojų ir vieningai girtis nuo 
gresiančio šių dienu čingiz- 
chanizmo.

UŽDRAUDĖ ROSSELINI 
FILMĄ “STEBUKLAS”

APSAUGOS BOSAI

Atominių bombų žinovas. Dr. 
Shields Warren, tariasi su 
civilės apsaugos viršininko 
padėjėju. James W. Wads- 
uorth. apie civilės apsaugos 
paruosimą.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

Represents over 75,000 Lithuanian* ia 
New England and about 1,000,000 

in the United State* 
KELEIVIS

636 Broadvvay, So. Boston 27,

Atskiro Numerio 
Kaina 7 Centai 45 METAI

Kinijos Komunistai (Žuliai 
Atmeta Karo Paliaubas

Stato Nepriimtinus Reikalavimus ir Grasina; Reikalauja
Ištraukti JT Jėgas iš Korėjos; Nori Formozos ir Vie

tos Jungtinių Tautų Organizacijoj; Amerikas 
Nesitrauks nei iš Azijos nei iš Europos

Senatas praeitą penkta
dienį paskyrė mobilizacijai 
vykinti 19,973,062,938 do
lerius. Iš tų pinigų armi
jai skiriama devyni bilio- 
nai dolerių, karo aviacijai 
4 bilionai ir 600 milionų do
lerių ir karo laivynu triys

‘Aštuntosios Amerikos Ar-'bilionai dolerių. Senatas 
mijos vadas Korėjoj gene--papildomai pridėjo 240 mi- 
rolas Walton H. Walker. lionų dolerių atominės 
Jis vyko į frontą “jeepu” ir-energijos komisijos išlai-

New Yorke filmų cenzū
ra uždraudė rodyti .šatruo
se italų filmų gadintojo 
Rosselini filmą “Stebuk
las.” Prieš tą filmą griež
tai protestavo katalikiškas 
“Legion of Decency,' kaipo 
išniekinantį tikybą. Filmo 
gamintojai neigia tą kalti
nimą. Prieš filmo uždrau
dimą New Yorke girdisi 
daug protestų.

Rusija Skubina
A-Bombų Gamybą

Atominės komisijos pir
mininkas, Gordon Dean, 
liudydamas senate sakė, 
jog jo turimomis žiniomis 
Sovietų Rusija deda dide 
les pastangas išplėsti ato
minių ginklų gamybą. Mok- 

’slininkai neturi jokių abe
jonių, kad Rusija turi ato
minių ginklų, o iš tikrų šal 
tinių sužinota, kad Rusija 
visomis priemonėmis didi
na atominių bombų gamy
bą. Mokslininkas G. Dean 
liudijo senate, paskiriant 
virš biliono dolerių Ameri
kos atominių ginklų gamy
bai.

Stanton Griffis
Ambasadorius Ispanijai

Per dvi dienas švenčių vi
soj Amerikoj žuvo 664 
žmonės, daugiausiai, virš 
500 žmonių, žuvo automo
bilių nelaimėse, o kiti įvai
riose kitose nelaimėse be- 
šventinant Kalėdas. Per 
šventes žuvusiųjų skaičius 
pasiekė beveik rekordinio 
skaičiaus, tik 1936 metais 
per Kalėdas daugiau žmo
nių žuvo įvairiose nelaimė
se.

Taikė į Šunį, Pat* Nusišovė

kelionėje įvyko nelaimė.
Generolas Walker vado

vavo armijai Korėjos kare 
ir veik kasdien lankydavo
si fronto linijose. Jo va
dovybėje Aštuntoji Armija 
dabar yra pasiruošusi gintis 
prie 38-sios paralelės. Pra
nešimai iš fronto sako, kad 
generolas Walker manė, 
jog Amerikos armija Korė
joj gali atsiginti nuo kinų 
komunistų puolimų.

LONDONE PAVOGĖ
“KARALIŲ AKMENI”

doms. Senatas nutarė su
teikti prezidentui plačius 
įgaliojimus, kokius prezi
dentas turėjo karo metu, 
kad mobilizacijos vykdy
mas eitų be kliūčių.

BALF’o VAKARAS
NEW YORKO MIESTE

SAKO, SURASTAS
ŠV. PETRO KAPAS

Iš Washingtono praneša 
kad Amerika greitu laiku 
paskirs ambasadorių Ispa
nijai ir tai vietai yra numa
tomas diplomatas Stanton 
Griffis. Nuo 1945 metų

Vermonto farmerys Fran
cis E. Setterberg Kalėdų 
dieną supyko ant savo šu
nies, kam tas suėdė šven
tėms paplautą viščiuką, pa
griebė revolverį ir pradėjo 
į šunį šaudyti, bet nepatai
kė. Tada įpykęs farmerys 
nutarė šunį užmušti su re
volverio buožgaliu, bet be
mušant šunį revolveris iššo
vė ir kulipka pataikė far- 
meriui į vidurius. Jis tuoj 
mirė. Du farmerio vaikai,

Anglijoj Westminsterio 
katedroj, kurioj karunavo- 
jami Anglijos karaliai, ne
susekti piktadariai pavogė 
“Stone of Scone,” didelį 
virš 300 svarų akmenį, ku
ris buvo padėtas po sostu, 
kaip Anglijos ir Škotijos 
vienybės simbolis. Spėja
ma, kad Škotijos naciona
listai, kurie reikalauja Ško
tijai plačios autonomijos, 
tą vienybės simbolį išlupo 
ir jį kur tai išvežė. Visa 
Anglijos policija dabar ieš
ko pavogtąjį akmenį, kuris 
matė 28 karalių karunavo- 
jimą per 700 metų, bet kol 
kas akmuo nesurastas. Ško
tijos nacionalistai, to ak
mens dingimo proga, kelia

l()0-jo BALF skyriaus 
karnivalas (šokių vakaras) 
įvyks 1951 m. sausio (Jan- 
uary) 5 d., 9 vai. vakare, 
New Yorker viešbučio sa
lėja 34th St. ir 8th Avė., 
New Yorke.

Visi nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti, nesigailėsit, 
busit patenkinti linksmai 
praleidę vakarą.

Bilietai iš anksto gauna
mi: BALF’o centre, 105 
Grand St., pas J. Ginkų,

Popiežius prieš Kalėdas 
paskelbė, kad nesą jokios 
abejonės, jog Romoje at
rastas švento Petro kapas.' Amerika neturėjo Ispani jo, 
Vatikano tyrinėtojai negali ambasadoriaus d” 
betgi tikrai pasakyti, ar ta- jOs artimų ryšių 
me kape atrasti griaučiai ne Vokietija ir fašistine 
yra šv. Petro, ar ne. Popie- j Italija laike antro pasauli 
žius tik sako, kad dėl paties nj0 karo 
šv. Petro kapo, po ilgu ir 
kruopščių tyrinėjimų, nėra
jokios abejonės. Tibeto Dalai Lama Bėga

7 ir 9 metų, stebėjo tą liud- jų krašto “home rule” klau- 
ną įvykį. simą.

Gelžkeliai Pasirašė 
Darbo Sutartį

Po 22 mėnesių derybų ir 
ginčų gelžkeliečių unijos 
>raeitos savaitės gale pa
sirašė su gelžkelių kompa
nijomis darbo sutartį trims 
metams. Darbo sutartis pa- 
iečia 300,000 gelžkelių 

tarnautojų. 120,000 tar
nautojų gauna 25 centus į 
valandą uždarbių pakėli
mą, o 180,000 tarnautojų 
gauna 10 centų pakėlimą.

Unijos pasižadėjo bėgy- 
e trijų metų nekelti naujų 

reikalaviinų ir nestreikuoti, 
derybos vyko vyriausybei 
arpininkaujant ir buvo už
migtos Baltajame Name po 
25 valandų derėjimosi. be 
įertrukio.

£?! > • •
du voKieuja

Vedamos Derybos
Praeitą savaitę Aliantų 

atstovai pradėjo derybas su 
vakarinės Vokietijos vy
riausybe dėl pasirašymo ka
ro sąjungos su Vokietija. 
Derybose jau sutarta Vo- 
rietijai grąžinti nepriklau

somybę, panaikinti visokią 
Vokietijos priežiūrą, o Vo
kietija pasižada prisidėti 
prie Vakarų kariškos sąjun
gos bendram gynimuisi nuo 
Rusijos.

Pranešimai sako, kad de
rybos vyksta sėkmingai ir 
jau yra įkurtas komitetas, 
kuris turi išdirbti planą vo
kiečių kariškų dalinių ap
ginklavimui ir įtraukimui Į 
Atlanto Pakto armiją.

Suėmė Gdynia-Amerikos
Linijos Viršininką

Iš Indijos praneša, kac 
Tibeto dvasiškas ir svietiš 

VOKIEČIUS GINTIS kas valdovas, 16 metų Da
--------- lai Lama, apleidžia savo

Vakarinės Vokietijos kan- kraštą ir ieško prieglaudo; 
cleris (ministerių pirminin- Indijoj. Kiniečių komunis- 
kas) Konrad Adenauer per j tų armijos artinasi prie Ti 
Kalėdas pirmą kartą šaukė'heto sostinės Lhassa dviem 
vokiečius ruoštis karui prieš • kryptimis. Kiniečių komu

ADENAUER SAUKIA

49S Crand’st ir “Gahiioi ” ^esianti bolševikų puoli- nistai gabena su savim kitą 4yž> Grand bt. ir Gabijoj, • . - , . Ruda ” 12 me-
340 Union Avė., Brooklyne.

BALF 100 Skyrius ir
Rengimo Komisija. su Vakarų valstybėmis.

mą ir sakė, kad vokiečiams i “įsikūnijusį Budą,” 12 me 
atėjo laikas apsispręsti ir tų berniuką, kurį jie keta 
pasiruošti gynimuisi kartu pastatyti į Dalai Lamos vie

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, 

Rėmėjams ir Bendradarbiams Linkim 

Laimingų Naujų Metų! “Keleivio” Stabas.
ji antitankinė kanuolė jau 

svarstant kongresui įvairius buvo išbandyta Korėjos 
'skubius įstatymus. imusiuose.

Imigracijos priežiūros pa
reigūnai suėmė ir padėjo i 
Ellis Island Romaną Kuty- 
lowskį, lenkų Gdynia-Ame- 
rikos laivų kompanijos vir
šininką, kuris per daugelį 
metų atstovavo tą kompani
ją New Yorke. Imigracijos 
pareigūnai nori išaiškinti, 
ar R. Kutylowski neturi bū
ti išdeportuotas iš šio kraš
to, kaipo nedraugingos ir 
totalitarinės šalies valdinin
kas.

Prezidentas Trumanas
Nutraukė Savo Atostogas

Komunistinės Kinijos vy
riausybė Pekine praeitos 
savaitės gale atsiliepė į 
Jungtinių Tautų organizaci
jos siūlymą padaryti Korė
joj karo paliaubas. Tą pa
siūlymą JT organizacijoj 
iškėlė 13 Azijos ir Afrikos 
valstybių ir JT organizaci
ja tam pritarė. Bet Pekino 
vyriausybė įžūliai tą pasiū
lymą atmetė. Kinų komu
nistai sako, kad pirm negu 
kalbėti apie paliaubas Ame
rika turi ištraukti savo ka
ro laivyną iš Formozos van
denų; visokia svetima ka
riuomenė turi būti ištraukta 
iš Korėjos; komunistinė Ki
nijos vyriausybė turi gauti 
teisę atstovauti visą Kiniją 
JT organizacijoj.

Kinų komunistai dar sa
ko, kad JT organizacijos 
pasiūlymas daryti paliau
bas yra “nelegališkas,” nes 
Kinija nebuvo atstovauja
ma JT organizacijoj, kada 
tas nutarimas buvo daro
mas, o tas 13 valstybių, ku
rios tą pasiūlymą iškėlė, 
Pekino vyriausybė vadina 
Amerikos imperializmo 
įrankiais.

Amerikos valstybės sek
retorius į kai kurių politinių 
vadų krašte reikalavimą 
trauktis iš Azijos ir net iš 
Europos, atsakė, kad Ame
rikos vyriausybės nusista
tymas yra nesitraukti, nei 
iš Azijos nei iš Europos. 
Amerikos vyriausybė, prie
šingai, stiprina kariškus ry
šius su savo sąjungininkais 
Vakarų Europoje ir neturi 
nė mažiausio noro trauktis. 
Amerika yra pasižadėjusi 
pasiųsti į Europą daugiau 
savo kariuomenės, bet kiek 
ir kada kariuomenė ten bus 
pasiųsta viešai neskelbia
ma. Valstybės sekretorius 
padarė senatui pranešimą 
apie Briuselyje pasibaigu
sią Atlanto Pakto šalių 
konferenciją, kurioje buvo 
sutarta paskirti vieną vy
riausią karo vadą visoms 
Atlanto Pakto šalių armi
joms, generolą Eisenhovve- 
rį, ir buvo nusistatyta pa
greitinti Europos kraštų 
apsiginklavimą. Valstybės 
sekretorius apie Briuselio 
konferencijos tarimus pa
informavo ir spaudą.

Prezidentas Trumanas 
šventes praleido Independ- 
ence, Mo., savo namuose, 
bet pirmadienio vakare jis 
grįžo į Washingtoną. Iš 
Baltojo namo praneša, kad 
prezidentas nutraukė savo 
atostogas ne dėl naujos kri
zės tarptautinėj politikoj, 
bet dėl darbo gausybės

Armija Turi Naują Ginklą

Armijos vadovybė prane
ša, kad jau gaminama nau
ja antitankinė, 105 milimet
rų kanuolė, kuri sudaužo 
bet kokį tanką. Nauja ka
nuolė yra įmontuota i “džy- 
pą.” Armijos vadovybė at
sisakė paaiškinti, ar naujo
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BOLŠEVIZMAS IR VĖL iTAS VIENAS
NUSIKALTĖLIŲ SUOLE

Savo laiku V. Kravčenko,
BUVO TEISUS!

“Dirvai” (Nr. 50) vieno-
pats buvęs bolševikas ir kiu ar kitokiu budu vis rupi 
aukštas Rusijos valdiniu-paminėti gėdingasai Lietu
kas, savo knygoje, pa va- vos istorijos faktas—gruo-,
dintoje “Aš Pasirinkau Lai
svę,” aprašė visas bolševi
kiškosios tvarkos šlykšty
bes. Kaip paprastai, bolše
vikinė spauda pradėjo V. 
Kravčenko juodinti už tai, 
kad jis apie juos tikrą teisy
bę pasakė. V. Kravčenko 
už šmeižtus apskundė vieną 
prancūzų laikrašti ir bylą 
laimėjo, t. y., teisme Įrodė, 
kad tikrai Stalino ir jo su
kurtojo bolševizmo tvarka 
yra nusidėjėlių ir žudikų 
tvarka.

Dabar Paryžiuje eina an
tra panaši byla, kurią iškėlė 
bolševikinei spaudai žymus 
prancūzų rašytojas David 
Rousset, kuris vra dar ir 
tuo žymus, kad jis neatlai- 
džiai kovoja prieš koncen
tracijos stovyklas, neski
riant kuris režimas jas stei
gia ir laiko jose savo politi
nius priešus. Ir mums lie
tuviams reikėtų šis vardas

džio 17 dienos perversmas.1 
Kadangi vedamieji ta pro
ga šiais laikais rašyti visai 
nepatogu ir neišpuola, tai ši 
kartą laikraštis talpina tūlo 
liudininko surinktus pasa
kojimus apie perversmo iš
vakarėse vykusi visai Įdomų 
susirinkimą. Pulkininkas V. 
Janavičius, trečiojo artile
rijos pulko vadas, pasakoja 
apie perversmo išvakarėse. 
Įvykusi krašto apsaugos mi
nisterijoje kariškių posėdi, ’ 
kuriame esąs dalyvavęs 
krašto apsaugos ministeris 
Papečkis ir čia pat buvęs ir 
perversmo vadas pulkinin
kas Petruitis. Tie ponai

DOVANOS KAREIVIAMS

Amerikos laivas •‘Philippine Seas” ima tūkstančių paketų 
dovanų musų kareiviams Korėjos frontą Pristatymas tų 
paketų kareiviams nėra lengvas dalykas, dėl nuolat besi
keičiančios padėties fronte.

(valdymosi tvarka, nuo 1926 
metų iki jos nepriklausomy
bės galo, buvo “kariuome- 
niška.” Kariški žmonės ki
šosi Į visokiausius šalies rei-’ 
kalus, o uniformuoti žmo-1 
nės stovėjo pakartotinai ir S Naujieji Metai

Kas Savaite

profesionalams ir laidotuvių mas.
Tas lapas sakosi esąs irdirektoriams 

Anot to laikraščio, T • ,kas nepriklausomas ir demo-
Ras .m™*?5-. . .**« . P°"alipanašią agitacija varo nusi- kratiškaa Jis, be abeonės, nagrinėję kairiųjų ir de- k , %«d(£ ir žodžio gali būti kuo tik nori, kad
simųjų gresiančius pavo-, bfev.e,pl.0|)agan. tik jame skelbtųsi biznie-

, ... .. . da esanti biaurus pačiu biz-'riai ir ., . laidotuvių direk-
Jei toks posėdis tikrai vy-1................. .. 1 • *, - •

1 , . i menu įžeidimas, paniekini- tonai,perversmo išvakarėse i * * 1 iko
krašto apsaugos ministeri-i 
joj ir jei jame dalyvavo i 
krašto apsaugos ministeris

žinoti ir atsiminti, nes ir i Papečkis, tai kyla klausi-!
Kas Nori Kritikuoti?

musų tautiečių pilnos Stali
no vergų stovyklos. David 
Rousset iniciatyva Įvairiose 
šalyse yra Įsteigtos tam tik
ros komisijos, kurios renka 
dokumentus ir Įrodymus 
apie tas stovyklas ir kaip 
žvėriškai jose žudomi ne
kalti žmonės.

Šioje byloje, kurią seka 
visas pasaulis, Įrodoma, kad 
ir pagal sovietinius Įstaty
mus kiekvienas asmuo be 
jokio teismo gali būti is- 
tre m t a s į koncentracijos 
stovykas iki S metų.

Antras dalykas, kuri rei
kia Įrodyti, tai koks tose 
stovyklose viešpatauja reži
mas. Čia Į teismą yra at
ėję gyvi žmonės, bolševiki
nių koncentracijos stovyklų 
buvę kaliniai, štai profe
sorius Margolinas pasakoja 
teismui, kaip jis kaipo Pa
lestinos pilietis buvo 1939 
metais atvykęs i Lenkiją ir, 
karui prasidėjus, rusų buvo 
sučiuptas ir be jokio teismo 
išgabentas Į koncentracijos 
stovyklą. Ten jis išbuvo iki 
1941 metų. Margolinas sa
ko:

“Šiandien mano pavardė 
galėtų būti ne Margolinas. 
bet Milionas, nes sovietų sto
vyklose teko kentėti su mi- 
lionu kitu suimtųjų ir šių 
nelaimingų vardu aš čia kal
bu. . . .”

mas, kokią rolę perversme 
suvaidino pats Papečkis, tas 
perversmo mauras? Juk 
aišku, kad vidaus tvarkos 
reikalus ne kariuomenės va
dai sprendžia, tad šis posė
dis buvo ne kas kitas, kaip 
perversmo užmaskavimas irjj^ 
pačių aktingųjų perversmi- 
ninku pridengimas nuo po
licijos akių. čia pat ir pul
kininkas Petruitis ‘“nagrinė
jo,” kas jam sąmokslininkų 
buvo pavesta.

Bet pulk. V. Janavičiaus

Šiemet sueina 10 metų, vykdytojus Kariai ir jauni
kaip nepriklausomos Lietu
vos kariuomenė buvo “iš
formuota,” Įjungta i Sovie
tų Rusijos kariuomenę. Ką 
tik išėjusiame “Kario” žur
nale generolas Stasys Rašti- 

prisimena Lietuvos ka
riuomenės išformavimą ir 
praeidamas paliečia visiems 
lietuviams rupimą klausi
mą. kodėl Lietuvos kariuo
menė be šūvio kapituliavo 
prieš rusus, sudėjo ginklus 
ir leido save išformuoti, o

pasakojime yra dar vtena Lietuvos kariuomenės vadai 
'persivilko sovietiškas uni-dėmesio verta vietelė, bu 

tent:
“Tiktai vienas pulk. Urbo

nas pareiškė, kad yra pavo
jus ir iš dešinės ir nurodė 
faktus, kad tautininkai ir 
krikščionys demokratai ren
gia sukilimą.’’

Šis vienas buvo visai tei
sus! Perversmą rengė ne 
bolševikai, kurie jokios jė-

formas, arba buvo atleisti 
iš tarnybos.

Apie tą Įdomų reikalą 
gen. Raštikis sako šitaip:

“Kariuomenė visą laiką ren
gėsi aukotis už savo tautą pa
vojaus metu. Todėl lietuviai 
kariai pergyveno didžiausčą tra
gediją. kada. tokiam pavojui 
atėjus, buvo sudarytos tokios

gos ir galimybės suruošti'sąlygos, kad kariuomenė nega- 
perversmą neturėjo, bet ji Įėjo aktingai pasipriešinti. Bet

butų labai klaidinga, neteisinga 
ir skaudu, jei dabar pradėtume 
už tai kaltinti visą kariuomenę, 
visus karininkus ir kareivius. 
Jie nekalti, nes jie tik draus
mingai Įvykdė tai. ką tuometi
nė (1940 m. birželio mėn.) Lie-

pazano-US !tuvos P°,itinė ir karinė vadovy-
• • i - ’ibė buvo įsakiusi. Jei norime,radikalai, giną skriaudžia- . .... ,.- . .. „. . . ■ kritikuokime sprenc:mu auto-mąj| žmogų ir Bpazjstą kie-|,.ius ir ataakingus p„litikus wi 

įvadus, bet ne tų sprendimų

planavo konstitucijai prisie
kusieji krikščionys ir tauti
ninkai.

KUR ČIA PRINCIPAI?
Daug kam atrodo, kad 

bolševikai vra

mas tiek, kiek galėjo ir sąlygos 
leido, priešinosi, tada jie sukilo 
prieš bolševikų okupantas 1941 min;ster;ai 
metais, jie aktingai pnesinosi 
vokiečiams okupantams, jie ko
voja dabar, jie ruošiasi ateičiai 
įr kovos ateityje.“

Gen. Raštikio sprendimas, 
kaip matome, yra rankų 
nusimazgojimas. Klausimas 
lieka neatsakytas.

Žinoma, kada kalbame 
apie “kariuomenę,” tai tu
rime gaivoje jos vadovybę, 
o ne kiekvieną eilini karei
vį, puskarininki arba ir ka
rininką. Kariuomenė yra 
organizuota jėga, kurios 
priešakyje stovi atsakomin- 
ga vadovybė, kuri savo ruo
žtu yra priklausoma nuo 
šalies vyriausybės. Kriti
kuoti "kariuomenę” už tai, 
kad vyriausybė ir kariuo
menės vadovybė davė Įsa
kymą -udėti ginklus ir ati
duoti kaimynui šalies nepri- 
klausomybę, butų visai ne
rimtas dalykas. Bet ir gen.
Raštikis ir visi lietuviai ži
no, jc. Lietuvoje, nuo 1926 
metų. buvo “ankštus ryšiai 
tarp vyriausybės ir “kariuo
menė'- (vadų).

Gen. Raštikis, be abejo
nės. žino, kad 1926 metais

vyriausybės priešakyje.
Lietuvos kariuomenė, su

kurta kraštui ginti nuo už
sienių priešų, savo vadų Įsa
kymu 1926 metais pakėlė 
ginklą prieš šalies konstitu
ciją, prieš Lietuvos piliečių 
teises ir laikė kraštą “karo 
stovyje” per eilę metų. Ta 
pati kariuomenė, kada at
ėjo priešas iš užsienių, savo 
vadų Įsakymu, sudėjo gink
lus be šūvio ir kapituliavo. 
Ta pati kariuomenė karia
vo prieš šalies piliečius, bet 
nekariavo prieš užsienių 
priešą. Kodėl?

Aš neturiu jokio noro 
kritikuoti, bet aš noriu su
prasti tą tragediją. Aš no
riu, kad tie buvusieji ka
riuomenės vadai, kurie Lie
tuvą valdė, bet jos negynė, 
paaiškintų, kaip tai atsiti
ko. Gal būt, jei tie vadai 
pagalvos, jie prieis išvados, 
kokios aš jau senai priėjau, 
būtent:

1926 metų perversmas, 
kurį padarė “kariuomenė,” 
Lietuvos ginkluotas pajėgas 
supolicino. Kariuomenės 
vadai pradėjo politikuoti, 
pradėjo eiti ne savo parei
gas. Jie pasidarė politikie
riai, policininkai, kalėjimų 

’j sargai, teisėjai, cenzoriai, 
ministeriai ir juokdariai 
Drie “tautos vado” dvaro. 
Jie užmiršo, kad yra toks 
dalykas, kaip piliečių tei
sės. Jie užmiršo save par
eigą, nes apsikrovė kitokio
mis, krašto valdymo parei
gomis. Jie užmiršo savo 
priesaikas, jei priesaikos iš 
viso ką nors jiems reiškė 
po didžiojo priesaikų laužy
mo 1926 metais. Kariuo
menės vadai užmiršo, kad

Baigiasi drumsti 
metai. Ateinantieji 
žada būti »dar drumstesni, 
neramesni. Jei trečiasis ka
ras neiškils, tai visvien jie

pagalbai yra pačios Euro-
n,-n’,P0S noras gintis- To noro

‘ ° Amerika negali Įkvėpti ir 
jei Europa nepabus, tai ją 
gal vertėtų palikti savo li
kimui.

H. Hoover nėra pirmas

melai

bus karo pasiruošimo me- ‘ ik politikas, kuris x_i ta.,a.ivKn m a- , . . .. , ,
siūlo trauktis ir mesti boltai. Daugiau darbo, m 

žiau vartojamų gerybių, ševizmo šunims visas tau
tas, kurios nėra vandenims

. - . , •- saugomos ir kurių negali-
ėmimas į karo pajėgas, toks ma imi karo ir oro lai. 
bus gyvenimas tais metais., pajėgomis. Dėl tokio 
Kartu gyvensime nežinioje, Į>esjreįgkįančio Upo Eu- 
ar bet kurią (.ieną nesu ieP' rOpOg tautoms ir jų vadams 
snos didysis pasaulio gaiš-ko rimtai trupinti, 
.ras. | w

Bet nežiurint visų sunku- Volueiiai Grįžt, 
mų ir aukų Naujų Metų an-
goje galima pasidžiaugti,! Aliantai veda derybas ^u 
kad pagaliau laisvasis pa- vakarinės \ okietijos Vadak

aukšti mokesčiai, paskubo 
mis ginklavimasis ir vyrų

saulis suprato gresianti pa
vojų ir pradeda rimtai ruoš- 
tis i didžiąją kovą prieš to
talitarines diktatūras. Pa
siruošimas yra pirmas žing
snis Į pergalę ir i laisvę vi
soms pavergtoms tautoms.

Musų maloniems skaity
tojams Naujų Metų išvaka
rėse linkime geros sveika
tos ir ištvermės. Laimingų 
Naujų Metų!

x
Izoliacionizmas ?

Buvęs prezidentas Her- 
bert Hoover pasiūlė “per
žiūrėti” Amerikos užsienių 
politiką ir mano, kad Ame
rika turi ištraukti savo karo 
jėgas iš Azijos kontinento, 
o gal net ir iš Europos, jei 
Europos tautos nesutinka 
mobilizuoti savo jėgų ir vie- 
n i n g a i gintis. Atramos 
punktai paliktų tik Japoni
joj, Pacifiko salose ir Ang
lijoj. Pati Amerika turi 
apsiginkluoti ir “budriai

jie turi tautai tarnauti, o lauk.ti’” ko1. ^ševizmo ™- 
ne ją valdyti. Jie buvo pa- npn,a ’ava.me subiręs, ar-

Pradėjus teisme ginčus, 
kad rusuose esą Įstatymai ir 
veikianti konstitucija, Mar
golinas dėl tų ginčų sako:

“Sovietiniai įstatymai
tikrovė skiriasi tiek, kiek ski
riasi baltos budelio pirštinės 
nuo to budelio kraujuotų 
rankų. Mes sovietiškose sto
vyklose nesidomėjome musų 
žudytojų baltomis pirštinė
mis, nes visai aiškiai jose 
jautėme kruvinas rankas.”

Pro teismą praeina ištisa 
virtinė liudininkų, kurie 
aiškiais nusakymais ir net 
dokumentais Įrodo, kokia 
baisi tvarka vyrauja Rusi
jos koncentracijos stovyk
lose. Ir šią bylą bolševikų 
pasamdytieji advokatai 
bando trukdyti ir net nu
traukti, bet David Rousset 
šios bylos pagalba dar kar
tą stato prie gėdos stulpo 
Stalino bolševizmo žvėriš
kumą.

tus principus. Toks Įsitiki 
nimas yra iš pagrindų klai
dingas. Vyriausias bolševi
kų požymis yra jų beprin- 
cipiškumas. Jų taktika— 
prisitaikink prie sąlygų ir 

,r lankstykis i kur vėjas pučia, 
kad tik butų pasiektas tiks
las. Šitoji taktika senai ži
noma. Štai jums pavyzdys’ 
kad taip yra.

“Vilnis” viename savo ve
damajame straipsnyje pyk
sta, kad “konspiratorių šai-J 
ka” veda propagandą, kad 
biznieriai tame laikraštyje 
nesiskelbtų, kad piliečiai jo 
neskaitytų, ir rašo:

“Neklausykite tų slapukų 
konspiratorių, nes jie yra ne 
tik musų, bet ir jūsų prie
šai. . . .

“ 'Vilnis’ per metų metus 
viai neblogai sugyveno su 
lietuviškais biznieriais. Mes 
net gynėm jų interesus, ko
vo d a m i prieš didžiuosius 
trustus. Tas, ką mes čia sa: 
kome apie biznierius, tinka ir

Amerikos ambasadorius Mas
kvoje. Alan C. Kirk, dabar 
vieši Washinglone. Ambasa
dorius sako, kad Rusijoj po
litinė policija sekioja kiekvie
ną užsieniu diplomatų žings
ni-

Lietuvos “kariuomenė” pa
darė ukilimą prieš teisėtą 
šalies vyriausybę, ją nuver
tė, Lietuvos konstituciją 
panaikino ir pastatė kraštą 
valdyti “tautos vadą.” Ka
riuomenė ne tiktai pastatė 
šalies valdžią, bet ji ir pati 
kraštą valdė. Juk Lietuvo
je buvo amžinas karo sto
vis. o esant tokiam “sto
viui-' karo komendantai ėjo 
policininkų pareigas, cen
zūravo spaudą, Lietuvos ka
reiviai buvo pažeminti iki 
kalėjimo sargų rolės ir tu
rėjo daboti “tautos vado” 
.priešus Varnių koncentraci
jos stovykloje. Esant tam 
“stoviui” Lietuvos kariuo
menės uniformas užsidėję 
žmonės buvo “teisėjai,’’ jie 
karo laukų ir “kariuome
nės” teismuose teisdavo re
žimo priešininkus, o tūlas 
pulkininkas Braziulevičius 
pasižymėjo tame darbe taip 
puikiai, kad ji galima sta
tyti nesektinu pavyzdžiu vi
siems laikams. Lietuvoje

sidarę Lietuvos vidujiniais 
okupantais, nes jiems pati
kėtą kardą panaudojo Lie
tuvos žmonėms valdyti, o 
ne kraštui ginti.

Trumpai sakant, Lietu
vos kariuomenės kapitulia
cijos šaknų reikia ieškoti 
1926 metų gruodžio 17 nak
ties perversme.

Jei Lietuvos kariuomenės 
vadai su šita, buvusio eili
nio kareivio, nuomone su
tinka, jie turi pasisakyti, 
kad ateityje jie Į politiką 
nebesikiš, perversmų nebe
darys, lietuvių tautos teisių 
neuzurpuos ir atsikratys 
nuo politikuojančių polici
ninkų dvasios.

Kareivis Jonas.

perija savaime subiręs, ar 
ba kariauti gynimosi karą.

Koenigsuinter’e dėl grąži
nimo Vokietijai nepriklau
somybės ir dėl vokiečių ka
riškų dalinių ginklavimo. 
Vietoj okupacijos Vokieti
ja susiriš su Vakarų valsty
bėmis kariškos sąjungos ry
šiais. Buvęs priešas bus 
sąjungininkas.

Tų derybų ir numatomo 
galutino susitarimo pirmo
sios aukos bus Lenkija, Če
choslovakija ir Lietuva. Tų 
kraštų rubežių revizija yra 
ir bus visų vokiečių pir
miausias siekimas. Alian
tai kartą padovanoję tuos 
kraštus rusams, dabar juos 
ir vėl gali nubausti už tai, 
kad jie yra anoj geležinės 
uždangos pusėje. Ir kodėl 
Koenigswinter negalėtu Da- 
kartoti Jaltos, tik ši kartą 
vokiečių naudai?

x
Kinija “Atsakė”

Kinijos komunistai “da
vė atsakymą” i Jungtinių 
Tautų organizacijos pasiū
lymą padaryti Korėjoj pa
liaubas. Jie davė labai 
keistą ir Įžūlų atsakymą,

jei bolševizmas bandytų čia j kurio prasmė yra toki

MIRfi INDŲ VADAS

y ' .-i.K*
į?.?

Indijoj mirė įtakingas peKti- 
tikas, ministeris pirmininko 
Nehru pavaduotojas. Sardar 
Valiabhai Patek Jis karta sa 
Gahndi ir Nehra buvo kovo
tojas ai Indijos nepriklauso
mybę. Jis mirė sulaukęs 75 
metų amžiaus.

lysti.
H. Hoover tokią trauki

mosi politiką vadina “bud
raus laukimo” politika ir 
sako, kad tai nesąs izolia
cionizmas. Bet Europos 
spauda tą Hooverio pasiū
lymą vadina gryniausiu izo- 
liacionizmu. Iš tiesų, ati
davus rusiškam imperializ
mui visą Aziją, Turkiją il
gai net visą Europą, “bud
ims laukimas” virstų bai
mingu laukimu, o rusiška 
meška, pasisotinusi Azijos 
žmonėmis, Arabijos alieju
mi ir Europos plienu, pasi
darytų neįveikiama jėga. 
Jos “subirėjimas” butų ati
dėtas 1984 metams.

x
Įspėjimas Europai

Pirmieji du pasauliniai 
karai kilo Europoj ir Euro
pos tautos buvo pirmojoj 
tų karų ugnyje, o Amerika 
tik karams beeinant Į juos 
Įsitraukė ir juos nulėmė. 
Trečias pasaulinis karas, 
kuris dabar bręsta ir bet 
kurią dieną gali be Įspėji
mo iškilti, Įtrauks ir Ame
riką ir Europą iš pat pirmos 
dienos. Bet ir trečiajame 
kare sprendžiamas frontas 
bus Europoj.

Kaip laisvosios Europos 
tautos tam karui ruošiasi? 
H. Hoover sako, kad jos 
nesupranta pavojaus, netu
ri pasiryžimo, nemobilizuo
ja savo jėgų, yra nevienin
gos ir, jei karas kiltų, jos 
galėtų patekti priešui Į ran
kas. Amerika gali duoti 
Europos tautoms pagalbą, 
bet pirmoji sąlyga fokiai

Kadangi kinų komunis
tai nedalyvauja Jungtinių 
Tautų organizacijoj, tai vi
si tos organizacijos tarimai 
ir siūlymai yra nelegališki. 
Nelegališkas yra ir tas pa
siūlymas daryti paliaubas, 
nes patys kiniečiai komu
nistai jo nepasirašė. . . .

Kadangi Amerika dar 
neištraukė savo kariuome
nės iš Korėjos, tai kinų ko
munistai mano, jog Ameri
ka nenori taikos ir tik nori 
Įvilioti kiniečius Į sląstus.

Kinai atmeta paliaubų 
siūlymą ir kartu reikalauja, 
kad Amerika jiems atiduo
tų Formozą, ištrauktų savo 
kariuomenę iš Korėjos, o 
toms valstybėms, kurių pa
siūlymu JT priėmė nutari
mą dėl paliaubų, kinų ko
munistai pataria išsivaduo
ti iš Amerikos jungo.

Visa ta kinų komunistų 
diplomatinė košeliena reiš
kia vieną dalyką—karą. 
Paragavę pergalės Korėjoj 
kinų komunistai mano, kad 
jie dabar gali diktuoti savo 
sąlygas ir Į jokias derybas 
nenori eiti.

—J. D.
Praplės Prezidento Galią

Kongresas svarsto pra
plėsti prezidento galią “pa
vojaus padėčiai” esant, kad 
jis galėtų kurti naujas, mo
bilizacijai pravesti reikalin
gas valdžios Įstaigas ir keis
ti kontraktus.

Pakalbinkime kaimynus ir
draugu* užsisakyti “Kelei* 
▼j”. Kaina metams $3.
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Pažvelgus Atgal ir Priekin lia tos statybos ir šalia to
o . x . meno nebuvo vykdomas: so-Seniems metams baigiau- ciaHs teisingumas ir kai ne_ 

vl.t-1 nau]!e^ p‘įsidedant, buyo ugdomas tarptautinis 
priekin168 1 1 at^a 11 sugyvenimas ir krikščioniš-

Chic-aga—pasaulio lietu
vių sostinė—turėtų duoti

kas santykiavimas katali
kiškų tautų tarpe, tai šauni 
statyba ir žavėjantis menas

toną ii krypti kitur gyve-ipomos katalikybei nė kiek 
nanuems lietuviams Ch>- n£pasįtarnavo 
cagos lietuviai pnvalėtų bu- Artimiausioj ateity di- 

i pavyz ziu \L-ose lautis- džiausiąs Chicagos lietuviu
°S./eA os Ą1 taip Įai-jje darbas bus tai Vasa-

vra. Tam tikru atveju taip. ,.io gešioIiktosios min6ji.
. kame Chicagos lietuviai |mag. Liberališkoji visuo- 
aym.aus.ai pasirodė ir pia-|men6 praeityje ta proga ge. 
lenke tusų kolonijų lietu- lai pasirodydavo. Sįemet,l 
vius? Pasvarstę vienus ir be abejonės, dar geriau pa-1
lūs įeagos lietuvių vei-sjrodys_ Tos dienos minė-, 
į mus visi tuiesime pnpa- jįmas tai .autinė manifestą-1

zmti, kad pats didžiausias cija Ta ;
darbas tai pamatų padėji- rodydavo musų naujaku- 
mas naujiems gv. kazim.e- ,.iai Kada j ju dauguma1 
ro Akademijos nimams.;jau suspėjo į jsikul.ti ir‘.
Juk tai pastatas,. kurs atsi- j muSy veikimą labiau įsi- 
eis apie pustrečio miliono,-ungti< tai Vasario Sešiolik.
( o enų. (tosios proga jie ne tik pa-

Antras praėjusių metų tys j pasirodys> 0 ir M.
■tižiausias Chicagos lietu- nesniuosics pajudins prie 

vių darbas tai marijonų va-!gcr0 pasirodymo. 
jus naujam centiui pasta-j Vasario Šešioliktos minė-

SEOULO MIESTAS RUOŠI ASl GINUS NUO PRIEŠO

Kftrejos sostinė Seoulas gyvena nejaukias, bet kartu ir didvyriškas dienas. Korėjos 
ir Amerikos kariai susitelkė tą miestą ginti. Vėzdelio viršuje matyti su muzika žy
giuojantieji miesto gynėjai, o apačioje matosi, uip civiliai gyventojai kraustosi iš 
miesto. Miestas bus ginamas, bet kad mažiau civiliu žmonių žūtų. jie išgabenamu

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Nashua, N.H., Naujienos
I _____________

‘Ju» ir Mes’ Muša Kolonijoj duoti darbo žmonėms dva-
| Lietuvių dramaturgas p.^iškų vertybių ir dar žymiai
Vaičiūnas' scenos veikale <•=“>«■?», .įdomios paskaitos,
“Naujieji žmonės” savo “gamzuot. minėjimai ir ki
kliku sprendė atsiradusi H*.- tal « ne, va.‘ Aau neb^’ 
taip senu pažiūrų ir atgi- ,sla‘k? st??"asl, 
musios Lietuvos žmonių ne- z.uo?ai l>etuv,sko atgaivinto
sutepimą. Tame veikale dar^ 8l.oP,“tl- I5rm,as,.Cia 
pavaizduota kova baigiasi P^tzymejo kun. P. J. Vat- 
visišku atgimusios valstybės ?hunaa' „Tal hetuvių kilmes
nauju žmonių laimėjimu. kun‘?“ s,uo metu lakarau-
Nemažai panašaus vienu ir Ja »■"« P"?l»Wę. Bet lie- 
kitų nesupratimo arba kur- tau''1V. parapija ^tp paža
dino nesugyventi randama dėtoji žeme neduoda jam 
šiuo metu lietuviu kolonija- 'amybes. Vyskupija jam 
se tarp nauju ir senu atei-,Pavedus? ‘sda.v,netl darbo

’vin Ir čia naujiesiems ir aPslgyvemmo sutartis , vių. Ir čia naujie.iems vardu. Tačiau ka-
'zrnontms nenorima pripa-j, x >-• , j ............ , 1 , da pastebėjo, kad naujiejijzinti jokios pagaroos, nors, H J J J
Įkartais ji yra pagristai pel ateiviai Į vietos lietuvišką
i , -i- 1 • * 1 • gyvenimą įneša savistovu-’nyta. Ypatingai tuo pasį- , . .z - i v... mo ir nepriklausomai dau-zvnu kai kur lietuviškų pa-i . * .giau nuveikia negu 10 pa

rapijinių organizacijų, tuo
met jis pasiskubino nu

tyli.
Kariniai prisirengimai Šv.į 

Kazimiero Akademijos rū
mų statybos nesutrukdys, 
nes visi reikmenys buvo už
sakyti

įjimo renginiu užsiima Chi
cagos Lietuvių Taryba. Jos 
rūpesčiu yra numatytas at
einančią vasarą piknikas. 
Bet su pikniku būna visaip

HAMILTON, ONT.

sakyti ir jau gaminami ;jr praėjusią vasarą Taryba 
pnes karinių suvaržymų ė pikniką. bet dįl di. 
Įvedimą. Kitaip gali buti;debo Įįe,aa< piknikas nega- 
su marijonų centro staty- jIgjo kti Todfl visi tau. 
r’a- nes tai statybai pama- tiečiaĮ g anksto Nauia Me 
tai dar nepadėti.

Dabar prisiminkime mil
žiniškas sumas, kurios atsi
eina užlaikyti parapijas. O 
kur aukos ir tie darbai, už 
kuriuos Kristus savo pa
moksle apie paskutinįjį tei
smą žadėjo “i dešinę pa- 
šutyti”? Kur ;artimo mei- ka':p
lės darbai? Kur baznyti-i _ .__
nių mūrų statytojų darbai, Ateinantį pavasarį Chi- 
ir aukos, kurios dangaus,cagOj bus renkamas majo-

tų proga padalykime nesu
laužomą rezoliuciją kuo ge
riausiai pasirodyti Vasario 
šešioliktosios proga.

Retai kada Chicagoj pa
sitaiko toks šaltas žiemos 
oras su tveriančiu sniegu,

' socialdemokratų sisirinki- Valys Sobutas, Aleksas Suber- 
i mas Hamiltone. Js paro- tas- Bronius Taparauskas, Hen- 
dė, kad naujai atvkusieji rikas • Varaneckas ir Albinas 

jis tremties ir seniei lietu- žlurinskas-
kanadiečiai Grjodžio 23 d. laivu “Gen-

, , . ... erai Blatchford“ i New Yorką
darbo žmonių gražesni 11 atvyki 28 lietuviu šeimos, 
teisingesni rytojų. i Atvyksta:

Kiek teko girdėti, sočiai- Pranas Apulskižt Jt~g Auk

Lietuviai Socialistai 
Pradėjo Veiklą

Lapkričio 19 d. Steel-1 viai Kanaaieciai suprato 
workers unijos salėje įvyko bendr3 reikalą kovoti už 
viešas hamiltoniečių lietu
vių socialdemokratų susi
rinkimas. šiame socialde- ____ _______ _ _______
mrokratų susirinkime daly- demokratų. organizacijos štakalnis, Elzė Austynas. Ieva 
vavo apie 80 žmonių, jų
tarpe prijaučiantieji ir Ka
nados CCF atstovai.

knygose įrašomos kredito 
.9 įas ir keletas kitų pareigū

nų. Nei viena partija savopusėje'.' Kur darbai gelbė
ti tremtyje likusius tautie- ^ndidatų "da? ‘nepaskelbė, 
čius? Kur aukos Lietuvai Yfa užsimenamat kad re. 
laisvinti iš baisiausios ver- publikonu kandidatu į ma
gijos? Aukų ir darbų tiems • ru? gal- buti paskirt^s j0- 
reikalams visai maža. nas Brenza> kurs praėjusį

Esame nemažai girdėję j rU(jenj buvo išrinktas į 
apie daugiavaikes šeimy- CooR ‘County iždininkus, 
nas, vargstančias tremtyje.

lietuviškų pa 
lapijų galvos. Jie negali 
suprasti šių laikų imigran
tų ir bet kokį jų naujoviš
kumą laiko nepriimtinu ir 
ardančiu parapijos, kartais 
jau perdaug sukalkėjusi, 
gyvenimą.

Ir Nashua’je atsiradimas 
naujų ateivių į lietuvių ko
lonijos gyvenimą įnešė nau
jo judrumo ir pragiedrėji
mo. Paminėjimai brangių 
lietuviams sukakčių, pra
mogų suruošimai, koncertai 
su skambia lietuviška dai
na, čia gyvai paįvairina lie
tuvių subuvimus. Tokią 
permainą vaizdžiai jaučia 
ir ankstesnioji karta. I pa
rengimus, koncertus noriai 
atsilanko ir domisi atnešto
mis naujenybėmis. Ir visai 
natūralu, kad ne vienam iš 
jų brangu pamatyti ir iš
girsti menininkus, paskaiti
ninkus tos šalies, su kuria 
jie yra atsiskyrę prieš 40 
ar daugiau metų. Jau da
bar galima tvirtinti, kad 
įsikūrimas naujų ateivių 
davė vietos kolonijai teigia
mu rezultatų. Jaučiama

vadovybė ir toliau ’.umato Bukšnys, Elena Chomskčs, Au 
rengti panašius sudrinki- gustas Dačkus, Rožė Daukša, 
mus Hamiltone. Ateičiai Antanas Garliauskas. Antanas 

O , . . . ■ numatyta rengti pa.-kaitas, Koncevičius, Feliksas Kapočius,
,-int'3^1^115111 PanktY sus?'|minėjimus ir referatirio po- Gediminas Kazėnas. Aleksand- 
i™kl™e bu'° '"etos lietuvių budžio diskusinius susirin-ras Krinkkas, Leopoldas 
socialdemokiatų deklaraci- kjmus Krumplis, Alfonsas Lukas. Vla-
ja, kurią skaitė Vladas Pa- T • . • ,• , das Markauskas. Stasys Rau-
navas. Savo deklaraciioi • . , , , doms. Jaroslavas Rumencevas,
socialdemokratai aiškiai Vi.ų ^-.'“M^^'atų orga- |linzas Strmuk;nis, Stanislava 
pasisakė esą tęsėjais tu kil- nlzaclJa’ ,‘r ‘ol,au s.ekm,n'- Saveikis. Juozas Stankevifius, 
nių lietuviškos socialdemo- ^ai..^en^* pnmyn, tir. ne- Vytautas šuopys. Jonas šulins- 
tijos tradicijų, kurios „ks.!t>,viž!joje visuomenėje tiek kas. justinas Om
tanėioje kotije dėl Lietu- uz .f0, kras,°' daiS0 Baikšty,ė. Apolonija Trintai- naują d asm, ku,. .s p a

, . - • , žmonių reikalus vietos so- te. Bromus Urbonavičius, Ba- viau *.psupa l. jutima nevos laisves ir nepriklauso- cialist* par;ijoj (CCF> Įys Vai|(mis ir A|binas v>|ins. .... . ,ol„
kas.mybės suvaidino patį svar 

biausį vaidmenį ir atvedė 
prie Vasario 16-sios akto.'
Tos svarbios ir Įdomios da- NAUJI L1ETUV11 
klaracijos minčių neįmano

Jcnas Lankelis.

Gruodžio 27 d. laivu “Gen
eral Lar.gfitt” i New Orleans 
atvyksta 15 lietuvių šeimų. At-

Toms šeimynoms ir liku- Jėzuitas savo pamoksle
siems tremtiniams be pa- Q ^4 kalbėjo apie tai,
šalpos ir saviškių ir be ry
šių su saviškiais gresia pra
žuvimas. Bet bažnytinių 
rūmų statytojams tas, ma
tyt, ne galvoj.

Tai, Chicagos lietuvių 
darbuotės kryptis. Pasikei
timo negalima laukti. Juk! 
Romos katalikų vadai nuo 
pat iš katakombų išlindimo

per “Margučio” radio gruo- 
kaip Lietuva buvo kryžiais 
nustatyta, bet neužsiminė, 
kad dabar reikia dirbti ir 
aukas dėti jai išlaisvinti iš 
didžiausių nevidonų nagų.

Laisvamanis.

DĖMESIO!

ma suglausti. Tenka pažy
mėti tik, kad hamiltoniečiai 
lietuviai socialdemokratai, 
deklaruodamiesi parodo sa
vo tikruosius siekimus be 
jokių užkulisių, kaip tą da
ro kitų įsitikinimų lietuviai 
besidangstydami įvairiomis

. TRANSPORTAI y
--------- Julius Balčeraitis, Vytautas

Gruodžio 19 d. laivu “Gen- Daufinas, Emilija Dibonas,
erai Sturgis” Į New Yorką t- Konstancija Hubė, Mečislovas 
vyko 31 lietuvių šeima. At-Į Kavolius, Stasys Kazlauskas, 
vyko: Povilas Keburis. Vytautas

Bronius Andrijauskas, Mag- bregždvs. Ona Kusminskienė, 
dalena Baltrušaitė, Anastazi a Martynas Matuza. Martynas 

. ... , Barauskienė, Greta Bluschies.į^a^'s* Stefanija Narbutas. Po-
graziomis vienybes iškabo-1įElena FtorianOwicz, Ona Gab- vi!as Taluntis, Rūta Tauras ir

. , Pbiladelphijoj gyvenantieji
turi pramuštą galvą visoke- Ketuviai ev. liuteronai renkasi 
riopai bažnytinei statybai ir pamaldoms ir bendroms suec- 
bažnytiniam menui. Visa goms kiekvieną sekmadieni 10 
Europa nuo senai tokiu me- vai. St. Paul’s Lutheran Churc’n. 
nu ir tokia statyba gėrisi American ir Brown Streets. 
ir didžiuojasi. Bet kai ša- (3)

mis.
Šiame susirinkime kalbė

jo žymus CCF pareigūnai, 
kaip & Lavvrence, P. Ellis 
ir M. Mongomery. Iš lietu
vių pusės sveikino drg. A. 
Frer.zelis Toronto socialde
mokratų vardu ir V. Žemec- 
kis—prof. J. Kaminsko var-

įševičius, Pranas Jonelis. Jadvy- Juozas Strazdas.
ga Jurkauskas, Jonas Juzai i.' -------------------------------
Andrius Kresnevičius. On;i pAIEŠKOMI ASMENYS
Kurtmaitytė, Ona Laurinčik e-Į _______
nė, Antanas Lucauskas, Vik’n-!

LAIKAS UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapiu kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau atspausdintas. Laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuie yra daug 
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė dU^3 su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

“KELEIVIS”
63t Eaat Bro«lway South Boston 27, Mass.

M

vr 1. , .. . I Antanas ir Juozapas Kava-ras Morkūnas, Anike Onsk; - , ztt , . u i ••tvtė Adolfas Paisvs K a t ,iaUskas (bawalewsky), kilę is
p 1-r P ’ ri^091'1' Baisogalos, gyvena Chicagoje
Paliliunas, Benediktas Pliuške- , v--
vičius. Eleonora Rastenis. Mag ,aF X * Kavarskas kilęs ii

__ r-------------------------- datena sakočiutė, Juozas San Adasis Kavarskas, kil^ ų
do lietuvių socialdemokratų lėnas. Olga Sitikas, Broniu* Zube ’Ų - km” ^ S;’

Stukas, Stanislava TatariuZJ knier^.aPskr ’ 1940 meta,s
Marija Tomkevičius. Aleksand ^xen° .
ras Vetlovas, Viktoras Vizzir- , .. « . z- u
da. Antanas Zaranka ir JnX An,a0,>' v T "ZaaCiurinakaa. vaį7 Kretinga, apekr.

Gyveno Chicagoje.

organizacijos vardu.
Dr. P. Ancevičius rekla

mavo V. Krėvės “Dangaus 
ir Žemės Sūnus’’ knygą, ku
rią užsisakė 35 žmonės.

Ta proga buvo gautos 
kelios įdomios savo turiniu 
filmos iš Švedijos ir Naujo
sios Zelandijos gyvenimo. 
Filmose ryškėjo darbo žmo
nių atsiekti laimėjimai ko- 
operatyvų, namų statybos ir 
socialiniai aprūpintam vai
kų klestėjime. Filmos vi- 

malonaus

Gruodžio 20 d. laivu “Gen Vytautas Senauskas. 1949

I siems suteikė 
(įspūdžio.
i

traukti lietuviams garantijų 
išdavinėjimą. Vadinasi, čia 
lietuvių tremtinių daugiau 
nereikalinga.

Taip pat prieš gyvenan
čius čia naujakurius sklei
džiami gandai. Senieji pa
rapijiečiai kunigų . atkalbi- 
nėjami nuo lankymosi pa
rengimuose ar paminėji
muose, kuriuose dalyvauja 
naujakuriai. Kam, girdi, 
reikalingi dainininkai, jų 
koncertai ir kitos kultūrinės 
pramogos. Mes gyvenome 
be jų iki šiol, išsiversime ir 
dabar.

Apskritai, siekiama įti
kinti senuosius lietuvius at
eivius, kad jie nebendrautų 
su naujais. Tokie dvasiš
kių užsimojimai kai ku
riems parapijiečiams tiek 
įkaitino kraują, kad šie mė
gina naujakurių adresu da
ryti ir savų sprendimų. Vie
nas toks atvykusiams iš 
tremties artimam giminai
čiui įsakė visiškai nutrauk
ti bendravimą su jam ne-
patinkamos srovės naujais

tuvišką jaunimą, taip patlateiXiais’ arba JJs P^tarąjį 
ir senuosius. Naujų ateivių J^ras^no Pac^ti į tokią ^mtą 
užsimojimai ir pastangos
sklinda su pasisekimu. Jie
siekia tvirtai ir toliau vie 
tos lietuvių kolonijos žmo
nėms duoti daugiau kultū
ringų pramogų. Tiems žmo
nėms, kurie sunkiu darbu 
sugebėjo prasigyventi, susi
dėti tiek turto, kad šian
dien jau gali ramiau atsi
kvėpti ir skirti laiko kultū
ros bei dvasios reikalams.

Tačiau taip gražiai besi
plečiant dalykams pasiprie
šinimas staiga atsirado iš f 
vietos airių parapijoje1 
esančio vikaro ir vietos lie
tuvių parapijos, klebono. 
Airių parapijos kunigo gal
voje nebesutelpa, kad be 
kunigo dar kitas kas galėtų 
vadovauti viešame gyveni
me. Gal taip buvo čia iki 
šiol. Bet kada kunigai pa
stebėjo, kad pasauliečiai 
šviesuoliai taip pat

erai BaHou” į New Yorką alvv metai, atykę, į JAV. gyveno
ko 20 lietuvių šeimų. Atvvko-l"heat **• ° ’ a.

Vladas Augulis.' Antenoj leškomiej'asmenys arta «I»e 
juos žinių turintieji prašomi at-Bruveris, Kazys Cirtautas, Sta-

nislaw Jurgiekewicz, Uršulė 
Kalinauskas, Mikas Kleinas. 
Jadvyga Kudokienė. Martynas 
Lemkis, Mykolas Papirtis, Jus
tas Pikunas, Liudas Ramanaus

. siliepti j:
( ONSULATE OF UTHUANIA 

-0 North leaSalle Street 
Chicago 2, III.

kas. Valerijonas Ruokis, sta- Pakalbinkite kaimynus ir 
nis k) vas šarauskas. Klemensas draugus užsisakyti “Kalei* 

Tai buvo pirmas lietuvių Silkaitis, Pranas Sinkevičius, vj.” Kaina metama $3. L

iš kurios niekados nesugrįš! 
Tai tokio ir panašaus juoko 
susilaukia kunigai savo 
“pamokymais.” Gražus su
gyvenimas ir toliau nuodi
jamas. Neapykanta kurs
toma. Ir kam to reikia?

J. S-sa.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šį A. I^alio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, įrištas $14. 

Gaunamas pas:

DR. D. PILKA 
546 East Broadaray 
So. Boston 27. Mass.

Biznieriams geriausia rie- 
gali ta pasiskelbti “Keleivyje.”

SOUTHERN CROSS HOTEL
PAl'I. USANIS, Savininkas

Atvykę į Miami, Florida, paskambinkite, o mes tuojau 
nusiųsime automobilį ir jus parvešime.

Jus busite patenkinti, apsistoję šiame didžiuliame, 
švariame ir gražiai įrengtame savo tautiečio viešbutyje. 

Kainos prieinamos.

642 N. W. 3rd Street Miami 36, Florida
Telefonas: 82-9500 

Nemokama vieta automobiliams

"i
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Maikio su Tėvu

—Maike, ar čia tu?
—Ar tėvas manęs jau ne

pažįsti?
—Aš pereitą naktį ne

miegojau, tai akys nepri- 
mato.

—O kodėl tėvas nemie
li?

kad ta bomba paleidžianti 
kažin kokią pavietrę, ką 
pridaro labai daug demičių. 
Kas tai galėtų būt do kva- 
raba, vaike? Ar tai kokia 
kolera, ar kas?

—Tėvas, matyt, girdėjai
gojai

—Meldžiausi, vaike. Za-

AL1ANTŲ POLICIJA VIENOJEPlaninga Vei
Washingtonas paskelbė lių vertės 

Sovietų Rusijos “ūkio pla- kitokių 
ną” 1941 metams. “Ukio 000,000 
planas'’ yra apskaičiavimas, į Daugia 

J kiek kokių ūkiškų gerybių sijos ve 
,bus pagaminta metų bėgy-;kų ukyj
je. Skaičiai apie Rusijos NKVD dalbų stovyklos tu-;^*NKVį turfc 
gamybos dydi yra didele rejo duoti bolševikų val- 
paslaptis. Bolševikai skel- džiai 34130.000 kubinių 
bia savo metinius ir penk- metrų medžio! Rusijoj tais 
mečių planus, bet viską tuo
se planuose apskaičiuoja 
tik nuošimčiais, o pačių 
skaičių nepaduoda. Todėl 
paskaičius rusų ukio planą, 
kaip jis yra skelbiamas, nė 
vienas žmogus negali pasa
kyti, kiek Rusijoj pagami
nama plieno, kiek iškerta
ma girių, kiek pastatoma 
gelžkelių, namų. laivų, kiek 
padirbama traktorių, ukio šokių b 
mašinų ir kitokių dalykų, rublių.
Bet "ukio planas,“ kurį Ru- gaminia 
sijos ukio planuotojai suda- menų 
ro ir kurio visos įmonės kokias 
stengiasi laikytis, negali darni 
būti “nuošimtinis,“ jis pa- tuvėse. 
duoda skaičius, kiek kokių j Svai 
gerybių reikia pagaminti.. bas už 
Tokį tikrą planą, su skai- 1941 m, 
čiais ir tikrais daviniais kų vad J apskaičiavimą, Ru- 
Washingtonas dabar ir pa-'sijos vigai turėjo iškasti 
skelbė. 15,325.0®' metrinių tonų ak-

Rusijos ukio plane yra meniniu anglių, arba 5 nuo- 
paduoti skaičiai, kiek ko- šimčiuslvisų Rusijoj iškasa- 
kių gerybių turi pagaminti mų akmeninių anglių. Ang- 
NKVD (politinės polcijos) lių kasyklos, kuriose cfirba 
ūkiškos įstaigos, arba kon-'vergai pluši jo j yra Chaba- 
centracijos stovyklos, kur rovsko j teritorijoj, ten ver- 
I rie vartos darbuose dirba gai iš 
politiniai "prasikaltėliai“' ir 625;

Pirmą kartą Hų;

nės 1941 metais pagamino' 
40,000 fotografijos para- 

— . . tų ir 935,000 ketvirtainių'
ktam už™ 675^ metrų fot*«rafijos P<>Pierio-’; 
katu uz 2,67o,-( NKVD žinioje esamose
. D i įmonėse, pagal 1941 metųpai gerybių Ru- ukio , buvo žiek tie£, 

pagamina mis- ir laisvai darbi.'
1941 metais *ninku. Planas numatė,

te

,o numatyta is- 
žių 290,640,000 
etrų. Vergai, 

kaip matome, iškerta apie 
14 nuošimčių viso medžio.

lžkelių pabėgius. 
1941 metais pa- 
20 nuošimčių vi- 
. arba 10,500,000 

Baldų gamyboje 
bas pagamino vi- 
ų už 189,000,000 
aidai, kaip ir kiti 
ia Įvertinami did- 
omis, o ne tomis, 
onės moka pirk- 

dus Rusijos krau

vietą vergų dai- 
ir anglių kasime, 

ais. pagal bolševi-

metais b 
kirsti mi 
kubinių

Jei imti 
tai ve 
dirbo vi 
sų pal 
štukių. 
vergų

16,820 laisvų darbininkų 
savo znonėms, o kelių ir 
gelžkelių statyboje NKVD 
samdė 60,680 laisvų darbi
ninkų. Virš pusės laisvųjų 
darbininkų buvo techniškas 
personalas, inžinieriai, mei
steriai ir įvairus specialis
tai, kurių NKVD nestikėjo 
sugaudyti savo vergų me
džioklėje ir neturėjo sto
vyklose.

Taip atrodo vergų darbas 
Rusijoj, pagal pačių bolše
vikų vadų paduodamas 
skaitlines. Vergu skaičiaus 
ukio planas nepaduoda, ten 
tik minimos stovyklos ir

Bolševikai Austrijoj Rele neramumus ir bandė pagrobti 
valdžią. Vaizdelyje matyti aliantu karo policijos vežimas 
patruliuojantis Vienos gatves laike neramumu. Bolše
vikų pučas Austrijoj susmuko.

Pastabėles

apie spindulius, kuriais to- _
, . .. , . , „ k?os bombos sprogimas pn-; kriminalistai............,____ z
u utį jonas sakė, kad atomu pikio vandenį, namus ir ki*. laisvasis pasaulis sužino iš n jos 
bomba gali nukristi, tai tokius daiktus. Tie spindu- pačių Maskvos diktatorių jo išk 
smertis bus raidavei. Sako, liai iš tikro yra labai ža- nanmštn dokumento. kain u„ - p 

lingi.
—O ar pabėgti nuo jų 

negalima?

nespėsi nei gudbai sau pa
sakyti.

-.Jeigu tokia bomba nu
kristų, tėve, tai maldos ne- —Paprastai žmonės ne
apsaugotų.

—Nu, tai kas tada dary
ti?

—Keliais žodžiais išaiš
kinti to negalima, tėve. Val
džia yra išleidusi tam tikrą 
knygelę, su paveikslėliais,
1 ur parodoma, kas reikia 
taryti tokiai bombai spro
gus. Toji knygelė dabar 
yra siuntinėjama į visus na
mus. Reikia ją perskaityti 
1 elis kartus ir viską atsi
minti.

—Ar ji lietuviškai para
dyta?

—Ne. tėve, ji parašyta 
angliškai.

—Bet aš, Maike. ant an- 
relsko druko nelabai gra- 
motnas.

—Aš girdėjau, tėve, kad 
“Keleivis“ ketina tą knyge
lę perspausdinti lietuvių 
kalba.

—Vistiek, Maike, šitokie 
išmistai negeri.

—Kokie “išmistai“? 
bombos?

—Ne bombos, ale
knygos. Ką tik nori žmo
gus sužinot, tai vis žiūrėk 
į knygą arba į laikraštį!
Argi jau geresnio spasabo 
nėra?

—Kol kas, tėve, geresnio 
L’ do dar niekas neišrado.
»š knygų galima sužinot vfs- 
1 a. kas tik mokslui yra ži- 
roma.

—Na, jeigu tu taip daug 
finai, tai* pasakyk, ar tie 
atomai užmuša žmogų ant
imerties, kaip zakristijonas Prezidentas Trumanas 
man bajino, ar tik sukolie- gruodžio 21 d. nepasiuntė 
či ja? j sveikinimo Stalinui jo gim-

—Gali būt visaip, tėve. Padienio proga, kaip tai da- 
Kai amerikiečiai numetė rydavo seniau. Visoj Rusi- 
pirmutinę atominę bombą j°J Stalino gimtadienis bu- 
į Hirosimos miestą Japoni- vo minimas labai iškilmin- 
jo.;, tai iš 343,000 to mies- £ab
to gyventojų 78,150 žmo- '
nių žuvo, o apdegintų ir ki- Laikas užsisakyti “Kelel
iai p sužeistų buvo dar dau- vio** kalendorių 1951 Die
giau. tams. Daug informacijų ir

—AĮ. girdėjau, Maike, skaitymų. Kaina 50 centų.

Al

ios

žino kur bėgti, nes tie spin 
dūliai nematomi. Juos ga
lima patirti tiktai tam tik
rais prietaisais.

—Na, o kaip tu rokuoji, 
Maike, ar išgėrus gerą por
ciją snapso nebūtų galima 
nuo jų apsisaugoti?

—Ne, tėve.
—Sakai, nei maldos nie

ko nemačja, nei šnapsas? 
Nėra jokio ratunko?

—Ne.
—Ar tu nemeluoji?
—Kodėl tėvas manai, 

kad aš galėčiau meluoti? 
Kokiam tikslui?

—Maike, aš tavo tikslų 
nežinau, ale aš girdėjau, 
kad Trumanas liepė visai 
Amerikai melsis. Na, jei- 
u iš poterių nebūtų jokio 

pažitko, tai kam gi prezi
dentas lieptų poteriauti?

—Bet tuo pačiu taiku, 
tėve, prezidentas reikalau
ja bilionų dolerių ginklams 
ir kitokiai apsaugai nuo ga
limo užpuolimo. Taigi pa
galvok, tėve, ar jis norėtų 
eikvoti tokias milžiniškas 
pinigų sumas ginklams, jei
gu jis tikėtų, kad Ameriką 
galima apsaugoti poteriais?

—Maikę, tu čia apsukai 
man galvą. Kibą eik tu 
nuo manęs šalin, o aš pa- 
mislysiu vienas pats.

—Iki pasimatymo, tėve!

Užmiršo Stalino Gimtadienį

paruošto dokumento, kaip Hų; 
bolševikų režimas pavertė syki 
vergiją į savojo “socializ-1 tį i 
mo“ dali ir kiek ūkiškų ge-Jta pi 
rybių jis iščiulpia iš vergų mos 
darbo prievartos darbų sto
vyklose. Pagal Maskvos 
diktatorių apskaičiavimus, 
vergai 1941 metais turėjo 
pagaminti tokias gerybes:

Statybos srityje NKVD 
koncentracijos stovyklos tu
rėjo pastatyti namų, gelž
kelių ir kelių už 6,810.000,- 
000 rublių. Iš viso statybos 
darbai Rusijoj 1941 me
tams buvo apskaičiuojami 
37 su puse bilionų rublių 
vertės ir vergai atlieka veik 
penktąją dalį visos staty
bos! Kiekvienas penktasis 
namas, kuris Rusijoj buvo 
statomas 1941 metais, buvo 
statomas vergų rankomis. 
NKVD statybos skyrius yra 
pati didžiausia “socialisti
nės” Rusijos įstaiga, ji, 
kaip jau sakyta, pastato na
mų, kelių ir gelžkelių veik

-ė 1941 metais 3,- 
metir.ių tonų ang- 

asnojarsko teritori- 
syklose vergai turė
ti 250,000 tonų ang- 
riatų Mongolijos ka

vernai turėjo iškas
om» tonų anglių: Či- 
.inciioj vergų dirba- 
asyklos davė 1,000,-

000 (fonų anglių ir Komi 
respublikos kasyklose ver
gai ttnėio iškasti 300.000 
tonų anglių. Visos čia pa
minėtos kasyklos yra toli
mose tolvbėse, Tolimuose 
Rytuose, rytiniame Sibire ir 
šaltose Rusijos šiaurės sri
tyse.

Aliejaus kasyklose Rusi
joj irgi dirbama vergu. Pa

t > > > » .« 4 JE l J* t.

juokai per Ašaras "Laisvė* praneša, kad si-
Lietuvoj Zarasų rajone 'ikatiniM plytų plytinė Siau- 

kiek jos turi pagaminti ver-“Garbingo Darbo“ kolcho- lu“'e pusantio aito pa'e- 
tybių zas pastatė plytinę, kuri ga- e savo gamybų o spartuo-

J Rusijos ukio plano vyk- mins 24 tūkstančius plytų '‘V išradingumas < are au- 
dymą NKVD stovykline per metus. Taip praneša kalf> 40. tūkstančių
1941 metais buvo įtraukta “Vilnis.” ™bh« ekonomijos,
prievarta ir kelios dešimtys
tūkstančių lietuvių, kurie
buvo sugaudyti 1941 me- — ....... .........v................ .......
tais birželio viduryje ir iš- kompartijos atstovo ir ke- ”1; ..
vežti i įvairias prievartos tūrių milicininkų, suplakė . , j&ve. 
darbu stovyklas. iš molio minėtą plytinę per?1’ kaa \lska& kaf isdnika-

Toks yra Rusijos bolševi-vieną dieną ir dvi naktis.?°įa. P°Ple,y Jla sxe.ntai2^1' 
kų “socializmas“ kaip jį į “Vilnis” pasišovė nusiųsti s-vbf’ nors tal buta 11 ™le* 
parodo pačios Rusijos ukio , tai plytinei savo makutatu- sos laPai- 
planas 1941 metams. Toks'rą, tokiu budu plytinė bus 
tas “socializmas“ ir dabar, aprūpinta kuru visam 1951 
tebėra. Bolševikai čia Ame-'metų sezonui ir nereikės

Iš kitų šaltinių tuo reika- . ^aiP ^a&. galėjo atsitikti, 
lu praneša: trys to kolcho- ??s P -tin^ gamy^a ne- 
zo darbininkai, prižiūrimi virsiJa tūkstančių rub-

Vilnieti*.

APLEIDO PARAZITAIS
Mažytė Albanija yra vi

siškoj Rusijos kontrolėje.
rikoje, kurie kalba apie Į vežti iš miško malkų, ku- 
“socializmą” Rusijoj, ture- rios atliks broliškai respub-
tų visada atsiminti, kadllikai. Už tokį patriotizmą;Joje yra tik 1 mlilionas 200 
Rusijos “planingas ūkis” ir Pruseika tikisi gauti bleki-|tūkstančių gyventojų, bet 
vergiją suplanavo. nę raudoną žvaigždę.

Maikio ir Tėvo Kraičiui

Maikio ir Tėvo iždas gavo iš 
“Keleivio’’ skatytojų paramos 
jvairausiems reikalams ir ne
paprastai daug sveikinimu 
šventėms. Paramą ir linkėji
mus atsiuntė:

p0 $2—Mrs.J. Baličas iš 
Chicago. 111.. ir J. Gudinąs iš 
Brooklyn. N. Y.

Po $1.50—B. Mart inkus iš 
Waltham. Mass.. J. Liutkevich
:š Fisher Home. Altą.. J. Prons-

gal ukio planą, vergai turė-jkus iš Philadelphia. Pa., ir A.
jo iškasti Rusijoj 250,000 Matulis iš Torrington, Conn.
tonų aliejaus. Vergų dir-' Po SI—P. Grinius iš Balti-
bamo- aliejaus kasyklos^moje. Md.. A. Blekertis iš Port
Rusijoj via Uchtos ir IžmosCarborne’ Ont- Ch. Chick iš
upių srityje tolimoje šiaurė- 5*“°"- *• t"""1 -
•5 - Paterson. N. J- J. Dugan iš6 PfCO1OS' . , , Euclid. Ohr.o, P. Leimonas iš

Ukio planas numatė, kad Detroit Mich st u
Rusijoj 1941 metais bus is- Minįnocket. Me.. S. Satkunas

Jungtinių Tautų statisti
kos biuras praneša, kad na
cionalinės pajamos vienai 
gyventojų galvai Sovietuo
se yra penkis kartus mažes
nės negu JAV; paskaičius 
išeitų, kad darbininko gy
venimo standartas ten yra 
bent 10 kartų žemesnis, 
kaip Amerikoj. Bet iš tik
ro nėra taip blogai—rojuje 
Maskvos statistikai tiksliai 
apskaičiavo, kad Sovietuo
se vienai dūšiai vidutiniai 
tenka:
1 batas.
1*2 poru kelnių.
2*/s kvadratinių jardų gyvena

mojo ploto.
1412 Stalino portretų.
20.830 šautuvams patronų prieš 
karo kurstytojus.

Maskva nori ši kraštą ištai= 
kyti savo visiškoje kontro
lėje dėl jo didelės- busima
me kare reikšmės, todėl 
Albanijoj rusai taiko apie 
3,000 sovietinių instrukto
rių, kurių išlaikymas nepa
prastu sunkumu gula ant 
neturtingos Albanijos gy
ventojų pečių. Kaip pra
neša spauda, soviečikai bai
gia graužti paskutinius Al
banijos želmenis. Sąran
čiai, visur lieka šarančiais.

.1 ALASKOS KARO
BAZĖS UŽTAMSINTOS

kasta 370,000 tonų chromo |£ MacGregor. Man. 
rudų ir iš to skaičiaus ver-, p. Musteikis iš New Haven.
gai turėio iškasti 150,000 Conn. atsiuntė «c Mariampolės cukraus
tonu. Po ode—Mrs. E. Ambrozaltis r .. , ....

už 7 bilionus rtiblių, o se- NKVD (dabar perkrikš- iš Brooklyn. N. Y.. V. Liubins"»kanti didžiausia statybos tyta i MYD> ūkiškos įmo-’kas iš Brooklyn. N. Y.. J. Sa- publikos iv amų n engimų 
staiga Rusijoj atlieka sta- nės -u vergais darbininkais kalauskas 

rvbos darbu tik 3,854,000,- firba ir pramonėje, bet, jį Mukas !! tvlle’ Mlch“ F’
000 rublių‘vertės. kaip sakyta, svarbiausiai >Normant ,s Detro,t

Pagal statybos darbų ru- vergai dirba įvairių žaliavų 
šis vergai Rusijoj 1941 me- gamyboj (medis, anglis,

‘Laisvė’’ praneša. kad
fab-

tais nutiesė gelžkelių už rudos). Bet ir perdirbamoj 
1,350.000,000 rublių, nu- pramonėj vergų darbas yra 
tiesė kelių 550,000,000 ru’o- gana svarbus. NKVD imo-

TARfiSI DftL MOBILIZACIJOS

lš Baltojo Namo Wa»hhigt«** išeina krašto gynimo sek 
retorius gen. G. C. Mamhall (kairėj), vidaus reikalų sek
retorius Oscar Chapman (vidury) įr iždo sekretorius John 
W. Snyder. Jie tarėsi Prezidentu dėl pagreitinimo 
krašto jėgų mobilizacijos.

Mich.. J. 
Rupšys iš La Porte. Ind., Ch. 
Sappet iš Barre. Mass. A. Ig
natavičius iš Fairfr.eld. Conn.. 
15c.

Visiems laikraščio draugams 
už paramą tariame širdingą 
ačiū ir dėkojame už malonius 
linkėjimus ir sveikinimus.

NUSCVfi ŠEŠIS 
RUSIŠKUS LĖKTUVUS

Patikrinus, pasirodo, kad 
tas fabrikas gavo iš “Glav- 
snablitpromo” 740 svarų 
geležies laužo.

Korėjos fronte praeitos 
savaitės gale astuoni Ame
rikos greiciausieji kovos

Sovietuose vaikšto daug 
anekdotų, už kuriuos ten 
žmonės baudžiami, kaip už 
valstybės išdavimą. Pavyz
džiui, Kremlių pasiekė ži
nia, kad Vengrijos archeo
logai surado senovės mumi
ją. Kremlius telegrafuoja 
Mokslų Akademijai Buda
pešte:

“Kietai reikalaujame įro
dymų, kad mumija priklau
so Čingis-Chanui. Sveiki-

Visuose Alaskos uostuose 
ir kariškose bazėse isakvta• v
padaryti užtamsinimą ir vi
sokios žinios apie kariuo
menės dalinių ir laivų ju
dėjimą draudžiama skelb
ti. Dėl kokių priežasčių 
toks įsakymas duotas, ka
riška vyriausybė neskelbia.

Kas Yra Tie 
Lietuviai Rašytojai?

Dažnai kalbame ir girdi
me apie lietuvius rašytojus 
ir lietuvių literatūrą. Žino
me daug senesnių taikų ra
šytojų. Bet apie šiandieni
nę lietuvių literatūrą ne vi
si lygiai žinome. “Kelei
vio’’ kalendorius 1951 me
tams Įdėjo platų rašytojo 
Petro Pilkos straipsnį apie 
lietuvių literatūrą ir jos kū
rėjus. Virš 60 rašytojų 
įtraukta į platų rašytojų są
rašą, paduodamos ių bio
grafinės žinios ir ką kuris 
rašytojas yra parašęs. Ver
ta susipažinti su tuo straip-

MM

lėktuvai, “Sabres, susidūrė j name su atradimu, kurs į 
su rusų gamybos greitai- aukštybes iškelia sovietų sniu.
siais lėktuvais ir šešis rusiš- moksią“Keleivio“ kalendoriuje 
I us lėktuvus numušė, o vie-| Vengrijos Mokslų Aka- >'ra daue visoki« skaitymų, 
na sugadino. Kautynes ėjo demjja nedelsiant patarimų, eilių, informaei-
tarp astuonių amenkoniskų fu a^lko; i jų. Dabar pats taikąs ka-
Pktuvų ir 25 rusų gamybos i j lendorių užsisakyti. Kaina
lėktuvų. Amerikiečiai bol-| “Mumija tikrai yra Čin-50 centų. Užsakymus ir pi- 
ševikiškus lėktuvus, kurie gis^Chano. Mes atidavėm nigus prašome siusti: 
nebuvo nušauti, nuvarė į ją ištirti saugumo orga- KELEIVIS
Mandžuriją ir ten jų nebe-nams. Po trumpo tardymo 636. East Broadvray 
sivijo. mumija prisipažino.” South Boston 27, M.—’
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Vilkutaičiu Klausiniu ri
Triukšmas, kilęs dėl peš- bet šiaip jau kun. Vilkutai- 

tynių prie šv. Jurgio bažny- " 
čios Clevelande ir dėl “Lie
tuvių Žinių” redaktoriaus
(?) S. Gabaliausko viešo 
išstojimo prieš kun. Vilku- 
taitį, baigia aprimti. Bet 
pats reikalas, dėl kurio vi
sas tas triukšmas ir vieši 
pasisakymai iškilo, tebėra 
ten pat, kur jis buvo ir ank
sčiau. Tas reikalas yra lie
tuvių kalbos dėstymas ne
va tai. lietuviškose parapiji
nėse mokyklose.

cio parapija niekuo nesiski
ria nuo kitų klebonų para
pijų. Lietuviškos kunigi
jos Amerikoje tarpe Vilku
taičiai yra taisyklė, o kuni
gai, kurie rūpinasi įskiepyti 
savo jaunuose parapijonyse 
pagarbą lietuvių kalbai, jų 
lietuviškai kilmei, yra išim
tis.

Jeigu “Lietuvių žinios” 
taip klausimą butų pasta
čiusios, joms tektų' atiduoti 
kreditą už iškėlimą svar
baus klausimo. Bet “L. Ž.”damos‘prfeš kumVhku'S.iP^“^"0 įkėlimu viešu- 

jį vadina “vienu tų, kurie
visokiausiais budais bando 
lietuvių vaikus nutautinti.” 
Įdomu tame pasakyme yra'

mon kun. Vilkutaičio ne
tinkamumo klebonauti, jo 
stačiokiškumo ir jo viešų iš
sireiškimų prieš lietuvius,

KELEIVIS, SQ. BOSTON

MARINAI TRAUKIASI APGINTAIS KELIAIS

Marinu daliniai, traukdamiesi šiaurinėj Ko rejo Hun^nam uostą, turėjo ne tik priešą 
daužyti. Ir.-t apledintaLs. vietomis užsnigtais keuis turėjo gabenti savo sužeistuosius, 
atsargas, amuniciją. Ju pasitraukimas nuo thangjin i Hungnam įeis į marinų kor
puso istoriją, kaipo vienas ryžtingiausių žygiu.

Surusinti Mažosios Lietuvos Vietovardžiai

Labai skaudžius kelius gyventojai, kurie šnekamo- 
paskutinių keliolikos metų je kalboje ar raštuose var- 

Į bėgyje turėjo praeiti didin- tojo senuosius lietuviškuo- 
gosios Lietuvos praeities ir sius pavadinimus, 
tikriausi lietuviškumo liu
dytojai Mažojoje Lietuvoje 
—lietuv i š k i e j i vietovar-J 
džiai. Dar netaip senai, L . 
pereito amžiaus pabaigoje J įU, u ” %

“vienas tų.”- Mat, tokių yra >’Pa^ prieš naujai atvy u- 
daug. Imkime Pittsburgho į lietuvius. Patį * ausi-
apielinkę, kurioje “Lietuvių Į Lietuvių Žinios ape-
Žinios” neva tai gina lietu-J0 *r J° vlsai nepaliete, 
vybę parapijose, ką ten'
matome? Ai- ten “lietuviš
kose” parapijos mokyklose 
ir aukštosios mokyklose yra 
dėstoma lietuvių kalba?
Taigi, kad ne!

Čia yra kelios parapiji
nės pradžios mokyklos ir 
dvi “high schools”; South 
Side, North Side, Esplen,
Bridgeville, Donorą, Du- 
quesne ir kitur ir nė vienoj 
iš tų mokyklų lietuvių kal
ba nėra mokoma, nors vai 
kų tėvai ne kartą yra pa
geidavę ir daugelis jų labai 
norėtų, kad vaikai butų 
mokinami ir lietuviškai.
Tiesa, organizuotų prašy
mų ir šturmavimų parapijo
nys dėl to nėra darę, nes 
kaip čia kelsi triukšmą dėl 
tokio menkniekio, kaip sa
vo gimtosios kalbos moky
mas savose, “lietuviškose”

ir net šio pradžioje, etno 
grafai jų priskaitė kelioli- 
ką tūkstančių. Galima bu
vo tvirtinti, kad beveik vi
sas rytinės Rytprūsių dalies 
žemės vardynas buvo per
dėm lietuviškas. Per išti
sus šimtus metų Prūsijos 
imperialistai neįstengė, o 
gal ir nedrįso, panaikinti 
lietuviškosios žemės vardo.

Kitaip reikalai virto, kai 
Mažojoje Lietuvoje įsiga
lėjo hitleriniai okupantai. 
Vienas pirmiausių “Fuehre

Einant Potsdamo susita
rimu, lietuviškoji Rytprūsių 
dalis buvo atiduota . Sovietų 

a i administruoti.
* į Atiduota besąlygiškai, ‘ kaip 

ir visi kiti kraštai anapus 
geležinės uždangos. Minė
tos srities rusinimą sovietai 
pradėjo deportuodami se
nuosius gyventojus,- visvien 
lietuviškos ar vokiškos kil- 

Jmės jie butų. Kiek vėliau 
sekė krašto kolonizacija 
slavišku elementu, kartu 
ir vietovardžių surusinimas. 
Surusinti visi, be jokios iš
imties, vietovardžiai, ne
skaitant ar jie lietuviškus, 
ar vokiškus vardus turėjo,

‘rr** ri visiems buvo duoti grynaiir Rytprūsių prezidento) i

mokyklose, bet daugelis tė-v

Kiti katalikiški laikraš
čiai “Vilkutaičio klausimą 
visai nutylėjo, o “Draugas” 
pasitenkino saliamonišku 
patarimu laikytis “rimties 
ir takto abidviems pu
sėms.” Autoritarinės kata
likų bažnyčios rėdoj nėra 
vietos kritikai, jei iš viršaus 
tam nėra palaiminimo 
“Lietuvių žinių” pasisaky
mas tik atrodo griežtas 
bet jis taikomas asmeniui 
o ne visai tai tvarkai, ku
rioje Vilkutaičiai bosauja 
o lietuviai parapijonys pini
gus moka. mokyklas stato 
ir tose mokyklose leidžia 
savo vaikus ištautinti ir su 
davatkinti.

Įvedimas lietuvių kalbos 
Į parapijines mokyklas 
amerikonėjimo proceso ne
sulaikys. Butų klaida ma
nyti, kad dvi valandos per

kilnesniųjų tradicijų, išmo- konišką gyvenimą o lietu-boję atsirado irgi bendruo-1 Dr. Kocho patvarkymų bu- ^siški ir dažniausiai spe- 
cialiai bolševikiški vardai. 
Šia proga mes patiekiame 
musų skaitytojams keletą

no

mus, daugiau pasitikinčius kos kalbos klausiių “lietu- viduoti, bet praplėsti savo lerio valdymo lakais beveik 
avimi ir jų tarpe mažiau viškose” mokyklos: gal ii organizacijos tinklą. Galu- visos gyvenamosios vieto- 

bebutų tokių neva “suame- lietuviški katalikų laikraš- tinas pasisakymas dėl to vės, turinčios lietuviškus 
rikonėjusių’’ bukasmegenių,jčiai galėtų aiškia: pasisa- viso reikalo bus padalytas vardus, specialiais valdžios 
kurie tariasi esą indijonai ir kyti ir nesitenkinti pasigy- greitu laiku, kada ALT pa- dekretais buvo perkrikšty 
amerikoniškesni už ameri-rimais, kiek jie mūri prista-Įskiltoji komisija ir “komi-tos. Lietuviškieji vietovar 
konus, o savo kilmės šarma- tė ir kiek tuose minose jie sijėlės” bus padariusios aiš- džiai buvo suvokietinti 
tijasi, lyg tarsi jie butų iš į užmūrijo jaunų lieuvaičių
kokio tai benkartiško kelmo 
išspirti. Tokie maža verty
bės jausmo slegiami žmonės 
nėra jokis indėlis į ameri-

(seselių) ir kiek te- seselės 
ir dvasiški broliuką patys 
sau gera padaro.

Pittsburnietis.

POLEMIKA IR KRITIKA
ALT IR krikšto i be ha-

vų gailiai nusiskundžia, kad 
jų lietuviškos mokyklos jų 
vaikus ištautina. Parapijo
nys triukšmo nekelia ir dėl 
to, kad jie pasitiki savo 
dvasios vadais—kunigais— 
ir atsideda jais. o tie dva
sios vadai apie lietuvių kal
bos reikalingumą mokyklo
se turi tokią pat nuomonę, 
kaip ir garsusis Vilkutaitis. 
Tai kuo Pittsburgho lietu
viški kunigai skiriasi nuo 
Vilkutaičio?

“Lietuvių Žinių” kaltina
masis raštas prieš kun. Vil- 
kutaitį iškelia ne tuos daly
kus, kurie yra svarbus lie
tuvybei, bet antraeilius ir 
net trečiaeilius dalykus, ku
rie visi yra išaiškinami kun. 
Vilkutaičio budu. Tas ku
nigas esąs stačiokas, ap- 
amerikonėjęs centų medžio
tojas, vadistinių palinki
mų dusių ganytojas, kurs 
nori būti “bosas” savo pa 
lapijoj ir baisiai nekenčia, 
jei jo parapijonys įmeta 
kokį centą ne į jo karbon- 
ką.

Dėl savo budo stačiokiš
kumo kun. Vilkutaitis pasa
ko atvirai tą, ką kiti kuni
gai

savaitę lietuvių kalbos mo
kykloj sulaikys jaunus žmo
nes nuo įsiliejimo į bendrą
jį amerikonišką gyvenimą. 
Bet įskiepijimas jauniems 
žmonėms pagarbos prie sa
vo kilmės, prie savo tėvų

BENDRUOMENE kio naujo 
i rakiri.

ALT paskutinis posėdis 
iu ve klausimą svarstė ir nu- 

A52.oJsPren^® nesilikviduoti, o 
sumany

mus, kiek jie yra praktiški, 
ir išplės.! savo

žmonių pasi-Kai kurių
mojimas “subendruomenin 
ti” Amerikos lietuvių
nimą. dabar atsidūrė Ame-,, , . .
rikos Lietuvių Taryboje, bendruomeninius 
Kažkodėl galvota, kad, . .
Amerikos Lietuviu Tarvba Pas,sa.v,nt.‘. .. „ 

organizacijos tinklą.(ALT). įkurta musų srovių 
ir nacionalinių organizaci
jų, turi ta klausimą svarsty-1 
ti ir turi pati sau padalyti 
harakiri, užleisdama vietą 
Amerikos lietuvių gyveni-], 
me miglotai “bendruome-

Kad bendruomer.ė gan j 
kurtis šalia ALT. tą paro
dė Conneeticut valstijos pa
vyzdys. ' Ten suvažiavo 
tremtinių” ratelių atstovai 

i ir nutarė persikrikštyti į
nei.” į kurią įeisią 
lietuviai, išskvrus, žinoma, 
tuos, kurie neieis. . . .

U • •«
VISI Conn. valstijos lietuvių hen- 

druomenę. Jie taip ir pa- 
idarė. Bendruomenė ten gy- 

turi savo būstinę.Aš nesu bendiuomenės|. . i , . , [siuntinėja laiškus su sa^oalininkas. nes skaitau ben--

Amerkos kongreso jungtinės 
atominės komisijos pirminin
kas. senatorius iš Connecti- 
eut valstijos. Brian McMa- 
hon, po pasitarimo su prezi
dentu dėl atominiu ginklu 

diplomatiškai nutyli, . gamybos didinimo.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės: su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau- 
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 85 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27. Mass.

druomenišką lietuvių visuo
menės tvarkymąsi Ameri
kos sąlygose nepraktišku. 
Bendruomenes idėja, “sko
linta” iš žydiškų getto ir iš 
UNRRA stovyklų, Ameri
kos “tirpdančiojo katilo”
~ą lygose galėtų tik suskal
dyti musų visoumenę, bet 
ne ją sujungti ir sumobili- 
uoti Lietuvos vadavimo 
eikalui. Bet ir bendruo

menės idėjos šalininkai turi 
pilnutėlę laisvę savo idėją 
skelbti, ieškoti jai talkinin
kų ir bandyti ją įgyvendin
ti. Ir kodėl ne? ,

Jei bendruomenės idėjos 
skelbėjai butų pradėję or- 

Į ganizuoti savo. idėjos šali
ninkus į bendruomenes be 
ALT. tai visai galimas daik
tas, kad bendruomenė ir 
ALT butų galėjusios gyvuo
ti viena šalia kitos, pasi- 
skirsčiusios darbą ir ne- 
ker.kdamos viena kitai. Bet 
kai bendruomenės organi
ka rimas buvo mestas į ALT 
skraitą, tai savaime aišku, 
jog ALT turi arba užsidary
ti ir atiduoti savas parei
gas naujai sukursimai or
ganizacijai. arba turi “ben- 
Įdruomenės” idėją suvirš
kinti. pasiimti iŠ jos kas ji jų idėją 
praktiška ir musų gyveni- gyveniman

vardu, tur būt. daro kokią 
tai lietuvių registracii. bei 
kiek jų suregistravo, to dai 
neteko girdėti. šalia tos j 
bendiuomenės Conn. vals
tijoj veikia ir ALT skyriai 
ir, rodos, tos abi organiza
cijos gali veikti viena kitai 
nekenkdamos. Panašiai, 
kaip Conn. valstijoj, galėjo 
kurtis bendiuomenės ir ki-|P°J.e 
tose vietose, o paskui tų or
ganizacijų suvažiavimas bu
tų galėjęs sudaryti ir cen
trinę įstaigą.

ne
kiai suformuluotus pasiuly- tik suteikiant vokiškas ga- 
mus, o ALT sudarančios or- lunes, bet neretais atvejais 
ganizacijos tuos pasiūlymus pakeičiant ir jų šaknis. Po- 
priims ar atmes. licijos išleistais potvarkiais

„ . , , . . T m . buvo baudžiami visi tieKoks bebūtų ALT pasi
sakymas, bendiuomenės ša
lininkai dėl jo visvien ga
lės savo idėją propaguoti ir 
net bandyti ją įgyvendinti.
Ir Conn. valstijoj jau įsikū
rusi bendruomenė, jei no- 

Įrės, galės ir toliau gyvuoti
_ ___ . _ kaip bend
ruomenės idėja atrodo 
praktikoje, o ne vien PLB 
statute ir propagandiniuose 
straipsniuose.

Tuo tarpu ALT gerai pa
dalytų, jei rimtai pagalvo
tų apie savojo darbo ir sa
vos organizacijos praplėti
mą. Organizacijos žvilgs
niu ALT turėtų išplėsti savo 
skyrių tinklą, priimti aiškų 
skyrių tvarkymosi planą, 
numatyti duokles nuo orga
nizacijų ir numatyti pavie
nių narių dėjimąsi į ALT 
rėmėjų eiles su metinėmis 
duoklėmis. Toks persitvar
kymas yra reikalingas, kad 
pati ALT turėtų pastoves
nes pajamas, kad ji galėtų 
savo propagandos ir kovos 
už Lietuvos laisvę darbą at
likti ir kad galėtų rimčiau
paremti Lietuvos “vadavi
mo veiksnių” darbą Euro

tokio rusinimo pavyzdžių 
“Kaliningrado” srityje (da
bar taip vadinama lietuviš
koji Rytprūsių dalis), kaip 
juos yra paskelbusi Sovietų 
zonos pašto ir telegrafo ko
misija savo specialiame lei
dinyje, prieš tai, orientaci
jos dėlei, pridėdami senuo
sius, lietuviškus pavadini
mus ir pažymėdami vokiš
kuosius.

Conn. valstijos pavyzdžiu 
dirbant bendruomenės šali
ninkai butų parodę prakti
koje, kiek jų idėja yra gaji

Lietuviškai

Angara pė
Bcržkalniai
Krantas
Eitkūnai
Gerviakiemiai

Gilija
Gumbinė
Jsrutė
Karaliaučius
Piliava
Prūsų iiavs
Ragainė
Tilžė
Vėliava
Gintai
Skaistgirė

Vokiškai

Anircrapp 
Aulenbach 
Cranz (Ospr.)
Eyokau
Gerwen ueber Gumbin

nen
Giljtenfeld
Gumbinnen
Insterburg
Koenijrsberg
Piliau
Prcussisch Eylau 
Ragnit 
Tilsit 
Wchlau 
Ziuten 
Zweilindcn

Rusiškai

Ozcrsk
Kalinov.skaja
Zelenojrorod.sk
Čkalov
Priozerskoje

Svoboda
Gussev
fem jachov.sk
Kaliningrad
Baltijsk
Bajrrationovsk

Į Sovietsk 
Znamensk 
Komevo 
Furtnanovo

GEMBLERIS BĖDOJE

ALT yra politinė organi
zacija, .jos tikslai yra poli
tiniai: padėti lietuvių tau
tai atstatyti savo demokra
tinę. nepriklausomą valsty
bę. Jei prie šių tikslų bus 

j dar pridėti kitokie tikslai, 
kaip, pavyzdžiui, kultūrinio 
darbo rėmimas ir tt., tai yra

Harry Russel buvo VVashing- 
ton'o. D. (\ teismo apkaltin
tas už atsisakymą duoti atsa
kymus į senatoriaus kefaue- 
rio vedamos komisijos klau
simą apie gembleriavimus. 
H. Russel paleistas i laisvę 
iki teismo po $10.000 belą.

Vokiečių Socialistai
Prieš Ginklavimąsi

Vokiečių socialdemokratų 
vadas, Dr. Schuhmacher, 

i praeitą savaitę pasisakė 
griežtai prieš Amerikos pla
ną traukti vokiečių kariškus 
dalinius į Europos gynimą. 
Schuhmacher. sako, kad tas 
planas esąs “visiškai nere
alus” ir žada sukelti “na
cionalinį judėjimą” prieš 

į Vokietijos apginklavimą. 
Pagal Schuhmacherio many-. 

Jmą, reikėtų geriau “kal
bėtis” su Rusija, o ne gink- 

i luoti vokiečius. Svarbiau
sias Schuhmacherio argu
mentas vra tas. kad vokie
čių apsiginkavimas butų 
'įvykdytas tik ateityje, gal 
po dvejų metų.

Pakalbinkime kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei

vi”. Kaina metams $3.

kiek jį pajėgia sukelti šąli-:pavojaus, kad nei kultūrinis 
ninku naujųjų ir senųjų at- nei politinis darbas nebus 
eivių tarpe, o gal net ir čia- tinkamai atlikti. Kultūrinio 
girnių ateivių eilėse. Bet darbo, kuris siejasi su Lie-
bendruomeninkai, išskyrų- 
vieną Conn. valstiją, pab
rinko kitą kelią. Jie krei
pėsi pirma į Lietuvių Kon-

tuvos laisvės reikalu, ALT 
iki šiolei nevengė, ką ro
do jos išleistieji raštai. Bet 
jei ji pradės rūpintis teatru,- • « a .gresą New Yorke su neaiš- mokyklomis, chorais, kultu- 

kiai formuluotu pasiūlymu Į rininkais ir panašiais reika- 
kurti bendruomenę, o kai
kongresas to klausimo ne
galėjo nei svarstyti nei dėl 
jo pasisakvti. tai bendri? - 
menės idėjos šalininkai 
pradėjo raginti ALT, kad 

imtųsi vykinti 
Jie sakė: me-

papil- turime gerą idėją, o tam -

lais, tai gausis tik painia
va. kurios geriau butų
vengti.

Tarybininkas.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė 
kinga. Aukas priima Ame-mui pritaikoma ir

, džiusi savo statutą, dirbtitos prašome ją įgyvendinti, rikos Lietuvių Taryba ir jos 
ir toliau, kaipo ALT, be jo-, Amerikos Lietuvių Tar- skyriai.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DAIIBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway. South Boston 27, Mass.

Zelenojrorod.sk
jachov.sk
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Moterų Skyrius
SJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENE

KĄ MUMS ATNEŠ NAUJIEJI METAI?
Ateinantieji 1951 metai karia valstybei grę>ia dirie-

nežaria žmonijai nieko ge
ra. Ypač sunkus ir skau
dus jie bus senoms moti
noms ir jaunoms moterims, 
nes milionai vyrų turės pa
likti namus, mokyklas, dirb- ji

lis pavojus. Ir \Yashingto- 
nas sako, kari pavoju 
Amerikos laisvei, iš tikrųjų, 
rimtas.

Amerika karo nenori. Bet i 
nusileidimų!ne nori ir

tuves ir biznius ir turės eiti i daugiau daryti, o priešas 
karo tarnybon. jau šaudo ir atsisako ginklą

Be to, viskas bus apkrau-'padėti. Taigi aišku, kad
kitokios išeities nėra, kaip 
tik stoti Į kovą ir užpuoliką 
sunaikinti. Bet tuščiomis) 

lūs. Vidutiniškai imant, iki rankomis to nepadarysi, 
šiol Amerikoj žmogus dirb- Todėl dabar bus liejamos) 
davo sau 3 dienas, o ketvir- kanuolės, organizuojama j 
tą atiduodavo valdžiai mo- milžiniška armija, greitina-! 
kesčiais. Gi 1951 metais, sa-'ma atominių bombų garny-; 
koma, žmogus galėsiąs sau ba ir statomi bombanešiai. 
dirbti tiktai vieną dieną, o Paskelbus prezidentui ne- 
antros dienos uždarbi jau paprastą krašto padėti, tuo- 
pasiimsianti valdžia. |jau pradėjo veikti ir karo:‘

Į meto Įstatymai. Streikai

ta mokesčiais ir daug ko ne
bus galima gauti, nes pra 
monė gamins karo pabūk

ŠEN. McCARTHY MOKA IR X IRTI

• -A."; •it ''
■ i Z

■ s

Senatorius Joseph McCarthy. kuris užvirė kongrese didelę 
košę dvi tariamu bolševiku valstybės departamente, de
monstruoja savo mokėjimą virti ir vaisius. Jis kepa 
mėsą, o jo virėja. Kity McDouell,. žiuri i savo lx»so procią.

Tokie sunkus laikai nu- •bus uždrausti: gslžkeliečiai Naujiems Metams

VALGIAI
Silkių Salota su Obuoliais
1 išmirkytos silkės.

2 puodukai supiaustytų buro
kėlių.

Puodukas virtų bulvių. 
Puodukas sukapotų svogūnų. 
Puodukas sukapotų obuolių. 
Pusė puoduko saldžių agurkė

lių.
5 šaukštai uksuso.
5 šaukštai valgomo aliejaus. 
Šaukštas krienų, 
šaukštukas cukraus.
Druska ir pipirai.

Išmirkytas silkes reikia 
gerai nuvalyti, išimti kau
liukus ir sukapoti mažais 
šmoteliais. Viską gerai su
maišyti ir užpilti maišytu 
uksusu su aliejum. Tegul 
pastovi per naktį. Duodant 
staian lėkštę reikia iškloti 
salotų lapais ir ant jų su
versti iš vakaro padarytą 
silkių mišinį. Lėkštės kraš
tus galima apdėti kietai iš
virtų kiaušinių ritiniais api
barstytais su paprika arba 
su tomeičių ritiniais, pabar

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO iViSlOTINAS TVANAS
SOCIALIZMO PRADAI ...Ar galėjo būti toks tvanas, kad 

Labai populiari ir naudinga šių apsemtų visų žemės rutulį? iš kur 
dienų klausimams suprasti knygutė.'ėmėsi tiek vandens? Kur tas van- 
Kaina .................................................50c duo yra dabai ? Ir kaip Nojus ga

lėjo surankioti viso pasaulio gyvu- 
DĖI. LAISVOS LIETI VOS liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam 

šitie kiau -imai rupi, tepersl aito 
LSD? Užsienių Organizacijos raš-' knygelę “Ar Buvo V i molinas T va

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol- na. .'” Kaina ............................. 25c
KURGI VIS/. TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonf-s kuria per amžius? Sį intri
guojantį polii-iskai-eiLonomiškų klau- 
siruų aiškinu garsusis Vokietijos so- 
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 

............................ 10e

ševikų teroro Lietuvoje. Kaina.
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija ftesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų j 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valuo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko 
kia Lietuvos atejtis gali boti? Atsa 
kymas į šiuos klausimus galėsi gau. 
ti nusipirkęs naujai išleista knygų 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietutos prizedentas 

Dr. Kazys Grinius.
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, 

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimų, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir_ įdomių

matomi dėlto, kad Amerika , • i* . -i !. „ . . - buvo jau pradeje streikuo- ;pasiryžo ruoštis didžiajam .. , /. , ,i r „ .. . .J.. ti, bet turėjo grįžti darban.'komi cn v1 • vr-v - T H-l, UUtVlV giluti V lUi OU11.
karui su Rusijos impenahz- . k ;. 1 . . . .{Amerikos Darbo Federaciniu. Mat, Korėjos Įvykiai 
atidarė VVashingtono vy
riausybei akis ir parodė, 
kad bolševizmas yra nusi
statęs užkariauti visą pa
sauli ir jokiais nusileidi
mais jo nenuraminsi. Iš

jau pasisakėĮjos vadovybė 
streikų nekeikianti, 
"užšaldytos” algos ii 
nos. Trys didžiosios auto
mobilių kompanijos buvo 
jau paskelbusios aukštesne? 
kainas 1951 metu automo-

T>_,fc> Us 
kai-

tikrųjų. Korėja kaip tik iri,. , ,, J i 2 • , .ibiliams, bet gavo įsaRvma Jbuvo Maskvos slastai, kadi , - 5, .. . ’ tta pakenma tuojau atšaukįtraukti Amerika i kara sui
lu-

sky. Kain«

SOCIALIZMO TBORUA
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šio! keitėsi 
draugijos fortnus. ir kodėl turės bū
ti pakristas kapitaiizmas. Kaina 25e 

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las persūto nužudymų caro Alek
sandro U. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 2s ypatus. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Komos Katalikų 
bažhvčios autoritetų ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
•i;.s jie buvo įsteigę? Kodėl žmonr* 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 

klausimus galės: atsakyti

Stytaiš SU kapotais petTUSkų • nuotykių iš savo patyrimų. Tų kny- 
* 1 gų visi lietuviai turėtų perskaityti. 

Kaina ........................................... $3.00

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

lapeliais.

Štai metai senieji giliai nugrumztiėjo
Ir vėl Naujų Metų šviesa užtekėjo.
O ką gi mes gero linkėsim saviesiems.
Kiek laimių mes geisim draugam' mylimiesiems?
Pirmiausia linkėsim sveikatos ir laimės.
Darbuotis, krutėti, su vilčia, be baimės.
Paskui, kad Įgyti aukščiausią linksmybę.
Kad tikslą pasiekti, gyvent su ramybe.
Mes trokštame, geidžiame ranką paduoti.
Jums gera daryti, iš pikto vaduoti.
Nuolat smarkiai veikti, prieš tamsą kovoti. 
Blaivybę mylėti ir mokslo ieškoti.
Širdis, kad atrastų, ko trokšta iš skausmo,
Kad džiaugsmą Įgytų per tyrąjį jausmą:
Kad saulė šių metų maloniai spindėtų,
Dvasia kad iš naujo gyventi pradėtu.

JOVARAS.

Ryžiai su Tomeitėmis
Puodukas išvirtų ryžių. 
Puodukas tarkuoto sūrio. 
Vidutinis kenas tomeičių. 

Sudėk viską į keptuvą ei-

tuos klausimus galės: atsakyti pa- 
_ i • j i i skaitęs šių knygų. Tai didelio for-\ algyt ir gert reikia dėl to, kad maU>^ 271 paupin knyga. .. $1.00 

risi, atšaus nepagalvojęs žmogus.1 noris
■ Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duooa daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui įeikia cuk
raus, dru

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
musų tautų, apie šeimyna ir,------ _ -- apie musų tautų, apie seimvna ir

• lėmis taip, kad eilė sarto. jūsų
delio icrmato, 223 puslapiu knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir Au
nu. Kaina ................................. $1.00
SAPNlMNKAs

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir pašalino IsSP
vusjus draugus. Laoai įdomi knyga.

'To* ..—rituos klausimus suprasi tiktai iš šios 
1 aipg! į knygutės. Parašė Dr. G-nius. Jos 
sviesto ikaina lik ................................. 15c

KUNIGŲ CELIBATAS

butų ant viršaus, 
apsmaigyk viršų 
šmoteliais ir kepink viduti
niam karšty apie 30 minu
čių.

VAIKŲ PRIEŽIŪRA
ŽIEMOS METU

Ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 

; kijos nupuolimas, šių knygų turėtų 
; perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 

ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir snylimusius ne
papultų į tokių kunigų globų. Para
šė kun. Geo. Towr.send Foje, D. D.,, . _ .
sulietuvino Ferdinand de Samogitia [ Kaina. ............................................ 25e
Kaina ...................................... KODĖL Aš NETIKIU

i
I:

gaminti: •Kinija. Ir Kinijos komu
nistai atidarė ugni i ameri-h * u““““?į;
, . .. , • -tkas jai patinka ir dėti kai- ;kiečius, kurie buvo nusiusti! , ,! - , r- - !’nas kokios patinka. kaipi» 

algos, taip ir kainos bus ofi-1 • 
cialiar nustatytos. Nusikal-i •

Pramonė negalės

užpultajai Korėjai Į pagal-! 
bą.

Nenorėdama leistis Į karą 
su Kinija, Amerika norėjo 
savo kareivius iš Korėjos iš
traukti ir per Jungtinių 
Tautų organizaciją pasiūlė 
Kinijai sulaikyti ugni. Ki
nijos atstovas šitą pasiūly
mą atmetė ir išsikoliojęs iš
važiavo namo. Panašiai pa
sielgė ir Sovietų Rusijos Vi
šinskis.

tėliai bus baudžiami. “Čyz-
lerių nepakęsim?.’’ pasakė
prezidentas savo kalboj. Pertrauktas Barnis * durų tu ; 

Vienu žodžiu. 1951‘metai į
bus sunkus visiems. Bet 
sunkiausi jie bus moterims, 
kuriu vvrai ar sūnūs bus pa
imti karo tarnybon. Daug 
jaunu moterų pasiliks su!

"Tai ko dabar tyli?” 
bamptelėjo vyras, mesda
mas kreivą žvilgsnį i kitoj 
pusėj stalo sėdinčią žmoną.

reikalingu barniu

Kaiminluu

ŽVAIGŽDUTĖ

Skaisti . ždutė pažiurėjo, 
"O visgi reikėtų nuva-)Pro lar raštą Įmanė;

mažais vaikučiais be globė- 
Reiškia, Kinijos komu-)jų ir be duonpelnių. Ir, be 

nistų rankomis Maskva pra-)to, jos turės gyventi nuola-
dėjo trečiąjį karą. jtinėj karo baimėj. . n a omo č-oinint; -•> iKol kas šitas karas dar’ Kas dėl to kaltas? Kai- ,-o^io.hud,ev

nėra išsiplėtęs, bet gaisras tas bolševizmas ir kalti dė
jau užkurtas ir gali pasi-1 mokratijos vadai, kurie 
baigti didžiausia nelaime per pereitąjį karą sunaikino
žmonijai. j tris fašistiškas diktatūras,

Dėlto Amerika ir sujudo bet paliko gyvą didžiausi 
ginkluotis. Washingtono vy-'savo priešą—visada kraujo 
riausybė jau paskelbė Tn- ištroškusi bolševizmo slibi-
mano lupomis pavojaus pa- ną. — M.
dėtį—statė of emergency. —-------------------------------------
Šitokia padėtis skelbiama Biznieriams geriausia vie 
tiktai retais atsitikimais, ta pasiskelbti "Keleivyje.”

PAŽIURĖJUS ŠILČIAU DAROSI

žiuoti ją aplankyti,” jam 
atsakė žmona, žiūrėdama
kiton pusėn ir dirbtiniu bu-L —1 ■ czejo

.Sudiev
<o toną, nes dėl to važia- jį rvt
vimo vakar jiedu rimtai su-i žadėjo
sibarė. "Sakė, kad serga J
Gal ir labai rimtai.” pa!en-l-,tar^‘
gva tęsė moteris.

"Na, tai kas kad serga? J ga ’ & ’Nevret -

Tik'vai. ; kę . . . ir užėjo 
Už sier kitam krašte.

nebegalė jus 
■ verksmą pasakyt, 
i valandai atėjus, 

apsilankyt. . . .

v. : sau aukštybėj, 
paprastą varys, 
p i- nakties tamsybėj, 

a šiąnakt išvys.■y~\ • • • v rp • . — »V-. » . ...* '. (J, ic|l\ V IO ▼ >
Pasirgs ir pasveiks. Tai ne i . . . ...® r . . .. Lange oamatęs ia turtuolis
naujiena su moterimis, at- Pa3?.t . „x5irn^rks

Lengvos Drapanos
Maži vaikai nuolat juda, 

todėl sunkių drapanų jiems, 
nereikia. Viduje drapanos

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-1

I DIEVĄ?
Igtisvaman's čia pasako, kodėl jis 

negali tikėti. Pilna argumentų, bu
itie

IlCICIMd. riuujc , na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar "v*3" tipeli, runa argumenių. ■
turi būt lengvos ir palaidos, žinote, kad ji buvo paprasta kai-jn’ >iesumu:’ J° s Jėzuitas.......... z

i Ir • mo moteris, mažai mokslo išėjusi LIETUVIŲ KALBOS
11K įaUKan \aiKUS IMti- įgyveno UKyje ir augino vaikus, kaip
risiant zipmns laiku reikia tūkstančiai ir milionai kitų moterų. GRAMAI IaAClziant Žiemos laiKU e o paskui jį žrnė apysakas rašyti.* Pritaikyta Amerikos lietuviam*,
apvilkti Šiltai, tačiau nepei- Jos apysakos yra tikras gyvenimas. Daug kas iš lietuviško jaunimo n»ri
j 1 • • kuri tūkstančiai žmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kalia,daug SUnKiai. , žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- o senimas irgi dažnai nori pagilini

! rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų na
rsčiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- 

... lei vis” parduoda jos raštus parašy- 
reikia tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi

. j. i__- __ laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo-kasdien, kaip vasaią taip Ii se raštuose ji gražiai aprašo, gra-
Žiemą. Maudynė turi būti ii** pajuokia ir gražiai pagiria ^.“ SOCIALIZMĄ.sų gyvenimo būdą ir musų papro- f
Šilta 11' Šiltam kambary, ls- čius. Knygoje yra paveikslas su gar- parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš- 

•, isios rašytojos parašu, taipgi paveik- kus socializmo aiškinimas........... 26c.maudžius, vaiką reikia ge- slai vaikų priegiaudų, kurias že- , -
1-oi ištrint? Rp tfl veikia maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-: RAll bt.NOV E.S Z.vlUISEb 
rai ištrint . Vocriion 1\S žemaif%k?7u su Andrium Bu- PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?
Dnpratmtl valka kasdien lota ir Al. Bulotiene. Sulotus ziau- .... . - .K F. .. ' riai nužudė vokiečiai laike šito ka- Labai (domus šenoves fi.osofų dą-
lamiegoti; tada Jis 0Us iro. Tai didelė knyga, 12H puslapių,' Icioimai apie žemes išvaizdą. Ragai
-ir^ib-rkonic ir linksmP«ni«; su garsiais raštais ir retais paveiks-; daugeli autorių parašė Iksas. An* sveikesnis ll IinKSmesniS. uis8 Kaina ...................... H 5^1 knygutės dalis y ra: -Išvirkščias 3

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
30DYNAS

Maudynė Kasdien
Maudyti vaikus

savo raštiškų lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga. Iii pusi.
Kaina tik ..................................«l~ik>
TAVO KELIAS 1

Iš Dayton Bearh, Fla., pajūrio fotografai atsiuntė tokį 
vaizdą žmonėms šiaurinėse valstijose, kad nors ju akis 
pašildžius saulėtos Floridos papuošalu vaizdu.

rėžė vyras. “Pagaliau,, ji 
:au ir ne motina. Kad ser
ga, tegul pašaukia dakta
rą,” lyg susigėdinęs, kiek 
švelniau užbaigė jisai.

"Taip, ne motina, bet ir 
ne svetima,” smarkiai atrė
žė moteris. "Tau visuomet 
ant liežuvio ta ne motina. 
Bet jei aš noriu, aš galiu ją 
ir motina vadinti. Tu man 
.0 neuždrausi ir nepasakysi, 
kaip aš turiu ka vadinti. 
Kodėl aš turėčiau užmiršti 
tą. kas man visuomet buvo 
ir yra geras9 Kodėl? Aš 
čia pas tave nieko gero ne
matau. čia viskas svetima, 
viskas tolima ir prie to tu 
dar kasdieną daraisi sveti
mesnis. Taip ilgai negalės 
būti. . . .”

"Kodėl nepridurei, kari 
turėsim skirtis? .Juk tą tu
rėjai galvoje. Dar nėra 
metai kaip vedėm, o jau 
kelis kartus sakei, kad rei
kės skirtis. Tu manai, kad 
aš labai džiaugiuosi tave 
vedęs, todėl nori mane pa
bauginti. . . ” bet jo žo
džius pertraukė bildėsis į 
duris. Pabeldė ir įėjo kai 
minką, kuriai nusibodo už

Paaigit '- ęs užsimerks,
G sir: ižiamas visų varguolis, 
Atsuli ęs apsiverks.

—X-

Nedamiegojęs vaikas daž
nai būna nervingas ir ver
da, piktas.

\ntra
Ma-

kalas, aria Kaip Atsirado Klibos.”
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip t 
vadina

KARALAITĖ

P^-adena, Calif~, turi tok| 
Palaimintą klimatą, kad tea 
b per Kalėdas yra rofią Ir 
yra rožių karalaitė, 17 metų 
studentė Eleanor Payne.

SIAURAS TAKAS Iš NAMŲ

Siauras takas iš namų 
j pasaulį mane vedė, 
motinos maldų baladė 
palydėjo iš namų.

Bėk, keleli, tik pramintas— 
švies jaunų dienų žibintas, 
šviesdamas tai ves 
j slaptų gelmes.

Tegu blaško, tegu mėto 
vėjai įžūliai— 
burtų soduos mums žadėta 
aukso obuoliai.

Bėk, keleli, tik žolynais! 
Guosimės daina, 
kol kalnar's ir vandenynais 
atsišauks dalia.

Siauras takas iš namų. 
platus gi į juosius, 
nes po metų klastamų 
grįždami dainuosim! . . .

K. INČIURA.

Musulmonų šeikai reikalauja 
kainų kontrolės perkamoms 
moterims, nes dėl infliacijos 
sunku esą vyru; gauti pačią. 
Moteriškės kaina pas juos pa
kilusi nuo $400 iki $1.10<».— 
“Thia Week."

SOČIA LDEMOKR ATI J A 
BOLŠEVIZMAS 

Pagal K. Kautsky naujesniomis 
žiniomis tuo klausima papildyta
knygutė. Kaina............................. ’20c
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! I’agal A. Apolovą ir

IR
tas

ai kitas žodis lietuviškai vadinasi.
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pazi- 
tarnan/ pasiųsdamas žodyną. Tai ! daugelį iš gyveninio patyrimų para-
kiseninio dydžio, 400 puslapių ki:y- šė K. Stiklelis. Kaina .............. 25c
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00 “Keleivis,” 636 Broadway,
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA So. Boston 27. Mass.

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu i------------------------------------------------
klausimu. .Ių turėtu perskaityti kiek- '
vienas katalikas ir socialistas. Pa- Remkit biznierius, kurie 

V; ndervelde, vertė Vardu- , , »»rase
nas.

E. Vandervelde, vertė Vardn- 
Kaina ................................... JOc ' skelbiasi "Keleivyje.’

M a my t ė Labai Dėkinga

Mamytė? gimtadienio 
ga užrašiau jai 
Ji labai dėkinga ir sako:

"Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lė? butu tokios geros ir sa
vo mamytėm? užrašytų ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už
3 dolerius "Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

K ei ei vis
•36 E. Broadway, S*. Boston 27, Muą.

Pakalbinkite kaimynus ir, 
draugus atsisakyti "Kelei 
y|.w Kaina metams $3.
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|lš Plataus Pasaulio
Kinija “Atsimoka” Dunojaus Žvejyba

Komunistinės Kinijos vy- Sovietų politinė policija,1 
riausybė davė įsakymą su-,padedama Austrijos polici-i 
laikyti eksportą 450 tonų įjos, daro didelį žvejojimą' 
medžio aliejaus į Ameriką. Dunojaus upėje. Kas tai, j 
Kinija aiškina, kad tas pa
tvarkymas padarytas atsi
mokant Amerikai už sulai
kymą visokio eksporto 
komunistinę Kiniją.

1

Izraelio Paskola

Izraelio vyriausybė pa
skelbė sumanymą pasisko
linti iš Amerikos žydų 500,- 
000,000 dolerių krašto at
statymui. Paskola bus už
traukta bondsais, kurie bus 
pardavinėjami Amerikoje. 
Taip skelbia Izraelio finan
sų ministeris E. Kaplan.

sako Jugoslavija, paleido tai 
upe kenuose propagandos 
raštų, kad paupio žmonės 
pagavę plaukiančius kenus 
galėtų pasiskaityti tiesos 
apie Rusiją.

Paskola Jugoslavijai

Anglija praeitą savaitę 
davė 2,000,000 svarų ster
lingų paskolą Jugoslavijai 
žaliavoms ir maistui pirkti. 
Seniau Anglija jau buvo 
paskolinusi Jugoslavijai 3 
milionus svarų sterlingų.

Kanadiečiai Anglijoj

Kanados vyriausybė nu
tarė pasiųsti i Angliją ka
ro bomberius, kurie ten, 
šalia Amerikos ir Anglijos 
karo aviacijos, bus paruošti 
dalyvauti kautynėse Euro
poje, jei kiltų karas. Ang
lijoj ruošiamos didelės ka
ro aviacijos bazės.

Prancūzija ir Ispanija

Prancūzijos parlamento 
užsienių reikalų komisija 
21 balsu prieš 20 nutarė ne 
atnaujinti diplomatinių san 
tykių su generolo Franko 
vyriausybe Ispanijoj. Už 
santykių neatnaujinimą 
balsavo visų kairiųjų giu- 
pių atstovai.

Ką Airiai Mato?

Iš Airijos praneša, kad 
ten žmonės pradėjo matyti 
ore skraidančius peilius. 
Pirma buvo matomos skrai
dančios lėkštės, o dabar ke
li “rimti liudininkai” sakė
si matę padangėse lekio- 
jančius peilius. Smulkus 
aprašymas tų keistų peilių 
pasirodė airių spaudo je.

Lenkijos Maistas

Maskvos “Pravda” pa
skelbė straipsni, kuriame 
sako, kad Lenkija turėjusi 
1950 metais labai gerą der
lių ir daug javų išvežusi Į 
Sovietų Rusiją. Tą straips
nį persispausdino ir lenkų 
spauda ir Lenkijos žmonės 
sužinojo, kodėl Lenkijoj la
bai trūksta maisto, kuris iš
važiavo ! Maskvą.

KAS MUMS RAŠOMA
Polkos ir Vilenskinė

Gruodžio 6 dieną “Keleivyje” 
buvo patalpintas straipsniukas, 
po kuriuo pasirašė Marga Vi
lenskinė, kuri skaito lietuviškus 
ir lenkiškus laikraščius. Ji ne
randa lenkiškuose laikraščiuose 
lietuviams kritikos.

.Marga Vilenskinė klysta, nes 
lenkų spaudoje galima užtikti 
kritikos lietuviams ir svetimos 
teritorijos savinimosi. Tik rei
kia atvdžiau pažiūrėti. Rašėja 
sako, kad ji yra vilnietė, Vil
niaus krašte gimusi ir myli tą 
kraštą. Tuo žvilgsniu mudu 
esame draugai ir tai labai ma
lonu girdėti.

Aš taip pat Vilniaus kraštą 
žinau. Tą kraštą lenkai smur
tu buvo atėmę iš Lietuvos ir 
vyriausias grobikas buvo želi- 
govskrs.

M. V. rašo. kad Vilniaus kraš
te mažai esą lietuvių. Argi taip 
jau mažai ? Aš čia iš mano 
npielinkės suminėsiu keletą val
sčių : Jurgeliu, šalčrninkų. Šven
čionių. Daveniškiu ir k., kur

tik lietuviai gyvena ir kur žmo
nės tik lietuviškai kalba. Ir 
Vilniaus mieste lietuvių buvo 
ne taip jau mažai, nors ten 
prie lenkų lietuviai buvo spau
džiami.

M. V. sako. kad lietuviai pyk- 
i sta ant lenkų. Tas teisybė, nes 
į lietuviai turi už ką pykti. Ka
da dabartiniu laiku lenkų spau
da pradeda vėl savintis istorinę 
Lietuvos sostinę ir visą Vil
niaus kraštą, tai lietuviams 
verta budėti, kad kada nors vėl 
nepasikartotų želigovskiada.

Dėl tariamo lenkų gudrumo 
reikia pasakyti, kad kaip lietu
vių taip ir lenkų tarpe atsiran
da žmonių, kurie garbina sve
timą “tėvą" Staliną, bet dėl to 
negi galima smerkti visus lie
tuvius ar visus lenkus.

Jei jau lenkai butų tokie gud
rus. tai kodėl nuo Jogailos lai
kų lenkų valstybės priešakyje 
buvo tiek daug svetimos kil
mės žmonių. Ir atsistačiusios 
nepriklausomos Lenkijos prieš
akyje, tarp dvejų karų. buvo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS «2J>WUWO.OO.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5.000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamai Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susi vienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na- 
riua. Kreipkis pas vietinę kuopą arba | Centrą adre- 
anodamaa:

UTHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
W. 30* SU Now York 1, N. Y.

REPUBLIKONŲ VADAI

Republikonų kongresmonų ir senatorių vadai, šen. Pabert 
A. Taft iš Ohio (kairėj) ir šen. Irving įves iš Ne* Yorko 
sako, kad visi republikonai sutarę reikalauti kad prezi
dentas Trumanas pašalintų iš savo vietos valstybės sek
retorių Dean Acheson. Prezidentas Truman griežtai at
sisakė tą daryti.

Šimkus paskiria jiems daug Atsiųsta Paminėti
karštų žodžių. Štai keli

daug nelenkiškos kilmės žmo- zikos per lietuvių rtio valan- 
nių, o Lietuvoje kilęs Pilsuds- dėles, to; dėl to ne lerkai kalti, 
kis buvo Lenkijos diktatorius, bet tų lietuviškų rac valandė- 
Pilsudskis visada atsiminė, kad lių vedėjai, kurie nesugeba 
jis kilęs-:š'Lietuvos ir kada mi- žmonėms patiekti ges muzi- 
rė, tai savb testamente parašė, kos, lietuviškų sukteių, liau- 
kad jo širdis butų palaidota dies dainų ir lietuviu kompozi- 
Vilniuje, o kūnas Krokuvoje. torių kurinių.

Tai tiek dėl to reikalo, o dėl J. Šlakais,
lenkiškų polkų ir kitokios mu- Kenosha, Wis.

Iš Pavergtos Lietuvos
J. Šimkus Vėl Puola 
Bolševikinius Kritikus

“Literatūros ir Meno” 10 
(176) nr. rašytojas J. Šim
kus, vykdydamas Maskvos 
direktyvas, perkrato dau
gelio lietuvių rašytojų dar
bus ii- visus juos užpuola 
smarkiais žodžiais. Ypatin
gai šia proga daug tenka 
“tarybiniams kritikams,” 
kurie, Šimkaus žodžiais,

r-j imq Aulimi nnkrvnpJ i'-r
nuo stalininės linijos, kaip 
ją yra nurodęs TSRS rašy
tojų sąjungos generalinis 
sekretorius drg. A. Fadieje- 
vas, susišaukęs į Maskvą 
visų tarybinių tautų rašyto
jų atstovus. Tame suvažia
vime dalyvavo ir J. Šimkus 
su K. Korsaku bei V. Val- 
siuniene. Deja, kaip prisi
pažįsta J. Šimkus, lietuviš
kieji bolševikėliai turėję 
raudonuoti prieš ruselius, 
kurie su bolševikine kritika 
daug tolia# nuėję. Esą to
dėl ir “drg. Fadiejevo pra
nešime kritikos padėtis Ta
rybų Lietuvoje buvo palies
ta toli gražu ne teigiama 
prasme.”
Nepasisekę
Subolševikinimai

Eilė lietuvių rašytojų ir 
kritikų bandę subolševikin- 
ti kai kuriuos “buržuazi
nius” rašytojus. Taip kri
tikas B. Pranskus ėmęs na
grinėti V. Kudirką, ir mė
ginti perdirbti ant bolševi
kinio kurpalio. Deja, Ku
dirkos pasirodyta nema
žiau kieto, kaip ir caro lai
kais: B. Pranskaus darbas 
nuėjęs niekais. Mums tai 
perdaug jau aišku: išmesk 
iš Kudirkos raštų jo neigia
mą nusistatymą maskolių 
atžvilgiu, kas gi beliks? Po 
to eilė rašytojų šokę padėti 
Pranskui. Deja, ir tie nie
ko nepadarę. Šimkus čia 
nurodo, kad visa tai įvykę 
dėlto kad, girdi, tie rašyto
jai vis dar neišmokę “polit- 
gramatikos.” Nepavykę su
bolševikinti ir kiek dėkin- 
gesnį Binkį, šį darbą dir
bęs Vengrys, redagavę J. 
Šimkus, J. Tilvytis, A. Žu
kauskas. Redakcijos kolek
tyve dalyvavęs net pats 
LTSR rašytojų karaliukas 
J. Šimkus. Nežiūrint to, 
čia pasireiškusi buvusio lei
dyklos vyriausio redakto

posmeliai:
“Visi žinome, kad buržu

azinės Lietuvos laikais re
akcingasis klerikalizmas, 
nacionalizmas ir kosmopo
litizmas bujote bujojo. 
Lankstymasis prieš supuvu
sius buržuazinius Vakarus 
buvo oficialaus ‘patriotiz
mo’ mada. Tiesa, daug tų 
batlaižių, garbinusių bur
žuazinius Vakarus, pabėgo 
nuo savo tautos pas tuos, 
kurių batus jau Lietuvoje 
būdami laižė. Bet jų dar
beliai ir visokios ‘teorijėlės 
liko ne tik knygose, žurna
lų komplektuose, bet blo
giausia—žmonių sąmonė
je”

Toliau J. Šimkus giriasi, 
kad komunistų partija- čia 
daug padariusi, likviduoda
ma tokių rašytojų likučius, 
kurie dar nespėjo paspruk
ti užsienin: “Daug šitos rū
šies usnių išravėjo partinė 
kritika ir daug nušlavė nau
jo, socialistinio gyvenimo 
statyba. Bet, žinoma, pra
eities palikimo d ru m zl ės 
dar tebeniurkso tam tikros 
visuomenės dalies sąmonė
je.”

Trečio Fronto’’ Nuodėmės
f ris, kaip jau žinome, praei 
tais metais buvo iškeiktas 
drauge su A. Miškiniu, nu
šalintas ir gal būt sušaudy
tas. Toliau J. Šimkus pri
sipažįsta : “Mums dar ne
pavyko atsistoti ar., kojų 
taip, kad teisingai sspręs- 
tumėm tokius svarbias klau 
simus, kaip Valančiaus ku 
ryba, išsivaduojame o na
cionalinio sąjūdžio pra
džios literatūra, Vaičaičio, 
Vaižganto, Kudirkos ir ei
lės kitų praeities rašytojų 
literatūrinis palikimas.”
Trūksta Bolševikiškų 
Kritikų

Šia proga Šimkus puola 
Venclovą.. Mikutaiti, Veng
rį, Mykolaitį-Putiną, .Jocai- 
tį ir kitus, “kurie pasireiškė 
kritikos darbais, bet pasta
ruoju laiku vengia įsijungti 
į kritikos talką.” Menkai 
prie kritikos prisidėjusi 
spauda ir lietuvių literatū
ros institutas. Rašytojų kū
ryba svarstoma tik tada* kai 
priartėjąs kurio nors rašy
tojo jubilėjus. Viskas da
roma paskubomis ir nevy
kusiai.

LITERATŪRA, Lietuvių Lite
ratūros, Meno ir Mokslo Met
raštis, Pirmosios Knygos. Iš
leido Lietuviu Literatūros 
Draugija Chicagoj, 1950 me
tais. 303 puslapiai, kaina $2. 
Gaunama 1739 So. Halsted 
St.. Chicago 8. III.
Storokame, dailiai išleis

tame Lietuvių Literatūros 
Draugijos metraštyje ran
dame, šalia informacijų 
apie pačią draugiją ir eilė
raščių, eilę įdomių straips
nių ir Aloyzo Barono pre
mijuotą novelę “Srovė.” Iš 
straipsnių žymėtini šie: I. 
Šlapelio—Estetinis jausmas 
ir jo reikšmė gyvenime, 
Vaclovo Biržiškos—Taria
masis lietuvių senovės ras-

PAIEŠKOJIMŲ KAINOS
Nemokamai paieškojimų ne- 

talpinam. Iki 25 žodžių paieš
kojimas kainuoja 50 centų, o 
virš 25 žodžių—po 2 centu nuo 
žodžio.

Cet tokia kaina yra tiktai gi
minių bei draugų paieškoji
mams.

Paieškojimas asmenų vedybų 
tikslais kainuoja 75 centus iki 
25 žodžių, o virš 25 žodžių—po 
3 centus nuo žodžio.

Užmokesti galima prisiųsti 
pašto ženkleliais po 3 ar 5 cen
tus. Bet prašom nesiųsti oro 
pašto ženklelių ir nesiųsti pašto 
ženklelių iš Kanados.

Visi paieškojimai apmokami 
•iš kalno, kitaip jie negali tilpti.

5 AKRAI MIŠKO
Miškas randasi prie East Bridge- 

water'io, Mass., ir per 80 metų ne- 
. . . .. , kirstas. Norėčiau nedidelio įmokėtas ll" JO ieškojimas, VladO jjiir.o. Platesnių žinių duosiu per 

Stankos—Pikto šaltinis (ru- laiškQ- Prašau raiyti man S1UO ad‘resu:
siško imperializmo pavojus 
pasauliui), Petro Joniko— 
Lietuvių kalba nuo Mažvy
do iki Jablonskio, Kazio 
Griniaus — Apie gyvačių 
dievaitį Atžindį, Domo Ve
ličkos—Pagrindiniai žmo
gaus kūrybos charakterio 
bruožai ir Jono Puzino— 
Lietuvių kilmės teorijos am
žių būtyje.

M r. John Saviškis, 
1411 (iarfield Avė., 

Lincoln Park 25, Mich.

Šv. Jono Evangeliją
ir kitų įdomių pasiskaitymų gausit 
nemokamai, jei prisiųsit savo adre
sų. Rašykit: Henry Miller, 181<i 
Wellin(tton Avė., Chicago 13, III.

z 1-1)

APSIVEDIMAI

J. Šimkus įsismaginęs 
ima kritikuoti netgi tuos ra
šytojus, kurie nepriklauso
mos Lietuvos laikais putė 
į maskolišką dūdą pagal 
bolševikų partijos tonus. 
Kai kurie jų jau tada nu
krypę nuo komunistų par
tijos linijos. Ypač įtūžęs 
Šimkus ant šiaip jau bolše
vikams artimesnio “Trečio
jo Fronto.”

‘‘Trečiojo Fronto” rašy
tojų kolektyvo tarpe kai 
kurie nariai, vadovaujami 
komunistų partijos, semda
mi įkvėpimą iš darbo liau
dies kovų su reakcija, anuo 
metu pasiekė vertingų lite
ratūrinių laimėjimų. Bet ne
galima nepripažinti, kad 
tame rašytojų kolektyve ne
daryta klaidų. Juk kolek
tyvo narių tarpe atsirado 
net išgamų ir judošių. Musų 
kritika turėtų įvertinti ir 
šio kolektyvo
palikimą.”

literatūrinį

ELTA.

ANGLAI DIDINA
ARMIJĄ VOKIETIJOJ

Anglijos vyriausybė nu- 
Toliau J. Šimkus pripa-Įtarė pasiųsti į Vokietiją darl__i____ , . oo. aa/1 i___•• i__ • i_žįsta, kad musų kritikai ne

sugebėję subolševikinti mi
rusiųjų rašytojų kurinių ir 
tai esanti jų didelė gėda*
Nežino Ką Daryti su 
Buvusiais “Buržuaziniais” 
Rašytojais

Negeriau esą ir su gy
vaisiais rašytojais, kurie iki 
bolševikų okupacijos jau i 
rašė. Taip dabar jau bol
ševikams beveik pakanka
mai prisitaikę* ir į jų dūda 
pučią V. Mikolaitis-Putinas. 
J. Grušas, I. Paukštelis, P. 
Vaičiūnas, K. Inčiura, S. 
Anglickis praeityje pasi-i 
reiškę vis dėlto “toli gražy! 
ne revoliucinės literatūros j 
kryptimi. . '. . Jaunimui ky-j 
la klausimas: rašytojas tai 
tarybinis, o kokie jo kuri
niai, kaip jis pats dabar 
vertina tuos savo praeities 
veikalus?” Kaip su jais pa
sielgti, neišmano ir pats 
Šimkus.
Vargas su Tremtinių 
Rašytojų Kūryba

Šimkui ir visiems bolše
vikų vadams labai nemalo- 
nųs lietuviai tremtiniai ra-

riaus Drazdausko įtaka, ku- šytojai. Ir šiame rašinyje

Vidutinio amžiaus rimtos mergi- 
•nos arba našlės maloniai prašau pa- 

KARYS, Pasaulio lietuvių karių rašyti vedybų tikslu man, viengun
giui prekybininkui. Pageidaujama
nuotrauka. (52,žurnalas. Adresas 156 Steam

boat Rd., Great Neck, L. I., 
N. Y. Atskiro nr. kaina 50c. 
Naujai pasirodžiusiame 

“Kario” žurnale įdėta ne
mažai straipsnių, prisimini
mų ir tarp kitko gen. S. 
Raštikis prisimena Lietuvos 
kariuomenės išformavimo 
10 metų sukaktuves.

Norkus,
321 So. Kirst St., 

Brooklyn 11, N. Y.

20,000 kareivių, kurie ten 
vyksta iš Triesto, iš Angli
jos ir iš Austrijos. Kariuo
menės tarpe yra tankų da
lys ir priešlėktuvinės artile
rijos.

ŽALIOJI MĖTA
Žalioji Mėta (Varlia- 
metė, yra ir buvo 
vartojama per šimt
mečius kaipo naminė 
gyduolė. Žalioji Mė
ta yra gera nuo šla
pumo susilaikymo ir 
nuo karščiavimo šla
pumo kanale. Gerai 
Žaliąja Mėtą gerti 
nuo nereikalingų vė- 

Yra taipgi sakoma, kad ji 
gera nuo akmeninės ir vandeninės 
ligų, nuo vidurių išpūtimo ir nuo 
kenksmingų gazų viduriuose, nuo 
traukimų, sukimų ir visokių nėsnra- 
gumų viduriuose. Pasidaryk arba
tos iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik 
nori. Svaras šitos Mėtos kainuoja 
$2.00, o pusė svaro--$1.00. Prisiun- 
čiam j namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broad»ay 

South Boston 27, Mass.

mimų.
APSIGYVENK FLORIDOJ

Miami Mieste
Floridoj visada šilta, gražu ir 

sveika, tai kodėl R^apsigyvesti čia 
ant visados? Kreipkitės j Antanų 
P. Rodį. Jis turi visokių gražių na
mų ir biznių pardavimui. Jo ofisas 
randasi kartu su (7)

BL’RGESS REALTY 
6623 Biscayne Boulevard 

Miami, Florida.
Jo gyvenamoji vieta randasi šiuo 

adresu: 468 N. E. 72nd St., Miami,
Fla.

PAIEŠKOJIMAI NUO UŽSISEN ĖJUSIŲ, ATVIBŲ 

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS UGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jis 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
ta niežėjimą ir spaudėjimą sena, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkita 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėjk 
ma ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžia 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie-

Paieškau brolio Kazimiero Matu- įėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
io. kuris atvyko Amerikon 1913 me- j pasalina

tais ir buvo apsigyvenęs Chicagoje, v*dinamos ATHLETES FOOT, so- 
naskui apsivedė ir pakeitė pavardę ! stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą

Paieškau pusbrolio Jurgio Mus
teikio, kilusio iš Bitikių vaJs., Vai
guvos par., išvykusio Brazilijon prieš 
25 metus. Jis pats, ar kas apie jį 
žino, malonės atsiliepti šiuo adre
su: _ (2)

Pranas Musteikis,
205 Lloyd St.,

Nevv Haven, Conn.

Paieškomas Jurgis Okas, atvykęs 
Amerikon 1949 m. balandžio 5 d. 
laivu “Marine Flasher.” Prašomas 
atsiliepti į “Keleivio“ administraciją.

į Charles Yurech. Brangus broli, 
prašau atsiliepti, arba jį žinantieji 
malonėkit pranešti man io adresą, 
busiu labai dėkingas. Mano adre
sas toks:

V. Guzauskas, 
Vanderhoof. B. C., 

Canada.

(52)

AIŠKINA PADĖTĮ

Gen. Charles A. Wil1oughby, 
JT jėgų žvalgybos viršinin
kas Tokio mieste, sako. kad 
padėtis Korėjoj nėra toki, 
kad reikėtų griebtis “despe
ratišku priemonių.’’

Laikas užsisakyti “Kelei
vio’’ k&lendorių 1951 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.

tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančios ir cuskilasioa 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo- 

i damas po 75c., 51.25 ir 
Į >3.50. Pirkite vaistinėse 
i Chicagoj, apylinkėse ir^

Mihvaukee, arba siųskit^
' pinigus į (11-1)

LEGULO. l>«pt 2.
4847 W. 14th Street. 

CICERO 60. ILL.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var- 
du nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio" knygyne:

KELEIVIS
•39 Broadany, South Boston 27, Maaa.

♦
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Vietinės Žinios
PILIEČIŲ DRAUGIJOS MIRĖ VINCAS GEGUŽIS

NAUJA VALDYBA

Praeitą ketvirtadieni So 
Bostono Lietuvių Piliečių Doichestere 
Draugijos narių susirinki
mas perrinko ateinantiems 
metams valdybą. Išrinkti: 
pirm. adv. J. J. Grigalius,

Gruodžio 23 d. savo na
muose, 49 Buttonvvood St., 

mirė Bostono
lietuviams gerai žinomas
senas musų kolonijos lietu
vis Vincas Gegužis, miru
siojo ilgamečio vieno iš 

vice-pirm.—A. J. Namaksy, [“Keleivio” leidėjų, Jurgio
sekr.—adv. J. A. Young, Gegužio brolis. Velionis il- 
fin. sekr.—A. W. Gruzdys,!gą laiką, apie 25 metus dir- 
iždininku—A. J. Chaplik, bo “Keleivio” spaustuvėj, 
maršalka—F. Grendelis. ir! ... ~ .. .. ..
direktoriais, pagal gautu' „ V?ncas lG?Suzl*

skaičių, išrinkti Kaimo Gelgaudts-
p kių valsčiaus. Sakių apskri

ties. Į Ameriką jis atvyko 
19<»8 metais, iš pradžių gy
veno Philadelphijoj, o pas
kui visą laiką gyveno Bos
tone. Lietuvoje, laike pir
mosios rusų revoliucijos.

Rinkimuose dalyvavo 656 velionis aktingai dalyvavo
klubo nariai. Kiek dau- revoliuciniame judėjime ir

dėl priklausė prie Lietuvos so-
kurią cialdemokratų partijos, o
T. P. čia Amerikoje jis priklausė

gavo 267 prie visos eilės lietuvišku

balsų skaičių, išrinkti se-i 
kami asmenys: Albin 
Neviera, Joseph Lekys, 
Stanley Mockus. Dr. A. L. 
Kapochy, Joseph Arlaus
kas, Felix A. Zaleskas ir 
Paul J. Lapenas.

giau varžytynių buvo 
pirmininko vietos, į 
buvo du kandidatai. 
Grevis balsavime
balsus, o adv. 
liūs—382. I

J. J. Griga- 
sekretoriaus

organizacijų, tarp kitų, jis 
buvo narys Lietuvių Darbi-

vietą varžėsi V. Yakauzas. i ninku Draugijoj, SLA. San- 
kuris gavo 301 balsą ir adv. daros kuopos, Vytauto, 

Young gavo 325 bal-

VASARIO 16-SIOS DIDELIS GAISRAS j KAM VOGTI
MINĖJIMAS ARTĖJA FRAMINGHAM’E į BALSAVIMŲ BALOTUS?

------- • i -------- -
Šį antradieni Framingha-; Viename klube

KALĖDŲ EGLUTĖ Žuvo 18 Žmonių

Lietuvos 
bės šventės 
tone Įvyks

nepriklausomy- 
m i nė j imas Bos- 
vasario 18 d.,

, ------  nežinomime kilo didelis gaisras salia piktadariai pavogė balsavi- 
gelžkeiio stoties. Iš plačios mų balotus. Klubo

sekmadieni. 2 vai. po pietų, apielinkės buvo pašaukti! tuoj pasidalijo i dvi “nartu
So. Bostono High School 
auditorijoj. Minėjimą ren
gia Amerikos Lietuvių Ta
rybos Bostono skyrius. 
Kiek teko patirti minėjime 
dalyvauja eilė musų geriau
sių menininkų ir tarp kitko 
pirmą kartą matysime Bos
tone gyvuosius paveikslus 
iš lietuvių tautos praeities. 
Be to, bus geras koncertas. 
Rengėjai neabejoja, kad ir 
šiais metais, kaip ir praei
tyje, lietuviai gausiai susi
rinks paminėti musų seno
sios tėvynės Lietuvos nepri
klausomybės; dieną.

Bostoniškis Lietuvis

gaisrininkai ugnį 
Nuostolių T gaisras 
$45,000.

gesinti.
pridarė

jas. Vieni sako, kad ba
lotus pavogė laimėtojai, o 
kiti kaltę meta pralaimėto
jam.'.. Linkimai praėjo tvar- 

balsus suskaitė pa-
. . .. , . . pralaimė
jusieji kandidatai neprotes
tavo dėl rinkimų tvarkingu- 

. - ..... mo’ tai klausimas, kam lai
kos istorijoj. bet Naujojoj metojams butų reikėję ba- 
Anglijoj statyba buvo toli į lotus vogti ar juos naikinti? 
atsilikusi nuo kitų šalies Bet kokia prasmė butų ir 
sričių. Statybininkai pra- pralaimtojams balotus vog- 

Naujojoj ti? Juk jei jie su- navortek

NAUJOSIOS ANGLIJOS
STATYBA ATSILIKUSI skirta komisija,

i------- ■ ’
1950 metai buvo didžiau

sios Statybas metai Ameri-

neša, kad visoj 
Anglijoj ftatyba siekė tik 4 
nuošimčius viso krašto sta- “ 
tybos. Be: ir Naujojoj An
glijoj, pfalvginus su 1949 
metais, iatvba šiais metais

Fotografuoja Karo Frontą žymiai buvo didesnė.

Iš Korėjos fronto laikraš- MOKYTOJU ALGOS

jei jie su- pavogtais 
balotais norėtų ką nors 
Įrodyti,’ jie pirmiausiai 

turėtų pasisakyti, kad jie 
nelegališkai balotus išnešė 
iš uždaro ruimo?

Tęsdama savo tradiciją, 
lituanistikos mokykla gruo
džio 30 d., 3 vai. po pietų 
rengia eglutę parapijos sa
lėje (po bažnyčia). Pro
gramoje pirmą kaitą Ba- 
buškinaitės-Liepino baleto 
studijos mokinių pasirody
mas, skautų montažas, p. 
A. Gustaitienės režisuotas 
mokinių vaidinimas, tauti
niai šokiai, Kalėdų senelis 
su dovanų maišu, gausi ver
tingais laimėjimais loterija, 
bufetas. Kviečiami visi vai
kai su tėvais ir pažįstamais. 
Kalėdų senelis prašo atsi
nešti dovanėles saviesiems.

Mokyklos Vedėjas ir 
Tėvų Komitetas.

Nauji Metai Sandaroje

Pereitą sekmadienį ir 
Kalėdų dieną (pirmadienį) 
Mass. valstijoj žuvo 18 
žmonių, didžiuma nelaimė
se su automobiliais.

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

sų krautuvėj visokių mašinų iA- 
randavojimui, kaip tai Floor San- 
ders, Wali Paper Retnovere, Boat 
Sanders' ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broač»ay, So. Bostone
Tel. S0 8-4148

Balso, Šv. Kazimiero, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių ir 

_ , i Cambridge Lietuvos Sūnų
^ir®ktony Vletas buvo draugijų, priklausė ir prie 

21 kandidatas. Įeinant Į Cambridge Lietuviu Pilie- 
auditonją buvo dalijamas Kiubo
kandidatų sąrašas. kuri[
“klubo gerovės dėliai” vie
nas “garbingas narvs” sin

J. A 
sus.

čiai praneša, kad vienas 
bostoniškis lietuvis, seržan
tas Petras Ruplėnas, musų 
laikraščio skaitytojų sūnūs, 
skraido orlaivyje virš fron
to ir daro karo mušiu nuo
traukas. Su karišku filmų 
aparatu seržantas Ruplėnas 
skraido ir virš priešo terito
rijos ir daro nuotraukas ki
niečiu kariuomenės, sustip-

DAR ATSILIKUSIOS

Bostoio mokyklose mo
kytojų algos, nežiūrint pa
kėlimų. vis dar via toli at
silikusios nuo kitų tarnau
tojų ir darbininkų uždar
bių. Mokytojai sako, kad 
jų algos, palyginus su kitų 
gyventojų pajamomis, pa-

žmonės visaip spėlioja ir 
“politikuoja.” Visai gali
mas daiktas, kad ta vagystė 
yra pusbernių darbas, kurie 
norėjo parodyti, kad rųio jų 
niekas nėra saugus.

Dorchestere Naujų
Metų Sutiktuvės

Velionis mirė sulaukęs 72 
metų amžiaus. Jis paliko

lė išrinkti. Pasiėmęs tą gar
bingo nario lapeli vienas 
žmogus prie baro paklausė 
mane: “Sakyk, ko tie žmo
nės veržiasi i tą klubą, juk 
čia vietos nemokamos, rei
kia dirbti tik už garbę?“
Aš jam paaiškinau, kad vi- jurgjo Gegužio, 
si kandidatai trokšta tik
klubo gerovės, pinigų ne- Zalesko koplyčioj, 
nori ir pasitenkina tik gar-į velionio Vinco kūnas buvo 
be. kuri jiems tenka už tai, į pašarvotas, visą laiką lan- .
kad jie tarnauja visuome- kėši daug giminių, draugų Sunkiai Sužeidė 
nei visiškai nemokamai, ir pažįstamų: didelis būrys 
Paklausė jas i mane pažiu-j palydovų susirinko paly de
rėjo. galvą pakraipė ir pa-ti velionį į jo paskutinę po- 
sisakė pirmą kartą tokią .ilsio vietą, o prie karsto bu

vo sudėta daug vainikų nuo licininkas 
giminių ir prietelių. Atsi
sveikinimo žodį pasakė drg.
Kipras Bielinis.

nuomonę išgirdęs, 
kusijos ir baigėsi.

Čia dis

N.

šiame Krašte dideliame nu-
liūdime žmoną Oną ir tris 
sesers sūnūs Bajerčius, Bro
nių, Vladą ir Edvardą.

Palaidotas šį antradienį 
iš Zalesko koplyčios į Mt. 
Hope kapines, šalia brolio

kur

Pakalbinkime kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį”. Kaina metams $3.

368 East Broadway

.kilo tik apie 15 nuošimčių, 
rinimų ir pargabena iš karojtuo tarpi; kaip vidutinis pa- 
fronto filmas, kurios paro-ijamų pakilimas visame kra- 
do musų kariuomenės virsi- §te siekia 40 nuošimčių, pa 
ninkams “gyvus liudinin-1 lyginus su 1935-1939 metų 
kus“’ apie priešo užnugari
ir padeda kovos lėktuvams

pajamom i.'

pasirinkti bombardavimui 
ir apšaudymui taikinius.

Seržantas Ruplėnas ir an
trame pasauliniame karėj Apeliacijos teismo rūmai 
tarnavo aviacijoj ir buvo j praeitos savaitės gale pat- 
fronto fotografas. Palei5-j virtino žemesniojo teismo 
tas iš kariuomenės jis ver- spren<jimą. pagal kurį Wal- 
tėsi fotografo darbu, o pas-j^am laikrodžiu kompani

1 Waltham Dirbtuvės
■ * Dirbs Laikrodžius

Naujų metų sutiktuves 
rengia Lietuvių Piliečių 
Klubas nedėlioj, gruodžio 
(Dec.) 31 dieną. Bus ge
ra vakarienė ir kitokių link
smybių. Kurie norite drau
giškai, smagiai ir su mažom 
išlaidom laiką’ praleisti, 
meldžiame visus atsilanky
ti. Piadžia 5:30 vakare ir 
trauksis iki ankstyvo ryto. 
Tad iki pasimatymo.

Rengimo Komisija.

Sandaros 7-ta kuopa ren
gia Naujų Metų pasitikimą 
savo svetainėj, 124 F St., 
So. Bostone. Pradžia 6:30 
vakare. Bus vakarienė ir 
kiti malonumai. Įvyks sek
madienį, gruodžio 31 d.

Rengėjai praneša, kad 
Naujų Metų pasitikimo va
karienė bus nepaprasta, bus 
žemaitiškai paruoštas kala
kutas, prancūziškai pai-uoš- 
tos bulvės, šiupinys, ameri
koniški kopūstai, netikras 
zuikis su burokėliais, mari- 
navota silkė, juodi ridikai, 
varškėčiai, babka, kava ir 
tt. Viskas tik už $2. Grieš 
J.

Tel. SO 8-2845
DAKTARAS

J. L. Pasakantis 

OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
Seredomis:

Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner
OORCHESTER. MAS*.

Viskas tik už $2. 
Šurilos orkestrą.

RADIO PROGRAMA

GEN. R1DGWAY 
VADOVAUJA KORĖJOJkui vėl įstojo į kariuomenę jos trusteesams leidžiama 

ir dabar dirba labai pavo- dirbtuvėse dirbti. Teismas 
jingą, bet kartu ir labai įgaliojo tiustees’us išpar-J J žuvusio Korėjoj gene 
naudingą darbą karo fron- duoti ir dirbtuvės invento- rolo Walton H. Walker vie
te.

Policininką Gatvėje

Kalėdų vakarą buvo 
rastas Allstono gatvėje

Velionio šeimai reiškia
me liūdesio valandoje šir
dingos užuojautos.

South Boston, Mass.
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SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ DRAUGIJA POPIEŽIUS SIŪLO

DERĖTIS SU MASKVAI

at- 
po-

William Brook 
be sąmonės, labai sunkiai 
sužeistas. Policininkas nu 
vežtas į ligoninę ir dar ne
atgavo sąmonės. Ligoninėj Į 
daktarai spėlioja, ar polici 
ninkas buvo kokių tai už
puolikų pritrenktas, ar gal 
neatsargus automoiblio vai
ruotojas jį suvažinėjo ir pa
liko gatvėje be pagalbos.

nų ir nebaigtus gaminti .tą aštuntai armijai vado- 
laikrodžius. jei jie ras rei-jvauti paskirtas generolas 
kalo tą daryti. !Matthew B. Ridgway, kiuris

------------------------- jau atvyko iš Washingtono
Mėsos ir Metalo Laužo į Korėją.

Kainos Bus Numuštos Generolo Walker kūnas 
iš Korėjos orlaiviu buvo nu
gabentas į Tokio, o iš ten 
jis bus pargabenamas į

Kainų tvarkytojai sako, 
kad daliai- bus išleistas pa
tvarkymas dėl sumažinimo
mest- ir metalo laužo kai- Ameriką ir čia bus palaido- 

Patvarkymo laukiama tas Nacionalinėse Arlingto-
šiom s dienomis. no kapinėse.

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programa šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekanti:

1— Dainos.
2— Muzika.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court St., Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadwav, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: bm 2 iU 4 

ir u» 7 iU I
546 BROADWAY

■O. BOSTON, MAŠ8. 
Telefonas: SOUth Boston 1*20

A. J. NAMAKSY
BEAL ĮSTATE A IN8UBANC1

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. *7 ORIOLE STREET 

Wsst Roabury. Mass.
Tel. PArkway 7-0402-M.

rORDAN MAK8B C<
HEW ENGIAMAS IARGBT STORE

Linki Visiems
LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

L J. Grigalius
Pirmininkas

A. P. Neviera
Sekretorius

r .& ŽS S-TiS i&Z žč & Ss į; .<< fc; 5:. Ž5& i: *5
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VINCO BALUKONIO |

g SOUTH BOSTON CAFE I
258-260 Broadway, South Boston $

Sveikina visus savo Kostumerius ir Draugus, 

linkėdama visiems Linksmų švenčių ir Laimin

gų Naujų Metų. Pas Balukonį užeiti visada ma

lonu. Čia galima gauti ir ‘•Keleivį.”

Popiežius Pijus per Kalė 
das kalbėjo į visą pasaulį ir 
sakė, kad priešingumai tarp 
Rytų ir Vakarų dabar eina 
didyn ir gresia iššaukti tre 
čią pasaulinį karą. Popie 
žius siūlė, kad Vakarų de
mokratijų vadai bandytų 
derėtis su Maskva ir net 
siūlėsi tarpininkauti to
kioms deryboms, kurių tiks
las butų -surasti teisingą 
sprendimą visiems ginčams

MUSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI 

SUSILAUKUS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO/ -
IR KARTU

LAIMINGŲ 1951 METŲ

FOL’RTH ST. JUNK SHOP 
Dabar Atidarą Bizniui

Perkame Visokį Džionką ir 
Vartotus Dačktus

Mokam Aukštas Kainas 
Už 100 sv. geležies 75c. 

Baltas vatos matracas $1. 
Plaukų matracas $2—$3. 

Popieros 100 sv. 75c.

KLAUSKIT: MYER 
171 W. 4th St., kampas B St. 

Tel. SO 8-9117
(2)

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurfas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akini ua

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-«
534 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SC, Kimbal Buildiag 
__  Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BOR1S BEVERAGE CO.

G&tvėkaris Susidūrė 
Su Automobiliu

East Bostone šį antradie 
nį gatvėje vienas automobi 
lis susidūrė su gatvėkariu. 
Vienas žmogus, mašinos 
vairuotojas Antanas Blun- 
da. 23 metų vyras iš So- 
mervillės, nuvežtas į ligo
ninę be žado, jam nelaimė
je įlaužtas galvos kiaušas, 
o dvi moterys nelaimėj bu
vo lengviau sužeistos.

šie Nauji Metai mums yra 101-mieji metai! Musų 

metinė šventė su keturiom krautuvėm gėrybių 

vėl gali patvirtinti, kad “Sausio Mėnuo yra

Jordan'o Mėnuo Bostone.’’ Aterkit!

Savo gimtadienio proga mes norim pasveikinti 

savo senus draugus ir sutikti naujų!

DIDŽIAUSIA NAUJOS ANGLIJOS KRAUTUVĖ

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso* 

kios rūšies alų baliams, vestu* 
vems į namus ir aalęs. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Teiephone: SO 8-3141 

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8*
2414.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistu. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus;
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ Al 
(Insured 
M o vers)

Perkrauatom
čia pat ir i to |
Hmaa vietaa.
Saugi priežiūra, kaina 

S26 BROADWAY,
SO. BOSTON, MA8S. 

T«L SOaU




