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Rusai Tris Savaites ’Tardė’ 
Husų Lakūnus

Vengrų Paleisti Lakūnai Buvo Rusų Belaisviai; Rusai 
Reikalavo “Kariškų Paslapčių”; Tik Amerikos Gra

sinimas Privertė Lakūnus Paleisti; Amerikoj
Didėja Įtūžimas Prieš Bolševikus

ČIA ĮVYKO baisus kasyklos sprogimas

KELEIVIS 
Lithuanian WeeWy

Represents over 75,000 Lithusnians ta 
Now E&gLand and about 1,000,006 

ta ths United States 
KELEIVIS

636 Bro*dway, So. Boston 27,

Atskiro Numerio 
Kaina 7 Centai

47 METAI

Keturi Amerikos lakūnai 
gruodžio 28 d. buvo paleisti 

vengi-ų kalėjimo užiš
$120,000 Lakūnai pasako
ja, kad jie lapkričio 19 d. 
paklydo ir tik kai rusų lėk
tuvai juos privertė nusileis
ti Vengrijoj, jie sužinojo, 
kad buvo paklydę kelyje. 
Lakūnai per tri savaites ^,ess

Nepiliečiai Turi 
Tuojau Registruotis

Visi svetimšaliai turi re
gistruotis pašto Įstaigose 
nuo sausio 2 iki sausio 10! 
d. Pašto Įstaigose bus duo-' 

. dama svetimšaliams “ad- j 
report card,” kurią.

buvo rusų belaisviai ir ru- užpildžius, užiašius joje ša
šai juos be paliovos “tar- v ° adresą, užsiėmimą ir 
dė,” klausinėjo Įvairiausių padavus savo svetimšalio 
dalvkų apie Amerikos gin- numeiL reikia grąžinti paš
luotąsias pajėgas, bet nei to ištaigai. Registruotis 
rusai, nei vėliau vengrai tų ga.hma ir natūralizacijos 
lakūnų nekaltino dėl “šni- ofisuose.
pinėjimo.” Tik Rusijos at- Svetimšalių registracija
stovas Višinskis JT seime daroma kasmet pagal Mc-
išgalvojo šnipinėjimo prasi- Carran bilių, kuris numato 
kaitimą. visų svetimšalių registraci-

Gruodžio 22 d. Amerikoskarią per metus. Už ne- 
valstybės departamentas i511 e§iriia\ imą gresia pa-
nasinntė Maskvai isnėii- ^auda $100 aiba 30 dienų 

kalėjimo, arba ir abi baus
mės.

įsneu-a r—i—
mą, kad Amerika nepakęs, 
jei musų lakūnai bus teisia
mi, verčiami prisipažinti ir 
bus traktuojami, kaip ko
kie kriminalistai. Įspėji
mas paveikė, nes lakūnai 
buvo paskubomis nuteisti ir 
ne už šnipinėjimą, bet tik-

At ominė Energija 
Jau Gamina Elektrą

Elektra jau gaminama su
.... „ .. atominės energijos pacal-tai uz pcrlekimą Vengrijos |ba Taj aneša AmeH. 

sienų ir jiems, pagal balse- :kos atominės energijos ko. 
vikų mastą buvo duota len-|mi y Jau pagaminta 100
gva bausme, tik po 30,000 kiloį-atu energijos Arco,
doleriu arba po tris mene- , i „i ••. 1 i-, . * - ildano, atomines eneigijossius kalėjimo. Bet Amen-'_
koje ir tokia “lengva” bau-
smė sukėlė didžiausio pasi
piktinimo. O kai sužinota, 
kad lakūnai buvo be palio
vos tardomi ir kad rusai iš 
jų norėjo išgauti kariškas 
paslaptis, Įpykimas pasida
rė dar didesnis.

Lakūnai pasakoja, kad 
rusai ir paskui vengrai juos 
kasdien tardė ir kartais 
jiems grasindavo ir vis rei
kalavo visokių informacijų 
apie Amerikos karo pajė
gas.

META! PATAISOS UŽ 
SE1MOS NEPALAIKYMĄ

Brocktoniškis James Hil- 
liard, 43 metų vyras, turi 
septynius vaikus ir per pas
kutinius du metus nė cento 
nedavė šeimai užlaikyti. 
Teisme kaltinamasis aiški
nosi, kad jis turi nesveikus 
vidurius ir negalįs dirbti, 
bet teisėjas nuteisė ji me
tams Į pataisos namus.

Didelė Hiiliard šeima 
buvo remiama iš valstijos 
iždo ir per du metus žmona 
su septyniais vaikais gavo 
apie 16,000 dolerių pašal
pos.

Trūksta Aliejaus

Vaizdas Orient kasyklos iš oro. W. Frankfort. UI., kur sprogimas užmušė 119 mainieriy.

Paliaubų Derybos Korėjoj Dar 
Nėra Nutrauktos

Sunku Susitarti dėl Kontrolės ir Belaisvių; Gruodžio 27
Praėjo, bet Susitarimas Nepriartėjo; Karo Fronte 

Veikia Patruliai; Svarbesnės Korėjos Karo Datos

H. Stassen Skelbia 
Savo Kandidatūrą™

Harold E. Stassen, Penn- 
sylvanijos Universiteto pir
mininkas ir buvęs Minneso
ta gubernatorius, praeitą 
savaitę paskelbė, kad jis 
statys savo kandidatūrą 
prezidento vietai nuo re- 
publikonų partijos, jei par
tijos konvencija ateinančią 
vasarą jį paskirs būti kan
didatu.

Amerika Išpirko Plieno Darbininkai Jonas Masarikas
Savo Lakūnus Atšaukė Streiką Buvo Nužudytas

Amerikos vyriausybė pra- Plieno darbininkų unija N. Y. “Times” skelbia 
eitą ketvirtadieni sumokėjo nutarė atšaukti savo pa- savo korespondento Sulz- 
Vengrijos “teismo” uždėtą i skelbtą streiką Naujų Me- Bergerio pranešimą apie 
pabaudą Amerikos ketu-į tų dieną ir atidėjo ji iki Įvairiais keliais gautas ži- 
riems lakūnams, po

dirbtuvėse.
Elektra buvo gaminama

“bandymui.” Arco dirbtu
vės kiek seniau skelbė, kad 
greitu laiku atominė ener
gija gamins elektrą prak
tiškam naudojimui.

Žinia apie elektros ga
mybą su atomine energija 
Amerikoje buvo pasitikta, 
kaipo pirmas pasisekęs 
bandymas atominę energi
ją panaudoti taikos reika
lams, o ne vien atominiams 
ginklams gaminti. Angli
joj atominė energija jau 
šildo atomines dirbtuves.

KALĖDŲ NAKTĮ 
UŽMUŠĖ NEGRŲ VADĄ

30 tuk-'susirinks unijos nepaprasta nias, kaip mirė Čechoslova-
stančių dolerių, ir praeitą' Konvencija 
penktadieni lakūnai, iška- lantic City 
Įėję Vengrijos kalėjime 40 jos nariai 
dienų, buvo paleisti Į lais- darbą, kol 
vę. ‘ Į toks unijos

Sumokėjimas “išperka- Unija 
mųjų” už Įkalintus lakūnus 
Amerikoje sukėlė didelių 
protestų. Daugelis žmonių 
sako, kad vyriausybė turėjo 
ieškoti kitokių priemonių 
lakūnams išlaisvinti iš bol
ševiku kalėjimo. Išlaisvin-

Nežinomi piktadariai Ka
lėdų naktį išsprogdino 
Harry T. Moore, negrų va
do Floridoj butą, Mims, 
Fla., mieste. Negras buvo 
užmuštas, o jo žmona sun
kiai sužeista guli ligoninėj. 
H. T. Moore per 25 metus 
kovojo už negrų politines ir 
kultūrines teises Floridoj.

Falangistai Protestuoja

Amerikos lytiniuose uos
tuose pristigo aliejaus lai
vams ir eilė laivų negali 
plaukti dėl kuro trukumo.

1 Fašistiniame Ispanijos 
parlamente keli falangistų 
atstovai, valdančios parti
jos žmonės, iškėlė skundą, 
kad prie diktatūros val
džios pinigai yra mėtomi ir 
valdžios pareigūnai visai 
nesiskaito su teisėtumu. Jie 
reikalauja daugiau taupu
mo ir teisėtumo.

sausio 3 d. At- kijos užsienių reikalų mi- 
N. J. Visi uni- nisteris Jonas Masarikas, 
kviečiami tęsti kuris 1948 m. kovo 10 d. 

bus išleistas ki- buvo rastas “iškritęs per 
patvarkymas. langą” negyvas Prahoje, 

nutarė streiką at- Pranešimas sako, ka(1 j
po to. 'ai piezu e„- \Įasarjkas buv0 bolševikų 

Trumanas _ reikalavo | sla tosio5 ,icijo6 užmuį.
tą padaryti. Tuo tar- Daktaras Teply, kuris 

bus tęsiamos dervbos'... • . . . apžiuiejo lavoną, matę-
clel naujos darbo sutarties, 1

šaukti 
tas 
uniją 
PU

Gruodžio 27 d. buvo nu
matyta paskutinė diena de- 
yboms dėl karo paliaubų, 

bet susitarimo neprieita. 
Nežiūrint, kad paskirtoji 
data praėjo, derybos tęsia
mos.

Aliantai reikalauja iš 
bolševikų parodyti, kada, 
dėl kokios priežasties mirė 
šimtai ir tūkstančiai belais
vių ir nurodyti, kur jie yra 
palaidoti. Aliantai bijo, 
kad bolševikai dali belais
vių yra pasiuntę Į prievar
tos darbų stovyklas vergų 
darbams Rusijoj ir nori Įsi
tikinti, kad visi belaisviai 

Bolševikai 
neda-

H. E. Stassen yra jau tre
čias pasiskelbęs kandidatas 
nuo republikonų partijos.
Kiti du yra senatorius Rob- ^us išlaisvinti, 
ert Taft ir gubernatorius tokių nurodymų dar 
Earl Warren iš Kaliforni- v®.
jos. Daugelis republikonų“ Dėl paliaubų kontrolės 
pasisako ir veikia už išsta- Aliantai sutiko atsisakyti 
tymą generolo Eisenhovve- nuo kontroles iš oro, bet 
rio kandidatūros. griežtai priešinasi bolševi-

__________________ ikų reikalavimui leisti jiems
'statyti aerodromus paliau
bų metu ir reikalauja, kad 
kariuomenės pakeitimai 
fronte butų daromi be kliū
čių. Derybos dėl paliaubų 
kontrolės ir dėl pasikeitimo 
belaisviais eina labai lėtai 

daug kas abejoja, ar

Nušovė Žmoną,
Sūnų, Dukterį, Save

Manchester, Conn., tur 
tingas medžio pirklys, Har 
ry England, praeitą ketvir
tadienį nušovė savo žmoną, įįaskva" nori karo paliaubų

ir
kuri reikalavo iš jo divorso, 
nušovė savo 24 metų duk
terį Louise ir jauniausią. 4 
metų sūnų Jonathan, o pas
kui paleido sau šuvĮ Į galvą.

H. England žmona buvo 
iškėlusi jam bylą dėl per-

K ore jo j.
Jau pusantrų metų eina 

karas Korėjoj ir jo galo dar 
nesimato. Svarbiausios 1951 
metų Korėjos karo datos 
yra tokios:

Sausio 1 d. kinu bolševi-

Masariko lavone daug mu
šimo žymių ir radęs galvos 
užpakalyje kulipkos skylę. 
Bet policijos daktarui buvo 

Prieš F Cncrn/C Uždrausta skelbti tiesą, o
_____  ’ 1948 m. vasarą Dr. Tpley

Išpirkus keturius lakūnus buvo nužudytas, kad paša-

kuii pasibaigia sausio 1 d.

tieji lakūnai, kapitonas D.lytmen^OS Žuaiai 
N. Henderson, kapitonas J. į — -
J. Svvift, seržantas J. A. i 
Duff ir seržantas J. A.
Elam, nuo Austrijos sienos 
buvo nugabenti Į Vieną.

skyrų ir belaukiant teišmokai pradėjo didelę ofensy-

Kas Kaltas dėl 
Kasyklos Nelaimės?

Pirmieji tyrinėjimai dėl 
Orient kasyklos sprogimo 
W. Frankfort, Ilk, kasyklo
je sako, kad nelaimė grei
čiausia buvo iššaukta elek
tros vielų, kurios nebuvu
sios užtenkamai gerai ap
saugotos. Bet tyrinėtojai 
sako, kad nelaimę galėjo iš
šaukti ir angliakasių neat
sargumas, nes kasykloje at
rasta cigarečių nuorūkos ir 
degtukų galai.

Angliakasių unijos vadas 
sako, kad kaltė krinta ant 
kasyklos vadovų, kurie ži
nojo, kad kasykla nėra sau
gi. Didžiausias apsileidi
mas esąs tame, kad maino- 
je buvo leista susirinkti me
tano dujoms, kurios, užsi
degusios, išsprogdino ang
lių dulkes. Kaip metano 
dujos užsidegė, sako J. L. 
Lewis, yra antraeilis klau
simas. Kasyklų saugumas

pavojingą liudininką. 
000 doleriu, Amerikos vy- Iš Dr. Teply, kol jis buvo 
riausybė tuoj pat išleido igyyas. ir gauti parodymai 
Įsakymą draudžianti ame- aPie Jono Masariko nužu- 
rikiečiams keliauti i Veng- .dymą.

Įsakė uždaryti du •

iš vengrų kalėjimo už 120,- ‘rinu^

riją ir 
Vengrijos konsulatus, 
Clevelande ir New Yorke.

Vengrijos konsulatai bu
vo ir seniau jau uždaryti,

ANKSTYBAS BANDITAS 
ILGAI DARBAVOSI

sprendimo vyras gyveno at
skirai ir jam teismas buvo 
net uždraudęs lankyti savo 
žmonos butą. Įsipykimas 
šeimoje ir buvo tos ketve- 
riopos tragedijos priežas
tis. H. England vienas bro
lis yra buvęs Manchester, 
Conn., miesto majoru. Iš 
viso H. England turėjo 8 
vaikus.

.. - .. Kantrus plėšiką^ o—
bet jie buvo vėl atidaryti ^žio 27 pusantros valan- 
po to, kai Vengrijos bolse-fjog “(]iri)0?” gavo pro- 
vikų valdžia sutiko paleisti
is kalėjimo amerikieti R.
\ ogeler. Ir draudimas ke
liauti Į Vengriją tuo laiku Plėšikas atėjo Į banką 
buvo panaikintas. Reika- 7:30 vai. iš ryto, kartu su 
lavimas išpirkti paklydu- sargu, ir privertė sargą jį 
sius lakūnus dabai privertė Įleisti. Paskui, kai pradėjo 
Ameriką vėl uždaryti kon- rinktis tarnautojai, bandi- 
sulatus ir uždrausti kelio- tas juos visus statė “prie 
nes Į Vengriją. sienos” ir liepė ramiai lauk-

--------- -— ________ti, iki atėjo kasininkas
DU KORĖJIEČIAI Waddel Summers, iš kurio

IŠDAVĖ GEN. DEAN banditas pareikalavo pini-

Į gos išplėšti vieną 
New Orleans, La.,

Korėjos respublikos poli
cija praneša, kad Amerikos 
generolas Km. Dean 1950 
metų vasarą buvo išduotas 
bolševikams dvejų pietinių 
korėjiečių, kurie už savo iš
davystę gavo iš bolševikų

gruo-

banką
mieste.

gų, o jų gavęs išėjo.
Banditas banke išbuvo 

pusantros valandos ir pagal

Bažnyčių Taryba
Reikalauja Išvalyti Floridą

Kristaus Bažnyčių Nacio
nalinė Taryba Nevv Yorke 
pasiuntė prezidentui Tru- 
manui prašymą padaryti 
viską, kad žmgožudžiai, 
kurie Kalėdų naktį išsprog
dino Floridos negrų vado 
Harry Moore namą ir už
mušė Moore butų susekti ir 
nubausti. Moore šeimos 
namas buvo išsprogdintas 
dinamitu, bet pasikėsinto- 
jai dar tebėra neišaiškinti. 
Spėjama, kad Moore už
muštas todėl, kad jis drą
siai per eilę metų gynė ne
grų teises Floridos valsti
joj.

vą pnes JT jėgas Korėjoj. 
Sausio 4 d. bolševikai užė
mė Korėjos sostinę Seoulą. 
Aliantai pasitraukia 30 my
lių i pietus nuo Seoulo.

Vasario 2 d. JT seimas 
skelbia, kad komunistinė 
Kinija yra agresorius Ko
rėjoj.

Vasario 12 d. bolševikai 
pradėjo naują ofensyvą 
Korėjoj, kuri po šešių die
nų kruvinų kautynių su
smuko. Kovo 15 d. Alian
tai išvaro bolševikus iš Ko
rėjos sostinės Seoulo.

Balandžio 11 d. prezi
dentas Trumanas atleidžia 
generolą MacArthurą iš va
dovavimo Korėjos fronte ir 
Tolimuose Rytuose.

Gegužės 17 d. bolševikai 
vėl daro ofensyvą, kuri pa
sibaigė kruvinu pralaimėji
mu. Aliantai veja bolševi
kus už 38-sios paralelės.

Birželio 23 d. Rusijos 
diplomatas Malikas siūlo 
taikintis Korėjoj.

Liepos 10 d. prasideda 
derybos dėl karo paliaubų 
Kaesong mieste. Derybos 
ir mūšiai Korėjoj eina gre
ta. Derybos buvo kelis kar- 

nutrukusios dėl Įvairių

nukentėjusių pasakojimą 
buvęs “labai kantrus,” ra
minęs moteris ir vis sakęs, 
kad palaukit, tuoj ateis ka- Kristaus Bažnyčių Nacio- tus

as jus paliksiuinalinė Taryba atstovauja .“incidentų.” Spalių 25 d. 
vikai Han Doo Kyoo ir ramybėje. ... Banditas ga- 29 protestonų bažnyčias derybos atnaujintos Pan- 
Choe Chong Rong yra areš-Svo kelis šimtus dolerių gro- Amerikoje ir jungia virs muniom kaimelyje, tarp-

i reikalauja, kad pavojingos po penkius doleriu.-. I?da- sininkas ir 
dujos negalėtų susirinkti 
'ka s y k 1 o s e pavojinguose 
'kiekiuose. tuoti ir bus teisiami. i bio. 30,000,000 tikinčiųjų. frontėje.



Puslapis Antras KEtETVlS, POSTO??

milionų dolerių “subversy- i 
Įvei” propagandai tuose 
kraštuose.

Amerikos atstovas Dr. į 
Philip Jessup JT seime kai-i

KAIP NUŽUDYTAS 
JAN MASARYK

Prahoje yra sena tradici
ja “defenestruoti’’ žmones,
išmesti juos per langą ir tuo .. . * *- < •,, , • *. • • „ tinimus atmete. Amerikos!budu užbaigti ju žemiškąja , , , . . * • ib J * valstybes sekretorius Dean į

* ’ ” kad kaltini-i
be pamato.'

metė per langą Cechoslova-j K Amerikos pareigu- 
kijos užsieniu reikalu mini- P^makymų atrodytų, 
eteri Joną Jlasanka ir pas- kad Amerika v,sa. nestktsa 
kui paskelbė pasauliui, kad ‘ .Eu,'°Pos R-vtV ,taUtU 
jis nusižudęs “dėl užsie-nima ne5,ekla Padetl 
niuose paskelbtos kritikos.” I?™. Putoms taulf'm?
Pasaulis abejojo, ar Masa- !>^a^>n“; . .
rykas šoko per langą, bet| . Toks uzs.gynimas nėra
kaip įrodysi, kad bolševikai T* te.lslnSas' duk Am^ 
.. pyįetg? irikos užsienių politikos tik-
J! Daba. N. Y. “Times”|slas: bu'‘° ;“‘au.taiP
skelbia Dr. Teply, Prabos dabar •vra’ ^tikrint, y.- 
policijos gydytojo raportą . , ” ‘
kuris parodo tikrąjį J. Ma- tvykytl? talp’,haip J0S.lal? 
saryko “defenSracijos” !\ai. apsisprendžia tvarkytis, 
vaizdą. Tas daktaras 1948 F
metų vasarą “padarė klai-Į^^t

‘ j.. -Acheson sake, kž 17-jo amžiaus pradžioje .. \ , v v -i „• •• mai vra visiškai tįvesta mada, bolševikai iš- r*

PASIRl Oftęs PLOTI PAGALBĄ JF?

4
Prancūzu keleivinis laivas “Ile de France" Atlanto viduryje pamatė sunkia: su ban
gomis besigrumianti mažą angly prekybom laivą “Chisuick” ir per 11 valandų plau
kiojo šalia to laivo, kol mažajam laivui praėjo pavojas nugrimzti i juros dugną.

Nr. 1, Sausio 2, 19*2

119 Angliakasių Aliantai aiškina, kur dingo
Kalėdų šventės Ameri- tūkstančiai ir net dešimtys

Ikos angliakasiams buvo tūkstančių karo belamvtų. 
liūdnos. 119 kasyklų dar- ’le d!nS°- , .Uahs, badu 
bininkų žuvo baisiajame Į®?“™1?- kdi saltakraups- 
West Frankfort sprogime. Kal išžudyti. Kiti vėl, pte- 
iddžioji Centralia, Iii.', ka- tinės KoleJ?s kanal- buvo 
syklos nelaimė 1947 metais Pavarta ir propaganda 
pasikartojo, tik dar baisės-1 &uva,'y“ .1 bolševikų karino- 
nė. Centralijoj žuvo 111 i mlrtl bolševikišką
darbininkų. ire^mą. •

Didelė nelaimė privertė Paskyrimas
.ir kasyklų prižiūrėtojus, ir ko, <i‘*ryt>om> užbaigti buvo 
Illinois gubernatorių, ir sVk^'^s vdclM- .Dabai P° 
darbdavius, ir darbininku v,i™į atfc!na nusivylimas ir 

! unija rimtai galvoti, kaip 'te®8 ,r !>a,nlos derybos, 
apsisaugoti nuo tokiu nelai- be numatomu rezultatų.

mėnesio lai-

Amerika Moka
Vengrijos bolševikų teis- laužti. PatsJuk ir Jaltoje, kur Rytų

buvo išlicituota, mas “nuteisė" keturius 
.... . ■ Amerika sakėsi norinti už- amerikiečius lakūnus sėdėti

dą ir įsvirkste sau ne tuos ;t.krintį Rytų Europos tau-! kalėjime po tris mėnesius, 
vaistus ir dėl to mirė, JO tomg demokratinę santvar- arba sumokėti “pabaudą"
burna užsidarė. Bet prieš 
mirti daktaras atidengė pa
slaptį.

“1948 m. kovo 10 d., 5 vaL 
iš ryto Dr. Teply gavo skubą 
kvietimą telefonu iš vidaus rei
kalų ministerijos vykti i Czer- 
irn palocių (užsienių reikalų 
ministeriją). Dr. atvyko i už
sienių reikalų ministeriją 5:15 vergtoms 
vai. Ten jis rado būreli slap- vinti. 
tosios policijos agentų ir uni- Įdomu, kodėl Amerikos 
formuotos policijos valdinin- užsienių politikos vadovai 
kus- neišdrįsta atvirai pasakyti,

‘ Daktaras, dar nežinodamas, Amerika siekia išlsis-
kam jis čia pakviestas, buvo vjntj Rvtu Europos tautas?
nuvestas i kiemą, kur ,iam v• . . . j. , i Kodėl gintis, jei•vienas policininkas parode la-1 r. . į
voną. pridengta antklode . . Igeras siekimas?

mas ir Amerikos saugumo 
! sumetimuose yra būtinas. 
Dabar, po Korėjos patyri
mo ir “šaltojo karo" sąly-

ką ir laisvę. Dabar šis tas 
jau ir daroma, kad Rytų 
Europos tautos atgautų lai
svę. Per “Amerikos Bal
są" kaltais kalbama

po 30,000 dolerių. Toks 
bolševikiško teismo spren
dimas padalytas Maskvoje,

apie! vengrų
laisvę, apie atgavimą nepri-'Maskva, 
klausomvbės, apie 
kos pastangas padėti pa- 

tautoms išsilais-

mių ateityje. Illinois gu- w
bernatorius sako, kad jo Irane Neramu 

-——■senai su ekspertų pagalba Irano vyriausybė laimėjo
________  Sta-'Pa,U0?tas įstatymas apie nacionalizacijos fronte, bet

linu. Kad už mažų veng- !kasyklų saugumo užtikrini- pralaimėjo gamybos fronte, 
rišku banditu stovi galingiseimelyje politikie- Eilė mėnesių aliejaus ga-

zo Raisuli. vadinama

Maskvos banditai, tas tie protingiausias yra klaida manyti k
rių nesvarstomas ar net at- mvba 
mestas. Nelaimė privers j^do

sustojusi,
pajamos

valstybės
sumažėjo,

kuri dabar girdime visokių ba). ,vgĮai aj
oKAmurriu lic štilio Cnfl9_ . ~abejojimų. Jis siūlė suda-

o ne Vengrijoje. Jei už>ti ginklais. Jis sakė, kad

. . , , , . lazdos reikšmę ir, supras-ryti stiprią tankų koloną ir (,ami žino km. su5toti; 
pro rusų blokadą prasiverz- _ j p

suprantaise progresuoja nuo vienos delsimą išmokėti jiems pri- 
nelaimės iki kitos. Kol per- klausančius uždarbius, 
kūnas netrenkia, _

Finansiniai sunkumai at

rusai į tankus nepaleis ne 
vieno šūvio ir blokada bus 
baigta. Atsargumas tada

bolševikų nestovėtų 
jie nebūtų drįsę 

Ameri-!tokį “sprendimą" išnešti ir
reikalauti iš Amerikos “iš-į paėmė viršų ir 
perkamųjų" už paklydusius įda buvo sulaužyta 
lakūnus, kūne kankinimais j tu," kas kainavo

rusų44

saugumo
Į reikalas užmirštamas. ,

Prie nelaimės gal prisi- siliepia ir politikoj. Pada
vėjo ir pačiu darbininku'mente opozicija atvirai rei- 
! neatsargumas/ Dirbdami kalauja apkaltinti Dr. Mos- 
isprogstamų dujų apsupti sadegh už terorizmą, įsta- 

bloka- •VLIK’o plenumas posė- darbininkai kartais užmirš- tymų laužymą ir už pražu- 
oro til- džiavęs lapkričio 17 d. ta pavojų ir rizikuoja užsi- tingą ekonominę politiką, 
galybes svarstė be ko kita ir rugsė- kurti cigaretę. Bent gelbė- Grasinimai jau nebeužbai-

KRONIKA

yra visai 
Tas sieki-

buvo verčiami prisipažinti 
esą “šnipai."

Amerika moka šantažis
tams (blackmailer’iams). 
Moka jau ne pirmą kartą. 
Iš tų pačių vengrų Amerika 
išpirko savo pilietį Robert 
Vogeler, nuteistą kalėti “už 
šnipinėjimą" 15 metų. Da
bar moka už paklydusius

Toliau seka daktaro žo-l 
džiai:

“Aš liepiau vienam iŠ polici
ninkų atidaryti pižamą ir aš 
pastebėjau ant viso kūno smū
gių ir draskymų žymes, kurios 
atrodė smurto padarytos. Po 
kiek laiko aš liepiau lavoną pa
kelti. Aš mačiau galvos už
pakalyje apvalią žaizdą padary
tą 7.65 kalibro revolverio 
lipkos. Apie visą žaizdą 
buvo nusvilinta, kas rodė kad 
suvis buvo paleistas iš visai 
arti.“

Toliau daktaras Teply 
pasakoja, kaip jis pastebė 
jo J. Masaryko bute kovos į Maskvos lėlės, o tie kraštai timais. Tas samprotavimas 
žymes ir kaip vidaus reika-,yra paversti į Rusijos kolo- yra visiškai suprantamas.

nijas ir pavergtas provinci- Į Trys mėnesiai bolševikų ka-

gose, ir
lakūnus. Kur galas tokiam 

jaltiškiems žmo-,mokėjimui ir šantažui? Su
nėms darosi aišku, kad pa
likus Rusijos žiaurioje “glo
boje" 100 milionų žmonių 
Europos Rytuose Amerika 
negali turėti saugumo ir pa

ku-į stovios taikos. O jeigu 
oda taip, tai kodėl dangstyti

pinigų ir net gyvybių. Tik-jo 13 d. Reutlingene pasi-jtojai sakosi užtikę cigare-opozicijos 
slas buvo pasiektas atsar- rašytą susitarimą (tarpjčių nuorūkų kasykloje. Niekas taip neiškelia po-

nors ir iškaštingu bu-VLIK’o derybų delegacijos Nelaimės akivaizdoje vi- Htikierių, kaip laimėjimas. 
Dabar tikslas ii gi pa- įj* p. S. Lozoraičio), kurį Įsas kraštas reiškia užuojau- Nacionalizacija aliejaus 

siektas iškaštingu budu, balsams pasidalinus lygio- tos nelaimingoms angliaka- pramonės buvo didelis Dr. 
mokant banditams pinigus, mis (po o)—atmetė. i šių šeimoms, kurioms link- Mossadegh laimėjimas. Bet
bet kaitų padiąsinant ban- • Kompetentingų Lietu-ismos šventės virto dideliu ^am j>oiitikieriui nacionali-
ditus ir vėl "pelnytis." vos diplomatinių sluoksnių Budėsiu. zacija virto sau tikslu, o to-

Kai kas sako, kad grasi- pranešimu, visi Lietuvos jis užmiršo, kad ir na-
nimas pavaitoti jėgą butų Įgalioti ministeriai ir diplo- Egiptas Atsipeikėja cionalizuota pramonė turi
karo “provokavimas. Tai matiniai atstovai yra pa- Egipto “sprendžiamieji gaminti. Pramonė, kuri ne-

Jei reiškę diplomatijos šefui S. veiksniai,"
Lozoraičiui savo pritarimą :aplinkum’a?

giu,
du.

blackmaileriais visada taip 
yra, kad jie, kaitą gavę 
“išperkamuosius," vėl jų 
nori ir jie niekada nepasi- 
sotina. Išperkamuosius

yra nerimtas sakymas. J ei reiškę diplomatijos setui b. veiksniai," karalius ir jo dirba, virsta politiniu ak- 
iMaskva nori karo, ji suras Lozoraičiui savo Patarimą įap]jnkuma> pradeda rimtai meniu ant “laimėtojo" kak- 
tiek ir tiek priemonių tą susitarimui, kurį jis pasira- haukštytis, kad susikirtimas lo.
karą pradėti, o jos propa-=ė su VLIK’u pereitų metų Anglija išeis ir sostui ir! Kiek ilgai Dr. Mossadegh 
ganda kaltę mokės suversti rugsėjo 13 dieną. Lygiu apįe sostą mintantiems di- murdysis savo laimėjimo 

Korėjoj budu yra pritarę susitari-.^^iunams ne į sveikatą. Su- baloje, pasakyti negalima, 
mui Lietuvos generaliniai kekas minjų nacionalizmas Bet laiko, atrodo, nebėra 
konsulai ir konsulai. įkurį laiką galima nukreipti perdaug. Tuo tarpu “Va-

•Adv. J. Skorubskas, pa-ip,ješ “svetimuosius imne- karai” atūildė Irano alie- 
vadavęs \ LIK e prof. J-j-ialistus,” bet kiek

Amerikai. Juk
Amerikas moka ne vengiu Maskva, kuri karą pradėjo, 
politiniams banditam; bet

savo tikslus ir nepasakyti i Maskvos banditams, kurie 
atvirai, ko siekiama? Vengriją kontroliuoja.

Šiandien Amerikoj “visi" j Amerikos vadai aiškina, 
žino, kad Europos Rytų kad išperkamuosius reikėjo 

' kraštu vvriausvbės vra tik mokėti žmoniškumo sume-

lų ministeris Nosek, kuris 
ii dabar yra ministeriu, 
“darė tvarką" kambariuo
se. Su ministeriu Nosek 
buvo ir vėliau paskirtas už
sienių reikalų ministeriu 
Vladimir Clementis, nese
nai areštuotas ir gal jau nu
galabytas.

Tai šitaip baigė savo 
bendradarbiavimo karjerą 
Jan Masaryk, pirmojo Če- 
choslovakijos prezidento ir 
šalies nepriklausomybės tė
vo Masaryko sūnūs.

Masaryko tragiška mirtis 
labai suįdomino “Vaka
rus," nes pusiau amerikietis 
Jonas Masarykas buvo pla
čiai žinomas ir skaitėsi Va
karų šalininkas. Tik dėl 
Masaryko populiarumo ce
chų bolševikai ir suvaidino 
jo “nusižudymą." Su ki
tais, mažiau žinomais, bol
ševikai apsidirba be saužu- 
dystės priedangos.

AMERIKA IR 
RYTŲ EUROPA

Sovietų Rusija “apkalti
no" Ameriką Jungtinėse 
Tautose už kurstymą prieš 
Sovietus rytinės Europos 
kraštuose. Rusai sakė, kad

jas. Kodėl iš to žinojimo Įėjime nelaimingiems laku- 
žiaurinepadaryti aiškias išvadas? nams butų žiauri bausmė, 

Kodėl neatsimesti nuo Jai- uždėta be jokio prasižengi- 
tos susitarimų, neatšaukti mo. Musų lakūnus reikėjo 
savo atstovus nuo Maskvos i gelbėti. Bet ar mokėjimas 
lėlių vyriausybių Europos “išperkamųjų" būtinai bu- 
Rytuose ir kodėl nepripa- vo reikalingas, galima abe- 
žinti ekzilines pavergtųjų'joti. Jei vietoje 120,000 

Amerika butų

kaltina Ameriką. Jei Mas
kva kariauti dar nenori, ji 
butų liepusi vengi-ų lėlėms
atiduoti paklydusius laku- Kaminską, lapkričio 26 
nūs ir reikalas butų baigtas. ?u «avo

Amerikos spauda prime- JAV: jo vieton 
na, kad 19-.io amžiaus pra-;Įeina J. Glemža. 
džioje, kada "Barbarijos”! ^Mažosios Lietuvos Ta- 
(Šiaurės Afrikos) jurųirybos prezidiumas, posė- 
banditai pradėjo perdaug džiavęs Muenchene lapkri-jtu?i 
šėlti ir reikalavo daug iš- čio 23-25 dienomis, be kita! 
perkamųjų už pagautus ko, nutarė palaikyti savo!

įSavo kailio

impe- Karai 
ilgai? jaus gamybą kitų aliejaus

kraštų vyriausybes, duo- dolerių
dant joms progos kurti gin
kluotąsias pajėgas ir pa
čioms vesti savųjų kraštų 
išlaisvinimo .akciją?

pra
nešusi Vengrijai diplomati
niu keliu, kad arba lakūnai 
bus pristatyti į pasienį pa
skirtą valandą, arba Ame-

jurose amerikiečius jurinin- reikalavimą Įeiti VLIK’an, 
kus ir pirklius. Amerika,!konstatuoti reikalą reorga- 
Thomas Jeffersonui prezi- nizuoti veiksnių struktūrą 
dentaujant, pasiuntė karo ir apjungti visas pozityvią- 
laivus banditus sudrausti, sias Lietuvos vadavimo jė- 
Amerikos karo laivai turėjo
net šturmuoti Alžyro mies-

saugumo sume-, versmių padidinta gamyba 
seimą emigravo Lcimais Egipto karalius ieško ir ramiai žiuri, kaip Irano 

\ LIK an pU(|ų susitaikinti su Angli- verkiantis vadas gamina 
ja, kol dar anglų kariuome- ašaras vietoj aliejaus, 
nė nepakilo į Kairo “tvar- w

| kos daryti," arba kol įkai- Ambasadorius Maskvoje 
minia nepradeda štur

muoti karališkojo palo- 
ciaus.

gas.
•Greitoj ateity ruošiama-

Prezidentas Trumanas pa
skyrė ambasadoriaus par-

Kokiu budu Egiptas ban-i f MaskvoJ.e, . .. . diplomatą ir Rusijos klausi-dvs jo paties valdovu neat- r-• . . - . , . ‘ - mais ekspertą, George F.sargiai išvirta košę suvai- TZ 1_? , . - Kennan. Maskva davė sa-gyti, dar nėra aišku. Tik .... , , .
&r ’ , , , - vo sutikima tam paskvn-vienas dalykas pradėjo jau . * i j• .• • mui.ir patiem? egiptiečiam? ai?- „ , .

j keti, kad smarkavimu, par- - as va 
tizaniniu karu ir grasinimu
susibičiuliauti su Maskva .............., , , . o .dio ji išplūdo, kaipo Rusi- 

Tarpe kitų G. 
“prasižengimų”

sutiko priimti 
Amerikos diplomatą ir kar
tu “Pravda" ir Maskvos ra-

tą, kad privertus banditus'si išleisti VLIK’o laikrašti, 
atsisakyti nuo plėšikavimo į • Lietuvos atstovas Pary- 
jurose. Ižiuje Dr. S. Bačkis, ryšium

Kitą kartą, prezidentau- su JTO sesija kartu su lat- 
jant T. Rooseveltui, Moro- vių atstovu Įteikė Prancuzi- 
ko banditas Raisuli pagavo jos vyriausybei atitinkamą 
amerikietį Perdicaris ir rei- notą. Lapkričio 9 d. Lietu- 
kalavo išperkamųjų. Tai vos ir Latvijos atstovai tu- 
buvo 1904 metų gegužės 18 rėjo Paryžiuje platų pasi- 
d. Amerikos vyriausybė kalbėjimą su republikonu 
pasiuntė Moroko sultonui Amerikos kongreso nariu 
trumpą raštą iš kelių žo- Armstrongu deportacijų
džių: “Perdicalis gyvas ar- reikalu ir jam įteikė VLIK 
ba Raisuli lavonas.” Tas memorandumų rinkini su ki- 
paveikė, Moroko valdovas tos rūšies raštais. Paryžiu- 
pristatė Perdicarį gyvą, je taip pat Įvyko pavergtų 
matomai pats sumokėda- į tautų atstovų pasitarimas, 
mas banditui išperkamuo- kuriame buvo apsvarstyta 
sius pinigus, nes tas bandi- bendra akcija savo kraštų 
tas ir po to dar ilgai plėši- reikalu JTO posėdžių metu. 
kavo. Visai lietuvių akcijai sesi-

Sako, kad dabar tokia jos metu vadovauja Vykdo- 
griežta diplomatija esanti mosios Tarybos pakviestas 
netinkama, nes už Budapeš- Dr. S. Bačkis, ir šiuo metu 
to Raisulių stovi galinga jam rūpestingai talkinin

kas, kaip tą blokadą pra-'Rusija, kurią valdo Kauka/kauja prof. J. Baltrušaitis,

jie nieko nelaimės.

Korėjos Derybos

Tokie klausimai savaime J rikos bomberiai aplankys 
Budapešto miesto valdžios 
kvartalą ir išdaužys bandi
tų lizdą į šipulius, musų la
kūnai ir be duoklės bandi
tams butų buvę laisvi. Jei 
Amerika butų taip pasa
kiusi ir paruošusi jėgą savo 
žodžius paremti, vengrų lė
lės ir jų bosai Maskvoje bu
tų supratę reikalą ir butų 
atsisakę nuo banditiško už
darbio. Deja, apsispręsta 
kitaip, o todėl tenka laukti, 
kad šantažistai bandys ir 
vėl pasipelnyti.

Kada bolševikai (rusai) 
buvo užblokavę Berlyną ir 
neįleido į miestą nei trau
kinių, nei upėmis laivų, nei 
keliais sunkvežimių, prieš 
Ameriką buvo kilęs klausi

peršasi išklausius Maskvos 
skundą Jungtinėse Tautose 
ir Amerikos užsienių poli
tikos vadovų pasiaiškini
mus, kad jie nesą nusidėję 
Maskvai.

Dabartiniu laiku “nusi
dėti Maskvai" yra dorybė, 
o ne kas kita.

WINSTON CHURCHILL
PLAUKIA AMERIKON

Amerika paskyrusi net 100 sčdyje.

Gruodžio 30 d. Anglijos 
ministeriu pirmininkas W. 
Churchill išplaukė iš Ang
lijos į Ameriką, kur jis tu
rės pasitarimus su prezi
dentu Trumanu. W. Chur
chill kalbės musų šalies 
jungtiniame Kongreso po-

jos pnesą.
F. Kennan 
Maskva minėjo ir tą faktą,

Deryboms nustatytas lai- kad jis rėmęs Rytų Europos 
kas Korėjoj pasibaigė, bet pabėgėlius per Fordo fon- 
susitarimo neprieita. Da- daciją.
bar, pagal prieš mėnesi pa- Diplomatas G. F. Ken- 
darvtą susitarimą, net “pa- nan Amerikoje yra žinomas 
liaubų linija” tektų iš nau- tuo, kad jo formuluota po- 
jo persvarstyti. Tuo tarpu litika apie bolševikiškos
-------------- 2------------------- ekspancijos “sulaikymą”
pulk. Lonskoronskis ir E. i (containment) buvo pada- 
Turauskas’. lyta oficialinė Amerikos

•Europos Sąjūdžio kon- politika. Ta politika yra 
ferencija Londone šaukia-!gynimosi, spragų tvarsty-
ma sausio 21-24 dienomis, mo, “upės potvynio sulai- 
Lietuviai savo tautinės ta- kymo” politika, be pozitin- 
rybos vardu tegali siųsti tik'gos programos ir be per- 
3 atstovus. Oficialiais Lie
tuvos atstovais siunčiami 
min. Balutis, Dr. Bačkis ir 
prof. J. Brazaitis.

ELTA.

spektyvos. Ji laukia, kad 
Maskvos imperializmas ko
kiu tai stebuklu patsai iš
dvės ir neteks savo agresin- 
gumo. —J. D.

f
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

f

KELEIVIS, SO, BOSTON

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Puslapis Trečias

TAS DUONOS NEPRAŠO

Vargstam dėl Sniego ir 
Speigų

krikščioniški yra evangeli
kai. Vieną sekmadienį vie- 

a-, _ , *. . nas katalikas pasakė, kad
? v-6"*? Shlca.g0J klebonas išdrožęs toki pa-

> sturės AmreS moks‘* ka“ jog 
;. • . . 3 karyščiai jis buvo išklausęsta ir smeginga Paprasta evaį likl^ pamoksio. 
sezonine sniego kvota Chi- ko /katalikų ir kri.
ca&°J yia 33 coliai. O jau tįgku Dastabu Kam eird; prieš Kalėdas tos gerybės U Pąrtabų. Kam, gird., 
1 . , < evangelikai per savo protavome4 colius daugiau, a mtl.
negu vidutinė kvota. Tai „
dar tik pradžia. Juk du 
sniegingiausi mėnesiai dar 

be

gramą gieda “Jėzus ma 
no”? Girdi, Jėzus yra ne 
evangelikų, o katalikų. Dar 
kiti sako, kad jiems išrodą,

priešakyje. Todėl ne oe kad evangelikai tik tyčioją- 
pagimdo sakoma, kad šių sj g Kristaus. Na, juk nuo
metų žiema smego gausu- moni skirtumas natu. 
mu gali sumust. 1917-18 ralus\eiėkinys. ‘ 
metų rekordą, kada sniego
buvom gavę 64 colius su Dipukai pas Airiiius 
kaupu. __ ....

Sniegas Chicagos gyven- .. Nuo setuj laikų nėra nau- 
tojams sudaro daugiau be- Jlena’ kad katah-
<ių, negu daugeliui kitų kal'. nepasitenkinę savais;

Už EISENHOWERIO KANDIDATO.)

: ....

Senatorius James Duff iš Pennsylvanijos atidarė Eisen- 
howerio kandidatūros ofisą musų sostinėj ir ta proga sa
ko prakalbą už išstatymą generolo kandidatūros, šalia 
generolo paveikslas.

Krause, Mr. ir Mrs. Ran
gės, Michael Masis, Joe 
iSharka, Joe Kamer, Frank 
Carp, John Mitrikas, Al
fonse Kupris, Mr. ir Mrs. 
Tony Stinskas, M r. ir Mrs. 
Geo. Kalbitis, Mary Bru
žinskienė, Mr. ii- Mrs. T. 
Rinkus, Frances Vebrienė, 
Anna Price, Ant Ramutis,

Brocktono Padangėje
Pratęstas Rūbų Vajus

Brocktono Lietuvių Tary
ba pradėjo gruodžio 10 d. 
rūbų rinkimo vajų liku
siems Vokietijoje lietuvių 
tremtiniams, kurie neturi 

Charles Martin, Joe Kaza- jokios galimybės niekur iš-

pristatyti į surinkimo vietą. 
Tokiais atvejais reikia 
skambinti telefonu 228-W 
arba pranešti A. Strums- 
kiui, 109 Ames St.

—K.

Komisija Minėjimui Ruošti

Vasario 16 d. minėjimui 
ruošti jau sudaryta komisi
ja. Kaip pernai, taip ir

t__ o. šiemet iniciatyvos šiuo rei-
Henry Kvietinskas, Ona New Yorke. Bet ' vėliau! kalu ėmėsi Brocktono Lie- 
Kamamuskienė, Mary Gai- BALF’as pranešė, kad nėra tuvių Taryba, energingai 
lunienė ir Juozas Piliaus- reikalo taip skubėti, nes ru- tvarkanti visus vietos reika- 
kas. Smulkių 83c, viso su-bų siunta iš Ne\v Yorko į lūs. Į komisiją įeina sep-
rinkta $52.83.................... į Europą numatoma tik po tyni asmenys, po vieną iš

Trūksta žodžių išreikšti, Naujų Metų. Todėl prade- kiekvienos organizacijos, 
kaip yra malonu jaustis, tas rūbų rinkimo vajus pra- įeinančios Į tarybos sudėtį,
nors ilgoj ir sunkioj ligoj, tęstas ligi 1952 m. sausio Komisijos nariai mano
kuomet pasijunti, kad dar 15 d. Rūbai toliau priima- kviesti prie bendro minėji-
nesu savo draugų, klubo mį pas a. Strumskį, 109 mo ruošimo prisidėti ir tas
narių apleista. 'Ames St., laikrodžiu taisy- organizacijas, kurios prie

Ko- 
yra P.

kevičius, Frank Stankevich,'emigruoti. Tas vajus turė- 
Mary Vaitkevičius, Magde-jj0 būti baigtas gruodžio 15 
Iena Smith, Mrs. Yarackas, d., kadangi norėta surink- 
Antanas Miškinis, Mrs. tus mbus ligi Naujų Metų 
Sharka, Kazys Yakšis, pristatyti BALF’o Įstaigai

JI IllclZ.JclU II1U.MIJU NllCgltl . . . , . . , ZdJJYVriJJO., UU lietuviai VU“ Įlieti CtĮJlV
kasti ir šluoti, negu dauge- J!”3 P1.1,1 tai _ f u žiuoja i lietuviu kolonijas bes Operą ir artistu paveik-
lis mažesnių miestu. Ma- jnetlIvia; katalikai marš pas gauti lietuviškos ruginės šiai.

- amsiu kunigus. Sako, kad’’ • - - - - •ziau teturi 
darbininku.

tam * paruostų 
Nei Chicagos airišių kunigai ne

vidurmiestis nėra pridera- mandagesni ir mažiau pr ie-
. - . izoniomo n*7 colrora.mai apvalomas nuo sniego.

j duonos arba tiesiai iš ke- Iš toli ir arti suvažiavu- 
X1€nipyklų arba iš lietuviškų šieji artistai pasirodė ne 

krautuvių. Kiek Chicagoj vien susirinkusiai salėn 
yra lietuviškų duonos ke- publikai. Juos girdėjo ir,

reikalams ta-
. . x _ ___ ______ bakūžės

Marijona Overaitienė, surinkimo vietą turimus pa-'narių pritarimu paskyrė 
Serganti narė. ;aukoti rubus ir tiems, kurie ;$1OO. Tai pavyzdinga pra-

MIAMI, FLA.

Dėl to transportacija be ga
lo apsunkinama ir sutruk
doma. Darbininkai, kurie 
darbovietes normaliu laiku 
pasiekia per pusvalandį,
dabar užtrunka du sykiu ar 
net tris sykius ilgiau. Vie- &ais 
ną lytą majoras, vykdamas 
automobiliu į City Hali, 
įbrido į tokį sniegą, kad

kabiauja, bet už sakara
mentus, misiąs, laidotuves kl j nįekas neži-didžiuma Chicagos lietu- ipil'iečiu Klubo ' rniūngait
Oaug pigiau.teskaito. Ima no jy ne Mat Margučio” šį ka,?ą dal^vo apie 40
aiškėti. Kad naujieji desėtkas. Lietuvių duonos programą buvo rransliuoja- narių. Liko perrinkta ta
viai panašiai elgiasi. y^Lkepyklos remiasi lietuviais, mas jų pasikalbėjimas. Ir pati valdyba, išskyrus fin.
tokių pat priežasčių atsi-;^ vjena kepykia, broliu Jie pasirodė ne vien lietu- sekr. V. Daugnorą, kuris
sveikina su saviškiais kum-<Kučinskų vedama, prasi- vių tarpe. Koncerto proga rezignavo ir į jo vietą iž

ais ir kreipiasi 1 amus. įsimušė į plačiąją Chicagos gauta nemažai publikacijos rinkta p-lė A. Navickaitė.
Naujieji Lietuviai ir Bizniai J ririką,. tik, žinoma, ne su 

! lietuviška rugine duona, o 
Naujieji lietuviai kimba'su balta kvietine ameriko-

anksčiau dėl laiko stokos 
ar nežinojimo to padaryti 
negalėjo. O tokių yra ga

džia. Jei visos organizaci
jos taip rimtai rūpinsis mu
sų tautine švente, tai jos 
minėjimas tikrai bus Įspū
dingas ir našus.

Pernai tarybos ir tremti
nių dėka Brocktono lietu
viai užėmė pirmą vietą Lai
svės rinkliavoje, sukeldami 
daugiau, negu jiems buvo 
nustatyta, kai kitos koloni
jos neįstengė paskirtos kvo
tos surinkti. O Brocktonui 
nustatyta kvota buvo labai 
didelė, jei palyginsime ją 
su kitomis kolonijomis. Pa
vyzdžiui, Worcesterio lie
tuvių kolonija kelis kartus 
didesnė už broektoniškę,

Įvyko Amerikos Lietuviuką daug. Dažnai girdėti, 
” " kaip žmonės kalba, kad jie

apie vajų išgirdo tik po to, 
kai pirmasis terminas pasi
baigė. Butų buvę labai gai
la, jei tokie butų neturėję 
progos savo turimų rūbų 
auka prisidėti prie vargs
tančių tautiečių sušeipimo.

Per trumpą laiką vajus 
davė labai gerus rezultatus.

uiai va, Voži noriai iciorufii 
nau uai iaiChicagos angliškuose iaik- .. - -- -

raščiuose. klubo konstituciją sumokė-
Toliau reikia priminti. P° 25 centus.

Kam tik būtino reikalo Kas, sūnūs garsiojo smui- platumo, netoli miesto vi~Įateiviai, čia gimę ir tremti-
bizniuose labai gerai laiko- 

Bet tenka išgirsti irnėra, tas nesijudina iš na
mų. Nevažiuoja nei auto-j=o. . ..
mobiliu, nei gatvėkariais. !aPie nusivylimus. Pasijun- 

Lengva įsivaizduoti, kaiplta aRsn?.^: ^u’ie Yia

no,
Chicagiečiai jau senai ži- kininko Kubeliko. Dabar cun0- Isnnktas komitetas njai Pasirodo, kad pas bet abiejoms paskirta po 

kad “Margutis” savo jaunasis Kubelikas. Marijo- sutvarkyt! pirkimo reikalą. |kiekvįeną yra nenaudoja-
parengimuose teikia vis ką siaus mokslo draugas, yra

_______________ ____„,ri ................. . nors nepaprasto. Taip bu- Chicagos simfonijos orkes-
Chicagoj nukentėjo kalėdb buvS Jnzmienai, mokytojai ' o ir £juo sykiu, gniodžio tros dirigentas, čia šia pro-įd Sekantis klubo mitingas
nis biznis dėl šalto oro ir a»ionomai- ,16 d. “Margutis” šiuo sy- ga senieji mokslo draugai, į įvvks sausio 7 d., svetainėj

Kas Labiausia Vienija į kiu iš visos Amerikos surin- Kubelikas ir Marijošius, į 1608_27th Ave.
Lietuvius? lko Liet’Jvos operos skevel- suėjo ir atnaujino seną bi-i išrinkti du klubo kores-

; dras ir sudarė neužmiršta- čiulystę. Be to Chicagoj: poIMjentai, C. K. Braze ir 
Jei visuomenės butų atsi-Jmą programą. Tiesa, tai- marijošius matėsi per, tele- y Daugnora. Lapkričio 12 

klausta apie tai, kas labiau- kon buvo pasikviesta Chi- viziją. ’ • M , • —----1—_ =

Nutarta surengti pikniką
Mockaus darže sausio 13

dėl sniego gausumo.
Evangelikai “Bytina 
Jėzuitus

Kai lietuviai evangelikai 
pradėjo šeštadieniais duoti 
savo religines programas 
po “Margučio” programų, 
tai tos jų programos pasi
darė labai populiarios. 
Daugelis komplimentuoja 
brolius evangelikus už pa
stangas savo programas pa
daryti patrauklias. Libera
liškos pakraipos klausyto
jai pripažįsta, kad evange- 
llkai “bytina” jėzuitus. 
Evangelikų programos 
esančios geresnės negu jė
zuitų. Sako, jėzuitai galį iš

d. susirinkime nesimatė nė 
i vieno bolševiko. Be jų mi
tingai eina sklandžiai. Iš-

nebutų. Vieni sakytų, kadįgučiui,” kad ją galėjo gau- Plačiai žinomas chicagie-' rinkti 3 atstovai dalyvauti

šia vienija lietuvius, tai, ži
noma. vienodo atsakymo

tą daro parapijos, kiti tvir
tintų, kad tą atlieka taver
nos, dar kiti sakytų, kad tą 
daro laikraščiai. Bet kažin 
ar kam ateitų mintis pasa
kyti, kad tą daro lietuviška 
ruginė duona. O taip yra.

Jau seniau Chicagos lie
tuviai buvo pradėję išsimė
tyti ir apsigyventi nelietu
vių apgyventose vietose, 
dabar dėl butų stokos ne-

evangelikų pasimokyti ir mažai naujųjų lietuvių ap- 
krikščioni«kumo ir kaip su- sigy’veno svetimtaučių tar
danti geras programas. Iš pe. Bet kaip senieji taip ir 
katalikų teko girdėti, kad naujieji lietuviai, gyvenan- 
jie iki šiol nežinoję, kaip tieji svetimtaučių tarpe, ne-

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
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 86 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

cagos garsioji simfonijos Mažina Bi_ • 
orkestrą. Kreditas “Mar- Mazlna K,zn>

įtis Juozas Račiūnas, pagar- ALT skyriaus ruošiamame 
Pirmoje programos daly-sėjęs vasarviečių savinin- Vasario ” 16 d. minėjimo 

rengime. Minėjimui ruošia
ma puiki programa. Tiki
me, kad šiemet klubas pri
sidės ir savo auka prie Lie-

je orkestrai ir dainininkams kas, iki šiol vis plėtė savo 
dirigavo Aleksandras Ku- biznį. Turėjo arti desėtko 
čiunas, o antroj daly diri- pirmos klasės vasarojimo 
gavo Vytautas Marijošius, vietų. Dabar išsiuntinėtuo- 
atskridęs iš Naujosios Ang- se kalendoriuose naujiems! 
lijos. Iš ten pat buvo at-. metams skelbia tik keturias 
skridęs dainininkas Ipolitas vasarvietes. Ponas Bačiu- 
Nauragis. Iš kitų daininin- nas mažina bizni ne dėl to, 
kų buvo Stasys Baranaus-'kad jam butų pradėję neši
kas, Anna Kaskas, Pruden- sekti, o dėl to, kad jau su- 
cija Bičkienė, Sofija Ado- laukė žilos senatvės ir eina 
maitienė ir Alė Kalvaitytė, prie lengvesnio gyvenimo.

tuvos nepriklausomybės mi
nėjimo. Tas parodytų vie
tos visuomenei, kad klubas 
yra vertas visuomenės pa
ramos.

Dirigentai ypatingai pat 
raukė visų dėmesį. Iš auk
štos galerijos žiūrint, Ku- 
čiunas, aukštas, laibas vy
ras, išrodė, kad nesiekia 
kojomis grindų; išrodė lyg 
ore pakibęs ir diriguoja,

Laisvamanis.

DETROIT, mich. 
Viela Padėka

Dr. A. Schultz ir motina 
atvažiavo čia iš Melrose 

iPark, Ilk, ir tuoj nusipirko 
namą 2816 Douglas Blvd. 
Linkiu geros sėkmės.

C. K. Braze.

,$1,500. Ir vis dėlto Brock- 
mų dalykų, kurie labai tono lietuviai savo pareigą 
pravers vargstantiems. Ne
dovanotina butų tokius da
lykus išmesti ar palikti kan
dims, kai jų laukia musų 
tautiečiai, palikę skurde be 
reikalingos globos ir pagal
bos.

Rūbai plaukia į pristaty
mo punktą ne tik iš vietos 
gyventojų. Kartais atveža
mi didesni ar mažesni jų 
kiekiai iš tolimesnių apylin
kių ar net kaimyninių val
stybių. Išgirdę apie vajų, 
žmonės skuba prie jo prisi
dėti, nes žino, kad tokie va
jai ne kiekvieną dieną ir ne 
kiekvienoje vietovėje skel
biami. Šioje apylinkėje to
kio vajaus jau senai nėra 
buvę ir nežinia, kada nors 
vėl bus ar ne.

Kad kiekvienas galėtų 
prie vajaus prisidėti, komi
sija sutinka aukojamus ru-

atliko su kaupu (jie pasiun
tė $1,500), o Worcesteris 
vos pusę sudarė to, kas bu
vo skirta.

Reikia manyti, kad ir šie
met pirmoji vieta teks 
tiems, kurie jau dabar taip 
energingai tuo rūpinasi.

—Tr.

$250,000 Lietuvai vaduo
ti nebus didelė suma, jei 
Tu, Tautieti, prisidėsi savo 

gera auka!

IS DŪMINES LŪŠNELES
Gražios eiles, dainos ir 

deklamacijos
Apie Lietuvos gyvenimą ir lie

tuvių nuotykius Amerikoje. 
Kaina $1.00.

Užsisakykit pas autorių:

K. B. Kraučiunas 
bus atsiimti savo priemonė- Daynard Drire, Canton, Conn. 
mis, jei aukotojas negali jų (Nr. 12, 1952)

Gruodžio 16 d. metinia- 
kaip kokia nežemiška esy- susir»ikime Lietuvių 
bė. Marijošius, vidutinio Amenkos. Piliečių Klubo
ūgio, storokas vyras, impo
navo savotišku budu.

Publikos elgsena buvo 
daug geresnė, negu papras
tuose parengimuose papras
tose salėse. Viešpatavo pri
derama tyla. Jei ne retkar-

buvo prisiminta apie Marę 
Overaitienę, kuri serga jau 
arti 14 mėtoj. Klubo pirm. 
Chas. Martin paprašė susi
rinkusių psfeukoti pagal iš
galę taip »«nai sergančiai 
narei.

Po vieną doleri ir po
tiniai sukosėjimai, tai pub- daugiau aukavo žemiau pa-; 

•likai už elgseną reikėtų žymėti nariai-. john Gailis, 
įduoti 100 nuoš. -Joe Macnif^ Peter Bubnio,

Didelio formato progra-Louise 4meliama (9x12) iš 20 pusi. buvoįzubas, Mr. V Mrs H

Tautieti, nepamiršk, kad 

Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri 
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 

Tarybai, 1739 So. Halsted 

gt., Chicago, III., ar vietoe 
ALT skyriui.

Čia Parašyta Apie Amerikos Lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI—vist' nepaprastas naujas romanas, 

kuriame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspaus* 
(Enta; kaina 4 doleriai.

ŠLIVPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira, 
įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautini ir kulturini atgimimą, apie jų sunkumus, 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie
sesnio rytojaus. C52 puslapiai, kieti drobės viršeliai, laba: 
graži spauda: kaina 3 doleriai. (Nuo 1)

Abidvi knygos sykiu tik už 6 dolerius! Persiuntimo
lėšas apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris. 3325 So. Halsted St., Chieago 8. III.
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Pirmoji Genocido Byla
Apie “genocide konven- ii- jos pavergtuose kraštuo-, 

ciją” (tautžudystės draudi- se, ji butų atlikusi nemažą 
mą) daug buvo rašyta. Ir aiškinimo <jarbą. Vietoj to 

ta organizacija užsiėmėAmerikos lietuvių bendroji 
organizacija, Amerikos Lie
tuvių Taryba, dėjo daug 
pastangų, kad ta konvenci
ja butų priimta ir vėliau neminimas. Tik nelabai se- 
ratifikuota. nai JT socialinė ir ekono-

Konvencija priimta. Ji minė taryBa drįso pasisa- 
veikia. Bet jei kas manė, kyti, kad esą reikės tyrinė- 
kad dėl tos konvencijos ti vergiją f visame pasauly

je

kalbomis a->ie konvenciją, 
o pats krin inalas liko ne
aiškinamas! ir ilgą laiką net

ir po to vėl tylu, ramu. 
“Grupė negrų ir baltų, 

kurie dabar iškėlė Ameri
kai bylą dėl "negrų naiki
nimo,” yra-Maskvos garsia-

priėmimo nors vienas žmo
gus bus išgelbėtas iš totali
tarinės Rusijos budelių 
rankų, tas klydo. Yra le- 
galistiško galvojimo žmo
nių, kurie maTio. kad išleisi kalbiai. Jie surankiojo ir 
Įstatymą ir jau tuo ką nors tikrų ir Įsivaizduojamų da- 
pakeisi, visai užmiršdami, lykų, surašė skundą ir dal 
kad totalitarinės rėdos są- ninkas Paui Robeson nori
lygose Įstatymai ir konven
cijos nieko nereiškia.

Konvencija “veikia.” Bet
ar ji veikia ar ne, Rusijoj 
tęsiama tautžudystės 
tika. Rusijos diktatūra ir 
dabar tęsia masinius žmo- m^’ 
nių trėmimus i Sibiro ir ki 
tų tolybių prievartos darbų 
stovyklas ir jokios tarptau

nuvažiuoti Į Paryžių ir pa
kalbėti tuo reikalu. Kur 
genocide > raktikuojamas, 
iš ten žmonės nesiskundžia 

Parvžiu “su-urak- ir nevaziU0Ja 1 p teikti platesnį paaiškini- 
o kur genocide nėra, 

ten niekas nedraudžia dėl 
rėkti.

Kalbėti

VIENAS IšSIG ELBĖJ ĘS ANGLĮ A KASIS

Angliakasis Krank Hartman. kuris dirbo Orient kasyklo
je. Mest hrankfort, laike kasyklos baisiojo sprogimo ir 
išliko gyvas. 119 mainierių žuvo nelaimėje. F. Hart
man be ūpo, nusiminęs, puošia savo eglutę. Kasykloje 
laike sprogimo dirbo 218 darbininkų ir virš pusės jų žuvo.

—Ar žinai, Maike, kad 
seni metai jau pasibaigė?

—Žinau, tėve, žinau.
—Na, jeigu žinai, tai pa

sakyk, ar prižadi pasipro- 
vyt šiais metais?

—Aš nežinau, tėve, ką 
tas žodis reiškia.

—Nežinai, ką reiškia pa- 
siprovyt?

—Ne.
—Tai reiškia, Maike, kad 

turėtum būti geresnis vai
kas.

—Bet ir tas neaišku. Juk 
gerumą galima visaip su
prasti. Jeigu busiu geras 
kitiems, tai negalėsiu būt 
geras sau. O jeigu busiu 
geras sau, tai galės nepa
tikti kitiems. Taigi pasa
kyk, tėve, ką aš turėčiau 
daryti ?

—Tavo liežuvis, Maike, 
sukasi kaip čigono maka
las. Bet aš tau pasakysiu 
krikščioniškai, ką reikia 
daryt, o ko nereikia, kad 
turėt gerą vardą tarp žmo
nių ir patikti ponui Dievui. 
Visų pirma, turi pašenavot 
vyresnį už save, turi nors 
retkarčiais nueit bažnyčion 
ir išklausyt mišias . . .

—Ar tėvas jų klausaisi?
—Šiur, kad klausausi!
—Ar supranti, ką kuni-

mas skaito?

monę, tai kitaip būti nega
li, o mes demokratai turime 
tai gerai Įsidėmėti ir visuo
met neužmiršti su kuo turi
me reikalą.

Mano rašinio tikslas yra 
susisiekti su p. Mažrimu 
Chicagoj, kuris, atrodo, 
mane labai gerai pažįsta, 
bet aš tokios pavardės savo 
pažįstamų tarpe neprisime
nu. Jis man parašė laišką.

Kadangi laiške antrašas 
man nebuvo duotas pilnas, 
nes ten parašyta viena Chi- 
cagos gatvė, bet nenurody
ta namo numeris, o ta gat
vė yra labai ilga ir aš abe
joju ar mano laiškas p. 
Mažrimą pasiektų, jeigu aš 
bučiau jam parašęs. Aš 

1 įtariu, jog čia kas nors iš 
mane gerai pažįstančių sle
piasi po p. Mažrimo pavar
de. Laiško autorius sako
si skaitąs “Keleivį,” todėl 
tikiu, kad p. Mažrimas su
žinos paskaitęs, ko aš no
riu. Aš noriu, kad p. Maž
rimas man parašytų kitą 
laiška ir primintų man vi
sas aplinkybes apie savo 
asmenį, kad aš žinočiau, 
kas man rašo.tautžudystę 

nesąmonė.
-įa nesąmonė 

yra gera, jei ji pasitarnau
ja propaga; k ;, ypač spal- Didžiai gerbiamas redakto- priešvalstybinės literatūros, 
vuotųjų žn: ulių kiaštuose.jnau! (Paminėtu dalykų taip uo-
Piieš negru- Amerikoje yra Neturėdamas kito kelio liai ieškota, kad net dukros 
praktikuojama daugelyje susisiekti su p. Mažrimu, pudra mažoje dėžutėje bu- 
vietų disk .m.nacija, kai prašau tamstą patarpinin-' vo išmaišyta. Palaikius ma- murn& 
kuriose šalie.' dalyse yra kauti. 1951 m. spalių mė-ne kalėjime ištrėmė Į Vo- 
segregacija. pasitaiko išsi- nesj “Keleivis” patalpino kietiją priverstiniems * dar-
šokimų, chuiicanizmo, vergiją.i. , , . ...kas drįsta kaioeti apie

pie
, -- i Amerikoje viatinęs konvencijos tos prak- „ . .,., , ., i Bet n aidžia l* s 11tikos nesulaikys. Niekas ....

H*15 1 nemanyti apie nenubaus Rusijos nė dėl iš-
lictuviską laikraštį ir skirti naikinimo ištisų tautų, kaip 
jam įedaktoiių, kurio jis Klimo totorių, Pavolgės vo- 
gal ir nepažįsta? J kiečių, kalmukų, čečenų.

* .’ ta* *r as; Niekas nenubaus Rusijos 
negaliu įtfigenuot. Pagal diktatorius už masinius Be
mano durną razumą, tai re- tuvių, latvių, estų, lenkų ir 
daktonų turėtų samdyti (tautvbiu žmonių gabe- 
laikrascio leidėjai, o ne mmus i
koks airišis, vistiek kad ir pausmė 
vyskupas.

—Antras dalykas, tėve,
Kas yra tas į redaktorius jTjos ten 
paskirtas kun. Petrelevi-' 
čius? Aš žinau veik

žiauną 
kada nor ateis,!

bet ji ateis pasekmėje pra
laimėto

Laiškas Redakcijai Gyvename juk laisvame, 
kultūringame pasaulyje, 
tamsta Amerikoje, o aš 
Anglijoje, ir galime vienas 
kitam be baimės tiesą į akis 
pasakyti.’ Nėra reikalo 

slapstytis, čia musų
niekas negaudo, nei lietu
viškas saugumas, nei N. K. 
V. D., nei gestapas.bet

*£e' Socialistai Anglijoje.”
mano straipsni “Lietuviai bams Į vergų stovyklą, kur

... _ . . Ro- teko išgyventi bado laiką
nocide,” tas yra nesąžmin- nieko' pikto ten nebuvo iki Reicho kapituliacijos.

ei *ob v*------------ ----  visų; J^t konrenciia “veikia"' .bukiė. Amlrikoje bendradarbiai.’
ovasiskių pavardes, bet Pe-'ir RnsHa jaja bando PaIaiPsniu? -eie^- iuaiuSe-straipsnis rašytas,ir Rusija jąja jau 

!pasinaudoti savo interesuo- 
Maike, išrodo se štai, šiomis dienomis 

tajemnyčia, ku-į viena bolševikiška organi- 
n aš negaliu suprasti? zacija Amerikoje iškėlė

trelevičiaus 
—Čia,

dvasiška 
rios 
Bet

nesu girdėjęs. iiui žmonių atrodo, kad tas rfamas 
gerėjimas yra perdaug lė- *

S e n a 1 ba 
ir lietuvė

a n L et iL*I 1 ItCVI 1 V’ V’L'zl c* v ▼ v n v* a V

gali būt, kad kun. Pe- Jungtinėms Amerikos Val- 
trelevicius pasidarė iš kito <stvbėm< bvla 
kokio kunigo. Juk stebuk- Tautų ' organizacijoje 
tų pasitaiko. Šventose kny- ..“genocide”

J syki, A

Jei tamsta, p. Mažrimai, 
nepadaiysi to, ko aš pra
šau, tai busiu priverstas lai
kyti tamstą vienu iš buvu
siųjų geštapo bendradarbių 
ir tuo Dačiu Darodvti musuX - X w
visuomenei kokių negarbin
gų pasalūnų žmonių turime 
musų emigrantų tarjie.

A. Zamžickas.
26 Devonport Rd.,
London W 12, Anglija.

į kalėjimą sunkvežimis, į 
nužudymui 

Kalinius iš
rengdavo. palikdavo vie
nuose baltiniuose, surišda
vo rankas į užpakalį, kad 

Ba' nebūtų galimybės pabėgti,

nuorašo, nežinau ar kuri sumesdavo 
taip buvau parašęs, ar re-’ u.-A MI,bo

tas, bet niekas, net ir patysĮ Akcija taip pataisė. Bet
negrai neg.r.či a daromos jįek t0 su tuo sakiniu
pažangos. Pažanga daro- pį]naį sutinku ir tai šaky-i 
ma visose srityse ir negrų (;amas tUri labai rimtą 

ir jų teisių sulygi- grinda tanLJungtinius •
nime, ir ekonominiame gy
venime, ir politikoje. Pro-

, -i švietime, dėl1 išveždavo i paskirtą vietą 
Matote, aš pats esu gerai ir iš automatiškų ginklų VEDĘS PROTESTONAS 

KATALIKŲ KUNIGASgose yra parašyta, k,
vanduo persimainė i vvna i* i ‘ • paciandiniai ssiso.<imai? da- . • i* •
o velnias roMe navikto ?‘?‘UV1S S '"p8*? i romi Maskvos interesuose, ^Gestapo, sutrumpintai bu-sius.-
Adau. laipAh-d-^-? ??taip kalba apie tą bylą: 'ins bv reikia tikėtis, ios ne- jolicija—Red.) 1943 me-bendradarbiai elgėsi lygiaiinas “L’Osservatore Roma-

nuo gestapo nukentėjęs? šaudydavo nelaiminguo-

Romos popiežiaus orga-

vo pavirtęs i juoda katiną. I“PRIEš GENOCIDĄ 
Taigi matai, vaike, kad I “Grupė ne^ ir ^Itų ameri- 
Lievo yra tokia valia, jogkieč,ų Jeikėjų -iteikė Jungti'

?š vieno daikto kartais Da-',nems Ta?to,??s 240 ,^5---------- .. .Jungtinių
vyriausybė dėl geno

—Na, 
piantu.

—Tai kokia nauda iš to?
—Vot, jau tave biesas 

kursto ginčytis. Persižeg
nok, gal pikta dvasia at
stos. Ir klausyk, ką aš sa
kau. Nekritikuok kunigų, 
nefrentauk su bedieviais ir 
neskaityk bedieviškų raštų, 
baz yra gerų gazietų. Ve, 
(abar pradėjo eiti nauja 
rarieta, "katros redaktorium 
airišių vyskupas paskyrė 
kunigą Petrelevičių. Ne
siektas peiperis, vaike. Tik 
vienas daiktas man nepa
tinka, tai tas raudonas ant- 
; ai vis. Išrodo, kaip bolše
vikų plakatas. Nežinau, 
f ai raudoną zaglaviją už
dėjo dėlto, kad vyskupo 
juosta raudona, o gal atra- 
r>cnto pritruko.

—Palauk, tėve. man čia 
re viskas aišku. Sakai, kad 
J‘Mtuviškam laikraščiui re
daktorių paskyrė airių vys
kupas. Argi tai gali būt 
f iesa ?

—Jessa, taip yra parašy
ta.

—Na, o ką airių vysku-

įteikė
nėms Tautoms 240

, . . . .P kuriame kaltinama
jsicaro kitas. As mačiau Valstiju 
sietuvoj tokį zuikį, ką žie-'cjųo 

Jmą pasidalydavo baltas, O j “Genocidas reiškia naikini- 
.<ai sniegas nueidavo, zui- mas tautos arba tautų. Geno- 

|Xis vėl tapdavo rudas. cidas reiškia tai. kad tam tikra
valstybė ar valstybės yra pasi-

. . , , . P011, Pa"iryžusios sunaikinti
saky ti, kad ir to naujo laik- kokios 

i aštuKo redaktorius yra pa

suprast, tai nesu- —Vadinas, tėvą visą ar dalį 
nors tautos bei religinės 

grupės ar grupę žmonių.
‘"Taigi šioje peticijoje kalti

nama musų krašto vyriausybė 
pasiryžime sunaikinti negri’ 
tautą Jungtinėse Valstijose. 

“Delegaciją sudarė tokie žy-
inesuprantu. Bet aš pasi-įmŲS amerikiečiai. kaip buvęs 

kongresmanas Marcantonio.

sidaręs iš ko kito?
—Maike, aš negaliu tau

davadlyvai pasakyti, ba, 
kaip sakiau, čia yra tokia 
ajemnyčia, kurios aš gerai

i klausiu pas zakristijoną, 
ai jis ką nors girdėjo apie i Paul Robeson. Ewart Guinier

. ... - , , iir kt. Peticija jie iteikė new-ą airiškai lietuvišką rędak-įy<>rldttjaln Jun(rtiniy Tautų 
jisOrių. O dabai pasakysiu ofisui, reikalaudami, kad 

au gud bai ir Apynių Yir! ;pasiųstų ją į Paryžių.
pačia

PADUOKIT SENĄJ| 
ADRESĄ

Musų skaitytojai pra
šomi:

Keičiant adresą neuž
mirškite tuojau pranešti 
naująjį adresą ir pažymė
ti buvusi, senąjį.

Didesniųjų miestų gyven
tojai visokiuose susiraši
nėjimuose būtinai turi sa
vo adresuose žymėti zo
nos numerį.

Pabodami tų dalykų 
palengvinsite mums dar
bą ir greičiau gausite 
laikraštį.

nns ir, reikia tikėtis, jos ne ....
Negrai patys juodžio 3 d. atėjo geš- 
atsiribos nuo tapininkas Tendys su asis-

to negražau.' išsišokimo ne- lentu policininku Zube į 
geradarių, kurie Kretingos apskričio mokes
ne nesrams, bet c1^ inspekciją ir mane, kaip 

pavojingą “komunistą,” iš

pablogins 
griežčiausia

prasytų
tarnauja
Maskvos dikiatcriams.

—S. D.

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko iai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir nepaimsi ALT 
'zykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

taip pat, kaip ir jų buvę 
sąjungininkai komunistai 
(rusai). Kas dėl nežinomų 
priežasčių nebuvo nugala
bijamas Lietuvoje, tas bū
davo siunčiamas i Fater-

Įstaigos perkėlė į Šiaulių‘landą.
sunkiųjų darbų kalėjimą. Ten dažnas nuo bado. li-

gų ir fizinio išsisėmimo 
galą gaudavo. Reikėjo 
dirbti nuo 6 valandos lyto 
iki 6 valandai vakaro, be-

, . .veik ant bado normos gy-daiktus aukštyn kojo-,venant FVi^uį dar nuoia. 
nūs ieškodami ginklų ir|tinis bombardavimas kaip 

kam gyvybę nuskindavo. 
Laimės atžvilgiu, pasiro-

Areštavus mane nieko nei 
žmonai nei dukrai nepasa
kė, nežiūrint, kad buvo 
klausiami, o vertė bute vi
su

“Ta pačia proga Paul Robe
son reikalauja, kad valstybės 
departmentas duotų jam pas 
portą vykti į Paryž'ų ir ten as
meniškai suteikti platesnį pa
aiškinimą Jungtinių Tautų sei
mui.”

Tai yra pirmas “genocide 
konvencijos” vaisius. Kito
kių vaisių ta konvencija ir 
neduos.

Jei Jungtinės Tautos, 
užuot plepėjus apie genoci
de konvenciją, butų ėmu
sios tyrinėti Rusijoj prakti
kuojamą vergiją, jei JT or
ganizacija butų rAikiojusi 
faktus apie negirdėtą žmo
nių prievartavimą Rusijoj

GRĮŽTA Iš KORĖJOS KARO

Anglijoj, kaip įr musą krašte, nemažai Korėjoj kariavu
siu karių grįžta namo pamainai, poilsiui ar sveikatai pa
taisyti. Pav?iks|e matome vieną toki grįžusi kari. kurį 
vaikučiai sveikina.

ido, aš nebuvau 
nes išvengiau visko, sulau
kiau karo galo, negrįžau į 
rojų, nors kaip kas mane 

Į vi a linkęs vadinti “komu- 
:nistu,” o atvažiavau į Ang- 
jliją, kad čia pasilikęs ga- 
idinčiau kraują p. Mažri- 
■mui, primindamas geštapo 
bendradarbius.

“Kuproto ir grabo lenta 
r.eišlygina.” Taip sako mu- 

isų liaudis. Musų smetoniš- 
jki ir voldemariški tautinin- 
tkai, tautininkų bučiuotojai 
'kunigai per savo politinį 
, apakimą negali socialisto 
atskirti nuo komunisto. 
(Jiems vienas ir tas pats. 
Jeigu esi socialdemokratas, 

i tai tuo pačiu esi ir komu
nistas, nors protingesnį jų 
žmonės privalėtų žinoti, 
kad taip nėra. Bet, jeigu 
tie ponai laikosi dėsnio, 
kad tikslas pateisina plie

paskutinis,
si

no” praneša, kad senyvas 
liuteronų kunigas, Rudolf 
Goethe, priėmė katalikų ti
kėjimą ir buvo pašventintas 
katalikų kunigu. Pašventi
nimą davė Mainz vyskupas 
A. Stohr. Liuteronų ku
nigas Goethe esąs garsiojo 
vokiečių poeto Johann 
Wolfgang von Goethe pali- 
konis. Jis yra vedęs ir lie
ka vedęs, nors ir yra pa
šventintas i katalikų kuni
gus. A

“L’Ossertatore Romano” 
sako, kad tam nepaprastam 
pašventinimui liuterono ku
nigo ir vedusio žmogaus į 
katalikų kunigus popiežius 
davęs specialinį leidimą. 
Tai, sako, yra nepaprastas 
atsitikimas ir tokio paveli
jimo priežastys esančios ne
paprastos.

SKELBIMŲ IR PAIEŠKOJIMŲ 
KAINOS

Prisiunčiant laikraščiui skel
bimą ar paieškojimą, prašome 
kartu prisiųsti ir užmokesti. 
Neapmokėtų paieškojimų ir 
skelbimų netalpinam.

Smulkių skelbimų ir paieško
jimų kainos yra tokios:

Iki 25 žodžių—75 centai.
Jei skelbimas ar paieškoji

mas turi daugiau kaip 25 žo
džius. tada už kiekvieną žodį 
skaitoma po 3 centus.

Norint tą patį skelbimą ar 
paieškojimą tęsti ilgiau, už 
kiekvieną pakartojimą skaito
me tik pusę kainos.

“Keleivio“ Administracija, j
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1951 METŲ ŽYMIEJI ĮVYKIAI

Sausis | 12 d.—Aukščiausias teismas
5 d.—Senatorius Taft kalti- patvirtino bausmę Alger Hiss - 

na, kad prezidentas Trumą nąS u* už šalies išdavystę ir šnipi- 
“uzurpavo valdžią” siųsdamas nėjimą.
Korejon kareivius be kongreso 20 d.—Argentinos diktatūra 
tarimo. , “perima” nepriklausomą dien-

6 d.—Gen. Eisenhower išvy- raštį “La Prensa. * 
ko Europon išaiškinti galimy
bes sudaryti Atlanto Sąjungos 
šalių bendras karo pajėgas. i

8 d.—Prezidentas Trumanas • • -ui- „v- . . - , , nę energiją visai nauju budu.saukia tautą ginkluotis, nusta-
to karo gamybos plačią pro
gramą.

15 d.—Prez. Trumanas įneša 
į kongresą 71 su puse bilionų 
dolerių biudžetą, rekordinį tai
kos laikui.

24 d.—Argentinos diktato
rius J. Peron skelbia, kad Ar
gentina galinti gaminti atomi-

Pasigyrimas sukėlė daug abe
jonių.
Balandis

2 d.—Gen. Eisenhower per
ima vadovybę vyriausiam At
lanto Šalių generaliniam šta-

18 d.—Angliakasiai išsikovo- bui.
jo $1.60 uždarbių priedo die- 4 d.—S e n a t a s 
nai. Kietųjų anglių kasyklose siuntimą 4 divizijų 
tas pats uždarbių pakėlimas Europą.
pripažintas sausio 26. 5 d.—Julius Rosenberg ir jo

21 d.—Virš 100 žmonių žuvo žmona nuteisti mirti už atomi-
Šveicarijoj, Italijoj ir Praneu- nių paslapčių davimą rusams, 
zijoj griūvant sniegui Alpių David Greenglass gavo 30 me- 
kalnuose. tų.

25 d.—Vakarinė Vokietija 22 d.—Aneurin Bevan. ang-
pripažino organizuotiems dar- lų darbiečių kairysis vadas, pa- 
bininkams teisę dalyvauti ang- sitraukia iš vyriausybės, nešu
lių kasyklų ir plieno pramonės tikdamas su C. Attlee politika, 
vadovavime 50% teisėmis. 23 d.—čechoslovakijoj areš-

26 d.—Išleistas patvarkymas -tuojamas amerikietis žurnalis- 
užšaldyti uždarbius ir kainas. Jas William Otis,

27 d.—Prasidėjo naujas ato- šnipinėjimu.

patvirtina 
į vakarinę

DID21AUS1AS GAISRAS LONDONE

Londone, Anglijoje, didžiausiame po karo gaisre vieno 
degančio namo siena griuvo ir užvertė šešius gaisrinin
kus. iš kurių vienas žuvo, o penki buvo sunkiai sužeisti.

VEIDMAINIAI

įimti j savo lankas 
'jaus kasyklas.

kaltinamas | 21 d.—Pasibaigė 16 savaičių
dervbos su

anglų alie- ima iš anglų diuiąją Abadan
aliejaus valyklą.

KorespondencijoS
WORCESTER, MASS. MONTREAL, CANADA

Massaehusetts valstijoj 
kiekvieną sekmadieni gir
disi lietuviškas radio pusva
landis. Radio stotis skel
bia, kad tą pusvalandį už
laiko Massachusetts lietu
viai po vadovyste Mrs. Ma
rion Zavis.

i Kas per vieni tie lietu- 
\ iai. koks tikslas užlaikyti 
tą pusvalandį?

tas pusvalandis aiškiai 
yra užlaikomas nepriklau 
somos Lietuvos priešų, tai 
lietuviškai kalbantys ruske- 
iiai, gražiai apsimaskavę 
lietuvišku patriotizmu. Pa
triotinėmis lietuvių liaudies 
oainomis stengiasi užmig
dyti lietuvių tautinį budru
mą ir atsargiai giria Lietu
vos kruviną okupantą, kurį 
jie vadina “Tarybų Lietu
va.” Tie veidmainiai, lie
tųjų tautos judošiai, yra 
bimbiniai komunistai, tai
lietuviškai kalbantys krūvi- nė ranka skaudžiai užgau
liojo Stalino akrobatai, ta. Linkiu greit pasveikti. 
Maskvos politiniai robotai,! —:—
kurie jau galutinai turėtų
būti nurašyti į nuostolius 
lietuvių tautai.

Tikrai Lietuvai žuvusių 
tik keletas. Vieni jų

Sužeistas J. Krasinskas

Gruodžio 19 d. automo
Serga

Jau ilgesnis laikas serga
ir guli Montreal General 
Hospital Viktoras Pakštis. 
Jis gyvena 1061 Stephens 

V. Pakštis
los mašinoje, mašina susi- via nuoširdus lietuvis, dė
dulė su kita, priešais va- mokratinių pažiūrų žmo- 
žiuojančia mašina. J. Kra- gus.
sinskui sužeista dešinė ran- Gruodžio 18 d. vėl buvo 
ka ir koja. Buvo nuvežtas pagauldytas ligoninėn, dar 
į ligoninę, nuimta X-spin- nevisai susveikęs po nelai- 
dulių fotografija, kaulai i mingo sužeidimo Įmonėje, 
pasirodo nesulaužyti, tai Algirdas Pilipaitis. Jam 
buvo paleistas namo, kur ir padaryta apendicito opera- 
gydosi. Kartu su J. Kra- cija.

bilio nelaimėje buvo sužeis
tas Juozas Krasinskas,
“Keleivio” bendradarbis.
Jis važiavo iš darbo Dabri- Avė., Verdune.

susi- • yra nuoširdus

sinsku važiavęs 
liko

masinos
nosužeis-

Linkime ligoniams svei
katos, o jų šeimoms užuo
jauta.

telefonu su J. į 
Sakė, kad ne- Montrealio socialdemo-

• p - J-T S’>a,is__ „_____ rusais Paryžiuje dėl, . . .
mirr.ų ginklų bandymas Neva- 28 d.—Vengrija pal e i d ž : a “teturiu didžiųjų ministeriu . “ .—Jun^tirUL staljM 
dos dykumoje. amerikietį Robert Vogeler. nu- konferencijos dienotvarkės.” n*nkai nutaria pa idinti Ameri-

30 d.—Kilo gelžkelių streikas teistą “už šnipinėjimą” 15 me- ' kos karo aviaciją iki 140 “gru-
Amerikoje, kuris suparaližavo tų kalėti. Už paleidimą Ame-, epos pių-”
kelias svarbias linijas ir gelž- rika atlygina. j - d-—Amerikietis žurnalistas 3 d.—Prezidentas Trumanas ~
kelių mazgus. 30 d.—Iranas išleido įstaty- į WiHiam Otis nuteistas Cecho- praneša, kad rusai išsprogdino Jmo’ .

ka- Slovakijoj kalėti 10 metų “už antrąją atominę bomba. Kiti tik seka senai 15-
J šnipinėjimą.” 8 d.—Egiptas -kelbia “išvv- kabintą “darbininkišką iš-

1 d.—Gen. Eisenhouer. pra- * ' j 3 d.-Karo laivynas
neša kongresui- kad reikia gin- Gegužis
kluotj vakarines Europos vals- l d.—Senato tyrinėjimo ko

virsi- yra
sėdi prie “Laisvės” Rich- 
mond Hill, kiti prie “Vil
nies” Chicagoj. Tie tikrai 

kad jie veidmainiau-
mą nacionalizuoti aliejaus 
syklas.

' 3 d.—Karo laivynas praneša, i siųs” anglus iš Suezo
kad vienas jo lėktuvas skraido zonos ir iš Sudan* 
virš 1.000 mylių greitumu. 16 d.—Senatores R. Taft

5 d—14 krepšinio sportininkų [skelbia savo kandidatūrą į pre- 
priva1- prisipažino už kyšius lošę taip, zidento vietą nuo repubiikonų.

kad gembleria; daugiau pelny-' 19 d.—Kongresas priėmė bi
tų. lių apie įvedimą $5.691.000.<»00

13 d.—Dideli potvyniai Kan- nauju taksu.
viršininkas VVilson reikalauja prieš generolą MacArthur. Vė- sas jr ?retimose valstijose. Bi- 
gelžkeliečius baigti streiką. liau ir kiti generolai pasisako jjonas doleriu nuostoliu.

6 d.—84 žmonės žuvo gelž- prieš MacArthurą. i
kelio nelaimėj prie Woodbridge. 9 d.—77 New Yor'ko polici- i/’ Belgijos karalius ga=
N. J. ninkai apkaltinti kyšininkavi- lutinai pasitraukia nuo sosto

8 d.—Prez. Trumanas įsako mu. darbininkų verčiamas. Jo vie-
atleisti dar streikuojančius 10 d.—Perversmas Panamoj užima sūnūs- Baudoin Pir- 
gelžkeliečius, jei negrįš į darbą nuvertė prezidentą Arnulfo masis.
iki vasario 10 d. Streikas bai- Arias. i d. —Ispanijos

Vasaris

tybes.
2 d.—Prez. Trumanas 

uždėti 10 bilionų dolerių 
taksu.

misija kaltina buvusį New Yor-j 
siūlo ko majorą O’Dvvver dėl 

naujų sinimo mieste korupcijos.
i 7 d.—Krašto gynimo sekre- 

5 d.—Krašto mobilizacijos torius G. C. Marshall liudija

gias. 14 d.—Izraelis ir Sirija su-
15 d.—Anglija nacionalizuo- Iajkė savaitę ėjusias kautynes 

ja plieno ir geležies pramonę, pasienyje pagal JT komisijos
26 d.—Įsigalėjo 22-ras kon- reikalavimą.

stitucijos papildymas, aprėžian- 27-28 d.—Italijos savivaldy- 
tis prezidentavimo laiką dviem bių rinkimuose komunistai iš- 
terminais.

27 d.—Čechoslovakijos vy
riausybė areštavo buvusį už
sienių reikalų nrinisterį Vladi- 
mir CIementis. kaipo “šnipą.”

28 d.—Organizuoti darbinin
kai atšaukia savo atstovus iš lių vieno motoro lėktuve, 
ūkio mobilizacijos įstaigų. Birželis
Kovas 4 d.—Aukščiausias teismas

5 d.—General Motors kompa- patvirtina bausmę 11 komunis- 
nija praneša 934 milionus dole-tų vadų. Amerikos kompartijos 

poHtbiurui.”

valdybų.
skaičius

šluoti iš 755 miestų 
bet komunistų balsų 
padidėjo.

29 d.—Kapitonas Charles F. 
Blair iš Norvegijos vienas at
skrido i Alaską per šiaurės po-

rių pelno 1950 metais. Tai pa
saulinis pelno rekordas.

7 d.—Oscar Collazo, puerto- 
rikietis. nuteistas mirti už da- nubausti mirti, 
rymą pasikėsinimo prie prezi- 12 d.—Tyrinėjimas
dento Trumano gyvybę 1950 m. Yorke 
lapkričio 1 d. 11,500

9 d.—Herbert Morrison per- tikus.
ėmė vadovauti Anglijos užsie- 17 d.—Prancūzijos parlamen- 
nių reikalų ministerijai. .to rinkimuose komunistai ne-

10 d.—čechoslovakijos vy- teko daug vietų. Žymiai su-
riausybė ištrėmė arkivyskupą stiprėjo gen. de Gaulle partija. 
Josel Beran. 19 d.—Iranas pradeda per-

7 d.—Pakarti 7 
paskutinieji karo

nacių vadai, 
kriminalistai

parodė.
studentu

kad ne 
vartoja

N e w 
nažiau 
narko-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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 Eaat Broadway, South Boston 27, Masa.

vairuotojas 
tas.

Kalbėjau 
Krasinsku.
galįs nieko rašyti, nes deši- kratai deda pastangas at

kviesti į Montrealį prof. J. 
Kaminską.

Pagal gaunamas žinias, 
Šiomis dienomis čia mi-iprof. Kaminskas montrea- 

rė Juozas Klimas, išgvve- liečius aplankytų sausio 
nęs Amerikoje apie 40 me-i mėnesio pirmoje pusėje, 
tų. Velionis iš Lietuvos
paėjo iš Gulbiniškių kaimo,
Keturvalakių parapijos. Pa
liko dideliame nubudime 
moterį ir dvi seseris, kurios 
gyvena Dorchester, Mass.
Velionis palaidotas iš šv.
Kazimiero bažnyčios.

P. Miliauskas.

Jeigu bus gauta patal
pos, norima surengti viešą 
pranešimą visai Montrealio 
lietuvių kolonijai.

Pagiris.

KAIP TAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU

Aiškiai išdėstyti piliety- 
į bės įstatymai, su reikalin
gais klausimais ir atsaky- 
imais anglų ir lietuvių kal
bomis.

Knygelės turinys toks:
1. Kas gali būti Jungti-

kanalo kabą” ir nesąmoningai pa
deda tiems veidmainiams.

Kas daryti? Kaip tuos 
nuoširdžius “progresyvius” 
lietuvius atskirti nuo tų 
veidmainių vadų? Darbas 1
yra nelengvas. Reikalinga 
paties žmogaus persiorien
tavimas, kas nėra jau taip 

biliono dolerių įvairioms islai- lengva. Gaila ir labai šlyk- 
doms. štu girdėti kas sekmadienį

25 d.—Rinkimą Anglijo į da- per tą “lietuvišką” radio 
vė darbiečiams 13.894.000 bai- pusvalandį, tarpe gražių 
sų. konservatoriams 13,693.000, patriotiškų lietuvių dainų, 

giriamą lietuvių tautos kru
viną ir žiaurų okupantą.
Šiandien lietuviai, musų 
broliai, seserys ir gentys, 
kenčia istorijoj negirdėtą 
priespaudą. Visa musų tau
ta paversta į vieną didelį Tiškuvienė ir 
kalėjimą, kur komisarai .joms padėjo

20 d.—Kongre.-is išsiskirstė 
latostogoms po paskyrimo 91

diktatorius 
Franko neva pertvarko vyriau
sybę. ieško karo sąjungos su 
Amerika.

20 d.—žmogžudys Jeruzalėje 
nužudo Jordanijos karalių Ab- 
dullah.

21 d.—Priimtas kainų kon
trolės švelnus įstatymas.

BROOKLYN, N. Y.

Iš LSS Vakarienes

Gruodžio 15 d. Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos 
19 kuopa rengė savo meti- nių Valstijų piliečiu ir kas 
nę vakarienę. Išleista apie 
209 tikietu ir tiek svečiu

negali.
2. Kada pirmutiniai 

pienai nereikalingi.
3. Kada penkių metų iš

buvimas Jungtinėse Valsty
bėse nereikalaujamas.

4. Kaip išsiimti pirmuo- 
vakarie- sius popierius.

5. Kaip išsiimti antruo
sius.

6. Kokių klausimų apli-

po-
atsilankė. Vakarienė ge
rai pasisekė, net geriau, ne- 

igu mes manėme. Susirin
ko puikios publikos ir daug 
jaunimo. Jaunos mergaitės 
padėjo darbuotis 
nėję prie stalų.

Vakarienės 
buvo draugės

liberalams 723.(h'0. komuni 
tams 22.000 įr kitiems—177.- 
000. Konservatoriai pravedė 
nežymią daugumą i parlamentą.

28 d.—Nevadoie bandomos 
mažos atominės bombos. 
Lapkritis

1 d.—Kainos likerio, tabako 
ir kitų daiktų pakyla dėl ivedi-

šeimininkės
Glaveskienė,

naujų mokesčių. muša . ir .verkti neduoda,
r.as pasirašo kainų kontrolės 3 d.—Nobelio dovana paski- Negali nei laiško parašyti 
įstatymą, bet kartu jį kritikuo- riama Prancūzijos darbininkų saviems į užsienį. O Čia

31 d.—Prezidentas Trumą- mo

Lavinskienė,! kantas gali būti klausinėja- 
draugai V. mas ir kaip į tuos klausi- 

Kalvelis, J. Vilgabs, Tiške- mus atsakyti.
vičius. 7. Kas reikia

un-ijų vadui Leonui Jouhaux Amerikoje tokie Zavisai lai-Į viršutinėje 
(žuo). svai tyčiojasi iš musų tau- rie

7 d.—Amerika. Anglija ir tos kančių. Beveik nėra-mą.
Prancūzija siūlo Jungtinių lau- Amerikoj gyvenančio lietu-(sinta per vietinius 

vio, kurio artimi giminės čius ir per radio. 
nebūtų išvežti į Sibirą, nu
žudyti ar kaip kitaip perse
kiojami vien tik už tai, kad 
'jie gynė savo namus, savoj

ja.
Rugpiulis

3 d.—West Point karo aka
demija atleidžia 90 kadetų už 
sukčiavimus laike egzaminų.

7 d.—New Yorko miestas už
draudžia policininkams dėtis Į 
CIO uniją.

15 d.—Vakarų Berlyno' poli
cija "atremia” 9,000 komunis
tų įsiveržimą i miestą iš komu
nistinio jaunimo sąskrydžio ry
tiniame Berlyne.

21 d.—Karo
užsakymą pastatyti pirmą pa
saulyje atomine energija varo
mą submariną.

24 d.—Vyriausybė leidžia 
kelti darbininkų uždarbius pa
gal kainų kilimą.

30 d.—Prezidentas Truma
nas. pasiremdamas Taft-Hart-Į 
ley biliu. Įsako nutraukti vario 
kasyklų streiką.
Rugsėjis

3 d.—Dartx> Dienos proga 
Amerikos keliuose žuvo 419 
žmonių.

10 d.—Anglija pradeda var-

Po vakarienės ėjo šokiai davus aplikaciją.
bus

žinoti pa-

reikalingi

tų seime nusiginklavimo planą, 
kuris sukėlė A. Višinskio visos 
nakties juoką.

9 d.—Po 25 dienų laivų kro
vėjų “laiukinio” streiko New 
Yorko uoste streikas baigtas be
jokio laimėjimo.

11 d-—Argentinos
rius išrenkamas 2:1

svetainėje, ku- 8. Kokie 
turėjo didelį pasiseki- liudininkai.

Vakarienė buvo gar- 9. Ką reikia žinoti ei- 
laikraš- nant pas kvotėją paskutinių 
Kuopos popierių.

korespondentai patingėjo 10. Istoriniai faktai, ku- 
parašyti į “Keleivį” ir už riuos reikia žinoti, 
tai jų negalima pagirti. Knygelės kaina su pri-

Trumpoje programėlėje siuntimu 25c. Gaunama
žemę, savo doro darbo tur-'po vakarienės kalbėjo eilė “Keleivio” knygyne, 

diktato- teli, kurį buvo susitaupę, {svečių. Visos 19 kuopos
dauguma Kiti tūkstančiai lietuviu vardu ačiū svečiams, gar-

laivynas duo<la Argentinos Prezidentu šešiems },ėgo kur akys vedė ir kojos J finto ja ms ir 
metams. nešė, palikę viską, kad tik [ darbininkams.

14 d. Kalifornijos gubema- Išgelbėjus savo gyvybę (čia J
torius Earl Warren skelbia sa
vo kandidatūrą į prezidento 
vietą nuo repubiikonų.

28 d.—Atlanto Pakto tary
bos posėdžiai Romoje baigėsi 
nutarimu turėti bendrose gink
luotose pajėgose 1954 metams dar 
100 divizijų kariu. Mn

kalbu apie paprastus žmo-- 
nes). Tokių gyvų liudinin
kų Amerikoje turime be
veik kiekvienas iš savo ar
timų. Ir tai stebėtina, kad 

atsiranda tokių kaip 
Marion Zavis, kuri

(iruodis
1” d.—Prancūzijos parlamen , 

tas patvirtino “Sthumano pla-■
na.” pagal kurį Vakarinės Eu-.v’S nesąmoningai tą daro. 

ir plieną-

vakarienės
Laikas užsisakyti “Kelei

vio” kalendorių 1952 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.

skelbia ir giria tokią kru
viną. žiaurią okupaciją.

Aš manau, kad Mrs. Za-....... .........  » 1 .
pagal kurį Vakarinės Eu-J

ropos anglis jr plienas turėtų,Ji, kaip ir tie, kurie remia, 
toti ekonomines sankcijas prieš pereiti į tarptautine kontrolę, [tą pusvalandį, dar nesuspė- 
Iraną. ! 21 d-—Didelis sprogimas|j0 persiorientuoti ir vis dar

' 12 d.—Gen. G. C. Marshall •minkštųjų anglių kasykloje W. se)<a tą senai, senai iškabin-
pasitraukia iš krašto gynimo T rankfort. M.f užmušė IIP 
sekretoriaus vietos. angliakasių.

• 15 d.—Jungtinių Tautų “Bai- 28 d.—Vengrija paleido 4
kanu knmklia- kaltina Alba- Amerikos lakūnu, laikomus "«-|Bim5os Pruseikos, Mfca- 
nija Bulgarija, feehoąlovakija. laisvėje ano lapkriės, 1!> <1. | Andrulio ir k. Tie va-
už žygius nuversti CmiUi™ Laikas afaiiiakw»; i^al gerai žino, kad ten ko-
vyriausybe.

iškabą “darbininkų val-i 
ožiu.” Tai aukos “Laisvės” 
ir “Vilnies” veidmainiu—

ta

20 d.—Šiaurės Atlanto šalių 
taryba Ottauoj nutaria priimti 
į sąjungą Graikiją ir Turkiją.

27 d.—Irano kariuomenė per-,

vio

Laikas užsisakyti “Kclei , ..................
misarų valdžia, ir jie jos 

kalendorių 1952 me- bijo kaip “velnias” kry-
. .. . žiaus. bet veidmainiauja ir
■ąform>ci)q .r „„ g ?y_

50 centų. vena. J. K. S.

Frank Lavinskas.

GENEROLAS DEAN

Du paveikslai generolo VViIliam F. Dean. be žinios dingu
sio 24-los divizijos vado Korėjoj 1950 metų vasarą. De- 
šniėj pa\eikslas iš belaisvių stovyklos Ryongyang mieste 
šiaurinėj Korėjoj. Kairėj paveikslas 1950 m. vasarų.

tams. Daug 

skaitymų. Kaina



Puslapis šeštas KEIE7YTS,

Hol!yweodo filmą artistai James Stcwart ir jo žmona 
Gloria susilaukė dvinuku. kuriuos laiko seneliai Stewartai 
ant kebu.
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RUDUO Jonas Biliūnas:

Viena Rudenio Diena

Nepaprasta Mokytoja
Visi girdėjome apie Hel- pusaklė Annie ir jos broliu-: 

len Keller, aklą ir kurčią kas Jimmie, kuris turėjo 
moterį, kuri išmoko skaity- šlaunies džiovą. Annie gi-> 
ti, rašyti ir kalbėti, išėjo ne mė su sveikom akim. bet po 
tik paprastą mokslo kursą, vienos epidemijos, kurią! 
bet garbės laipsniu pabaigė persirgo būdama mažiukėj 
Radcliffo kalidžių, kuri ji beveik visai apako. Bro-i 
perpildytom salėm sakė liukas mirė pabuvęs metus 
prakalbas ir kuri mums ne- laiko prieglaudoje ir An- 
suprantamais pojūčiais nie, kuri broliuką nepapras- 
“klausėsi” geriausių smui- tai mylėjo, kuri šaltomis 
kininkų ir dainininkų kon-'naktimis pririnkdavo prie; 
eertų, pridėjusi pirštus prie jo ii- šildydavo jo ligos su- 
jų gerklės arba smuiko sty- darkytą kūneli, liko visai 
gų. viena. Liūdnos slinko die-

Hellen Keller gimė visai uos pusakliam apleistam 
normalus kūdikis, bet bu- vaikui, kurs nemokėjo nei 
dama vos 19 mėnesių, ji su- skaityti, nei rašyti, kurs 
sirgo ir po ligos apako ir niekad savo gyvenime netu- 
apkurto. Netekusi girdėji- rėjo naktinių marškinių, 
mo ir regėjimo, ji išaugo i kurs nežinojot kas tai yra
keistą vaiką, piktą, irzlų, dantims šepetukas ir šukos. . , , .
isterišką, kurs turėdavo . jbudu Annie galėtų išgydyti
staigius pykčio priepuolius n J? ieglau<*°Je seJ}a prosti-isavo akis, nes ji nebuvo iš 

tute skaitydavo East Lynn prigimties akla. Annie su- 
ir iš jos Annie pa-

kad kur tai yra koks 
Institutas, ku

riame akli vaikai išmokomi 
skaityti ir rašyti. Nuo tos 
•dienos Annie nebeturėjo 
Į ramybės ir visa laika sva-

Baigusi mošos darbus, 
atsisėdau prie lango ir ste
biu, kaip lauke šėlsta pir
mieji žiemos pranašai. De
besuotas dangus. Vėjas
purto medžių šakas, ant ku- ZlUieJau . < -» j - . •
nu nė vieno lapelio nebėra. ' įmukęs n- su- rėkaudama ir rankomis mo-
Senai jie nukrito žemėn ir. su!!kti .ma?us ^"-'juodama.
supuvo, nepalikę pėdsako. la.-e.ta.is u- vilgė dreg-
Pavasari nauji lapeliai už- Jau 
ims jų v'ietą, bet ar visi ir.es “UV0 sunku lr "apsakomai 
juos galėsim matyti ir

Vieną rudenio dieną sė-; Ir moterų krūvelė, visa 
dėjau savo kambarėly ir'sujudusi ir susidrumstusi, 

pro langą oran,1 pasileido vieškeliu i dvarą,

džiaugtis?
jais nueina. Regėjos, niekados 

tasai dangus neprasiblai- 
vys, nebenusišvies saulės 
spinduliais — amžinai bus 

;ai
Kas tai pabeldė duris

Pravėrusi jas, išvydau senai . -
bematytą savo kaimynę. . ne.a,min8as, 5aip ■ , ,
Kviečiu vidun ir pradedam sVnk!ai regėjos, paklausiau.
kalbėtis. Klausiu, kaip svei- nl?kados1. febeisvysiu lai- -Susimose 

1 mes ir linksmų veidų, tik

—Kas čia atsitiko?—pa
klausiau jauną merginą, 
kuii, nuo anų atsiskyrusi, 
ėjo pro šalį.

—Ogi žmogų užmušė, tai 
dabar jį laidos pievoj už 
kapų.

—O kaip jį užmušė?—

kata, kaip viskas. Atsako,

tik

girdėsiu, kaip 
smulkutis lietus čežena ir
amžinaikad pagal savo amžių dar 

gali „džiaugtis. Lapkričio ėdžiai
26 dieną užbaigusi 75 me- - . .
tus, bet vis nesijaudami se- , . . ...

a • • • i • nesveikas, kad ieigu bučiauna. šeimininkauja, gyvena ’ .. J s , 4
iš savo uždarbio ir džiau- s,Vn*an^’ Jgejo;.,;pxas Ru- 
giasi, kad nereikia kitu „a-C?aU ze?,esna įnd*\ Nel 
galbos prašvti. Klausiu/ar gl.'azųs kaPa‘> k,ur,e tu0Jau 
ne nuobodu, gi ji atsako,“ raan.° angeho l«ses L 
kad visuomet gailina suras- kurie, v:sad® skausmus li
ti naudinga ir malonų dar- pajautas “lde> I'-ebe'~‘»nuno

su vaikinais. 
Sako, patsai pirmas ir pra
dėjęs, ir primušė labai. . . . 
Kai atvedė kunigą, nebega- 

vėjas ūžia. Jau-{Įėjo susikalbėti. Po dviejų
apleistas ir toks i dienų ir numiiė.

—O ko tos moterys čia 
taip rėkavo?

—Ogi davatkos nenori, 
kad jį netoli jų laidotų: bi
jo .. .

—Ar tai jų žemė?
—Ne, pono Bagdonavi-

mėly, iš kinio Heleną pa- bj} nuoboduliui nuvarvi:. ■!‘rdle?: J.ų lalb!l .
siekė žinia. ,;«l jos moky-jKai toigia „amuose ruoštis, z!al Vtov,eJO kazln kokl! ru'l. — Jos .
loja antrą sartą apako.'ltai meZga, siuvinėja, skaito lr’ .Urtura’ Y*1** 2m°- ?*»> kad P“1331 P0"“

tiko daryti operaciją ir, tu- Annie, ilgą laiką būdama laikraščius ir knvgas o kai ^aUS 11 J° gyvenimo—verkė leistų čia jo
rėdama dvidešimt metų sveika ir galėdama matyti,1 pavargsta, ima dainas dai-ku,.‘ie jaV ^J0 —Taip.
amžiaus, ji vėl atgavo re- buvo jau užmiršusi aklųjų nuotį. Aš jaį sakau, kad ~ kurie ^Isr dar sKai-
gėjimą Dabar ji galėjo alfabetą ir antrą kart apa-’ne visi žmonės moka tCiaUS’ ■?.*.? J.uo® .ZIU"nt’. n
būti puiki aklųjų mokytoja, kusi turėjo iš naujo pradėdavo gyvenimą taip sutvar- taip s^PeJo ^ndį^taipbuvojvatka Apohonija, labai ge

kyti, kad jis butų įdomus.
“Seni?” nustebusi paklausė 
kaimynė. “O kas gi yra

nubė<?o pra-
ne-beveik nezmo- .Žiniasgalėdavo t}1.ė

1 tai Perkinso uaugę ne- 
Ir štai tas

ir kurs 
niškais
reikšti savo nuotaikas 
jausmus, kurių 
galėjo suprasti, 
nelaimingas kūdikis per ei
lę metų pasikeitė i išlavin
tą, kultūringą, gabią mote-,, . , .
ri, galinčia kalbėti ir kitus H į0’ ^p. p.atek.u lnst1'

h„,i„ Rai I pneglaudą at
eidavo lankytojai ir aukš
tesni pareigūnai prieglau- 

vizituoti, Annie pri-

garsais laidoti?

Mudviem bekalbant, 
ėjo į mus pažįstama

pri-
da-

suprasti 
įvyko? Kas buvo mažosios 
Keller mokytoja? Aklosios 
Keller mokytoja buvo An
nie Sullivan Macy, kuri pa
ti vaikystėje buvo akla ir 
ilgus metus gyveno visiško
je tamsoje. Jei ji nebūtų 
pergyvenusi apakimo, ka
žin ar butų galėjusi mokyti 
akląją Keller.

Sullivanų šeima buvo ai
riai. Jie gyveno labai skur
džiai, ir iš daugybės vaikų 
gyvi liko tik du—Anna ir 
jos broliukas Jimmie. Li
gota ir išsekusi motina mi
rė, kai Annai buvo 11 me
tų, o jos broliukui septyni 
metai. Tėvas, prislėgtas ne
laimių ir skurdo, gerdavo 
be saiko ir Annie su broliu-

dos
slinkdavo prie jų ir prasy
davo siųsti ją i Perkinso 
Institutą. Galop jai pavy
ko išsiprašyti, ir vieną die-

nes ji žinojo aklųjų psicho- mokytis aklųjų technikos 
logij4’ mokėjo skaityti ak- Akla ji grįžo Amerikon, ir 
lųjų alfabetą, žinojo, kas ir jos buvusi mokinė, Helen 
kaip veikia į akluosius, ir Keller, mokė ją skaitymo 
kaip jie viską pergyvena, iš aklųjų rašto.

Tuo metu į Perkinso In- Savo gyvenimo paskuti- 
stitutą atėjo laiškas iš ka- nes dienas Annie praleido 
pitono Keller, iš Tuscum- su Helen Keller. savo mo-

gailu kažin ko tolimo ir ne-

tie seni žmonės? Kiekvie-

ros širdies moterėlė, 
žinomo, kad ėmė neapsako-j —Ar ir tamsta nenori, 

noras bėgti iš čionai iš-'kad tą numirėlį čia laido- 
vajoton nesančion šalin, {tų?—paklausiau ją.

kur kur tik vie-i —Tai, ką aš jam sveti-
. . Bet seni ! mos žemelės sieksnio pavyti u Jio lautiaei. cwi- i 1 i j

kata dar laiko, tai ko skųs- kapų k7ziai rūsčiai žiurėjo dėsiu—a t s a k ė graudingu
tis senatve? Jos nėra. Tik L™an? ir’.tartun; ne- balsu Apolionija, parėmusi

išbėgti, niekai tavo meile dešine ranka savo smakrą.
kad jau esi senas ir darbui Jr slrdles troškimai, niekai „Tokiose kančiose numi- 
n^tinVamac iv ač ginsiu?3,0 <nauoai» kurių nerandi grai visus mumis įį-

. . ,-i vargų nėra,nas yra tiek senas, kiek se- , . '...... ’ . na laime zvdi. .nu jis jaučiasi. Jeigu svei

bia, Ala., kuriame jis krei- kine. kuriai paskyrė didės- nereikia pačiam įsikalbėti, 
pėsi į institutą prašydamas nę gyvenimo dali. *
mokytojos savo mažai dūk- -------------------------

ną, Kai Annie Puvo jau 14 J relei Helen. Jis kadaise ... _v_
metų amžiaus, ji pabeldė į-girdėjo apie Perkinso Insti- I Slūlkytl
Perkinso Instituto duris. (tūtą ir aklą mergaitę Laurą 

Perkinso Institutas buvo -Bridgman, ir klausė, ar ne-
pirmoji mokykla akliems ir 
kurtiems vaikams mokyti. 
Ją įsteigė daktaras Samuel 
Gridley Howe, kurs pirmas 
surado metodą kaip išmo-

ku atsidūrė prieglaudoje—
Tewksbuiy, Mass., prie-!nie Sullivan Macy.

Gražius Plaukus?

kurie'iš “nuobėdu- “'k™<Pa'?3 grei-.^’• aRyse gere5nis...
mo pradeda pernelyg kitą al u--* JIems nerei a.in-j0 pa^į kad velykinę
žmonių.

atsirastų kokia mokytoja jo 
dukrelei, kuri, apakusi ir 
apkurtusi dar vaiku būda
ma, dabar išaugo į laukini 
sutvėrimą, su kuriuo tėvai

kyli skaityti ir kalbėti aklą inegalėjo susiprasti. Laura 
ir kurčią mergaitę Laura Bridgman, kuri buvo An- 
Bridgman. Miss Bridgman nos mokytoja, buvo jau vi- 
suaugusi liko institute ir ,sa’ nusenusi, ir institutas 
padėjo mokyti kitus vaikus.;pasiute Annai važiuoti į 
I jos tad rankas pateko An- ’Alabamą mokyti Hellen 

Keller.Iš Lau-
glaudoj. 19-to amžiaus pa-.ros Annie išmoko skaityti} Instituto mergaitės susi-

Tinkama p’iaukų priežiū
ra apsaugo plaukus nuo 
limo, suteikia jiems 
jimą ir gražią '[.aivą. Vais
tinėse yra siūlomi visokie 
vaistai prieš žilintą, be to, 
“shampoo’
ro blizgančii 
aš noriu du< *i patarimų iš 
savo patyrimo, kaip išlai
kyti nežilstar.; i - ir gražius 
plaukus.

Galvą reikia plauti kas 
kas tris sa- 

tik lietaus

gas.. . . Ateis laikas ir, visa;2tbuvęs dabar vėl nesenai
iltiniu gyveni- t f.7 -------- išpažinties buvęs; numirė

.. t..adeda sielotis,J:e.nifelen’?1Zmirsta.s !r.1ap_{su rožančium ir škaplie- 
ži-ikaip išganyti dūšelę, kad ji ei^a&- 1 Jiem 1 ,riais. Tik su kunigu nebe-

blizgė-{ nepakliūtų i perkarstą vie- me us ser£ei!ime v0 P3- susikalbėjo. - - -
Giliai susimąstęs, nena-i —Tai kodėl jo kapuose

reikalais rūpintis, arba susi- 
lupina pomirtiniu 
nimu ir pi

palikęs, "ulsi šiton šalton

baigoje Tevvksbury “Alm-!Brailio alfabetą (Brailio ai- bėjusios nupirko didelę lė- (ivp rečiausi: :
house,” musų akimis žiu-jfabetas yra raidės išbady-.I? mažajai Keller ir Anna. vaites. Varto............ .........
rint, buvo baisi. Čia su-Jtos plokštelėj arba popie- apsiginklavusi savo patyri- vandenį, ne perkarstą ir ne
plaukdavo žmonės, kuriems riuje, kad aklieji jas galėtų mu vaikystės, kurią ji peršaltą. Jet/ti olaukai ne-
visuomenėje truko vietos: apčiuopti pirštais ir tokiu praleido akla, ir teoretinė- švarus, į vandenį Įdėti
įvairaus amžiaus abiejų ly- budu jas pažinti) ir išėjo 'mis^žiniomis, kurias ji gavo —Lux flakes" i Ištirpdyti,
čių seneliai, našlaičiai, vai- aklųjų kursą. Noi " ' ~
kai, epileptikai, sifilitikai ir nos mokslas tuo metu dar 
prostitutės, visi čia rasdavo nebuvo tiek pažengęs kaip 
namus ir prieglaudą. Į to- šiandien, bet daktarai buvo 
kią tad priglaudą pakliuvo nuomonės, kad operacijos

ir išėjo mis žiniomis, kurias ji gavo 
medici-{ skaitydama Dr. Howe už- Išplauti galva „ut0S€ 

rašus ir pastabas, kaip jis
mokė akląją Laurą Bridg
man, išvyko i pietus. į Ala-

BVSIMOS FILMŲ ŽVAIGŽDĖS

Du maži aktoriai. 6 metą John G. Mayer iš Oregono ir 11 
metą Marillyn Trurhon iš Clevelando parinkti kaipo ga- 

tji janni aktoriai, kuriems Hoflywoode bus duoda-
rolės filmuose,

ir ge
rai porą kartų perskalauti, 
kad neliktų ?: :ų pėdsakų. 
Šlapius gerai >ši:.<uoti tan
kiu šepečiu. Bendrai, gal
vą reikia kasdien šukuo- 

TT . .. .. .. Pasau- ti šepečiu, nes tai priduoda
1į. Helen Kellei iš lauki- plaukams blizeėjimo ir gra- 
nio sutvėrimo, kurs temo- £ja SpaiVą.
kėjo urgzti nežmonišku bal-i
su, kurs valandomis turėda-į I p!auRus labai veikia 
vo pykčio priepuolius, iš- maistas, oras : aule. Daug 
moko pažinti išorinį pašau- f\aržovių turi vitaminų, ku
lį, išmoko reaguoti i jo reiš- r’e Pagyv’ina -‘ aukų augi- 
kinius žmonėms supranta- ma ’r suteikia jiems spal- 
mu budu, išmoko savo rea- vos’ todėl reiKia valgyti 
gavimą kontroliuoti. Dar dau& daržovių. P,e to, plau- 
daugiau. Ji išmoko skaity- kams reikal. ga šviežias 
ti, rašyti ir “girdėti” pirštų oras- ,Labai ^nesveika plau- 
galų pagalba. Helenai Kel- kus laikyti visą dieną suris- 
ler atsivėrė kitas gyveni- tus skarele arba usuktus ir 
mas. Ji viskuo domėjosi ir susagstytus sp:įsomis.
kuo daugiau jį pažino, tuo Tamsių plaukų žmonės 
daugiau troško žinoti. Gal gj-eiciau žilsta. bet šviesia 
tas troškimas nuvedė ją į
Radcliffo kalidžių, kurį 
baigė su pasižymėjimu.

Kai Helen Keller suaugo, 
baigė mokslus ir atkreipė 
į save pasaulio akis, jos 
mokytoja Annie Sullivan 
Macy buvo jau senyva mo
teris. Ji išvyko į Škotiją ir 
apsigyveno mažame kai

bamą.
Prasidėjo didysis bandy

mas, kurs nustebino

tą. Treti vėl dejuoja, kad Giliai susimąstęs, nepa-
nuobodu gyventi, tačiau ne mačiau, kaip į kapus ėmė nelaidoja?
piršto nepajudina, net kny- rinktis žmonės. Kaip peri —Kad klebono namie

’nai. " kurie pada igos į rankas nepaima, kad miega, išgirdau vyrų balsus i nėra. Klebonas gal butų
nčii ' [ laukus, bet nuobodulį išblaškytų. Jie ir moterų rėkavimą. Pažiūri ir leidęs, o be jo negali.

patys kalti, kad jaučiasi se-rėjęs pro langelį, netikėtai | Nepalaidojus laikyti nėra
ni. . . išvydau uredninką, vargo- kaip: policija liepė, o žmo-

Klausiausi kaimynės kal-mininką ir kelius dešimti- nės vėl gaišti nenori. Ir
bos ir galvojau, kad ji turi ninkus su lopetomis; kru-{niekas tuo nesirūpina.
daug tiesos. Vėliau stebė- velėn susispietusios, čionai: Žmonių akyse jisai panie-
jau ją pro langą, eikliu pat stovėjo moterys ir, pa-jkintas, bet prieš Dievą visi
žingsniu skubančią namo ir sistiepdamas, su atyda
galvojau, kad kiekvienas žiurėjo per tvorą kiton pu-
yra tiek jaunas, kiek jaunu sėn kapų; visos rėkavo,
jis jaučiasi. Kiti gyvenimo rankomis mojavo. Nesu-
rudens sulaukę moka būti prasdamas, kas galėjo atsi-
patenkinti ir laimingi. tikti, išėjau oran pažiūrėtų.
* o -- d • j va Uredninkas, iškilmingaiA. S. u Bndgewarter, Mass._______ _______ ___ apsitaisęs ir jau gerokai įs-

gėręs, vedės už rankos var- 
SVEIKINA SU gonininką ir iš visos širdies

NAUJAIS METAIS'jam pasakojo:—Kad jisai
--------  butų turtingas, jus jį ka-

Ilgametė musų laikraščio puoš palaidotumėt, bet ne- 
skaitytoja, jo nuoširdi rė- turtelį liepiat mums purvy- 
mėja ir platintoja bei M o- nėn kišti . . . taip. Gerai,

greičiau
plaukiai, jei tik moka tin- 

J1 karnai plaukus prižiūrėti, 
gali ilgą laiką išlaikyti juos
gražius ir nežilsrančius.

Mrs. A. Leinke.
Springfield, I]].

Biznieriams geriausia vieta pasiskelbti “Kelere."

terų Skyriaus bendradarbė mes kišam; mes, nors poli- 
Mrs. Barbora Gurakienė- cija. geresnę širdį turim . . . 
Kruszinis iš Kenosha, Wis., taip. Kaip mums liepia, 
Naujų Metų proga sveikina taip darom.
savo svotus (žento tėvus)! —Tai naujieną pasakė! 
Mr. ir Mrs. Straukus iš Bev- atsiliepė viena iš krūvos, 
erly Shores, Ind., siunčia kai uredninkas su dešimti- 
jiems daug linkėjimų ir lin- ninkais nuėjo pakalnėn.— 
ki ateinančią vasarą su- Ogi užpernai koksai turtin- 
laukti jų vasarnamyje prie gas nusišovė, dėlto klebo- 
Michigano ežero daug va-nas nelaidojo kapuose, ir 
sarotojų. Ta proga Mrs. {tiek.
Kruszinis užrašė Mr. ir| —Žinoma, ką jisai čia 
Mrs. Straukams kalendorių niekus pliauškia!—patvirti- 
ir atnaujino jų prenumera- no kitos.
tą metams, kaid Maikis su! —Neleiskim čia jo laido- 
Tėvu toliau juos lankytų ir ti!—pasigirdo balsų, 
linksmintų. —Neleiskim, neleiskim!
---- ----------- --------------------—Eikim Į Bagdonavičių!

Musų tėvų klasto Lietu PaPraš-vsma't kad 
vos išlaisvinimo siekia Ame- Je«ul sau kur laukan ve’ 
rikoe Lietuvių Taryba ir jos za-
vykdomas Vajus. Parenki 
tautieti, tad jos darbus!

—Tegul 
Eikim!

sau iš čia veža.

busma lygus. • •
—Taip, prieš Dievą visi 

busma lygus,—atkartojau 
širdy Apolionijos žodžius, 
ir nuo tų žodžių man leng
viau ir ramiau rados.

—Kokia toji Apolionija 
gera!—maniau, sekdamas 
ją akim, ir toksai užėjo no
ras paimti ją už rankos ir 
pasakyti ačiū, patsai neži
nau už ką—nors malonų 
žodį pratarti.

Į ją žiūrėdamas, nežinau 
kodėl, atsiminiau jos žilą 
ožkelę, kurią jinai visados 
su savim, kaip mažą vaiką, 
vedžiojos ir iš rankos penė
jo, jos prastą mažutę tro
belę ir tuos tris šimtus rub
lių—visą jos turtą—kuriuos 
jinai paskolino vienam 
klierikui, o tasai, iš semina
rijos pabėgęs ir paskui di
deliu ponu pasidaręs, už
miršo ir pinigus atiduoti, ir 
ją pačią. Atėjo galvon ir 
tie žodžiai, kuriuos iš jos 
išgirdau, kai apie tuos pini
gus paklausiau:—Tai, visas 
akis išraudojau, tų savo pi
nigėlių gailėdama: bet ką 
padarysi? Tegul jam Die
vas padeda. . . .

Ir taip malonu buvo žino
ti, kad Lietuvoj yra tokių 
gerų moterų, kurios ne tik
tai numirėliui svetimos že- 

(Nukelta į 7 pusi.)
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Puslapis Septintas

Iš Plataus Pasaulio
Jugoslavijos Pinigai Kinų Nacionalistai

Nuo Naujų Metų Jugo-Į Kinų nacionalistų vyriau- 
slavijos dinaras bus žymiai sybė Formozos saloje skei- 
nuvertintas. Dabar oficia-'bia, kad ji ruošia kariuo- 
liškas dinaro kursas yra 50 menę ir ginklus Įsiveržti i 
dinarų už dolerį, o nuo šių1 komunistų valdomą Kiniją, 
metų pradžios 300 dinarų-Sako, puolimas gali būti 
bus lygus vienam doleriui.' daromas jau šiais metais. 
Taip pranešė finansų mi-1 Amerika padeda kinų na-
nisteris Popovič parlamen
tui.

Rusijos A-Mokslininkas

Pasitvirtina žinia, kad 
Rusijos atominių mineralų 
kasimo viršininkas ir moks
lininkas, pulk. Fedia As- 
trachov, pabėgo į vakarus 
ir dabar esąs Washingtone. 
Taip praneša anglų dien
raštis “Daily Express.”

Irano Rinkimai

Irano bolševikų partija, 
vadinama “Tudeh,” vieša
me mitinge Teherane pra
nešė, kad ji statys kandida
tus i parlamentą greit įvyk
siančiuose rinkimuose. Nuo 
1940 metų Tudeh partija 
kandidatų nėra stačiusi, o 
dabar partija skaitosi už
drausta.

Kanados Rūkalai

Kanados iždo agentai ne
pajėgia apsiginti nuo nele- 
gališkai importuotų Ameri
kos cigarečių, kurios Kana
doje pardavinėjamos per
pus pigiau, negu Kanados

cionalistams ginkluotis 
lavinti savo armiją.

Niemoeller Keliauja

Garsus vokiečių kunigas, 
Martin Niemoeller, skelbia, 
kad jis vyks į Maskvą tar
tis “su pravoslavų bažny
čios vadais” ir ta proga tu
rėsiąs pasikalbėjimą su So
vietų vadais apie vokiečių 
karo belaisvių likimą Rusi
joj-

ANTROJO MILIONO PIRMOJI AUKA

Amerikoje per šventes žuvo “milioninis” žmogus keliu 
nelaimėse. Ta milioninė auka buvo Elma Wishmeier iš 
Cleveland. Ohio. O čia paveiksle matosi automobiliaus 
nelaimės ištiktas Harry Schumacher. kuris, -ako, yra 
pirmoji auka antrojo miliono.

Iš Anglijos
Serga Drg. Tamošiūnas

* Prieš kurį laiką susirgo 
Lietuvių Socialdemokratų 
Organizacinio Komiteto vi-

visiems tasai darbas buvo 
nemalonus, visi greičiau 
norėjo tą priedermę pa- 

Gruodžio 28 d. laivu “Gen- i baigti. 1 ik viena moteriš- 
erai Eltinge” j New Yorką at-jkė ėjo sunkiai, grabo įsi- 
vyko šie lietuviai: įtverusi, sopulio perverta:

Stasys Adomavičius, Adolfas \ nebeverkė, tik tyliai deja-

NAUJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

ce-pirmininkas Klemensas čemarka. Joan Holcvegas, Vera Vo.
Tamošiūnas, kuris turės il
gesni laiką gydytis džiovi- 

; ninku ligoninėj. Po to tu-

Nei giesmės, nei
Sadeika ir -Jonas Tapčiauskas. !maldų nesigirdėjo. Vežimė- 

: lis pasisauko už kapų pa
kalnėn ir išnyko, 

j Stovėjau apsiblausęs, sve- 
seneliai tim°s nelaimės prislėgtas. 

Jaučiau, kad mano krūtinėj 
šalta, neapsakomai šalta. 
Tik staiga toksai skaudus 
ir gailestingas balsas pervė-

PADĖKA
‘lės vykti kuriam laikui į sa- Gerbiamieji, 
inatoriją galutinai pasveik-; Mes * lietuviai 
ti. Yra vilties atgauti Eloises, Mich., purauzės
katą. į sveikiname “Keleivio” re-

, į Gera tas, kad Darbo Pa«- (jakciją ir visus to laikraš- 
itija, per savo valdymo lai- ^jo skaitvtojus ir norime 
.ką įvedė privalomą draudi- pareikšti ‘laikraščio leidė-rė °Į«L .kad, kaip peilis,
mą ligoje, tai dabai visi jams niusų širdingą padėką man širdin įsmigo. Tai bu- 

už siuntinėjimą laikraščio ,vo moteriškės balsas, 
nemokamai. Mums butų! Išlindus is už kapų, ėjo

linis draudimas, tai ir mu- jafoaj maionu jei laikraštis1 jinai, nieko priešais save 
sų bendramintis butų atsi- jr per vjsus 1959 metus ga-'nematydama, ir vaitojo:— 
dūręs apverktinoje padėty- mug iankyti. * ĮTai neprieteliai, kur nuki-
je. Linkime gieit nugalėti Gia esančiu lietuviu var-1^® mano Juigiuką. ... Oi, 
ligą. ‘ " Įoi, oi, oi! Dieve, Dievulė-

dirbantieji gauna nemoka
mą gydymą. Jei ne sočia

J. Janulaitis Išvyko

Musų socialistinės bend-

Anufre Umbras.
Eloise, Mich.

Brazilijos Armija

Brazilijos karo ministe- 
ris, gen. N. E. Leal prane
ša, kad bolševikai buvo su
sukę sau lizdus Brazilijos 
armijoj ir skleidę savo pro
pagandą kariškių tarpe. .. . - - , •
Ministeris betgi užtikrino. d
kad daromos pastangos

01, 01, 01: 
iii!

—Tai, tur būt, numirėlio 
pati? — paklausiau praei
nantį žmogų.

—Ne, tai jo motina. Pa-
ruomenės narys drg. Jonas;VIENĄ RUDENIO DIENĄ 

mės po praeiti, viską nušvie- voje tada tesiekė kelis šimtus. Januiaitis lapkričio 16 d.

bolševikus iš armijos isva-;tras » “Cukrus” ir kitais ir pa
lyti. aiškinti jų reikšmę musų kraš-

---------- tuL

sakot: apie Lietuvos pažangą? nistine Rusija neturėjo bend--.
Man atrodo pravartu butu ros sienos; Lietu os vvriausv- k° energingo nailO.

Išvykdamas į Ameriką
Lietuvos kooperatyvais “Mais- seni ir išbandyti ietuvybės ko- dl'g. Jonas sušelpė musų or
tas,” Lietūkis.” “Pienocen- votojai, kaip k2 varpininkas ganizaciją piniginiai ir ypa

Tokio nelaimingo balso 
niekados dar savo gyveni-

Rumunija Šaudo

Dr. K. Grinius :r M. Šleževi
čius.

Iš tikrųjų perversmininkai.
Kodėl nerašoma apie Lietu-! darydami sukiliira. rizikuoda- 

vos mokyklas? Nevisi seni at-|mi sukelti kraštt suirutę, ne

Dirstelėjęs šalin, pama
čiau vieškeliu iš dvaro par
einančią moterų krūvelę. Iš me nebuvau girdėjęs. Ėmė

____o_____ viso ko buvo matyti, kad-noras bėgti jos prašytų, kad
tingai jam' esame dėkingi jų sumanymas nepasisekė:! nebevaitotų—nustotų ir sa- 
už padovanotą organizaci- visos ėjo tylom, išsisklai-'ve ir kitus kankinti. O bal- 
jai rašomąją mašinėlę, be džiusios. Tuo tarpu iš skers-įsas vis plaukė ir plaukė

Bolševikiška Rumunijos e’v ai žino aPie ligonių kasas, gelbėjo krašto r.-priklausomy- 
vyriatisybė praneša, kad 'žem^s Ukio Rumus, Dotnavos bę. bet ją išstatė pavojun— 
jos kariukas teismas nutei-|se,ekci-’os stot*» Biršton° gydy-įtuo metu buvo bijotas: lenkui 
sė sušaudyti keturius Ame-'?? kuT'*' Palan^- vis*,intencijos ir okupacijos, 

cigaretės. Gerai orgamzuo- nkos smpus, kurie iš tektų-,kulturingas įstaigas Pravartu
tas šmugelis paverčia nie- vų buvo nuleisti i Rumum- pasakyti, kad kiekvienas vals- ra- . s -- T - 1 ' lt-l■ = —1=T-l? -= _- - - - - iKHS y

Skambiais žodžiais svaidytis
ienas dalykas kitas daly- organizacijos

_ _ __ _________ _____ ___ ,. __ Ta. faktai Jip rodo klaUSimUS,
kals visas iždo valdininkų ją šnipinėti ir šaooiazą vy- čius turėjo vaistinę, gydytoją, pavojus Liet...^

U- dantų gydytoją, akušerę ir gai- ' ' ‘
lestingąją seserį.

pastangas šmugelninkus iš- kinti. Penktas snipas su 
gautas nusižudė nuodais.gaudyti.

KAS MUMS RAŠOMA

somybei tada negrėsė. Kai at- 
„ . . ėjo tikras pavojus perversmi-

;,.Dn“^Į.t.eso.,r«e.koskri-.nink„ valstybei vadovauti pa-

Didž. Gerb. p. Redaktoriau, į Nuo 1926 m. gruodžio 17 die-I 
Jau daugiau dviejų metų esu nos Lietuvoje prie valdžios bu- 

šiame krašte ir , esu “Keleivio” ,vo tautininkai, tai apie tauti- 
skaitytojas. ninkus galima ir kalbėti, bet i

Pastaruoju laiku laikraštyje ne apie karininkus, nes daugu-

tikos, bet ne šmeižto, daugiau 
Tėvynės meilės, darbo ir pas: 
ryžimo musų vargstančios Te
ky nės vadavimo darbe.

Senas Karys.
Naugatuck. Conn.

jai rašomąją
kurios sunku butų verstis. Įgatvio išlindo kumelaitė, į oru:

Tikimės ir kitų draugų aplužusios vežėčios įkinky- —Oi, oi, oi, oi, Dievulėli,
paramos. Planuojame iš-!^ ir pasisuko į kapus; pas- Dievulėlį ... 
leisti savo nariams biulete- kui keletas vyrų ir moterų Nebeišturėdamas įlėkiau 
nį, kuriame galėsime nu-!sekė. Tai numirėlį vežė.-savo kambarėlin ir, parvir- 
šviesti ir savo siekimus iri^l išvydusios, pareinančios tęs lovon, ausis sau užsi-

kimšau. Bet dar ilgai, ilgai 
mano ausyse skambėjo ne
apsakomai skurdų? motei i" 
kės vaitojimai.

Toj valandoj jaučiau, 
kad šioj ašarų pakalnėj 
esama žmonių, už mane 
daug, daug nelaimingesnių.

Kačerginė.
1906.VIII.30.

PARDAVIMUI
Visokių Karvelių-Balandžių
Kokie tik kam patinka, viso

kius pristatau už mažą kainą 
j visas vietas Jungtinėse Vals
tijose. Rašykit šiuo adresu: 

Peter D. Andrekus,
7719 So. Major,

Oak Lawn. Illinois.
(4)

einamuosius dvaro moterys, kaip pa
baidytos kurapkos, vienu 

' iikieS mirksniu iSSislapStė. 
Atsistojau šaly kelio—žiu
rėjau ir laukiau. Pro mane 
pravežė baltą, iš lentų su
kaltą grabą. Rudine apsi
vilkęs žmogelis be persto
gės tampė vadeles, nuksėjo 

Miss Margaret Bendorai-^”!- _><>™ela>t& ir neramiai
tis švenčių proga atnaujino 'la,1lef at«a1’ la,'t.u"’ 
“Keleivi” metams savo te- ka<1 kas nepamatytų ar ne- 
vui A. Bendoraičiui, Tor-Kltl eJ0 nuleidę

A. Zamžickas.
Londone, Anglijoj.

. statytoji klika kaip tik gėdin- UŽSAKĖ “KELEIVI”
ŠVENČIŲ DOVANOMSga: kapituliavo. ir niekas tada 

nesu ruošė preversmo nepri
klausomybei gelbėti.

Ką iš tikrųjų gruodžio 17 
perversmininkai išgelbėjo, tai 
kunigų algas (civilinė metrika
cija). karininkų algas (kariuo- 

“ Neabejodamas <iėl 17 gruo- menės biudžeto numažinimas),
Tušti Žodžiai ir Faktai

dažnai rašoma apie Lietuvos mas karininkų nepriklausė jo 
praeiti, ypač apie 1926 m. per- kiai partijai. Tautininkų buvo džio perversmo, turiu pažymėti, dvarininkų dvarus (žemės re 
versmą, generolą Plechavičių ir įvairių luomų žmonių, jų tarpe kad dėl to perversmo dar pra- formos tęsimas).
štai p. Kerpė meta kaltinimą ir karininkų.

galvas, bijodami į vienas 
Mre.'’sJph?e Dideli iš NoJkit« pažiūrėti, tartum slėpė 

Andover, Mass., užsakė Jfavo .ve,^u?-. Bet vlsl skU‘

rington, Conn.

ibinosi, skubinosi. . . . Ku 
melaitė, ir toji iš visos ga
lios traukė vežimėlį ir nera
miai prunkštė. Regėjos,

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

Pranešam, kad musų skai
tyto-’a i Anglijoj gali atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio” atstovą šiuo adresu: 

Mr. A. Zamžickas.
26 Devonport Rd., 

London 12 W.

šie dėl perversmo reikalo, be “Keleivį” ir kalendorių sa
vo tėvui Wm. Zekis, Me

gyvenome virš 14 metų laisvu
abejo, neabejojo ir dėl to per

ti o sako Plechavičius, vienas gruo- versmo dar pagyveno virš 14 Mass
cų. džio 17 nakties didvvriu. o kiti metų neblogu gyvenimu. i •- r»Bladas Zoruba iš BrooK- 

žinoma. šiandien nelengva Jyn, N. Y., užsakė laikrašti 
* . . ... .'niam žmogui aišku, kad 3 mi- giesmė giedama. Jį buvo pra- ^Minias butų iš-įj. Gailiui, Locust Valley,

tai P31™, 1Tn.e. -vSaJ,rS' lionų tauta negali nugalėti 180 dėta tuoj po perversmo Lietu-i ’ ietu\ą, jei jos nepriklau- N. Y.
. ors_ jie arinin ai miF.onų tautą, kada ši tauta voje. ją tebebandoma traukti £>vem'mas mitų vystęsis Mrs. A. Horkovich iš;

gimines, mo s o jau turėjo savo kariškas bazes “gelbėtojams” atsidūrus už ju-inorma Sp. -v; galima Flushing, N. Y., užsakė1
s^bizunT^k i į^ br^ S visoj Lietuvoj. Su lenkais rių marių. Bet bepigu buvo “Keleivį” A. Zakskui, StJ
1. , . P, . ’’ mums tektų kariauti vienas Lietuvoje, kur visiems burnos .. demokratiška Šuo- pPtPrcKnr(y

visiems Lietuvos karininkams? Karininkijai metamas kalti- ir nepriklausomu gyvenimu.’ 
žodžių nesigailėta ir dalis jų nimas, kad neapsiginta nuo 
paimta iš bolševikų agitatorių bolševikų, nesiginta nuo lenkų 
leksikono, nieko bendro su tei-,Tą klausimą sprendė padėtį ži- jam turavoja.
«vl>e neturinčiu. nantieji asmenys, bet ir eili- štai jau 25 metai, kaip ta

kinkę į arklą, tai ir prasidėjo 
ši neapykanta.” Už tokius žo- prieš dešimt, tai butų ne karas.
... . . o tik lietuviu žudymas, nes kai-dzius autormus tikrai gali gau-. . ... T .1 mynai mums nepadėtų. Jukti ir paties Stakno padėką, ži- -x- t - * buvo atsiklausta latvių,nantiems Lietuvos gyvenimą.

buvo užčiauptos, kitaip yra čia. 
laisvo žodžio krašte.

Gerai, kad Plechavičius vis 
dar neabejoja dėl gruodžio 17

mija ir šiandien tebėra nepri
klausoma. _ j. j.

Maikio ir Tėvn Kraičiui

Šios ilgus metus giedotos gies- Jendorių, prisiuntė Maikiui su 
mės. dėl to perversmo reikalo,Tėvu dovanu.
jabai ir labai abejoja. M. C. Uštupas iš Cicero. Ilk,

I

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininka* Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
Boston 27, Mass.

Jiems įtikinti neužtenka tuš- prisiuntė 83.25. 
čių žodžių, kad ir kaip skam- Mrs. C. Gadmar iš Dorches- 
bųs jie butų. jie laukia faktų ter„ Mass., prisiuntė $2.50. 
ir Įrodymu, kad Lietuvos ne- 81.50 prisiuntė S. O.. Mil- 
priklausomybei tada tikrai grę- Tinocket, Me.
sė pavojus, kad teisėtoji vy
riausybė jo nebūtų pašalinus.

Po $1 prisiuntė: K. Kamins
kas iš Flushing. N. Y.: K. Kri-

Šitie faktai ir Įrodymai lietu- žinauskas iš Yandergrift, Pa., 
viškai visuomenei nebuvo pa- Roy Zolner iš Paterson. N. J., 
tiekti per 25 metus. To K a u ko- ir P. Andrekus iš Oak Lawn. 
munistų surengtos demonstra- Ilk
cijos ir vieno generolo kepurės' Joe Markūnas iš Rhineland- 
nenueita. er, Wis., prisiuntė 65c.

Paprastai, gruodžio 17 nak-| Po 50c prisiuntė: .Mrs. RauV- 
ties didvyriai mėgsta sakyti, naitis iš Springfield. Ilk. J. 
kad Lietuvai tada gręsęs ko- Adomaitis is Oakville. Conn., 
munistų perversmo pavojus ir
jie, taip sakant, užbėgę už 
akių. Bet kur yra daviniai, 
kad komunistai tada toki per
versmą ruošė, kur yra daviniai, 
kad jiems toks perversmas ga
lėjo pavykti?

Yra žinomas faktas, kad ko
munistų skaičius visoje Lietu-

A. Pocius iš Rockford. Ilk, Mrs. 
V. Bielan iš Mansfield, Mass, 
Mrs. S. Dranginis iš Warehouse 
Počnt, Conn., Hans \Venskus iš 
Elgin, Ilk, W. žioba iš New

Petersburg, Fla.
Mrs. S. B. Dicaire atnau-i 

jino “Keleivi” ir užsakė' 
kalendorių Mrs. E. Žemai
tis, Montreal, Canada.

J. Vaičaitis iš Cleveland, 
Ohio, užsakė “Keleivi” J. 
Venciui, Cleveland, Ohio.

Mrs. Lena M. Franz iš 
New Britain, Conn., užsa
kė laikraštį ir kalendorių 
Mrs. Malvinai Fourcjuart. 
Lawrence, Mass.

Mr. ir Mrs. Shimelaitis iš 
Verdun, Montreal, užsakė 
“Keleivį” metams Mrs. 
Onai Naikelis, Ville La 
Šalie, Canada.

Juo didesnė bus Taw 
Lietuvai gelbėti auka, jur 
Tėvynė bus Tau labiau dė 
kinga. Aukas priima Ame 
rikos Lietuvių Taryba ir jo 
skyriai.

PAIEŠKOJIMAI

NAUJA GYDUOLĖ
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų, 
uogrų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų lięų ir 
nerviškų palvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo. gera 
nuo inkstų (kidneys)

i ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
j ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga

Priima naujus užsakymus fo"
ir atnaujina prenumeratą. Imoje. Svaras $s.ooo, pusė svaro 

l$4.0Č, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 
čiam j namus.Parduoda “Keleivio” visas 

knygas. “Keleivio” kaina 
Anglijoj 3 su puse dolerių.
“Keleivio” Administracija.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadawy 

South Boston 27, Mase.

Paieškau n. Kiele, Genovaitės 
Blusaitės ir Jono Kielos sūnų. atvy
ko Amerikon prieš metus laiko i 

York, N. Y„ ir J Matonis iŠ Rhode Island. Prašau jj ar kas ji 
— . _ _ • £jno paraįyti man. Aš esu jo teta.

jo mamos pusseserė.
Mr*. V. Bielan.

]41 N. Main St., 
Mansfiejd, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija

Įkurta 1886 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2.120,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį "Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New Ytork 1, N. Y.Cleveland, Ohio.

Visiems auk6jUsįem_ už laik
raščio rėmimą širdin^’ ačiū.
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PRAŠYMAS

Vietinės Žinios
VASARIO 16 MINĖJIME Nepaprasta* Koncertas 

BUS GERA PROGRAMA South Bostone

Bostono lietuviai Lietu- Šį sekmadienį, sausio 
vos nepriklausomybės mi- d., 3 vai. po pietų So. Bos-

RADIO PROGRAMA[BOSTONE IŠĖJO MOTERIS NORĖJO
NAUJAS LAIKRAŠTIS -APIPLesTI VYRĄ ---------

--------- -------- Stepono Dariaus Postas
Prieš šventes Bostone pa- Worcesterio policija ieš- 317 prašo visų Bostono ir 

sirodė naujas laikraštis, ko “Irene” vedu mergai- artimų apylinkių organiza- 
tės, kuri paleido 5 šuvius cijų nieko nerengti vasario 
į CIO unijos vieno lokalo (Februarv) 24 dieną. Tą 
pirmininką, Francis J. dieną, nuo 5:30 vai. po pie- 
Glaeson, pereitą penktadier tų, S. Dariaus postas ruo
nį ir bandė iš atimti $1,- šia šaunų pasilinksminimo 
500. vakarą nedarbingų vetera-

. nų naudai. Pažmonys įvyks
unijos vada- ;-a.-i>kunue Lietuvių Biliečių Draugijos

ve- P°Bcijai, ka i - sėdėję^ su SVetainėj, Broaduay ir E 
lie- ta mąžai jan pažįstama South Bostone.

mergaite automooilyje prie Vįsi Iietuviai kviečiami į
J1 minėtą pažmonį atsilankyti, 

jam jUfggjte smagaus laiko ir 
, aremsite gerą tikslą.

... S. Dariaus Posto 317 ko
ras dar spėjo iššokti iš ma
šinos ir bėeo kitų ne
toli stovinčių :.-inų pagal
bos, o plėšike Į jį paleido 
dar 4 šuvius.

“Rytas,” kuris leidžiamas 
1J parapijos vadovų. Laikraš

tis nori pavaduoti iš čia iš-
Sausio 6 keltąjį Daibininką, kuiį 

to laikraščio leidėjai per
ti davė vienuoliams pranciš

konams ir leido jį iškelti į
nėjimą šiais metais rengia tono High School auditori- Brooklyną. 
sekmadienį, vasario 17 d., joj bus duodamas puikus Naujas laikrašti 
2 vai. po pietų, So. Bostono koncertas. Dainuos Metro- miamas ne tik

NUMUŠĖ MIG-15

Leitenantas Wm. R. Dauson 
iš Columbus, Ohio. virš Kū
rėjos numušė rusu greitąjį 
lėktuvą MIG-15. Rusų lėk
tuvai yra geri. bet Amerikos 
lakūnai yra geriau išmokyti 
ir iki šiolei korėjoj musų 
jauni vyrai laimi oro kauty
nes.

PAŠTO ATVIRUKaT
KAINUOJA 2 CENTU

Lietuvių Radio Korp. pro
grama per buvusią stotį 
WBMS, kuri dabar vadina
si stotis \YHEE, 1090 kilo- 
cycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte sekmadienį, bus se
kanti :

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

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

Steponas Minkus.

APSIDRAUSK NUO 
~ LIGOS IR NELAIMĖS
Už $12 per metus gausi ligoje 

$25 pašalpos savaitei 
Visais insurance reikalais

kreipkitės į: (n35)
BRONIS KONTRIM 
598 East Broaduray 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

yra 
Bostono

jau pasižymėjusi kivyskupas Cushing paskymusų miesto geriausios me- Francis 
niškos pajėgos. Bus tauti- operoj. " * " “ rė kun. Edvardą Petrelevi
niai ii klasiški baleto so- Koncertą rengia ponia \.čių. o antruoju redaktorių 
kiai, solo dainos,_ deklama-^y^jį^yį^^g j§ Brooklyno ir pakviestas p. A. Kneižys, 
cijos ir chorų dainos. .,p j Vasiliauskas, dorches- buvęs per eilę metų “Darbi- 

Yra pakviesti ir sutiko t e r i e t i s. Dainininkams ninko” redaktorių, 
dalyvauti programoje: Ba-1 akompanuos bostoniškis
lerinos Babuskinaitės \eda- muzika.s Jeronimas Kačin- 
ma baleto studijos mokinių skas Tikietų galima gauti 
grupė ir p. O. Ivaškienes jr “Keleivio” ofise, ju kai- 
vedama tautinių šokių gru-;nos po SL50 h- po $2.
pė; dainuos Gabijos Cho-’ __________________
ras, vedamas muz. Jono
Dirvelio ir parapijos cho- Ketvirtadienį Prasideda 
ras, vedamas kompozito-i Denis W. Delaney Byla 
liaus Jeronimo Kačinsko:

Laikraštis spausdinamas 
“Žiburio” spaustuvėje, 333- 
335 E St., So. Bostone.

DRAUGAI ALEKNOS
IŠVYKSTA FLORIDON

aktorius Henrikas Kačins
kas ir dainininkas Stasys

miteto vardu kviečia
Steponas Janeliunas.

1952 Metai Yra “Kilnieji’
Sužeistasis U kitų maši

nų pagalbos negavo, nes 
; mašinose sėdėję jauni žmo
nės nenorėjo "baderiotis” 
ir pabėgo. Tik vėliau vie
nas nežinoma- vyras prane
šė policijai, kad prie ežero 
kas tai peršovė žmogų.

Musų kaimynai Aleknos 
jau išvyksta į Floridą žie-

-------- mai, kur jie turi ____ * ,
Buvęs musų valstijos mo- namą. Teko girdėti, kad ir ciJa negali susekti ne 

kesčių inspektorius Denis daugiau bostoniečių jau dvejų mašinų, kurios bu-

Moteris, ku i šaudė 
nuosava -)ista’ kur tai

i uni-
Poli- 

tu ki-

Liepas taip pat sutikdo da- D. Delaney senai jau pa- rengiasi
Todėl trauktas teismo atsakomy- kraštus, 

bėn už kyšių ėmimą. Jo by- -----

1952 metai yra “kilnieji” 
(Leap Year), nes jie turi 
366 dienas. Vasario mėnuo 
šiuose metuose turi 29 d.

Kas keturi metai yra kilni. 
Jei metų skaičius galima 
padalyti iš 4, tai ir turime 
kilniuosius metus.

šiaip jau kilnieji metai 
nedaug kuo skiriasi nuo pa
prastųjų, bet tokiais metais 
mergaitės, sako, turinčios 

susi-

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

Su Naujais Metais paštas 
pabrangsta. Pasiuntimas at
viruko kainuos 2 centu, vie
toje vieno cento. Per 75 

atvirukai kainavo 1
netoli šau' vietos. ej6ę pasiūlyti vyrams 

tuokti. Per 3 metus 
peršasi, o ketvirtais 
gaitės ima iniciatyvą ir sa
ko: mano mielas, gal mudu 
susituoksime?

Amerikoje yra 6,000,000 
mergaičių, kurios gali ta 
savo kilniųjų metų teise 
pasinaudoti ir pasiūlyti 
viengungiams keisti stoną.

žiemai į šiltuosius vo 
Gero poilsio.lyvauti programoje, 

šių metų meninė programa
bus labai gera ir neabejo- los svarstymas buvo atidė- Ponios Bagočienės Padėka

tas porą kartų ir šį ketvir- --------
tadieni teismas pradės ją Ponia Bitutė Bagočienė w 
svarstyti. Kaltinimo aktas atsiprašo, kad negalėjo pa-Į pradėjo Taiyd“reguiia-

i, -
KĄ VEIKIA GABIJA

jamai patrauks publiką.
Dėl kalbėtojų dar veda

mas susirašinėjimas. Apie

pertraukos
dainininkai

juos bus pranešta kitą sa-.., 
vaitę. Bet kalbų dalis bus 
trumpa. Minėjimo rengė
jai, ALT Bostono skyrius, 
nori, kad minėjimo meniš
koji dalis butų patraukli ir, 
paliktų gilų Įspūdį.

sako, kad mokesčių rinkė-[dėkoti visiems atskirai 
Delaney priėmęs kyšių gėles jos vyrui.

Jurininkai ir Policininkas

_ V2! viskas repeticijas, mokosi
eio-nn - « i r ” ir r, - j -nCS naujų dainų. Chorą ir$12,o00 uz palankų _ nuo- buvo labai daug ir aukoto-.^ metais rok() muz. j0_ 
sprendi mokesčių ginče. Į ją adresai jai nežinomi, to-Įnas Dirvelis jg Uoreesterio.

Byla bus klausoma pn-ldėl dėkoja visiems viešai,
siekusiųjų teisme, o teismui np tiktai už gėles, bet įr už 
(pirmininkaus teisėjas Char- ; telegramas ir kitokiu budu . • j-j- a
les E. Wyzanski, Jr. išreikštą užuojautą sunkioj!^, dldzl0jOJ

Mokesčių inspektorius valandoj jos mylimam vy
rui mirus.

vyrai metus 
mer- centą.

Atvirukai, pasiųsti iki 
sausio 1 d., kad ir prieš pat 
Naujų Metų pradžią, dal
eis už 1 centą. Vėliau paš
tas pakels ir kitų patarna
vimų kainą.

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos;

Ir
S U d 
7 IU •

Vasario 3-d. Gabija ren
gia Lietuvių Piliečiu

Municipalinis teisėjas 
praeitą penktadienį klausė 
vieno policininko ir dvejų 
jurininkų bylą. Policinin
kas J. J. Calahan skundėsi, 
kad jurininkai jį užpuolę ir 
sumušę. Jurininkai aiškino
si, kad policininkas norėjęs 
pavilioti jų mergaites kar
čiamoje.

Viena mergaitė liudijo, 
kad karčiamoje, kai juri
ninkai pasišalino kuriam 
laikui, prie jų priėjo poli
cininkas, atsisėdo šalia ir 
kvietė jas susitikti su juo 
po valandos. Kai jurinin
kai grįžo, jie pareikalavo 
policininką'“eiti sau.” Tuoj 
ir prasidėjo muštynės. Ju
rininkai buvo areštuoti ir. 
sako, gerokai apkulti, vie
nas neteko kelių dantų 
muštynėse. Teisėjas nu
sprendė, kad policininkas 
elgėsi negerai ir pats pra-

Delaney buvo atleistas iš 
savo pareigų 1950 m. lie
pos mėnesį po to, kai jis 
bandė pasitraukti iš savo
pareigų su teise gauti pen-j ---------
iją. Po atleidimo jam bu- Sausio 6 d. So. Bostone 

vo iškelta byla. dainuos stipriausieji Ame-

Amerikos Lietuvių
Stipriausieji Dainininkai

urau- 
svetainėj

metinę vakarienę ir joje 
duos gražią meninę progra- 
gramą. Pavasariu: Gabija 
keta duoti dideli koncertą 

. ir tam tikslui jau mokosi ne 
tik dainų, be: nori persta
tyti ir trumpą vaidinimą.

Jei jus esate mergaitė, 
pasinaudokite ta teise, 
esate viengungis 
te atsargus, 
dabar tebeina.

T...eJCi
tai buki-

Bukiai Streikuoja

Musų valstijoj yra 300 
profesionalų gemblerių, 

Gabijos Cr valdybą Kurie gyvena iš lažybų biz- 
rikos lietuvių dainininkai, šiais metais sūriam: pirm. nio. Bet tiktai 17 “bukių”

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

d__ k—izl.g irpruu-------- r\auiv

546 BROADWAY
•O. BOSTON. M ABI. 

Telefonas: SOUth

Programos✓ *
Sekmadienio rytais nu© 11 

iki 12 vai. iš stoties WTA0, 
740 klc.
Biznio reikalais kreipkitės:

409 Mf- Broadway, So. Boston
Arba telefonuokit: SO 8-0520

Kambarys Nuomai
Išnuomuojamas apšildomas 

naudotis 
3 vai. po

A. J. NAMAKSY
BKAL ĮSTATE A IN8UBANCK

, 409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASfl 
Office TeL SOboeton 8-0948
Bes. 87 ORIOLĄ STUK 

Weet Roabury. M—
Tel. PArkway 7-0402-M.

(kambarys. Galima
Adv. J. J. Grigalus vįsį trys gimę Amerikoje ir J. Kirmelevičius. vice-pirm. nusipirko pažymėjimus ir [virtuve. Kreiptis nuo

Majoro Inauguracijoj nenutraukę ryšių su lietu- L. Končius, ižd. A. Juga, sumokėjo po $50 už “stem- pietų, išskyrus sekmadienius. 
--------- viais. Dainininkė Anna prot. sekr. M. Velniokas, iž- ne.” Ir įš tų 17 du vėliau(912 E. Eourth St., So. Bostone.

Bostono majoras J. B. Kaskas, hartfordietė, musųdo globėjai J. Kapociunas 
Hynes, išrinktas naujam visuomenei senai yra žino- S. V. Koresp.
terminui, parašė adv. Jonui ma ir daug kartų yra dai-j ------------ -------------
J. Grigalui asmeninį laiš- navusi lietuvių koncertuose irmi
ką, kviesdamas jį dalyvauti jr Vasario 16 dienos minė- LAIVA* J-EN• k. 
savo inauguracijos iškilmė- iimuose. Per eilę metų ji į BOSTONO LOŠTĄ
se, kurios bus Symphony dainavo Metropolitan Ope ~

pę.
atėjo į iždinę ir paprašė 
atiduoti jiems pinigus, nes 
jie nutarę tuo amatu nebe
siversti.

Bukių streikas nereiškia,

(2)

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 8-8 
Nedėliomis ir Šventadieniai!: 

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Cornar
DORCHESTER, M AM.

4

SVARBI NAUJIENA
Mes jjavome didelį siuntini 

Cubos Medaus. Cubos Medus 
skiriasi nuo visų kitų medų. 

kad jie lažybų bizniu nebe-jCubos Medus turi kitokį skoni, 
siverčia. Bet jie streikuoja kitokią išžiūrą ir kitokį
tiktai dėl federalinio iždo jimą. Cubos Medus yra
reikalavimo viešai pasiro-:tas lš ramumu ir
dyti ir mokėti 10G nuo sa-fubos Medus -vra 

Uždams, suaugusiems

kvepė- 
surink- 

kitų žiedų, 
geras vai- 
ir seniems.

Cubos Medus.

Dėl Bosto: ste kilu-
chica- si° ^aio taIT Seafar-

Hall’ėj sausio 7 d., 10 vai 
ryto.

Adv. Grigalus yra arti
mas majoro Hynes drau- yra
gas. ilgus metus dirbęs su narys, bet jis musų visuo- . .
juo įvairiose Bostono mies- menei irgi jau eilė metų ži-i^auge^s a aplenkia 
to pareigose. nomas ir yra daug kartų Bostono uostą keliauja

Kai paskutiniais majoro dainavęs lietuviams įvai- kitur iškrauti >a\o piekes. 
rinkimais buvo sudarytas riuose miestuose. j Jau virš des» laivų nu-
lietuvių komitetas Hynes Trečioji dainininkė, Joa- P^ukė į Pro ce ii ki-

dėjo muštynes, o jurininkai kandidatūrai remti, tai p. na Francis, yra jauniausia tus uostus dėl rtono uos-
esą ir taip jau nukentėjo, Grigalus buvo to komiteto ir tik paskutiniu laiku iški- ’° v^idų.
todėl

roj.
Algirdas Brazys,

, nuo pereito 
Metropolitan O pero

gietis, nuo pereito rudens ier Internationa' Union ir 
AFL Internatu : ; l Long- 
shoremen’s A-sociation

Ar Žinot Kur Ką Gauti!

re.
jiems bausmės nesky- 

nors ir jie buvę kalti.
garbės pirmininką;

Rep.

Metropolitan Operos Artistų 
ONOS KASKAS ir ALGIRDO BRAZIO 

Dalyvaus ir JOANA FRANCIS iš Chicagos
i..ciai,

vo bendrųjų pajamų.
iždo valdininkų nugarosi mums reikalingi pinigai. Cu-į 
bukiai tikisi įsidėti į ^je(jus vra užpečėtytoj.22
kišenę tuos 10 procentų, ką Į uncijų bonkoje ir kainuoja 
valdžia gautų, ir “stempės $2.00. Per paštą medaus ne- 
išlaidas.

408,059 Pensininkai

Jums reikalingas

siunčiam.
ALENANDER’S 

411 W. Broaduay
South Boston. Mass.

(4)

Me« pranešam, kad tarimą 
sų krautuvėj visokių mašinų »- 
randavojimui, kaip tai Floor aan- 
dors, wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po- 
pierių, plumbing, elektra 
nų. Pristatymas veltui. Kreiptame

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

628 E. Broadwsy, So.
Tel. SO 8-4148

Sekmadienį, Sausio 6 d., 1952 m.
THOMAS PARK HIGH SCHOOL SALĖJE 

South Bostone
Visiems akompanuos režisierius dirigentas 

JERONIMAS KAČINSKAS

Pradžia 3 vai. po pietų

Bilietų galimai gauti Lithuanian Furniture Co., 326-
326 W. Broądvvav, “Keleivio” ofise ir koncerto 

dienoje teatre.

lusi nauja musų meno 
(žvaigždė. Ji yra chicagie- 
tė ir yra pasižymėjusi ope
rose ir koncertuose. (

Svetimšalių Registracija
Vyks Pašto Įstaigose'

Visi svetimšaliai, nepilie- ( 
turi registi-uotis iki,

sausio 10 d. Registracija 
vyksta kasmet metų pra
džioje. Registruotis reikia; 
pašto įstaigose, kur, papra

šius, duodama “address re- 
I port card,” ją reikia užpil
dyti ir atiduoti paštui. Re
gistracijos kortelėj reikia 
pažymėti savo adresą ir 
svetimšalio numerį, kurį i 
kiekvienas Amerikos gy- Į 
ventojas nepilietis turi ture-i 
t;.

Registruotis turi ir seni

. į

LIl DMA

Aktorė Talluha Bankhead 
liudija teisme kur teisiama 
jos tarnaitė, kaltinama pavo
gusi iš aktorė ėefciu klasta

Naujojoj Anglijoj (še
šiose valstijose) 1951 metų 
gale buvo 408,059 žmonės 
gaunantieji senatvės pensi-' 
jas iš federalinio iždo pa
gal socialinio draudimo 
Įstatymą. Per mėnesį pen
sininkai gauna $15,369,379.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

ir nauji ateiviai nepiliečiai. vimu $4,284

Skaitytojui T. G., Hud- 
son, Ma*«.—Apie masonus 
ir Ku-Klux-Klaną įdėsime 
straipsnius greitu laiku.

A. V., Lawrence.—Žinu
tę nedėjome, nes tdkių su
kaktuvių proga kritikai gal 
ne vieta.

’Buv. Geram Bimbiniui, 
Broohlyne.—Tamstos laiš- 

j ką Įdėsime vėliau.
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TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaru

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broaduray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.




