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Sostinė Rengiasi Iškilmingam 
Prezidento įvesdinimui

Dešimtimis Tūkstančių Svečių iš Visų Valstijų Vyks į
Sostines Iškilmes; Paradai ir Baliai Lydės Adminis

tracijos Pasikeitimą; Naujoji Vyriausybė Jau 
Posėdžiauja; Tarpuvaldis Eina prie Galo

Sausio 20 dieną sostinėje 
Washingtone rengiamos di
džiausios iškilmės, kokių 
sostinė nėra mačiusi dešim
timis metų. Sostinė laukia 
dešimtimis ir šimtais tūks
tančių svečių iš visų valsti
jų. Svečiai vyks mašino
mis, traukiniais, autobusais 
ir lėktuvais. Kanu su iškil
mėmis sostinėje visame 
krašte irgi bus ruošiamos iš
kilmės ir republikonų per
galės baliai, kad atžymėjus 
naujos, republikoniškos 
eros pradžią.

Šalia iškilmių eina nau
josios administracijos pasi
ruošimas perimti krašto ir 
viso laisvojo pasaulio vado
vavimą. Naujasis preziden
tas jau baigė savo vyriausy
bės narių paskyrimą ir si 
pirmadieni darė piiTną nau
jojo kabineto posėdi, ku
riame, dalyvaujant visiems 
ministeriams ir aukštie
siems pareigūnams, buvo 
aptariami naujosios admi
nistracijos planai.

Pasitraukiantis preziden
tas H. S. Truman pereitą 
savaitę Įteikė kongresui 78 
bilionu dolerių biudžetą, 
kuri republikonų vadai va
dinat “fantastišku” ir ren
giasi ji karpyti. Tuo tarpu 
prieš naująją vyriausybę 
bene i pirmą vietą iškils už
sienių politikos klausimai, 
nuo Korėjos iki laisvojo pa
saulio stiprinimo. Busimas 
valstybės sekretorius John 
Foster Dulles jau skelbia 
savo planą pavasari vykti Į 
Azijos kraštus, kad ir juos 
pabandžius Įtraukti Į vieną 
gynimosi frontą.

Naujajai vyriausybei teks 
stiprinti ir Europos frontą, 
kur jaučiama nesklandumai 
tarp Vokietijos ir Prancūzi
jos.

Argentina Turi
Labai Gerą Derlių

Argentinos kviečių der
lius šiais metais yra labai 
geras, jis siekiąs 7,000,000 
tonų. Argentina galėtų iš
vežti daug kviečių, bet iki 
šiolei vyriausybė dar, nelei
džia kviečių gabenti i už
sienius, nes nesusitaria dėl 
kainos. Argentina reikalau
ja už savo kviečius $3.40 
už bušeli, bet pasaulinėje 
rinkoje kviečių kaina yra 
tik $2.40 už bušelį

Argentinos trys uostai, 
per kuriuos kviečiai gabe
nami i užsienius, yra už
veisti kviečiais ir nebegali 
daugiau kviečių priimti i 
sandėlius. Eilė laivų tuose 
uostuose laukia leidimo 
kviečius pakrauti ir gaben
ti Į kitus kraštus, bet dery
bos dėl kainos gabenimą 
sutrukdė.

Argentina nori padalyti 
gerą bizni su kviečiais, kaip 
Įi padarė tuoj po karo, ka
da išbadėjęs pasaulis jai 
mokėjo už kviečius daug 
aukštesnes kainas, negu bu
vo pasaulinėj rinkoj.

ANGLŲ VADAS LANKĖSI AMERIKOJE

Anglijos premjeras Winston Churchill su 
sustojęs pas Bernard Baruch. savo seną pa 
ti kartu.

z nona 
islamą.

buvo atvykęs 
čia svečias

Amerikon. Jis buvo 
ir B. Baruch nutrauk-

Šen. Taftas Reikalauja Balso 
Pareigūnų Skyrime

Sako, Netvarkingai Skiriami Nauji Pareigūnai; Senato
riai Turėtų Būti Atsiklausiami dėl Pareigūnų Sky

rimo; Tikisi, kad Viskas Bus “Išlyginta” Gen. 
Eisenhowerio Pasitarime su Senatoriais

URANO RUDOS
IŠ AUSTRALIJOS

SIŪLO CHURCHILLUI 
DRĄSIAI VADOVAUTI

Siulo Prapiesti 
Socialinį Draudimą
Du atstovų rūmų nariai,

Kasų Enkavedistai ‘Pakistanas Ieško
Valdo Lenkiją' Kiaušių Kaltininkų

rusų Karači mieste, PakistanoSovietų pabėgėlis,
vienas demokratas ir vie- politinės policijos majoras, sostinėje, pereitą savaitę 
r.as republikonas, Įnešė i nesenai pabėgęs Į Vakarus, vyko kruvinos riaušės, ku- 
atstovų rumus pasiūlymą,1 paskelbė davinius, kaip so-jrias Įnik tai sukėlę studen- 
kad socialinis draudimas vietų politinės policijos tai, bolševikų, sukurstyti, 
butu išplėstas, Įtraukiant Į-agentai šeimininkauja Leh-1 Studentai pradėjo dertion-

Kas Kaltas dėl 
Dezertyrų Gausumo?

Iš Amerikos kariuomenės 
daug jaunų vyrų bėga ir 
slapstosi Įvairiose krašto 
vietose. Apie 47,000 de
zertyrų pabėgo iš armijos, 
laugelį jų policija pagavo, 
kiti dar yra gaudomi.
Prezidentas Trumanas sa
ko, kad dėl didelio dezerty
rų skaičiaus kaltė krenta 
ant tų politinių agitatorių, 
kurie Įkalbinėja kareiviams, 
kad Korėjos karas nėra 
vertas kariauti. Blogiausią 
nepaklusnumo pavyzdi, pa
gal prezidentą Trumaną, 
davęs generolas MacAr- 
thur, o izoliacininkų spau-j Durkin’o
da, kaip Chicagos “Tri 
bune,” Scripps-Howardo

Senatorius Robert A. Taft 
viešai nusiskundė, kad nau
joji administracija skiria 
pareigūnus i aukštas vietas 
netvarkingai. Sako, dabar 
niekas nežino, kas atskirose 
valstijose turi paskutini žo
di naujų pareigūnų skyri
me, o Įprasta tvarka esanti 
tokia, kad atskirų valstijų 
senatoriai turi turėti žodį 
dėl skiriamųjų asmenų pa
rinkimo.

Šen. Taft mano, kad visi 
nesklandumai bus išlyginti, 
kai republikonų senatorių 
vadovai išsiaiškins reikalą 
su naujuoju prezidentu. 
Šen. Taftas pakartojo savo 

, pažiūrą, kad paskyrimas 
1 darbo sekretorium M. P.

yra “neįtikėti-
nas,” bet senatorius nežada

, priešintis naujojo darbo
. . sekretoriaus „ patvirtinimuireke, kad Korėjos karas, gį d ka(la

Hearsto laikraščiai visą lai 
ką

ir

jį virš miliono žmonių, ku- kijoj. Rusų NKVD (politi-stracijas reikalaudamiže*- 
g policijos) generolas Si-'mesnių metinių mokesnių

Amerika sudarė sutartį 
su Australija ir ims eksplo
atuoti urano rudos atsargas 
Australijos šiaurėje, kur, 
pagal pranešimus, yra tur
tingiausios pasaulio urano 
rudos atsargas.

Va 1 s t y b ė s sekretorius 
Dean Acheson siūlė anglų 
vadui Churchillui imtis ak
tingiau vadovauti Vakarų 
Europai ir spręsti drąsiai 
Viduriniųjų Rytų proble
mas. Toki pasiūlymą sek
retorius padarė prieš Chur- 
chill išvykstant iš Ameri
kos.
GENEROLO DUKTĖ

KALĖS IKI MIRTIES

Armijos teismas Tokio 
mieste nuteisė Mrs. Doro- 
thv Krueger Smith, Ameri
kos pulkininko Aubrev D. 
Smith žmoną, kalėti iki gy
vos galvos už savo vyro nu
dūrimą peiliu. Mrs. Smith 
yra generolo Krueger duk
tė. Teismas, po gydytojų 
liudijimo, atrado ją kalta 
d*»l vyro nužudymo.

Mikas Koziel. lenkas ateivis, 
įlipo į aukštą radio bokštą 
protestuodamas prieš keta- 
mą jo deportavimą i I^nkiją. 
M. Koziel sako. kad Lenkijoj 
bolševikai nužudė jo tėvą ir 
jam gresia toks pat likimas, 
jei jis bus ten išvežtas. At
eivis įkopė į radio bokštą San 
Pedro. Ca1if„ imigrantų sto
vykloj. Jis grasino sėdėti 
bokšte, kol jam bus pažadė
ta. kad jis nebus vežamas i 
Lenkiją.

įie dabar negauna senatvės 
pensijų todėl, kad jie už
dirba per mėnesį virš 75 
dolerių. Tie atstovai yra 
H. C. Ostertag iš New Yor
ko, republikonas, ir A. J. 
Forand iš Rhode Island, 
demokratas.

Jei tų kongresmonu pa
siūlymas praeitų, tai sulau
kę 65 metų žmonės gautų 
pensiją neatsižiurint ar jie 
dirba ar ne. Dabar senat
vės pensininkai tarp 65 ir 
75 metų amžiaus negali im
ti pensijų, jei jie uždirba 
virš 75 dolerių per mėnesį, 
o po 75 metų amžiaus gali 
uždirbti kiek nori ir visvien 
turi teisę gauti pensiją.

livanov yra tikrasis Lenki-'už mokslą ir kitų lengvatų, 
jos politinės policijos bo-'bet jų demonstracijos išsigi- 
sas. Rusų policijos genero- mė Į riaušes, kurios tęsėsi

nėra vertas kariauti. Tokie
įkalbinėjimai h gen. ^^c,Ejsenhowerio pareigūnai
Aithuio pavyzdys daug aptarti ir patvirtinti, 

navai paskatino

, visi naujai paskirtieji gen.

v--------------I\«CU VI nujaunų 
bėgti iš annijos.

Piezidentas apgailestau
ja “jaunus vaikus” karei
vius. bet sako, kad kariška 
disciplina turi būti išlaiky
ta.

ALIEJAUS MONOPOLIS 
PALIKS RAMYBĖJEtžinioje yra 17 rtisų enka- tris dienas. Policija ir ka- 

vedistų grupių, po 12 ar 13 riuomenė riaušinius nura- 
asmenų grupėje. Policinin- mino, o dabar aiškinama, 
kų grupės yra paskirstytos kas ir kokiais tikslais riau- 
po svarbiausius Lenkijos'šes kurstė. Riaušėse žuvo 
miestus. Lodzės grupėje! 16 žmonių, o sužeistų skai- 
yra 15 agentų, Grudziądz'čius viršija šimtą. Policija 
grupėje 14 ir Varšuvos gru-jsako, kad komunistų parti- 
pėje 75 agentai. Tie rusai įjos nariai, o ne studentai, 
agentai dirba su lenkų poli-'jaunimo demonstraciją pa
tine policija, kaipo “patarė-i vertė i kruvinas riaušes, 
jai,” bet faktiškai kaipo1
tikrieji lenkų politinės poli
cijos šeimininkai.

Visi Lenkijoj tarnaujan-

lo

PRIEŠ KOMUNIJĄ
GALIMA GERTI

Vyriausybė buvo nutaru
si traukti teismo atsakomy
bėn penkias didžiąsias alie
jaus kompanijas už sąmok
slą laikyti aukštas kainas ir 
monopolini rinkos užvaldy
mą. Bet prieš susirenkant

Popiežius išleido patvar-.8iandžiuiei vyriausybė 
kymą, kad tikintieji, prieš|fe^un( Panai^in°, nes no"

Azijos Socialistai 
Tarėsi Burmoje

1,000 Ekonomistų 
Daro Viešą Atgailątieji rusų čekistai yra pa

rinkti vyrai. Jie parenka
mi dėl savo ištikimumo Šla

pino režimui ir dėl mokėji- .
™> priešus gaudyti, tardyti žiavimas. Jame dalyvauja

rimą išvengti nesusipratimų 
užsienių 

kompanijos buvo Įtrauktos
Į didžiųjų kompanijų sėb- 
rystę kainas laikyti ir rin
kose šeimininkauti.

priimdami komuniją, gali. «... 
gerti vandens. Kunigams,®11 uzsieniais- Mat, 
leidžiama mišias laikyti ir
po 4 vai. po pietų ir leidžia
ma valgyti 3 valandas prieš 
mišių laikymą.

Maskvoje vyksta Sovietų 
ekonomistu suva-

Burmos sostinėje, Rangu- 
ne, nuo sausio 6 iki sausio 
13 d. posėdžiavo Azijos 
kraštų socialistinių partijų 
atstovai. Dalyvavo virš 200 
delegatų iš Japonijos, Indi
jos, Burmos, Indonezijos, 
Malajų federacijos. Pakis 
tano, Egipto ir Izraelio val
stybių.

Azijos socialistai aptarė 
savo politiką kovoje prie: 
kolonializmą ir prieš bolše 
vizmą, bet nekūrė atskiro 
Azijos socialistų internacio
nalo.

Socialistų Internacionalą 
Azijos socialistu pasitarime 
atstovavo Anglijos socialis
tų vadas Clement Attlee, 
buvęs Anglijos ministeriu 
pirmininkas, kuriam esant 
prie valdžios Burma. Indi
ja, Pakistanas ir Ceilonas 
atgavo savo nepriklauso
mybę, o Malajų federacija 
sėkmingai gynėsi nuo bol
ševikiškos diktatūros.

1,000 delegatų. Visas 
(suvažiavimas ir ypač žy- 

Pabėgęs rusų majoras mieji ekonomistai, profeso- 
:atsai dirbo nuo 1944 iki riai, redaktoriai ir ukio pla- 
1950 metų Lenkijoj kaipo'nuotojai, vienas po kito da 
vienas iš “patarėjų” ir dv.o-'rė viešą atgaili) dėl jų papil

gailesčio ir galabyti. lap1^

dą pavyzdžių, kaip 
iclicininkai šeimininkauja 
Lenkijoje.

rusų'dytos

K om isi i a Planuos 
“Šaltąjį Karą

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower, po jo Įvesdinimo, 
paskirs komisiją, kuriai bus 
pavesta planuoti “šaltojo 
karo žygius.” Komisijai, 
pagal spaudos pranešimą 
pirmininkaus W. H. Jack 
son, bankierius iš Prince- 
ton, N. J.

Jacksono komisija pla
nuos, kokių propagandos 
priemonių imtis prieš Rusi 
Įos propagandos karą. Į 
komisiją Įeis parinkti asme
nys, i sichologinin karo ži
novai

klaidos, kai jie 1949 
metais gyrė ir gynė N. A. 
Voznezenskio knygą.

Voznesenskis buvo Rusi
jos planavimo komisijos 
pirmininkas ir politbiuro 
narys. -Jo knyga buvo vi
sos bolševikų spaudos giria
ma, bet Stalinui ji nepati
ko, jo knyga buvo paskelb
ta pilna klaidu ir Voznesen- 
skis buvo išmestas iš polit- 
’ iuro ir iš planavimo komi
sijos.

Dabar ekonomistai atgai
lauja, kad jie paskubėjo iš
girti knygą, kuri Stalinui 
neklaidingajam nepatiko. 
Mat, Rusijoj ir ekonominiai 
klausimai yra aukščiausio 

genialiau-in ado galvo

SU SAVO KĖDE

Senatorius Wayne Morse at
ėjo į senato posėdi nešinas 
savo kėdę. Jis pasitraukė iš 
republikonų ir nežinojo, ar 
republikonai jam leis sėdėti 
tarp ju. o į demokratus jis 
nenuėjo. Todėl jis nešėsi sa
vo kėdę. kad nereikėtu stovė
ti. Bei republikonai jo neiš
varė iš jo senato kėdės.

GEN. MacARTHUR
ATSAKO TRUMANUI

Gen. Mac Arthur griežta
me paleiskim atsakė pre
zidentui Trumanui dėl ge
nerolui padaryto priekaišto, 
kad jo nepaklusnumas pri
sidėjo prie kareivių discip
linos sumažėjimo ir dezer
tyrų padaugėjimo.

Generolas sako, kad pa
ties prezidento “užgerini- 
po” politika Korėjoj prisi
dėjo prie karių ūpo smuk
dymo. Be to, gen. Mac Ar
thur sako, kad prezidentas 
be jokio reikalo ji viešai 
užpuldinėja.

ROSENBERGAI PRAŠO 
PREZIDENTO MALONES

u

vra
Ką jis pasako, 

tiesa
t H3 ii

Nuteisti mirti už atomi
nių paslapčių šnipinėjimą 
Julius ir Ethel Rosenbergai 
Įteikė prezidento vardu 
prašymą dovanoti jiems gy
vybę. Prieš kreipdamiesi Į 
prezidentą nuteistieji šni
pai perėjo vi a. Uisnigumo 
instancijas prašydami per
žiūrėti jų byla

z
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Dialektika ir Bomba
Neklystantis bolševizmo išminties šaltinis, diktato

rius Stalinas, 1946 metais pasuko Rusijos ūkį į naują 
pokarini ginklavimąsi. I<ą tik baigus didelį karą Rusi
jos valdovai pradėjo pasiruošimą naujam karui.

Stalinas metėsi į ginklavimosi ir grobimo politiką 
išeidama? iš supratimo, kad “Sovietu respublikos gyva
vimas šalia imperialistiniu valstybių ilgą laiką yra ne
įmanomas.” Stalinas, pasiremdamas Lenino mokymu, 
sako, kad

‘‘Galų gale arba viena (Sovietų respublika) arba 
kita pusė (imperialistinės valstybės) nugalės. O kol tas 
galas įvyks, neišvengiama eilė pačių baisiausių susirė
mimų tarp Sovietų respublikos ir buržuazinių valstybių.’

Karą, kaip žinoma, gali pradėti ir viena valstybė 
ei Stalino ir kitų bolševizmo galvų išmanymu “eilė bai 

šiaušių susirėmimų yra neišvengiama,” tai jie ir turi ty 
koti “neišvengiamą” karą pradėti jiems patogiausiose 

.sąlygose ir ji pergalingai užbaigti.
Be abejonės, Stalinas butų labai įtenkintas, jei

jir kitokiais ištekliais. Ir ne 
tik Vakarų Europą, bet ir 
visa eilė kitų svarbių sričių 
atsidurtų rusų rankose, be
vedant karą Korėjoj ir Ki
nijoj prieš Azijos žmonių 
gausybe? ir jos sričių pla
tybes.

Kaip matome, Churehil- 
las kelia tą patį klausimą, 
kuris jaudino Amerikos vi
suomenę nuo gen. MaeAr- 
thuro atleidimo iki praėju
siojo rudens rinkimų.

Žinoma, Anglijos prem
jeras į tą reikalą žiuri Ang
lijos interesų akimis. Taip 
į tą klausimą tegali žiūrėti 
ir Amerika, irgi Savo inte
resu akimis. Bet koks yra
Amerikos interesas? .rr da

li aras kiltų tarp pačių buržuazinių valstybių, kaip jis kilo 
1939 metais, kada “kapitalistai” susipiovė savo tarpe ir 
< avė progos Rusijai rasti sąjungininkų “buržuazinių val
stybių” tarpe. Stalinas ir dabar sakosi numatąs tokį 
karą tarp kapitalistinių valstybių. Bet karas tarp kapi
talistinių valstybių ir Sovietų respublikos, Stalino many
mu, visvien yra neišvengiamas, nes “galų gale.” viena 
ar kita sistema turi laimėti.

Bolševikų akyse karas tarp Sovietų respublikos ir 
buržuazinio pasaulio yra neišvengiamas, kaipo vienas 
dialektinio plėtojimosi etapas. Dialektika pas tjoi.ševi 
kus atstoja “aukštesnę valią." kuri veda pasaulį palaips
niui etapais, per kai-us ir vidujinius perversmus i bolše
vizmo įsigalėjimą visame pasaulyje.

Bolševikų teorijos yra pavojingos, nes už jų stov:* 
800 milionų žmonių, sukaustytų diktatoriško režimo re
težiais ir Įkinkytų į sunkų darbą “dialektikos” valiai 
vykdyti. Prezidentas Trumanas pereitą savaitę, savo 
atsisveikinimo žodyje kongresui ir tautai, nurodė, kad 
Amerikos ateitis ir laisvė priklauso nuo to, kaip iš bolše
vizmo gresianti' pavojus bus pasitiktas ir pašalintas 
Prezidentas Trumanas įspėjo ir Staliną šitokiais žo
džiais :

“Jus (Stalinas) tikite į Lenino pranašavimą, kad 
vienas komunistinės visuomenės plėtojimosi laipsnis bu? 
karas tarp jūsų ir musų pasaulių. Bet Leninas buvr 
priešatominis žmogus, jis i visuomenę ir į istoriją žiūrėje 
priešatominėmis akimis. Po jo rašymo pasaulyje įvyko 
kai kas naujo ir gilaus. Karas pakeitė savo išvaizdą ir 
apimti. Karas dabar negali būti plėtojimosi ‘laipsnis’ 
i nieką, išskyrus į jūsų režimo ir jūsų krašto susmukimą.”

Prezidentas iškėlė tą faktą, kad naujų ginklų pasi 
rodymas, ypač naujai pagaminta vandenilio bomba, kara 
gali paversti į tautu saužudystę ir pirmon galvon Rusi ir 
susmuktų, butų suaižyta ir nugarmėtų į ilgo laiko nebuitį 
su visa savo dialektika ir savo diktatoriais.

Tas įspėjimas, žinoma, nepašalina pavojaus, kuris 
gresia iš Rusijos imperializmo. Po įspėjimo turės sekti 
bandomai pavojų pašalinti, kad laisviem? žmonėms ne
taktu nuolat gvventi mirtiname pavobrie. nežinant nč 
dienos nė valandos, kada Maskvos valdovai mes į darbą 
savo karo mašiną ir savuosius atominius ginklus.

ryti sprendžiamas imtynes’ 
tolimoj Korėjoj ii- Kinijoj,! 
kur jokio sprendimo nega-- 
Ii būti, ar būti pasiruošus; 
atremti rusu bandymą UŽ-j
kariauti Europos pramonę 
ir 390,000,000 gyventojų?

Iš Koiejos ir trauktis ne
galima, nes įsitraukimas 
.urėtų milžiniškos psicholo
ginė? reikšmės. Tai butų 
įrodymas visoms Azijos 
tautoms, kad jos norom? 
nenorom? turi taikintis prie 
Rusijos ir Kinijos, turi įsi
jungti į sovietišką totalita
rinę imperiją, -lei prie to 
negalima prileisti ir, jei ne
norima plėsti karo Azijoj, 
kad neatpalaidoju? 
rankas Europoj ir
niuose Rytuose, tai lieka 
tęsti ikišiolinę politiką Ko- 
’ejoj. “Ikišiolinė politika” 
nereiškia, kad ten negali
ma daryli stipresnių puoli
mų, arba negalima į frontą 
mesti naujų jėgų (pavyz
džiui, kinų nacionalistų ka
rių), bet tai reiškia, kad 

nebu? nukelta.? t Ki
nijos platybes.

Apžvalga

NELAIMINGO LĖKTUVO GRIAUČIAI

karo lėkimas C-17 nukrito Crablree Creek Park, prie 
Raleiirh. N. (- ir sudužo tarp medžių. Lėktuvas bandė 
nusileisti audroje, kada jo motorai sugedo, bet nelaimin
gai. trys įsulos vyrai* žuvo, o vienas buvo sužeistas.

Kas Savaite
guma 
mušė ’

Euro Armija
Prieš du metu amerikie

čių ir anglų aukščiausieji 
karo vadai nutarė, kad 
prieš galingą Rusijos armi
ją be vokiečių negalima 
bus atsilaikyti. Taip nu
sprendė ir tuoj pradėjo ieš- apgailėtinas dalykas, 
koti kelių, kaip busimą vo- prancūzai ir vokiečiai

KUR SVARBIAUSIAS 
FFONTAS?

Anglijos ministerių pir
mininkas^ atsilankęs trum
pam laikui Amerikoje, pri
minė amerikiečiams, kad 
be Korėjos yra dar kitas,
imtvnių su Rytais frontas ^*9 begaliniai karą (Korėjoj), 
ir jis yra palei geležinę už-lTen nėra tikrasis? sunkumo 
dangą, Vakarų Europoj.

mane žiūrėti su viltimi i 
ateiti. . . .

“žinoma, .mo galvojame, kad 
butu didžiausias gailestis, jei 
Amerikos ir Jungtiniu Tautu 
armija Įsitrauktų i Kinijos pla
tybes. Mes manome, kad butų 
iabai apgailėtinas dalykas iš-

Pasipriešinimas Korėjoj 
buvo didžiausias paskutinių 
penkių metu įvykis.. Pagal 
AV. Churchill: ‘

“Faktas, kad Sovietų agresi
ja buvo drąsiai ir ryžtingai 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pasitikta, su visišku Jungtinių 
Tautu organizacijos pritarimu, 
yra didžiausias paskutinių pen
kių metų Įvykis.

“Mano nuomone, tas Įvykis 
(priešinimasis Korėjoj) padarė 
daugiau negu kas kitas pasau
lio taikai sustiprinti, nes pra
džioje mes turėjome laisvąsias 
tautas neorganizuotas, o dabar 
jos jungiasi. Korėjos karo pra
džioje Amerika buvo neapsigin
klavusi, o dabar jau treti metai 
Amerika aktingai ginkluojasi 
ir pasiekė pusiaukelės.

“Tai yra didžiausios reikš
mės faktai. Tie faktai drąsiną

centras. Tuo pačiu laiku mes 
turime neatleisti ir išlaikyti 
musų pozicijas. . . .

“Kas dėl tikrojo sunkumo 
centro, tai aš manau, kati jis- 
yra ties Geležinės Uždangos 
siena Vakaru Europoje. Gal 
aš esu šališkas tame klausime 
todėl, kad aš esu arčiau tos 
sienos. . .

Prieš Amerikos visuome
nę M' Churchill vėl iškėlė 
klausimą, kur gi yra svar
biausia? priešinimosi bolše
vizmui frontas. Korėjoj ei- 
^a kruvinas karas, į kurį 
’sitraukė didžiulė Kinija, 
dei į tą karą žiūrėti, kaip 
; svarbiausiąjį kovos centrą, 
‘ai Vakarų Europa paliktų 
silpnai ginama ir, gal būt. 
karas Aziioj duotų rusams 
Drogos pulti ir užkariauti 
Europą su jos galinga' pra 
mone. milionai? darbininkų

21 ir 70
Senatas didele balsų dau- 

pereitą savaitę “už- 
liberalų pastangas 

pašalinti “filibusterį” (tei
sę kalbėti senate iki pasku
tinio teismo dienos disku- 
suojant nemalonius klausi
mus). Už filibusterį viso
kiais veidmainiškais pasi
teisinimais pasisakė 70 se
natorių, 41 republikona.? ir 
29 demokratai, prieš fili- 
busterį balsavo 15 demo
kratų, 5 republikonai ir vie
nas nepriklausomas.

Pietiniai demokratai fili- 
busterio ar amžino plepėji
mo ginklą naudoja kovoje 
prieš civilių teisių įstaty
mus. Jie bijo, kad tamses
nės odos Amerikos piliečiai 
kaltais negautų lygias tei
ses su baltos odos išrinktai
siais. Pietinių demokratų 
politika yra suprantama, 
nors ir nepriimtina. Bet 
republikonai senatoriai, ku- 

gi-a-
kalba apie civiles tei

kiau atlikti, negu pripažinti 
valstijoms “niekam nepri
klausomą” aliejų.

j u “Sveikatos Šaltinis”
Leonas Pruseiką “Vilny

je” aiškina, kad bolševikiš- ‘ 
ka Literatūros Draugija yra 
iabai gera organizacija ir 
tik piktas “Keleivis” pada
ręs ją trefna. Leonas sako:

“Per 37 savo gyvavimo 
metus Lietuvių Literatūros 
draugija niekad neturėjo 
keblumų su valdžia. Mil
inis.a didžiuma .LLD na
tų yra beparty ,iai.”

L. Pruseiką sako tiesą. 
Ta draugija neturėjo keb
lumų su valdžia. Tiesa ir 
tas, " kad jos nariu didelė 
dauguma yra “beb&rty- 
viai.” Bet taip pat tiesa 
yra, kad ta draugija yra 
bolševikiška, jos leidžiama 
“Šviesa” yra bolševikiškas 
laikraštis, draugijos vado
vybė yra bolševikiškos lini
jos uoli saugotoja, o drau-

Amerikoe ir Anglijos ka 
’ o vadai, kurie 
įtraukti vokiečiu? į Europos;žiai
gynimą, tur būt manys,’ses, kai priėjo reikalas bai-’rijo:? 
kad toks atidėjimas jų pla-Uuoti, milžiniškoj daugu-į šuniškoj daugumoj, 
nų tolimesnei ateičiai yra moj balsuoja su pietiniais grynai bolševikiškos 

Bet! demokratais. Balsuoja, o
nori! kai ateis rinkimai, jie ir

sumanė j rie prieš rinkimus taip s

Vidun- kiečių armiją įtraukti į lais- visą reikalą dar ilgiau pa-Jvėl giedos savo
vojo pasaulio gynimą. 'svarstyti, kad mesdamies į j apie civiles teises. . .

Prancūzija bijo vokiškos Į “Europos armiją” neįkristų) O tuo tarpu senate 
armijos atstatymo, nes jįjį nemalonią duobę. Pran-]žumos veto teisė palieka 
turi patyrimo, ką vokiečiu euzai aiškiai kelia reikala-igalioje.
armija reiškia prancūzų vimą, kad ir Anglija dėtų-į 

Todėl Prancuzi-jsi i Europos armiją.
Taip dabar “Europos ar

mijos” klausimas ir “stovi.”
Jis tikrai stovi, vis vietoje.

giesmes

mil-
vra •*

kny-
gos. Jei tarp tu knygų pa
kliuvo ir “sveikatos šalti
nis,” tai dėl to kitos tos 
draugijos knygos nepasida- 

ma- rė nebolševikiškos.

Neries Stipendijų 
Fondas

saugumui, 
joj gimė idėja, kad reikia 
sudaryti “Europos armiją.” 
i kurią butų įjungta ir vo
kiečių anr.ijos 12 divizijų. 
Tokia Europos armija butų 
didelė jėga kovoje prieš 
Rusiją ir negrėstų nė vienai 
kitai Europos valstybei.

$10C,C00,000,CC0 Biznis

Trumpai sakant, Lietu
vių Literatūros Draugija 
yra bolševikiškos propagan
dos organizacija, prideng
ta “nepartingumo” ir “kul-Pasklido gandas, kad pre

zidentas Trumanas, prieš turingumo” šydu. Tai yra 
apleisdamas Baltąjį Namą, faktas, kuri mato kiekvie- 

nori matyti, o p. 
tą žino daug ge-

Du New Yorko 
prekybininkai. Di 
Kazickas ir Dr.
Valiūnas, norėdami parem
ti mokslus einantį lietuviš
ką tremtie? jaunimą. įkuria 
Nelies Stipendijų Fondą.

Fondui globoti ir tvarky-S 
:i pakviesti: Anicetas Simu- 
is, Dr Vladas Viliamas ir 
"’aulius Jurkus.

Fondo valdyba skelbia 
šias sąlygas kandidatui pri
imti :

Stipendija skiriama stu- 
musu dejuojantiems, ar studijuo

siantiems, humanistinius vi
suomeninius mokslus (eko
nomiją. teisę, žurnalistiką, 
politinius mokslus, sociolo
giją, istoriją, geografiją, 
pedagogiką, filosofiją).

Į stipendiją gali kandida 
tuoti ne tik .JAV, bet ir kitų 
kraštų lietuviai tremtiniai 
studentai, kurie yra ne vy
resni kaip 30 metų, baigę 
gimnaziją arba high school, 
duodančią teisę studijuoti 
aukštuosius mokslus. Sti
pendija duodama ir tiems, 
kurie rašo baigiamuosius 
magistro ar daktarato mok
slinius darbus.

Šiuo tarpu “Europos ar- paskelbs visas aliejaus at- nas, kas 
mija” yra dar tik šmėklų’sargas po juromis (Kalifor- Pruseiką 
armija, kuri gal kada nors nijos, Louisianos, Texas ir riau negu mes. 
bus, o gal ir visai nepasi-ĮFloridos pakraščiuose) kai- Bet bolševikai mano, kad 

. rodys. Europos apsauga da- po karo laivyno atsargą ir ir prieš faktu? galima suar-
. ilgų kalbų, denbų ̂ kartiniu laiku yra šiaurės perleis tų aliejaus atsargų drtis, jei tai išeina Stalino

Atlanto Gynimosi Są jungtus’ eksploataciją ir priežiūrą diktatūros naudai. Na, ir
(NATO) rankose. j karo laivynui. spardosi. . . .

• -j Prezidentas turi teisę tą
turi Europoje dabartiniu P.adayti. Anksčiausias sa- Šeteho 
laiku 25 karui paruoštas di :lies te,smas ,£ dverJ 
vizijas. Jų tarpe via Ame

J pasitarimų buvo sutarta su
skurti “Europos armiją.” Še- 

lietuviai|§|os valstybės pasirašė su- 
Juozas kirtį j,, pasižadėjo ią sutar

tį patvirtinti savo parla
mentuose (Prancūzija, Vo
kietija, Belgija, Olandija, 
Liuksemburgas ir Italija) 
Prie Europos armijos nesi
dėjo Anglija, palikdama 
nuošaliai ir tik žadėdama 
bendradarbiauti. Sutartis

Ke.'tutis

likos, Anglijo.', 
jos, Belgijos ir 
karo pajėgos.

Sąjungos nariai:
dabartiniu !a(la‘>.u .. ,

(j: j lies teismas is dvejų

‘yra pasisakęs, kad tos alie
jaus atsargos turi būti visos 
tautos (federalinės vai-
džios) žinioje. iRepufclikonu

Bet aliejaus interesai ke- ko> t

bose valstijose bando tą /- 
aliejų “pripažinti” kelioms nKvv

Prancuzi-
Oiandijos

Prie 25 divizijų karių yral
jau. 2,500

Biudžetas
Išeinanti 

Cento Trumano 
ci.ja pasiuntė

atsargon

greitųjų kovos 
dėl Europos armijos suda- lėktuvų ir visokių kitokių 
rymo buvo pasirašyta 1952'ginklų rusių kariuomenės.

NATO divizijos yra 
ta tinis kumštis, kuris

prezi- 
administra- 

kongresui 
metų biudžetą.

vadovaujamas 
ta biudžetą at- 

ir nedviprasmiai sako, 
kad biudžtas bus perrašy- 

iš naujo ir visai kitoj

! 1953-1951

pakraščių valstijoms, kui .
* - v - • .aliejaus didžipsios kompa-jV - ,

metais gegužes 2< d. NATO divizijos yra pirmu-|nijos tu,.žtu puikiausią ga-p'a.'IOj.-
19u3 metų pradžioje tarinis kumštis, kuns turėtų k|a Ko;a (,ė, 100 įiIio.| 

sutartis dar tebėra nepa- susiduri su rusais, jei Mas- nu dį]crju vert& aliejau. h.
tvirtinta. Pereita savaitę kva įsakytų pult. inaturaliniū duju po juromis

Bet tai yra viskas. Pian-Ivirt<) poliįine įova pev
rinkimus girdėjome, kaip 
tais aliejaus turtais buvo

prie valdžiosPrancūzijoj
priėjo “radikalsocialistų” euzija turi iš viso savo karo’ 
vadas Mayer. Jis parla-1 pajėgose 700,000 vyrų. Da- 
mente sakė, kad sutartis dėl lis tų vyrų yra Indokinijoj, 
Europos armijos dar turėsil’.ita dalis yra Šiaurė? Afri- 
buti aiškinama, tikslinama.j koj ir kolonijose, bet ir 
persvarstyta ir naujai.? pro-!Prancūzijoj via apie 400,- 
tokolais papildyta. Dvi die-!000 vyi-ų. kurie, reikalui iš- "įen 
nas vėliau Vokietijos minis- tikus, stotų ginti savo klas
terių pirmininkas Dr. K. i tą. Panašiai ir Anglija turi 
Adenauer irgi pasisakė su-savo kariuomenės šalia 
tinkąs su Prancūzijos vado NATO angliškų divizijų, 
nuomone, kad sutartis turi Turi kariuomenės ir Belgi- 
buti patikslinta, papildyta ir ja, ir Olandija, ir Italija.

žvejojanti balsai.
Jei pasitvirtins žinios,

kad prezidentas tokį įsaky
mą išleis, tai kongresas vis- 

įstatymą
ir aliejų pripažinti kelioms 
pakraščių valstijoms. Bet 
atėmimas aliejaus atsargų 
iš karo laivvno butu sun-

pei-ziurėta. Visų tų kraštų karo pajė-

Šiaurės Amerikos kraš- 
Ituose (JAV ir Kanadoje) 
skiriama 1953 metams 1,- 
000 dolerių stipendija, ki
tuose kraštuose tik pusė ar 
ba dviem studentam po 500 
dolerių vieneriem metam.

Norintieji gauti stipendi- 
:ą kreipiasi į fondo pirmi
ninką iki vasario 15 d. šiuo 
^dresu: A. Simutis, Con- 
'ulate General of Lithu- 
•’nia, 41 W. 82nd St., New 
York 24, N. Y.

Po prancūzų pasisakymo'gos, įskaitant ir NATO di- 
ir prieš vokiečių “sutikimą”;vizijas, siekia 1.900,000 vy- 
sutartį peržiūrėti, žodį bu- rų. Todėl rusams nebūtų 
vo paėmęs busimas Ameri-tok? lengva? “pasivaikščio- 
kos prezidentas gen. Eisen-’jimas” po Vakarų Europą, 
hower. Jis pasiuntė Vokie- kaiD tai kartai? yra sakoma, 
tijos ministerių pirminin- Vokiškos divizijos neabe- 
kui laišką ir ragino sutartį jojamai sustiprintų Vaka- 
dėl Europos armijos patvir- rų gynimosi pajėgumą, bet 
tinti. Bet gen. Eisenhovve- pasirodymas galingos vo- 
rio nuomonė nepaveikė vo ! kiečių armijos Europoje su
kiečių ii- jie pasisako už su-Jdarvtu ir naujų problemų 
tarties peržiūrėjimą. į Vokietijos nacionalistai nie-

Kol sutartis bus iš naujo ko neišmoko ir nieko neuž- 
neržiurima, persvarstoma ir miršo iš praeities. Jei iie 
“tikslinama,” ji nebus pa-pajus savo rankose karišką 
tvirtinta ir Europos armi jos jėgą, jie, pagal seną įprati-
kurimas nusitęs. mą, ir vėl ties savo rankas

į kaimynų žemes. Jei to
kius sąjungininkus įsileisti 
į bendrą gynimosi frontą, 
tai jie vogs, plėš ir savinsis 
svetimas teritorijas vardan 
“Europos gynimo,” o kai
po musų sąjungininkai jie 
jausis turį ir galingosios 
Amerikos paramą savo 
"kulturtregeKškiems” pūsi
mo ji mams. Europos tautos 
atsimena nesenus vokiečių 
žygius, nors kai kurie ame
rikiečių vadai gal tuos žv- 
^ius ir užmiršo, nes Ameri
kai neteko pergyventi vo
kiečių antplūdžio ir žiauru 
mu.

‘ —S. D.

Nauja administracija, be 
abejo, turės ateiti Į kongre
są su naujais skaičiais ir su 
naujais pasiūlymais. Bet 
senoji administracija turėjo 
biudžetą parupšti, nes įsta
tymas to reikalauja ir, ži
noma, senoji administraci
ja galėjo patiekti tik tokius 
skaičius, kurie “telpa” į jos 
politiką.

Naujame biudžete Tru
mano administracija numa
to 378.600,000,000 išlaidų 
ir 89,900,000,000 deficito! 
Be to, biudžete įrašyta $7,- 
861,000,000 pagalbos užsie
niams.

Deficitas, pagalba užsie
niams, aukšti mokesčiai be
matant sukėlė į kojas tau
pumo šalininkus ir kirviai 
bus paleisti į darbą. Bus 
įdomu stebėti, kaip tie kir
viai kapos biudžetinę girią 
ir raus lauk kelmus, šaknis 
ir usnis.

Juk žadėta biudžetas iš
lyginti ir mokesčiai suma
žinti. žadėta ir krašto gy
nimas sustiprinti, bet kada 
oažadai pasirodys publikai 
įkaičiu formoje, tada tiktai 
žinosime iu tikrąją vertę, 
ar bevertiškuma.

—J. D.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Naujų Metų Belaukiant
LAWRENCE, Mass. — mano frentas i ovna~ k 

šeštą valandą, Naujų Me- sas, atnešė, man ant p.ikės 
tų išvakarėse, mes jau lie- . znicfvė ir dar ne bile ko- 
tuvių Baltajam Name. Ren- „ią, bet tikrai generolišką 
kasi seni ir jauni, maži ir . epurę ir jau visi tik saliu- 
dideli, storos ir trumpos, ii- ’toja, o 'uliui teko mažiu- 
gos ir plonos, visi ir visos ė, sirijoniška kepurikė. 
šventadienio rūbais pasi- paga’ vyrą ii- kepurė. ?a-
puošę ateina pasitikti Nau
jus Metus.

Bematant prisirinko pil
nas namas svečių, it avily 
bitučių dūzgia, visi stalai 
užimti, visokiausiais skanu
mynais apkrauti, rodos, net 
•ūžta. Ten buvo lietuviško 
urio, d ūkiškų slidzikų, že- 

■ u ausiukių, jvairiau- 
•ų pyra?aičių ir visokiau 

sios Dievo dovanos, kad ne
galima visko nė pasakyti. 
Kai kas girkšnoja alutj, kai 
kas arielkėlę, o aš iš tos ma 
žiausios bonkutės šampanė- 
lj.

Mykolo PauhuKaičio ir 
’u.o-o Skruodžio dudoriai 
.-u riestom triubukėm, sta
rtuotais švilpukais ir viso- 
'ais kitokiais instrumen

tais viršutinėj salėj traukia 
lietuviškas polkas taip gar
siai, kad net pas mus žemu 
tinėj viskas girdėti. Šoka 
jaunimas viršuj lyg iš notų 
tuočiodami, o mes seniai 
čia apačioj trepsim iš po- 
mėties, kad net grindys 
pleška.

—Žiūrėk, sesula, žiūrėk, 
tas mano Juozas kaip šoka, 
eina, trepsi, sukasi, it vė
jas, lietuviškas polkas, ro
dos nė grindų neliečia, o 
kai vakare paprašau atnešti 
; nglių iš skiepo, tai sako

’aliau metėm kortavę.
Jau tik kelios minutės iki 

dvyliktos. Jonas Peliuko-J 
'is sėdi su savo prisiega ir, 
kitais, girkšnoja aluti, visi 
laukia užgęstant šviesą, gi 
aš ieškau saviškės, kad at
likti savo šventą pareigą, 
ai atiduoti pirmą -i ’ metą 
’učki: Jonas amokt 
tu ir kviečia prie sa\ • .-tr
io, pamaniau nori užfundy-. 
ti, bet kai ridėjau jis sako:

—Atnaujink man “Kelei
vio” prenumeratą, noriu bū
ti pats pirmutinis 1953 me
tais.

—Tai kad dabar nė neži
nau, kaip čia, kiek imti?

—Kaip tai nežinai,
pats skelbei, kad bus $4.

—Taip, skelbiau, bet 
stoka pusantros minutės li
gi Naujų Metu.

—Rašyk, greičiau rašyk, 
kol parašysi, tai bus ir Nau 
ji Metai.—Duoda penkinę 
ii- sako:—Imk visa, bus $4 
’iž prenumeratą, 50c už ka
lendorių ir 50c Maikės Tė
vui ant tabokos.—Blvkst'. 
—šviesos užgeso ir nė neju
tau, kaip Monika čiupt man 
už sprando ir lipstiku jau 
maliavoja rusvai mano bal
tus ūselius.

juk

kojas, negaliu pa-'"°rs durk *

maniškei. 
L-d kas

JurčiVomenė rugoja ‘,rsu- ,..Kil° 
imas. vistup

_ labai ’ '/?-e
m 'kai oėga. Pusė dešim- . « _’ , 
o- Nauji Metai jau čia 

: at. Klubo prezidentas, Jo-

smagiai ir

-a? TTi Bonas, nėr garsiakal-

i a-
’ėvoja

s’ems,
visiems atsilan- 

teikia geriausius

dar

KAS SKAITO. RAŠO

ta? nroNrs

AIKAI LANKO PASM TĖVUS

Už atoriiniy pa.-Iapčiu inipinejirr.ą nuieistęju mirti Rozenbergu va’kai, Michae! ir Rob- 
iri. ru3vo\?.i'> !i. B-o r lydimi, lankosi pas t* •.. Sir.tr sing kalėjime. Tėvams bausmės 
vykdymas šiek tiek atidėtas, koi prezidentą aps* irstys jų prašymą dovanoti jiems 
gyvybe.

KO-n t Girdėt Chicagoj
Sophie Barčus Rengiasi Švę- galbos sukėlusi, kada trem- 

sti Svarbu Jubilėjų |tinių šeimose Įvyksta nelai
mė, kada vyras miršta ir 

vargšė našlė su ma
žais vaikučiais. . . .

Didžioje musų lietuviu .. , 
šeimoje turime Įvairių pro- 11 *a
iesionalų, žymių veikėjų, 
visuomenininkų, darbuoto
jų. Džiaugiamės mes ti
rais jų atsiekimais, atydžiai 
sekdami jų veiklą. Bet ka
da jau sužinome ypatingą 
Įvyki, norime pasidalinti to
kiem žinio n su kitais.

šiuo tarpu mes 
nori ’ue pasigv rėti 
mai.- vienos niulonio 
vaite.-. Jos vardas
Barčus, 
riaušių k a 
apylinkėje.

gi uodžio 22 t 
Memorial Park

Velionis 
deliame nuliudime

M ichigan suvažiavusių 
kapinėse. į iškilmes.

šūkis
d Per lietv.vi-kJonas paliko di-

i sru švenčiu FITTSBBRGH, PA.

vietos
b

1

moterys 
atsieki- 

1 ietu- 
>onhie

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus veikloje Sophie Bar
čus ir jos vedamas lietuvių 
šeimininkių vienetas jau 
virš dešimts metų be per
traukos dirba. I-aike karo 
vienetas sukėlė fondą, nu
pliko ambulansą ir Įteikė ji 
Am c* r i k o s Rraudouaj.am 
Kryžiui lietuvių vardu. Ka
ro laikotarpy, irgi su pa
galba savo radi<), .'•,!•

vienas iš populiu-' Barčus pardavė tukstan
Chicagoje h į dolerių vertė? J.’\ 

i Toliau malonu •
Prieš dvidešimts metų kad Sophie Barču 

(pradedant 1932 metų lap-i valandoj dažnai 
kričių mėnesiu) Sophie'tautinėms šventėms, ar-r. 

| Barčus išdrįso Įeiti i tą dir--paminėjimui kokios .-.ar- 
jvą, kurioje iki to laiko, bent bios lietuviams sukaktie.-.

> lietuvių, viešpatavo pašvęstas programas, 
vien vyrai. Tada Sophiej Per virš dvidešimts me > 
Barčus pradėjo savo radio'teikdama tiek dau -. ; i > 
valandą. Pirmąsias progra-’ laiko
mas girdėjom tik kartą per 
savaite. Tačiau nedaug lai-

c~vn

lietuvių: Draugiją Suvažiavimo Die-tai]
ia Pakeista iš Sausio 

25 Į Sausio 18
ndruome-l 

i lietuvišką vienybę!” 
... ......nr plinta viso Havtfor-

“ 1Ji? do apylinkėje lietuviu vi-
.sucmenej. Yra vilčių, kad 
j LB kultūrinė ir organizaci- 
jnė veikla stiprins musų 
žmonių lietuvišką dvasią ir 
kultūrines išgales per ben
druomenę. VMK.

žmona neAufemiją, sūnų Petrą, dvi ,... 
dukteris, Olgą ir Ameliją * ' 
ir 5 anukus. Ilsėkis, Jonai 
gražiose kapinėse.

Koresp.

HATRFORD, CONN.

Iškilmingoji Šventė Lietu
vių Bendruomenės Įkur-J 1HOMPSON VILLE, CT.
tinimo ir Vasario 16 Mi- “
nėjimas Vietos Lietuvių 2ALr 97 Skyriaus veikla 
Bendras Žygis Į \ors musų maža lietuvių
Hartfordiečiu ir apvlirJkolonija’ het stengiasi Ke

kės lietuvių sąjūdis šių’me-tvv’Aei dirbt1’ kiek Paj^ia 
tų

Per spaudą Buvo praneš
ta, kad FitLbvrgho ir apy
linkės draugijų atstovų me
tinis suvažiavimas Įvyksta 
sausio dieną. Bet pasi
rodė kad viršminėtą dieną 
yra šaukiamas Lietuviui 
Dienos Komiteto draugijų! 
suvažiavimas, tad prisiėjo' 
A. L. Tarybos Pittsburgho 
skyriar.- šaukiamo draugijų 
uvažie.vimo dieną pakeisti 
š sausio 25 dienos i šaudo

ko prabėgo kai programa 
pasidarė taip populiari, kad 
reikėjo daugiau valandų. 
Todėl ji buvo girdima tris 
kartus per savaitę. Sophie 

■ Barčus progresavo toliau, 
Įsigijo tiek skelbimų ir 
klausytojų, kad reikėjo vėl 
daugiau laiko, ir pradėjo 
garsinti kasdienines pro-

visuomenes ren 
Sophie Barčus yra 
dideli darbą ir užsitarr.av 
si visuomenės pagarbos 
padėkos.

Norėdama paminėti ši : 
metų radio programų jut 
lėjų su savo klausytoja' 
draugais ir rėmėjais ir a 
lamai visais lietuviais. S 
phie Barčus ruošia pui? 
koncertą. Kad patenki a 
savo publiką Sophi*. B

atii

kas rytą. Pirmadie-Į programoje girdėsime įzy-muuituvm:) •• • i* x i - ' | 1 ~ . • - »•• i -i i- mais girdimos net dvi pro-mu chorą, geriausius scus- nesusunatimu ir bereikahn-! • . . .. , 1 <
i j i •• jeiaiiicisIo. kan išvengus (ira ugi jose j

nieko
1

UUJV?J

Antroji būna dainininkus

sos pasirodė, susigaubiau 
bestovįs išraudęs. Mislinau 
pirmutinis teks saviškei, o 
čia Petrukonienė it uogą

linkėjimus ir kviečia visus 
: ■' iršutine salę, kad atsiim- 
■ "■’-pmi"' Vgnures. švilpų
• us harika’iukus, nes senis 
iau apleidžia ir jauniklis 
tuoj sės 1953 metų kėdėn

Juozas Vaskelionis su Ju
lium Fieva iš vienos, o mu
du su Julium Pesliaku iš ki
tos pusės lupant “45” gei- 
mi, kad net dūmai rūksta, 
ir tu "’um-’ tiek, kad nors 
imk ir kirvi pakabink: 
anuodu tik :uokiasi, o mu
du plyštam iš piktumo, kad 
negalim atsilaikyt, jie jau 
turi 1? geimių, o mes tik 2 
išlošė. Nesvarbu tas de
šimtukas ką praloši, bet ot, 
neunaras. ir taip įsikibę, 
kad norėdami nors kiek at
sigriebti, neturim laiko 
kepurių atsiimti.

kurdinimo šventės, atseit, broliams. Tuoj sumele 348. 
en Vuomenės “krikštynų” aukojo: Kazimieras

sausio 18 d., Lietuvių Ame- Šilanskas. Aleksandras Ali-
nuskynė. Lyg susimaišė Jkos K1*’!’0' salėie įnSiSl..=A’

ėl ieškau saviškės, naįi ^kmad.ems bus nepa- 
prastas, visų Hartfordo iržiuriu ji galinė asi su para

pijos prezidentu! O Balt- 
mvienė jau ieško manęs ir 
Sako, kad “jis su kitoms, tai 
ir aš su kitais.” Sakau, tos 
mus moterys ir kytros. Tai 
aip pas mus baigėsi seni ir 
tėjo Nauji, 1953 Metai.

A. Jenkins.

LINCOLN PARK, MICH.

Miiė Jenas Savickis

Prieš Kalėdas čia mirė il
gametis

apylinkės lietuvių didžioji 
šventė, kurioje visi lietuviai 
endrai dalyvaus Įkūrime 

visuomeninės lietuviškos 
bendruomenės.

Šventės

ietuvių
Bostono

zas Yuškis, Juozas Jetkevi- 
čius. Jonas Miglinas, Jonas 
Duda\ ičius, Juozas Zuo- 
kias ir Karolis Miglinas. 
$2 aukojo Juozas Čiapulis, 
M Ona Lekštuiienė.

Per pereituosius metus 
BALF skyriaus pastango
mis viso suaukota ir BALF 
centrui pasiųsta $201. Tos 
aukos daug kam nušluostė' 
ašarą, o ligoniams pailgino! 
gyvenimą.

sisako duoti radio 
Įvairiems tautiniams 
daros ir kultūros reiPrašom Rengtis

liteli v? ii miltui 17

Pittsburgho lietuviai ren-ĮSophie Barčus suteikia la- 
giasi prie iškilmingo Lietu-lbai daug patarnavimo drau- 
vos nepriklausomybės 35 vijom - skelbdama jų veikią 
r.etų sukaktuvių minėjimojir duodama progos ivainc- 
vasario 15 d. Lietuvių Pi-jmis temomis kalbėti jos ra

dio valandose.

laiko

SJ Mels:,

“Keleivio” skaity
tojas Jonas Savickis, sulau
kęs 64 metų amžiaus. Ve
lionis iš Lietuvos paėjo i 
Mažeikių apskrities, Ylakių 

nė'valsčiaus, Jesalų
J Amerikoje velioni 

Klubo šeimininkas,' geras no 43 metus. Palaidotas

kaimo.
iŠTvve

PATS LAIKAS UŽSISAKYTI
^Keleivio'9 Kalendorių 1953 Metams

“Keleivis” jr šiais metais išleido didelį, 100 puslapių 
kalendorių, 1953 metams. Kalendorius yra atspaus
dintas ir siuntinėjamas.
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug įdomių 
straipsnių, eilių, informacijų ir lengvi] pasiskaitymų. 
Be to, kalendoriuje yra plati Kalendorinė dalis, sau
lės nusileidimai ir tekėjimai, mėnulio atmainos, 
šventės ir tautiški vardai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” kalendo
riaus kaina yra ta pati. Jis kainuoja 50 centų. Pi
nigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
036 Eaet Broadvray So. Boston 27, Mass.

proga menine 
programa bus Įvairi ir įdo
mi savo turiniu. Programo- 
e dalyvauja Manchesterio 
’etuvių choras, Hartfordo 

vyru. oktetas, iš 
artistai S. Liepas

r A. Gustaitis, prof. Vy- 
:u.tas Marijošius iš New 

'ritaino ir kiti* meniniai ta- 
’entai. Kalbą pasakys Lic- 
uvių Bendruomenės pirmi

ninkas prel. Jonas Balku
nas. Šventės proga bus pa 
skelbtas LB Čartos Aktas 
ir pasirašytas dalyvių: žo- 
’žiu, bendruomenės “krikš- 
"nos” bus labai gražios ir 

’spudingos, turės svarbą ir 
eikšmę istorinio Įvykio 

musu kolonijoje.
Vasario 16tos minėjimas- 

rengiamas taipgi labai iš- 
’ ilmingai didžiausioje mie
sto operos salėje—Bushnell 
Memorial. Programą išpil 
Jvs Clevelando garsiojo 
Čiurlionio Ansamblio artis
tai ir choras, šios dvi ne
paprastos šventės musų vi
suomenės gyvenime ir kul 
turinėje veikloje nepapras
ti įvykiai. Tikimasi, kad

KULPMONT, PA.

iečių Svetainėj. Kreipia
mės Į visus Pittsburgho ir 

.clapyli) kės lietuvius ir Į vi- 
įsas draugijas ir kviečiame 
visus rengtis iš kalno prie 

1 didžiulės Lietuvos 
A. L. Tarybos 

į Pittsburgho Skyrius.
S. Bakanas, Sckr.

Sophie Barčus pasitarna- 
vimas BALF’ui, ALT ir ki
tiems svarbiems lietuvių 
reikalams sunku žodžiais 

šventės.'Įvertinti.
• O kiek ji yra pagelbėjusi“
• naujai atvykusiems lietu
viams, kiek mateįialės pa-

K a i p jau skeltame, 
“Keleivio” prenumerat:. 
metams nuo Naujų Merą 
yra 4 doleriai. Prašome 
musų skaHvtnjus atsimin
ti kainos pakėlimą.

Dabar ‘Keicivis’ kai
nuoja S4 metams visur. 
Jungtinėse Valstybėse, 
Kanadoje, Pietų Ameri
koje ir kituose užiurią 
kraštuose.

Administracija.

mi-
Jis
Pa

Peniai gruodžio 27 d
ė Vincas Bražinskas, 

mirė Brooklyn, N. Y. 
’aidotas šv. Marijos kapinėse 
Kulpmonte. kur ilsisi velio
nio tėvas ir brolis.

Velionis gimė sausio 9 d. 
Kulnmonte ir čia augo. Is-

PdANCHESTER, CONN.

Fataisa
“Keleivio” nr. 1 kores

pondencijoj iš Mancheste- 
rio apie Manchesterio Ben
drovės Chorą ir jo darbuo
tę, likosi nepaminėta Lil- 
iian Sidney. Lillian po tė-

sikėlė Į Brooklvna denresi- vais Basčiukė labai gražiai 
os metu. Vedė Sofiją Pa-solo sudainavo dvi dainas: 

velcikaitę ir Brooklyne gy- “Eisiu mamai pasakysiu” ir 
veno iki mirties. (“Žiba žiburėliai.” * Lillian

V elionis dirbo laivų is- yra talentinga jaunuolė, tu- 
'■rovirno prieplaukoje, buvo n gražų soprano balsą. La- 
įžveizda (formanas). Jis bai atsiprašau už mano 

Vuvo taikaus budo. meilus klaidą.
su draugais ir pažįstamai

bus daug žmonių—svečių pasielgimus.

todėl velionio pagerbimui 
darbininkai ir unijos 955 
skvnus atsiuntė po buketą 
gėlių.

Paliko nubudime žmoną, 
nlotiną, broli ir dvi seseris. 
Tlsėkis amžinai, mes gyvie- 
ii atsiminsime tavo gerus

Choro Bičiulis A. B.

iš Conn. ir Mass. valstijų Laidotuvių Dalyvis.

“Keleivio” kalendorių jau 
galima užsisakyti. Kaint 
50 centų. Užsakymu? ir pi 
nigus prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 Fast Bmadway 
So. Boston 27, Mass.

NAUJAS PREZH1ENTAS. SENAS KI AT

Gen. Eisenhowcr tariasi su dviem republikonu senato 
riais, Wm. Knowland (vidury) ir A. Watkins (kairėj). 
Jie tarėsi apie seną klausimą, ar suteikti valstijos teises 
Hawaju saloms. Klausim' -'na-, t.'c!.' if-
aptariamas ir 'i-, atidedama-.
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—Ai-jo,
naši?

—Gera diena, tėve 
dejuoji ?

Du Pont De Nemours Imperija
teisme dabar riu 

.lausoma labai Įdomi di-į 
Ižiulės kompanijos I. E. du ėio parako gamybą (smok- 
?ont de Nemours & Co. by- less powder) ir kai atėjo 

pasaulinis

Chicagos Pont de Nemoure kom
panija perėjo Į nerukstan-

l’/'i/A tv.1 Lrrv

a. Bylą prieš tą kompani- 
ą iškėlė justicijos departa

mentas.
Kompanija kaltinama tuo, 

kad ji “užvaldžiusi” dvi ki
tas didžiules kompanijas— 
General Motors ir U. S. 
Rubber Co. Kontroliuoda
ma tas kompanijas du Pont 
de Nemours kompanija pri
verčia jas pirkti savo dažu 
ir kitus išdirbinius ir gali 
diktuoti monopolines kai 
nas. O monopolis yra drau 
džiamas Įstatymu. Justici
jos departamentas prašo 
teismą Įsakyti, kad du Pont 
de Nemours kompanija 
parduotų savo turimus Gen
eral Motors kompanijos ir 
U. S. Rubber kompanijos 
ėru

dau-

pirmasis pasaulinis karas 
Kompanija pergyveno savo 
pirmą aukso gadynę. Jos 
elnai karo metais siekė: 

•914 metais 5,000,000 do- 
erių, 1915 metais — 57,- 
>00,000 doleriu, 1916 me 
ais—82,000,000 ir 1918 

metais—43 milionus dole
rių. Kartu su tais pelnais 
lu font de Nemours kom
panija išplėtė savo “intere- 
us” i visą chemijos pramo

nę (parakas, dirbtinė oda 
lastikai, dažai, dirbtinas 

' i Įkas. nailonas ii* tt.). 1917 
metais du Pont kompanija 
si veržė Į automobilių ga- 
tybą ir Įgijo General Mo- 
ors kompanijos šėrų už

25,000,000 dolerių. Vėliau 
ir Į tų kompanijų vi- du Pont kompanija paveržė 
reikalus nesikištų. vieno iš General Motors ku-

Pont' 
Gen-J

V*

Maike, kaip ei- —Aš tėvui pasakysiu
kaip istorija baigėsi, o ta 

tu da tėvas galėsi ir pats su 
- prasti, kad arklių girdymas 

Aš nedejuoju, vaike, nėra toks jau geras daly-
pas- Kas.

—Goed. Maik!
—Trys Jugoslavijos ūki

ninkai, kurie nara vingus 
uklius apgirdė ir pardavė 
taip ramius, visi sėdi kalė- 
ime už apgavystę. Jie su-

Du Pont rie Nemours rėjų, William C. Durant, 
kompanijos du vyriausieji 230,000 šėrų ir pasidarė 
:eimininkai. broliai Piene tikruoju General Motors 
ir Irenėe du Pont. i teismą komp a n i j o s šeimininku, 
atėjo 18 advokatų lydimi! Teisme pereitą savaitę pa- 
Prieš teismą sukrauta galy- aiškėjo, kad du Pont Rom
be dokumentų, laiškų ir bus panijos bosai Įsakė General 
aukiama daug liudininkų. Motors kompanijai 1945 me- 

Byla Įdomina visą kraštą, tais nepriimti Į direktorių 
nes ji parodys, ar vyriausy- skaičių generolo G. C. Mar- 
bė gaii “suskaldyti didžią- shallo, kada jo vardas bus 
ias kompanijas, kurios iry- pasiūlytas i tos kompanijos 

ia kitas kompanijas ir tokiu direktorius. Teismui patiek- 
budu sukuria ūkiškus mo
nopolius. Beje, teismuose 
tokių bylų yra daugybė, ir 
kai kurios jų laukia eilės ne 
mėnesiais, bet metais.

ta įrodymų, kad du 
kompanija Įsakinėjo 
erai Motors kompanijai kur 
pirkti įvairias žaliavas, ko
kius tyrinėjimus daryti sa
vo laboratorijose ir tt.

1929 metais du Pont kom
panija vėl įsiveržė i naują 
gamybos šaką ir “užkaria
vo” (šėrų pirkimais) U. S. 
Rubber kompaniją, pastatė 
ten savo vadovus ir kartu 
įsigijo naują rinką savo 
chemiškiems išdirbiniams. 
Kiek anksčiau du Pont 
kompanija buvo bandžiusi 
užkariauti U. S. Steel kom
paniją, vieną iš plieno mil
žinų, bet justicijos depar
tamentas Įsikišo ir du Pont 
nuo plieno atsisakė, o 140,-

00 U. S. Steel kompanijos 
'ėru pardavė.

Teismas dabar turi iš- 
pręsti du Pont “imperijos” j 

klausimą. Įstatymas sako; 
aiškiai, kad monopoliai ne
gali būti pakenčiami. Bet 
teismų praktika nėra tokia 
aiški, kaip Įstatymas saky
tų. Kompanijų diduma 
nėra prasikaltimas, bet kai 
didelės kompanijos pajun
gia mažesnes ir net užvaldo 
ištisas pramonės šakas, ta
da vartotojai yra be gailes
čio kerpami, kompanijos 
auga ir nedidelėj saujelėj 
žmonių atsiduria tokia ga-! 
lia, kuri gali būti pavojin
ga visam krašto ukiui.

K, Esminas.

;!

ŽMOGŽUDYS DEL MALONUMO

ale sveikinuosi pagal 
kutinę madą.

—O ką tėvas pasakysi?
—Aš noriu, vaike, tave 

šaukti ant moksliškų kriti
kų. Tu vis sprečini man, 
kad snapso nereikia gerti,
o aš tau kaip ant delno pa- todėl, kad pardavė ne
rodysiu. kad ne tik žmonės ūkusius gyvulius, laikinai 
ale ir nerazumni arkliai alkoholiu nuramintus, savo 
mėgsta išlenkti burniukę. 'Kaimynams. Kaimynai ry

to metą, kada arkliai išsi- 
i pagiriojo, pamatė, kad jie 
nupirko darbui netinkamus 
gyvulius ir pasiskundė po 
iiciiai. Policr ta suktvbe 
išaiškino ir kaltininkai turė

—Aš
išlenkti burniukę. 
pirmą kartą gir-'

džiu. kad arkliai šeria deg
tinę. bet jeigu jie ir gertų 
tai kodėl tėvas nori pasekti 
neprotingus gyvulius ir ne
nori klausyti savo protingo 
vaiko?

—Vot, vaike, tu ir vėl- 
man užduodi širdį. Kodėl; 
tu neišmoksti
kultūringai ir 
išklausyti mano argumen
tu?

*■

—O kokie tie tėvo argu
mentai yra?

—Ne mano. ale iš gazie- 
tų paimti. Buvo taip: trys 
balkanski rusk iai. Milonas 
Antie, jo vaikas Petras ir 
Miloradas Brankovas su
pirko iš visokių buožių pa
trakusius arklius, kurių nie
kas negalėjo suvaldyti. Su
pirko už grašius, o

jo sumokėti pabaudą ir pa
ragavo kalėjimo.

—Aš nesoglasnas. vaike, 
vesti kritikas ?u tokiu policeiskių darbu 
su pavožone —Kodėl tėvui nepatinka 

toks istorijos galas?
—Nepatinka, vaike, to

dėl, kad buvo aiškiai Įro- 
klyta. jog arklius šnapsu ga 
įima nuspakajyti, o todėl 

i mano sūdo rešenije butų to- 
u<ia: pilkit arkliams Į gerk- 
i 'ę snapsą, jie bus geri ir 
j nereiks su policija baderio- 
i tis.
j —Tėvo sprendimas butų 
geras, jei degtinė nieko ne-

, , . paskui fdainuotu ir jei girti arkliai
ark lams į gerklę sverte, „a]-tu } 
po kelias kvortas snapso r ^„ėra. Kaip girtas

, . .. - i žmogus, taip ir girtas ark-
ev. Arkliai, kaip tik para-'

darba dirbti

gavo macmosios, tuoj nu
ščiuvo ir pasidarė spakaini. 
kaip aviniukai. Kiti buo
žės arklius nupirko ir sumo-

Chicagos kalėjime sėdijsakosi noris grįžti Į norma- 
Du Pont de Nemours nė- balinys, Nathan Leopold.jlų gyvenimą, nes esąs visai 

a paprasta biznio kompa-jJis sėdi Jau 28 metus, o nu- pasikeitęs. .
nija, bet ištisa biznio impe
rija. Kompanijos pradžia 
siekia. 1802 metus. Tais 
metais Į Ameriką atvyko 
Eluethere Irenėe du Pont. 
prancūzas, išmokėsi *•

leono dirbtuvėse 
paraką. Čia jis Įkūrė para- 

]-o dirbtuvę prie V/ilming- 
on. Delavvare valstijoj, ir 
.uo to laiko riu Pont de Ne- 
neurs kompanija pradėjo 
ugti. Savo pinigų pirma
is riu Pont neturėjo. Jis 
urario šešius žmones su ka-

NEW YORKAS BE AUTOBUSŲ

3.000.000 New Yorko gyventoju kasdien naudodavosi au- 
busais. o dabar turi arba pėsti eiti. arba spraustis į po
žeminius traukinius, kurie yra perpildyti. \ iršuje matosi 
Mike Quil! (dešinėj), kurio vedama unija paskelbė strei
ką. su juo yra CIO unijų vice-pirmininkas Allan S. Hay- 
wood (viduryje) ir G. Faber, streikuojančios unijos sek
retorius.

MARGUMYNAI
Kuprių Imtynės

Amerikoje žmonės mėgs
ta žiūrėti ristynių. Televi
zijoj galima stebėti viso
kiausių ristikų, nuo dvejų 
pėdų nykštukų iki šešių pė- 
(-ų milžinų, nuo plunksnos 
svorio iki 300 svarų storu
lių.

Kitur žmonės mėgsta žiū
rėti kupranugarių (verbliu- 
rių) ristynių. Taip yra Tui- 

mė-
gėjai išleidžia i arena du

Daug kur mėgiamas spor
tas yra gaidžių peštynės. 
Daug kur gaidžių muštynės 
yra draudžiamos, bet kul
tai yra leidžiama, gaidžių 
kautynės yra labai kruvi
nos dėl gaidžių peštukiškos 
.. rigimties. -

Kai kur suleidžiami du 
šuny? draskytis. Toks spor
tas yra žinomas šiaurėje, 
kur žmonės šunimis važinė
jasi.

Arkliu ir šunu lenktynės 
visiems yra žinomos. Tas 
sportas, kaip, beje, ir visos 
kitos sporto rūšys, duoda 
progos riti lažybų.

Amerikos Vakaruose se
niau mėgiamas sportas bu
vo varlių lenktynės, bet da
bar varlinis sportas išeina 
iš mados.

Kai aš buvau mažas, tai 
me? su kitais vaikais reng
davome tarakonų (prūso
kų) lenktynes. Tarakonų 
namuose netruko, tai pa
rinkdavome kur greitesnius 
ir leisdavome juos bėgti. 
Tarakonus supiudyti mums 
nesisekė, nors ir bandyda
vome. —P. S.

vis-teistas kalėti iki gyvos gal 
vos.

1924 metais Nathan Leo
pold, 20 metų milionieriaus 
vaikas, kartu su kitu tur 

\'apo-'tuolio vaiku, Richard Loeb, 
aaminti nutarė užmušti “dėl malo

numo” žmogų. Parinko au 
M- “
by r ranKs, irgi 
vaiką, ir ji užmušė. Lavo
ną jie paslėpė ir sumanė iš
reikalauti iš užmuštojo vai
ko tėvų S10.000 išperkamų
jų. Tas žmogžudžius ir su- 

sugauti 
gyvos

Bet atsakingi žmonės 
gi nėra tikri, ar, 
kalėjimo tą kalini, jis ir 
kada nors r.eužsimanvs

išleidus is •, - - - -r , • • •.jikijoj. Tuikijoj sporto

l| kupranugarius, abu patinus, tiems žmonėms nesupranta-'p,.ješ išleidžiant imtyniiJ
mo ••malonumo; naujo.,,;u eariai 
žmogžudystėj? visokie gy-; 
dytojai ir kunigai sako, kadi;

14 metų berniuką Bob- N. Leopold esąs pasikeitęs,
Franks, irgi turtuolio'bet kur tikrumas?

Reikia pripažinti, kad Il
linois pareigūnai, kurie turi 
spręsti N. Leopoldo prašy-

italais. kurie gavo kompa- klupdė. Jie buvo s 
i luotus šė-pr nubausti kalėti iki“privilegijuoi os 

us,” o
-rikė “paprastuosius Šerus,” 
urie faktiškai kontroliuo- 
a kompaniją, nors pelno ir 
nažiau duoda. Per kelis 
netus parako dirbėjas ka
pitalo investorius išpirko, 
'er 100 metų kompanija 
amino paraką ir gerai ver

tėsi.
1902 metais, minėdama 

avo 100 metų sukaktuves

GRIŽO NAMO

pats riu Pont pasi

yra erzinami 
patelių, kol jie pasidaro 
vaisiai pavydus, karingi ir 
gatavi luptis su bet kokiu! 
kitu kupriu patinėliu.

Kupranugarių imtynės 
vyksta šitaip: pirma kup
riai, kiekvienas savo kam-

mą paleisti ji is kalėjimo,,-:e purkščia ir kojas mik- 
stovi prieš didelę mįslę. |iina. paskui jie susitinka 

arenos viduryje, susikabina 
ilgais kaklais ir stengiasi 
ienas kitą parmesti ant že

mės. Žinoma, stipresnio 
i aklo ir miklesnių kojų ku- 
pris laimi, o silpnesnis atsi
gula asloje didžiausiai savo 
arm.atai.

Paprastai kupriai vienas 
rito nesužeidžia imtynėse. 
Nugalėtojas pasitenkina sa- 
o n riešą parmetęs ant že

mės.
Kad žmonės savo malo- 

umui leidžia Įvairius gy
rius į ersiimti, nėra jokia 
įauj'er.a. Lietuvoj pieme- 
:ys mėgdavo žiūrėti bulių 
mtynių. Jie suleisdavo bu- 
ius iš dvejų bandų bady- 
is ir nesigailėdavo gerklių, 
ad vieną ar kitą paskati
ns smarkiau baubti ir drą- 
iaū badytis.

galvos.
Dabar Nathan Leopold 

prašo, kad jis butų paleis
tas iš kalėjimo po 28 metų 
kalinimo. Jis sako. kad jis 
r dabar negalįs nei sau nei 
itiems “protingai išaiškin

ti,” kodėl jis užmušė Bobby 
"Tarkš. Nebuvo jokios prie- 
'asties vaiką užmušti ir 
largi pasipelnymo motyvo 
re1'uvo, nes tik po vaiko 
užudymo du turtuolių vai

kai sumanė išgauti iš už
muštojo vaiko tėvų 10,000 

olerių. Jauni žmonės pa- 
ildė žmogžudystę be jo

kio pagrindo, be jokio tik- 
lo. vien tik dėi kokio tai 

malonumo, kurio normalus
rnogus negali suprasti.
' Illinois kalėjimų prižiū

rėtojai dabar turi išspręsti 
lelengvą klausimą—paleis- 
i iš kalėjimo žmogžudį, ar 
e? 20 metų jauniklio pra- 
ižengimas po 28 metų ka- 
ėjimo, gal jau ir yra išpirk
as, jei galima kalbėti apie
‘atpildą” už tokį krimina 
ą. Kalėjime Nathan Leo 
oi d buvo pavyzdingas Ra
inys. Jo sėbras, kuris jam 
oadėjo žmogžudystę papil
dui, žuvo kalėjime 1936 
metais. Ji u'mušė kitas kali
nys. Kalėjime N. Leopold 
išmoko daug kalbų, jis yra 
Rentgeno spindulių specia
li, tas, išėjęs iš kalėjimo jis 
lengvai susirastų darbo ir

Naujas Biudžetas- 
Bilionų Šokis

Prez. Trumanas pereitą 
avaitę Įteikė kongresui io 

administracijos par u o š t ą 
biudžetą 1953-54 metams. 
Tas biudžetas bus naujos 
administracijos perrašyta.', 
•persvarstytas ir patiektas 
aulam kongresui, kuriame 

biudžetas ir bus svarstomas.
Biudžetas, kaip jis dabar 

patiektas, numato išlaidų 
8,587 milionus dolerių, o 
pajamų numatoma tiktai 
•8.700 milionų dolerių. To
lei biudžetas suvestas sv 
’.900 milionų “skyle” ar 
• ukumu.

Iš numatytų išlaidų kiek- 
ieno dolerio krašto gink- 
uotoms pajėgoms siūloma 
leisti 59 centai: užsienių 

pagalbai siūloma 10 centų- 
kolų ir palūkanų už skolas 
mokėjimui numatoma iš 
kiekvieno dolerio išlaidų 8 
°entai; veteranams -pensi- 
ioms mokėti ir gydyti iš 
kiekvieno dolerio eis 6 cen
tai : visoms kitoms valstv-

Studentų Dėmesiui
Studentai bei studentės, 

norintieji gauti stipendijų 
'953-54 mokslo metams iš 
NCFE Mid-European Stud- 
es Cente r, turi kreiptis 
aitu i Mr. Maurice Do\v- 

ney, Mid-European Studies 
Center, 4 W. 57th St., Nevv 
York 19, N. Y.

Prašymai stipendijoms 
gauti bus priimami ligi š. 
m. vasario 28 d. Prašyto
jai turi būti ne jaunesni 
kaip 18 metų ir ne senesni 
' aip 32 metų, pakankamai 
moką anglų kalbą ir priim
ti studentais Į bet kurią 
Amerikoje pripažintą kole
gija ar universitetą. Stipen
dininkai turi pasižadėti, 
baigę studijas, kai tik bus 
galima, grįžti Į Lietuvą.

Stipendiios skiriamos stu
dentam? šių mokslo sričių: 
agronomijos, odontologijos, 
inžinerijos, miškininkystės, 
medicinos, gamtos mokslu 
ir sveikatos. Magistro ir 
daktaro laipsnio studijoms, 
stipendijas gali gauti be to 
ir studijuojantieji ūkio teo
rija. užsieniu prekybą ir 
rolitinius mokslus.
Lietuvos Laisvės Komitetas.

darbui netinka.
—Tai tu. vaike, vis. dar 

esi prieš snapsą?
1 —Taip, tėve.

—0 aš vaike

iys,

mislinu.
kad žmogui geriau būti bal-

ikansku arkliu, negu tarp to-
.... . x . kiu blaivininku kaip tu.ir pasidarė dar pasiutesni v - ~ . • ; - .1 - ,. i et), vaike, taip as mislmu

kėjo už 
Ale ryto 
pagiriojo

juos 
metą 
jie ir

gerą ciemą.. 
arkliai išsi- 
vėl patrako

negu buvo. mat, ir arkliai 
serga pagiriomis, o kai ark 
liui galvą skauda, jis smar 
Iriau spardosi.

—Tai ka tėvas nori iro 
dyti?

—Aš noriu Įrodyti, vai
ke, kad šnapsas ir arkliams 
pamačija, o vedlug to nėra 
didelė zguba, jei ir žmonės

(taip ir sakau.
| —Pabandyk, tėve, būti
ĮJarhiniu arkliu, o tada pa- 
Ikalhėcim.
i —Dac inaf. vaike, gud- 
i bai.
i----------------------------------

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškintiKartais išlenkia bu,nikę ir Ka, a|Jk]nt| ^pnu,

ieško netyri nu.-pakaiinimo. Sapnininko pagalba, ta, gali 
—Ar tėvas žinai, kuo ta ^auti “Keleivio” knygyne gau- 

• irtų arklių istorija pasi- šiai iliustruotą, su 272 paveiks- 
laigė? lais ir “Salemono Galva” Didįjį

_ Nevermai istorijos ga- Sapnininką. Su prisiuntimu kal
ias, bile tik yra aiškus fak- na $1.50. Adresuokit: 
tas. kad šnaps;^ arkliu? nu- keleivis
-pakajino. Broadway, S. Boston, Mass.

Mainieriu vadas John L. 
Lewis grižo iš Brazilijos, kur 
jis buvo nuvykęs dalyvauti 
abejų Amerikų darbininkų 
unijų suvažiavime.

bės išlaidoms iš kiekvieno; iu 
;šleidžiamo dolerio lieka 17 
-’entų. Taip atrodo biudže
tas procentais,

Jei žiūrėsime skaičių, tai 
matysime bilionų šoki. Di
džiausią kąsnį biudžete iš- 
kanda krašto gynimo reika-

ai. Ginkluotoms pajė 
roms ir ginklams pirkti nu
matyta išlaidų 46 bilionai 
r 300 milionų dolerių. Už- 
ieniams remti numatoma 
’,8C0 milionų: veteranų ad
ministracijai 4,494 milio 
nai: atominei energijai ir 
įtoininiaihs ginklams ga
minti 2.700 milionų dole- 

so ialiniam draudimui 
1.904 milionai dolerių: iž- 
’o departamentui (skolų ir 
nalukanų mokėjimui) 7, 
178 milionai dolerių.

Kitos išlaidos palyginti 
mažesnė? ir nesiekia bilio 
nu.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Valstiečių Gyvenimas

Prie Šiaulių yra “Naujo
jo Gyvenimo” kolchozas, 
sudalytas iš Lieporių, Dai
nų ir Verdulių kaimų. To 
kolchozo pirmininkas I. La 
viekas bolševikų spaudoje 
šitaip džiaugiasi dėl gero 
derliaus:

ir gautų 4,000 rublių pini
gų, kas nėra tikra, tai kiek
vienas tos šeimos dirbantis 
žmogus gali nusipirkti po 
vieną kostiumą (siutą)!

I. Lavickas kalba apie 
“nemažai daržovių, cuk
raus,” bet nesako, kiek tas 
“nemažai” yra. Tiek iš 
derlingos Šiaulių apielin
kės.

“šiemet mes išauginome vi
dutiniškai po 23 centnerius žie
minių kultūrų ir po 18 centne
rių vasarinių kultūrų iš kiek
vieno hektaro. Atskiruose plo- . .
tuose gauti dar gausesni der- Įlinko pa\ aduotojas J. Cvil

Vilkijos rajono “P. Cvir
kos” vardo kolchozo pirmi-

gausesm 
liai. Dcg. P. Gabrilaičio antro
ji laukininkystės brigada nuo 
12 ha nuėmė po 28 centnerius 
rugių.“

Nepriklausomoj Lietuvoj 
1939 metais vidutiniškai 
nuo kiekvieno hektaro že
mės buvo suimama toks 
derlius: rugių 25 su puse 
centneriai, avižų 23 centne
riai ir žieminių kviečių be 
veik 27 centneriai. Apie 
Šiaulius žemės derlingos, 
todėl ten- turėtų užderėti 
daugiau negu vidutiniškas 
derlius, bet “Naujojo Gyve
nimo” kolchozas dar toli 
atsilikęs nuo 1939 metų, 
kada Lietuvoje apie kol
chozus niekas net nesapna
vo.

O kaip gyvena valstiečiai 
kolchoze? Lavickas sako:

“Už kiekvieną darbadienį 
kolūkietis šiemet gauna avansu 
po 2 kg rugių ir po pusę kg 
kviečių. Atskiri kolūkio nariai 
gavo didelius kiekius grudų. 
Antai. B. Norkevičiaus šeimai 
vien avansu duota 2.5 tonų 
grudų. Daugiau kaip 1.400 ki
logramų iš kolūkio sandėlio iš
duota kolukiečiui J. Poškui. 
Galutinai atsiskaitant, už kiek
vieną darbadienį išeis maždaug 
po 4 kilogramus grudų, nemaža 
daržovių, cukraus ir po 4-5 
rublius pinigais.“

ka bolševikų spaudoje 
riasi, kad jų kolchoze:

gi-

“Jeigu prieš porą metų uz 
darbadienį išėjo po 2.5 kg gru
dų, tai šiemet numatome išmo
kėti po 3.5 kg ir žymiai dau
giau pinigų, pašarų gyvuliams, 
daržovių.“

Vadinasi, čia daug blo
giau, kaip Šiaulių apielin
kėj. Suprantama, kad val
stiečiai turi “raustis po savo 
sklypą,” jei jie nori išgy
venti.

Vagia ir Pramonėj
Lietuvos komunistų par

tijos sekretorius Sniečkus 
skundžiasi, kad Lietuvoje 
ne tik kolchozuose žmonės 
vagia, kas tik pakliuvo, bet 
ir pramonėje vyksta “gė
dingi reiškiniai.” Jis sako:

“Reikia atkreipti dėmesį į 
būtinumą jiagerinti žaliavų, 
medžiagų, pagamintos produk
cijos įskaitą ir apsaugą. Ne
mažai " pasitaiko materialinių 
vertybių grobstymo faktų, 
daugiausia lengvęsios- ir maisto 
pramonės įmonėje. Pąsitaiko. 
kad kai kurios vldtihės ir ko
operatinės pramonės įmonės 
panaudojamos privatininkų vei
klai ir spekuliacijai. Būtina 
f-adaryti galą šiems gėdingiems 
reiškiniams.”

Atrodo daug? Nagi pa
skaičiuokime. B. Norkevi
čiaus šeima (4 dirbantieji 
šeimos nariai) gavo pustre
čios tonos grudų (už 1,900 
darbadienių). Jeigu “galu
tinai atsiskaitant” išeitų ir 
po 4 kilogramus už darba
dieni, tai B. Norkevičiaus 
keturi šeimos nariai uždii 
bo per 1952 metus 4,000 
kilogramų javų.

Išverskim tuos kilogra
mus Į amerikoniškus saikus 
ir kainas. 4,000 kilogramų 
yra 8,800 svarų, arba 170 
bušelių kviečių. Skaitant 
bušeli po 2 doleriu su puse 
išeina keturių žmonių už
darbis per metus 425 dole
riai. arba 106 doleriai kiek
vienam darbininkui.

Tepabando Bimba, And
rulis ir jų samdinys Prusei
ka išgyventi už 106 dolerius 
per metus! Tiesa, “kolū
kiečiai” gauna po kelis rub
lius pinigų už darbadienį, 
bet jei Norkevičiaus šeima

Kaip valstietis kolchoze 
taip ir darbininkas Įmonėje 
Lietuvoje iš teisingo darbo 
išgyventi negali. Jis turi
arba vogti, arba turi iisi- 
mušti į “pirmūnu*,” “sta 
chanoviečiu*,” “*partuo-J
liūs’ ir panašiu* valdžios

jis galipataikūnus, tada 
gyvybę išvilkti. Kuris ne
moka ar negali pataikauti 
nemoka burnos aušinti Sta- 
iną girdamas, tas turi vog 
i, arba neįsivaizduojamai 
kursti.

Bolševizmo režimas tuo 
ir šlykštus, kad jis žmones 
paverčia ne tiktai Į bete 
sius darbo galvijus, bet 
uos verčia ir vagišiauti, 

nes kitaip stalininio skurdo 
baloje gyvybės neišvilksi.

vio

ČIA SPROGIMAS ŽMONES

Naujų Metų dieną baisus sprogimas Valparaiso mieste, 
čili respublikoje užmušė 56 žmones. Nelaimė įvyko di
namito dirbtuvėje, kurioj išsprogo 20 tonų dinamito. 
Keli šimtai žmonių nelaimėje buvo sužeisti.

’Atžalyno’ Pažiurėjus
Prisiminimų Žiupsnelis

Lietuviškas Bostonas tu
rėjo laimės matyti persta
tant pirmą kartą Miko Pet
rausko operą “Eglė Žalčių 
Karalienė,” o dabar, po 30 
metų, tas pats Bostonas ir 
vėl susilaukė didelio veika
lo perstatymo, Kazio Bin
kio “Atžalyno,” kuri meis 
tėriškai suvaidino jau jau
nosios kartos vaidintojai 
mėgėjai, i “Atžalyną” bu
vau atvykęs iš Connecticut 
valstijos pasidžiaugti lietu
višku teatru. Ir nesigailiu 
kelionės. Neapsivyliau.

Pasižiurėjus “Atžalyno” 
prisiminė man senesnių lai- 
ku musų mėgėjų teatras. 
Man gal daugiau negu kam 
kitam yra tekę dalyvauti 
įvairiuose musų teatro pa
sirodymuose. Teko vaidinti 
dramose, komedijose ir 
operetėse. Man daug kas 
prisimena ir kai kuriais pri
siminimais noriu pasidalyti 
-u skaitytojais.

Musų lietuviškas teatras 
po svetimu stogu senesniais 
laikais nebuvo suprantamas 
kaipo kultūros darbas ir 
sau tikslas. Jis buvo dau
giau priemonė įvairioms or
ganizacijoms sukelti pini
gų. Susitveręs koks choras

Laikas užsisakyti “Kelei 

kalendorių 1953 

Kaina 50 centų.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

o BIZNIO KORČIUKIŲ 
SPAUSDINTŲ VOKŲ 
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
<► PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

me-

storoka virve. Kuomet Ado
mas, pačios kremtamas, ati
darė vazą, tardamas “tebū
nie Dievo valia,” už scenos 
komisijos narys virvę pa
traukė, bet, nelaimei, virvė 
,sipainiojo į dekoracijų vir
šų ir “išlėkęs” popierinis 
paukštis pasikabino ore ties 
Adomo nosimi, o Adomas 
rėkia: gelbėkit, gaudykit! 
Tokie nepasisekimai žmo

nių neatbaidydavo. Blogai 
buvo, jei publika neateida
vo. Tada būdavo tikras ne
pasisekimas, o jei žmonės 
< teidavo i vaidinimą, tai 
j ats vaidinimas ir scenos 
aruošimas mažai kam ga 

vą kvaršydavo. Nepasise
kus vaidinimui (dėl publi

Vykdavom i kolonijas. 
Pranešdavom, ko reikia vei
kalo perstatymui ir visada 
gaudavom užtikrinimą, kad 
viskas bus paruošta, mums 
niekuo nereikės rūpintis; 
girdi, net komisija yra iš
rinkta, kuri viską padaiys. 
O toje komisijoje dažnai 
pasitaikydavo' tokių teatro 
“žinovų,” kurie neturėdavo 
nė supratimo apie sceną ir, 
žinoma, komisija visą dar
bą atidėdavo paskutinei

Angliakasių Uždarbiai
Teko daug girdėti ir j jei kuris už dvi savaites 

spaudoje skaityti, kad ang- mokesčio nėra gavęs, jis už 
iiakasiai perdaug uždirba lą laika neįtraukiamas nė 
ir kad jiems perdaug pake
liami uždarbiai. Girdėti sa
kant, kad angliakasių už
darbiai aukšti, o todėl ir an
glių kainos baisiai iškilo.

Dėl angliakasių uždarbių 
tenka pasakyti tiek. Ant
racito kasėjai gavo i dieną 
uždarbių priedą po S 1.66.
Tad i 7 valandas darbo iš
eina mažiau negu po 24 
tentus i valandą. Vidutinis 
po žeme dirbančiųjų ang-

vaidinimui (dėl 
kos neatsilankymo), mes 
aidintojai dažnai sulauk

davome tuščios padėkos, o 
kelionės pinigus patys pa
dengdavome iš savo kiše
nės.

Fasitaikydavo ir rimtes
nių kliūčių geram veikalų 
perstatymui. Kada Bosto
ne pirmą kaitą buvo stato
ma “Eglė Žalčių Karalie
nė,” buvo pasamdytas Bos
tono simfonijos orkestras. 
Bet pratimų su orkestru ne
teko daryti, nes už prati
mus orkestras reikalavo po 
2 su su puse dolerių už va
landą, o pinigų nebuvo. To
dėl vaidinant vienoje vie
toje Mikas Petrauskas or
kestrą turėjo sulaikyti ir iš 
naujo pradėti nesutartinai 
pradėtąją dali. Bet nežiū
rint tokio nesklandumo “Eg
lė Žalčių Karalienė” buvo 
didelis pasisekimas. Akto 
riai tikrai nesigailėjo dar
bo savo rolėms išmokti. 
Kaip dabar dar atsimenu

i skaičių turinčių teisę gau
ti atostogų pinigus. *

Taigi, trumpai suglaudus, 
šitaip atrodo dabar mainie- 
rių gerovė. Kalbant apie 
tą gerovę reikia atsiminti, 
kad antracito kasėjai veik 
niekada neišdirba pilno lai
ko, kai kada dirbame savai
tėje tik porą dienų. Anglis 
Amerikos ūkyje turi daug 
konkurentų. Ypač nafta 
(gazolinas) ir natūralinės 

stumia ’ anglį iš rin- 
mažina ir

darbą.
visi mainieriai 

per j moka lygiai, po $4 per mė- 
Perjnesi. Kartais to neužtenka

liakasių uždarbis i valandą 
<abar siekia $1.98. Prie tolkos, o tuo pačiu 
1 ridėjus pietų pertraukos mainieriam 
priedą 37 centus ir kelionės! J uniją

iv!

pietų 
centus 

išlaidas $1.33, gaunasi 
diena uždarbis $15.56.

dienai, kada mes jau nu- jaunų mergaičių gražiai iš
vykdavome vaidinti pildytą ragučių šoki. Aš

Pasitaikydavo, kad nuva
žiuoji ir randi Svetainę tin
kamą šokiams, bet ne vei
kalo perstatymui. Nėra sce
nos, nei jokių prietaisų. 
Kaip vaidinti? Vietiniai 
ramina, kad “vietos už
teks,” uždangą padalysime, 
tik patys turėsite ją už
traukti. Yra tekę važinėtis 
su operetės “Adomas ir Ie
va” perstatymu. Atsimenu 
•vienoje vietoje radome sve
tainę šokiams ir mažą plat
formą muzikantams. Teko 
vaidinti ne scenoje, bet as
loje, užlaida buvo, kaip 
krautuvės lango. Operetė 
“Adomas ir Ieva” trijų 
veiksmų. Joje tik trys ak
toriai, Adomas, Ieva ir gra 
fas. Adomas skundžiasi,

UldlV V SlIlG nnwns
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buvo reikalingas pinigų, na kad jeigu ne Ievos smalsu 
tai “statė veikalą,” kad už-Jmas, jam dabar nereikėtų
sidirbus kiek pinigų. Pa
našiai darė draugijos, laik
raščiai, parapijos. Aktoriai 
visi dirbo iš pasišventimo 
tikėdamies, kad jų vaidini
mas bus aprašytas laikraš
čiuose. Kada statėme kokį 
veikaliuką kurio nors laik
raščio naudai, tada galėjo
me iš anksto būti tikri, kad 
aprašymas bus geras ir pa
gyrimų netruks. Jei kuri 
vaidintoja laikraštininkui 
patikdavo, tai jos pagyri
mams laikraštis vietos nesi 
gailėdavo. Mes vaidinto
jai, po trijų mėnesių ar 
laukiau pratimų ir nemažo 
darbo, gaudavome po bon- 
kutę alaus, o kartais ir ge
rus pietus. Vaidinimų pa
sekmės būdavo tos. kad iŠ 
kitų kolonijų ateidavo pa
kvietimu atvykti ir persta 
’vti veikalą iii kolonijoj. 
Mums rašydavo: girdi, bu 
veme jūsų spektaklvįe, 
mums labai patiko, atvykite 
ir pas mus. suvaidinkite, 
kelione® lėšas padengsime 
(jei pasisek- n bus geras 
oras . . i

vargti ir malkas kapoti. Jo 
kundą išgirdo grafas ir nu
arė padaryti bandymą, ai 

musų dienų Adomai ir Ie
vos yra iš stipresnės me
džiagos, kaip tie vadinami 
pirmieji žmonės. Grafas 
davė Adomui ir Ievai gra
žų butą. visokius patogu
mus ir tik įsakė neatidaryti 
vienos vazos.

Perstatymui reikia kirvio 
ir malkų. “Komisija” su
rado kur tai kirvį, bet jis 
taip blogai ant koto pritai
kytas, kad Adomui tik pra
dėjus malkas kapoti kirvis 
nusmuko nuo koto ir ką tik 
moteriškei į sterblę neikri- 
lo. . . . Perstatymui reikia 
paukščiuko vazoje, o kur 
iį gauti? Komisijos žmo
gus sako: Tai, mat, vakar 
norėjau pagauti žvirblį, bet 
tas nedurnas, nepasidavė, 
jus nenusiminkit, mes pada
rysim paukščiuką iš popie- 
’os. su siulu ii ištrauksim 
ir iis “nulėks.” Paukščiu
ką. tiesa, padirbo, bet siūlo 
nesurado ii- mažiuką popie
rinį paukščiuką ištraukė

esu tikras, kad ir tos jauno? 
mergaitės niekada neužmir
šo Savu< * i ?
perstatyme.

Daugelis musų scenos 
darbininkų turėdavome ir 
nukentėti dėl savo scenos 
meilės. Iš šeimos narių ne 
vienas girdėdavome: “Ko 
tu ten bėgi kas vakaras, ar 
iš teatro ir tų dainų duoną 
valgysi?” Bet tokie užme- 
tinėjimai neatbaidė vaidin
tojų mėgėjų.

Po “Atžalyno” vaidinimo 
iš publikos aktoriai susilau
kė didelių ovacijų, dovanų 
ir pagarbos. Tas į mane 
padarė bene didžiausią 
Įspūdį, kai publika taip kar
štai aktoriams už darbą dė
kojo. Dėja, senais laikais 
mes scenos darbininkai to
kių ovacijų, gėlių, knygų ii 
kitokių dovanėlių nematė
me. Toks momentas ilgai 
prisimins ir aktoriams ir te
atro lankytojams. Aktoriai 
jausis, kad jų triūsas nebu 
vo veltui, kad jų pastangos 
įvertintos.

K. B. Kraučiunas.

< ieną tenka po žeme išbūti ir reikia mokėti priedus 
\ irš astuonių valandų. (assesmentus). Dabar su-

Bendrai, uždarbiai pakei-'mokėjome po $20 asses- 
ti visiems po $1.90 į dieną, mentų. Taip atsitiko todėl, 
bet paskirsčius kategorijo- kad paskutinėj konvencijoj 
mis ne visiems lygiai išei- delegatai nesipriešino as- 
na. segmentams ir nutarimas

Minkštųjų anglių kasyk- buvo pravarytas, 
lų darbininkai gavo irgi po J. V. Stanislovaitis.
$1.90 dienos priedo, bet tas
priedas jiems skiriamas už 
8 valandas. Jų kelionės iš
laidos skaitomos viena va
landa, o antracito kasyklo.- 
se kelionės išlaidos skaito
mos tik 45 minutės. Todėl 
uždarbiai išeina šiek tiek 
skirtingi dėl 15 minučių 
skirtumo atlyginime.

Kietųjų anglių darbinin
kas vidutiniškai turi per 
dieną iškasti ne mažiau 4 
tonų antracito, o minkštųjų 
anglių kasyklose ne ma
žiau, kaip po astuonias to
nas. Jei imti kietąsias ang
lis, tai pridėjus visokias iš
laidas ir • net jų sutrynimą, 
jos prie kasyklų kainuoja 
po 13 dolerių už toną.
Minkštųjų anglių kaina prie 
kasyklų yra veik perpus pi
gesnė. Bet miestuose už 
as anglis mokama veik 

dvigubai. Tatai pareina 
noo transportacijos ir kitų 
išlaidų.

Mainieriu darbo sutarty
je yra numatyta, kad kiek- 
ienais metais, pasibaigus 
'irželio mėnesiui, mainie
riai gauna po 100 dolerių 
atostogų pinigų ir 10 dienų 
nedirba. Į tas 10 dienų įei
na ir nedirbamos švenčių 
dienos. Bet pilną atostogų

Visi Svetimšaliai 
Pri vai o Registruotis

Naujasis imigracijos ir 
pilietybės įstatymas reika
lauja,* kad visi svetimšaliai 
(nepiliečiai) Amerikoje 
sausio mėnesį užsiregis
truotų pašto įstaigose, už
pildydami tam tikras blan
kas. Blankų galima gauti 
visose pašto įstaigose. Už- 
pildy blankas reikia 
Įteikti pašto valdininkui as
meniškai.

Regisuuojasi visi svetim
šaliai virš 14 metų amžiaus 
asmeniškai, o jaunesni yra 
registruojami tėvų ar glo
bėjų.

Svetimšaliai, pagal naują 
statymą, turi pranešti ge
neraliniam prokurorui (tei
singumo departamentui) 
kiekvieną savo adreso pa
keitimą. Pranešti reikia 
bėgyje 10 dienų nuo adre
so pakeitime.

•Jei svetimšalis nesiregis- 
truoja sausio mėnesį, jis 
gali būti baudžiamas iki 
$200 pabauda, kalėti 30 
dienų, arba abiem baus
mėm. Be to, svetimšalis, 

i kuris neužsiregistruoja persumą gauna tiktai tie ma’.
nieriai, kurie kiekvienų!sausįo mėnesį, gali būti iš-
dvejų savaičių bėgyje du - fjepO1-ĮU()tas įg Amerikos, 
ba nors vieną dieną. Jeij
kas per dvi savaites nepa-j Registracijos reikalavi- 
sirodo darbe, tam iš atosto- mas liečia visus svetimša- 
gų pinigų išskaitoma 24-jidius: ir tuos, kurie čia pa- 
dalis. Taip sutvarkyta to-(stoviai gyvena, kaip ir tuos, 
dėl. kad mainieriai gauna kurie čia laikinai yra atvy- 
mokesti kas dvi savaitės ir, kę.

CHURCHILL IŠVYKO 
LABAI PATENKINTAS

Pereitą penktadieni ang
lų ministerių pirmininkas 
W. Churchill išvyko i Ja
maica salą poilsiui. Jis sa 
kėši esąs labai patenkintas 
savo pasitarimais su busi
mu prezidentu gen. Eisen- 
howeriu ir su kitais Ameri
kos politiniais vadais. Apie 
u pasitarimu ir malimų su- 
itarimų turinį nieko nepra

nešama.

Pakalbink biznierius o- 

<i»ke>cu Keleivyje. pa 

garsinti savo biznj tarp lie- 

tuvių. ______

JAPONAI AMERIKOS TANKUOSE

Japonu kareiviai lavinasi Amerikos lankuose. Jie iškelt 
japonu karo vėliava, bei tankai dar tebenešioja Amuikos 
žvaigžde* Japonu armija atstatoma, nors “i.ticiališkai“ 
Japonija 'S dai neturi kariuomenes.
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N AI J AS ANGLIJOS AMBASADORIUS AMERIKOJ Įdėkit druskos, pipiru, svies-’ P. U2P1LIET1S:

Vaikai ir Tėvai
“Gerbk savo tėvą. ir mo- nieromis ir visu gyvenimo 

.ną'—toks Įsakymas neat- budu. Tėvai priklauso ki- 
. enamais laikais buvo Įra- tam pasauliui, ir vaikai nut
yląs Mozės 10 įsakymu no, kad tėvu pasaulis 

.ei-to.e ir privalomas žydu yra prastesnis, “kaimiš- 
autai. Krikščionybės lai- kas.’’ “necivilizuotas,” trum-'

..ais tą Įsakymą priėmė vi- pai, neamerikoniškas. 
t s krikščioniškos tautos -šalia minėtų skirtumą, 

š toniškos tautos ir- kūne daugiau yra dvasinio 
. panašius Įsakymus, pobūdžio, prisideda ir tas. 

vaikams liepiama klau- kad Amerikoje vaikai ne- 
. ;t»ų ir juos gerbti), jaučia atsakomybės už sa- 

et ti..rovėja vaikų pagarba vo tėvus. Amerika yra tur- 
t aklusnumas tėvams len- ringas kraštas, tėvai r.uo 
i nesiduoda pagal tą mažens stengiasi vaikams

a.. m„ t. ardyti. duoti kuo daugiau malonu-
Kalbėti apie tėvų ir vai- smagumu todėl vaikai 

kų santykius, kaip jie laiko užauga manydami, kad tė- 
bėgyje keitėsi, butų ilga is- 'k1 ^ra pai eiga jiems, uh 

crija. Šiandien aš nore- ^arfs’. amžių duoti n 
ian nalierti tik keletą na- Padėti, o ne priešingai, lik.iau_Palle??1 tlk ‘f. * * nedaugelis vaiku jaučia pa-reikia taupyti), ir ateina į VZC.Zių 1S musų lietuvių .,dU8eito - jauvia pa i. /» _

Amerikoje tėvu ir vaiku "enu: lexu? uz‘
m tykių ' *i laikyti ir juos visu kuo ap-

Pasikalbėjus su keliom; l?in?’ , ..
moterim, kuiios jau po to- st:u keIeus Pavyzdžių is 
50 metų gyvena Amerikoje ,įmano P^ynmo. 
man teko nugirsti tokių iŠ-; Nueinu kaną į krautuvę, 
sireiškimų: "Kodėl vaikai kuri laiko lietuviškos duo- 
Aynerikoje čia tokie netikę? nos. Krautuvėje šilta,

KELEIVIS, SO. BOSTON

Sir Roger Makin?, naujasis Anglijos ambasadorius Wa- 
>ltia<;(one. su žmona atvyko perimti savo pareigas musu
s>-l inėj.

Mto ar margarino. Mėsą su 
daržovėm perkelkit i pail
gą lėkštę, o iš šonų apdėkit 
žirniais ir 1.omais. Užten
ka G asmenim.

LIAUDIES DAINA

— l’iiiiiitli. erškietėli.

Nestovėk :.ut kelio.

Kai ui.'irsiu. n-i iškirsiu.
Per tvorą išmesiu.

—Nors užširsi ir i-kirsi.
(Dar geriau !.uj -L:.
Kai tu jos: pas ir.-. 
Kelią tau pašto. iu.

dangu-1 Aukštas 
| ždės 
Nušvies man

I

A’rlę.

■V U- l:>-

tek Ii.

— McigUžėlo kl-jėlc. 
Kuom prausti \\kti :

'Ar
'Ar žaliu
I
—Nei šaltino vandenėliu.♦
Nei žaliu vvneiiu.

I .
Tik is Savo d aižiu vargu 
Gailiom ašarėlėm.

šaltinio vau.liu.
vviieini

Iš Kvailiuko Užrašu
(Tęsinys)

Pradėjo gatvėmis vaikš- 
Įčioti iškėlę raudoną vėlia- 
jvą daugiausiai miestiečiai 
ir biednnomenė. Nuo to 
juos pavadino raudonai
siais. Kilimas Į juos žiurė
jo skersa akimi. Dalis ir 
komitetų nariu prie jų pri
sidėjo. Pagaliau .nusibodo 
šiems visi vaikščiojimai 

‘gatvėmis
darbo.

Tada atėjo gandas, kad

ir grižo pne savo

Su tuo negalėjau sutikti, 
greit paklausiau:

—Kodėl vergais laikė 
žmones, o išnaudojimas te
bėra iki šiolei?

—Sėskis, su savo kvai
lais klausimais!

Matote, jau tada moky
tojas many’ matė pradus 
kvailumo, aš atsisėdau. Bet 
vistik mano galvoje visa tai 
netilpo: aš mačiau didžiau
sius skiriamus tarp protin-
gų ir mokytų žmonių ske;- 

kitur esą baltieji ir jiems biamu minčių ir žmoni os

Rodo?, augini juos kuo ge- ra.
ge-

krautuvę pasišildyti. Papa
sakojęs tai senukas pabrau
kė skarele per akis, šniurkš
telėjo nosimi ir Įniko i laik
rašti, kurį visad nešiojasi 
kišenėje.

Panašų senuką teko su
tikti visai nesenai. Atva
žiavo jis kokiais tai

tokie kietaširdžiai, ar tas 
turtingas ir visa ko pilnas 
kraštas juos sugadina?

Marė Pakarklienė.

ŠEIMININKĖM
Pietums išvirti ne būtinai

Vermon i e 4oieris 
I ’er/a Perl a m cn tą

i vadovaująs rudbarzdis. O 
kas jie‘/—taip niekas ir ne
žinojo. Prie šių kaimas ir
gi mažai dėjosi..

Musų miestelio valdžios,
,iš visų trijų, liko dvi, bet ir 
! jų nesimatė. Neturėjo nei 
Ibustynes, nei jokių Įsakymų 
!davinėjo. Milicininkas nu
siėmė nuo rankovės pirmo
jo komiteto užrištą raišti ir 
niekur nesirodė. Buvo ty
ku ir ramu, kaip kiekvieną; 
rudeni, imant šalti.

MONTPELIER, Yermont. 
—Pirmoji motelis išrinkta 
Vermonto valstijos atstovų 
romu pirmininke (speaker).

darbų.
Tiesa, syki viena mie? 

senutė teisingai pasakė, b . 
tik apie kunigus, kad ne: ei 
kią žiūrėti, ką jie daro, o 
tik klausyti, ką sako. Ži 
note, to dauguma laikosi 
savo darbuose, tur būt, tai 
ir teisinga yra?

Bet ši mano Įsitikinimą 
visai sugriovė mokyklos ka
pelionas, aiškindamas, jog 
Kristaus mokslas, jei nebū
tų paremtas Jo darbais, vir
stų nieku. . . .

Bet vis tik, ana mintis, 
kad žmogus žmogui šventu 
turi būti, Įsmigo mano gal
von ir sprendžiau profcri- 
mą, kaip Įtikinti viso pa
saulio žmones, kai jie visai 
nevertina kito žmogaus....

Žmonės, parvažiavę iš 
apskrities miesto, iš tur
gaus, pasakojo, kad matę 
“raudonųjų,” bet jie viso
kių tautų mišinys, o dau- 

Ėjo gandas, 
pa

deda baltiesiems ir muša 
raudonuosius. Bet pas mus 
buvo ramu.

. . ,____ ........ _ „i reika- reikia 2-3 valandų. Yra Ji yra Mrs. Consuelo North-*a?
Ine ?ieno> pi.i.?’.glau-jjajs - netolimo miestelio, valgių, kuriuos galima pa- rop lieiley. Dė! pirminin-i^1^ vokiečiaipn

vietos varžėsi šeši
Turi iis dvi skanus bei maistingi. Čia kandidatai, penki vyrai ii 

dukteri ir sūnų. Visi vai-.duodame receptą sutintų 
jkai suaugę, pamokyti, turi jautienos kotletų (meat-ball 
savo šeimas. Senukas arti stew), kuriem pagaminti

nausiai, stengiesi jiems vis-bįę? sėdi ant kėdės ?impatis- j;sjpap>ėju, pasiskundė gaminti greitai ir kurie yra Ravimo
ką pacaryt!, o užaugę jie kas senukas ir skaito laik- , -• ?a\ o \ alkais.
į tave ir žiūrėt nenori. Tik 
galvoja, kaip daugiau pini
gų iš tėvų gauti.” Tokie 
priekaištai negalima taiky
ti VISIEMS vaikams, bet 
faktas lieka faktu, kad mu
sų lietuvių vaikus, užaugu
sius Amerikoje, skiria nuo 
tėvų didelė praraja.

Pirmiausia. užaugusius 
vaikus skiria nuo tėvų kal
ba. Vaikai nuo mokyklos 
laikų pradeda amerikonėti. 
išmoksta angliškai ir angių 
1 altą stengiasi vartoti kai
po savo gimtąją kalbą. Be 
to, jie jaučiasi už tėvus 
au iau civilizuoti, bedrau- 
audami su amerikonai? ir 

paragavę amerikoniškos 
mokyklos, įgauna kitus pa
pročius, kitokį gyvenimo 
būdą negu tėvai, kurie prieš 
daugeli metu atvyko iš lie- 
uviško kaimo. Vaikų po
puris Į gyvenimą pasidaro 
kitoks, negu jų tėvų (tas 
rebutų taip bloga, nes vai
rai visad galvoja kitaip, ne

ri tėvai), ir jie pradeda sa
vo tėvų gėdintis. Gėdinasi 
tėvų todėl, kad jie, daugu
moje atėję iš lietuviško kai
mo, skiriasi nuo tikrų ame- 
. ikonų ir savo laužyta arba 
su svetimu akcentu anglų

rasti. Dirstelėjau laikraš- 
tin—lietuviškas. Pardavė
ja, matydama mano susi
domėjimą. paaiškini;, kad 
senukas yra lietuvis iš kai
mynystės. dažnai ateinąs i 
krautuvę pasišildyti. Kele- 
i • kartų mačiau i į toje 
rautuvėįe. ir raudu pama- 
u susipažinom. Išsikalbė- 
om. Paklausus, ar jis ne-

in

numojo,.

viena moteris.

utį savo namų 
ranka ir numykė: “Tai. ko
kie ten namai . . . šalta, 
kaip šuns būdoj.” Pasiro
do, senuką? savo Šeimos ne
turi, gyveno kurį laiką pas 
brolio vaiką. Tie gi senuko 
kažkodėl nemėgo. Noit> jis 
laisvai ir gražiai angliškai 
kalba, bet nepatiko jaunik
liams jo būdas, jo trumpi 
kailiniukai, ir iš viso neno
rėjo. kad senas žmogus 
maišytųsi namuose. Ėdė
nuką brolvaikis, ede ji- zm-» 
na. Bet senukas turi kvietą 
tūkstančių, tai brolvaikis vis 
prašo užrašyti juos jam. 
Pagalvojo senukas, kad už
rašius savo turteli jam vi
sai gyvenimo nebus, tad nu
tarė kol kas palaukti su do
vanom. Tuomet brolvaikis 
paprašė išsikraustyti. Turi 
senukas prastą, šaltą kan>

Meat-Ball Stew
Reikia paimti: 

l1-. svaro maltos jautienos 
1 j. puodelio žaliu ivžiu 
1 didelis sio&iii <• . ?"t nik, u

pi.iU.'t T
1 Sauktas V, oi Ct sO-i . t in «»uC 
i * -» SuUkS-.’bit'.i «1 .SH ? ;ii.ė u.)

hO metų ir labai ligotas. Tu- užtenka 45 minučių 
ri jis namuką \V. miestely, 
bet jame gyvena vienui vie
nas. Vaikai retai ji aplan

kai suserga, nė gyva
du.-ia pas ji neužsuka. Na- 
muKa? gerai apsenęs, nes 
nėra kam ji taisyti Niek

as i? vaikų prašo, kad 
namus jam užrašytų, žada žiupsnelis pipiru 
tuomet tėvą prižiūrėti. Bet 4 moikc< 
senukas bijo, kad dovano-4 vidutinio dalumo bulve.- 
’us namu.-, ji dar ko 
visai užmir?.

Mokykla veikė, kaip ii- 
‘.Urs. Beilev yra viemnte-jpirma, ir aš ją lankiau kas

dien.
Prisimenu labai gerai, 

krito pinuos snaigės. Pa
šėlusiai norėjosi išbėgti jų 
gaudyti. Istorijos mokyto-

lė parlamento pirmininkė 
visoje Amerikoje. Tiesa,
1933 metais North Dakota 
valstijoj moteris pirminin
kavo parlamentui, bet nie

kur kitur moteris -iai nr-

paverže oifi.i: i n. - • .štmitu5 
Vysti . \au;< J -j iig;, tj'tądi

itd hr

J3S aiškino Senove?

en

liveri ijvm

Man jie buvo taip 
nuobodžiai Įkyrus

tai is u?- yra o. in - it o ’ir as smakrą pasirėmęs ran- 
tiKunas ka sekiau, kaip krenta snai-

e-pr

Anei.Ui U.Ulit Į \l«; 
bą > .Siieilka t“b v 
politikieriai, visokiu? 
Įlįs baigę ir nebaigę 
žmonės.
rintieji 

•rie
Bu - - ?.
keblia?
kampe.

visokiu? titulu? tu-
?r neturintieji y 
balo Iridžiu iaii.ą 
•kladi-'nl?, li.dėi <•!-. 

h gu jo \ ienam i 
netoli “music box,”‘

rf.jf, 12 mažų »»anų - veg-tuv in.
HbP'.tl.S Ii li.illi 
2 lieti IK.-1 h'< 1: lt t-jli'S

<t k 1 i- c.ą sri' i:> i 
Rėjai i’-t.uh<iL .* i>--

K ». « luti 1»«?I>* t l-
aukšti 5njtte>

Po jiereltų Įlietų 

rinkimų motei u -kuiciūs 

Naujosios Anglijo .lsrijųj 

pafiiilnenliii »e

i- 11 n- jmOiiis 
u.e.tiij 15 *‘a .*4

t 1 p..(I.• !< j-
iegi ; i..» ji 

ni». ! v’. A <

ges, didelės, kaip ubago 
i mo n? |<a<njaj Mintys mano skrai

dė toli po pievas, paupiais, 
j prie meškeriotojų. Ir aš

’' 1Ui'' sau pamaniau: “Kaip gera,

Man tai galvojant, pasi
girdo baisus trenksmas, 
langų stiklai sužvangėjo. 
Vieni mokiniai pašoko į 
viršų suoluose, o kiti pasuo
lėse pasislėpė. Mokytojas 
stovėjo išbalęs.

Pasigirdo skambutis ir 
mes visi pasipylėrne gatvėn. 
Palei šventorių, klebono 
dirvoje, stoviniavo jau ke
letas miesto išdykėliu vai- 
kų. Prie jų
mes. šviežiai aps 
dirvoje matėsi drobė

nubėgome ir
m toje

ii- pri

kalba, ir apsirengimu, ma- bareli (nes turto jo nedaug

VIENA LAIMĖJO. KITA BAUKšTOSl

rų-

Pereitame •Kekivic” nr. buvo Įdėtas paveikslas Mrs. 

Garret, kuri rizikavo savo gyvybę, kad pagimdžius gražu 

stntn. Siame paveiksle (dešinėj) matosi, kaip Mrs. Gar

ret apleidžia so savo vyru ir stmum ligoninę. Kairėj kita 

laukianti kūdikio motina, Mrs. W. Schwarr, turi sunkią 

širdie? liizą ir su baime lankia gimdymo.

i skirtelė rt?uaki.
- Per?, lauro iapdi-i

T.upinis druskos tpadaziu)
1 pakelis iui.'.ų nozeii_

i ■

(Jakutis k.^rnų ilo oz... ųuick 
trozen v<h<!ekemcl c:-m)

.-akinėjo? būrelis vaikinu su T • • -p-. , , - . Pirmiausia reikia

mergaitėm. įmesdavo "ni- lyti mėsos kotletus (m.eat

snire -oO, 
Maine— 7, 
7 n Rn <U

l uii. i etiCii ' e
-ila?s..cni.st ti 
l?!al C1 3

V.-r i. nio
»ė yra .< vi.. m

I • 1 Iv • '.'1 iii l V ji

stovauja Kalinei-i 
pada-jaP>iraidą.

ai

i I j'i rv

eli- į dėžę h pasipir-rtavo-^, ' palmkit mal:a jan.'
ngzdanti šokių muzika. - - VVorcester-i..; n..,-.. u,., ryžius, vvoieeati

keli” i dėžę 
gir
Menka tai buvo muzika, bet. ,. . , , , jshirė ?auce. druskos, stogii-

... . ’ f nu ir viską gerai įsmaisvfcitMan'gautų Šokio ritmą, 
krito i akis vienas 
vaikinukas, kurs turėjo pa-.
sirišęs juodą kaklaraišti. Pakepinkit mėsą iš visų
‘Kas gi čia j>er mada?” pa- pusių gilioj skauradoj arba 
ralvo.iau sau. Paklausiau'puode, taukus nupilki^; o 

.ieno nuolatinio kluho lar.- mėsos rutuliukus padėkit 
Rytojo, kas tas vaikinukas.-atskirai.

O, tai Džąnas! Dažnai čia', T/>j pačioj slęauradoj su- 
ižsuka. šiandien savo tė.-įmapykit( tomeiėitt^i sriubą^

juttnas:
d

bliude. Padarykit i? n.ėrcį 
12 inažiu rutuliuku.

sniego išdrabstyta ;
šalia šios dirvos r.a. r • 

gyveno naujas vargom: 
kas, kurio vyresnis brcT . 
Steponas, vaikai pasako; 
esąs jau kiek laiko p 
Rudbarzdi. Šiandien es 
atvykęs pas broli ir čia ■ 
ginęs granatą. Pc to 
kitu draugu, nusivarę? vi

O tuo tarpu mokyto
ja? dškino, kaip Romos 
1 d. i -se valstiečiai plebė- 

, u j ., -akno prieš ponus pat-
,5 d uos juos nugalėję parei-|Ra parapjjona i Kapines.... 
.. k.biv., teisybės, rašytų |sta-| Mes visi pajilpi,iorle ka

pinių link. Pasigirdo toje 
pusėje šūviai ir dar labiau

Kas veikiai prižada, 

to sunku gauti

iKIOKlI .? ?l JĮElMAS

_ . Pridętot
i.vje. Ausyse vis skambėjo Jtas/ bulres ir svogūnus, 
Girgždanti šokių muzika ir jyįalaUMŠtkn^'’' sumažinki 
’.rieš-' įrkis?; čmekėidjo; šokta-\ifpf
tis vaikinukas su juoda 15>«0mk5ų. Pp to ant dar-į 
“nektaiza.” , ... žovių uždekit" mėsos rutu-j

Tai tik trys pavyzdžiai, linkus, api pilk it padažu iijk^ 
neišgalvoti, bet paimti iš paŠutinkit 30 minučių ar i!4 ! 
musų kasdieniško gyveni- giau, kol bulvės ir ’ 
mo. Jų yra daug. Jie yra daržovės pasidarys
nesuskaitomi. Daug tėvų minkštos. Kad ; daužotffsi 
bijo aprašyti vaikams savo nesuliptų, pavartyki! 
turteli, daug motinų savo!sargiai.
vaikus pamato tik tada, kai) Kol mėsa su daržovėm 
jiems prireikia pinigų ar ki-į šutinąs, išvirkit žimius ir 
♦os pagalbos. Bet kodėl komus sūriam vandeny, 
taip yra? Ar juos blogai kaip nurodyta ant pakelių, 
isauklėjam, ar jie apsigims- Nusunkit, pagal skonį pri-

B m n
■ i ' - , ' . -ig

žinomas televizijos ir filmų 

aktorius Robert Montgome- 

ry buvo sunkokai sužeistas 
automobilio nelaimėje. Jis 

nutrauktas Poughkeepsie. N. 
Y., lijrooinėj.

,,, 4 tv.i-ų n pergalės Įvykdymui 
išrinko konsulus.

Ką toliau mokytojas aiš
kino, nors ir girdėjau žo- 

!1U” džius—tik garsų rinkinĮ:
mano mintys buvo užimtos 

~ anų karų rezultatais. Kilo 
mintis, kad dirbančiųjų iš 
;ikro yra tiek daug, jie turi 
lidžiausią jėgą, o kodėl pa
rduoda išnaudojami? Juk 
jie kiekvieną momentą gali 
nušluoti išnaudotojus! Ir 
aš paklausiau mokytojo:

—Kooėl dabar žmonės, 
panašiai nepasielgia, kaip 
Tnie; plebėjai?
* 'ri-Kacf nėm organizuoti', 
—atsakė mokytojas.

kas buvo anuos su
organizavęs?

A-Rjeikadas.
dar didesnis yra 

Ai^aĮąsf yfcaro žmones ii’ 
ierdgia. Gal jie yra kvai 

ifai.u/bi-/,'
A ^Gairbuti . . . bet eiki
me’prie temos.

Ir vėl aš likausi vienas su

pasiskubinome i Beržų T ri! 
ną.

Nešventintų kapinių da
ly, atkalnėje, netoli vie ke
lio, pamatėme iškastą duo
bę ir prie jos, ant sušalu
sios žemės, raitantis, lyg 
koki kirminą, žmogų. Pri
ėjome arčiau. Veidas bu
vo visas kruvinas ir per 
vieną aki išeita kulkos, rau
kos ir kojos buvo keliose 
vietose peršautos, abi koias 
’aikė po savimi parietės. 
Mums priėjus, ėmė maldau
ti:

—Anoje pusėje kelio ra- 
me gyvena mano giminaitė 
Brazdeikienė, kurios v-ias 
yra Amerikoje. Aš esu irri 
Brazdeikis. Pakvieskite pas 
mane, dėl Dievo meilės, tą 
moteriškę. . . .

Mes visi 
kalnėn per 
mėjome Į

nubėgome pa
kelia ir sv^ar-

Brazdeiki°nės
savo mintimis. Mokytojas kiemą. Moteriškė išklausė
aiškino toliau ir mano au 
sys pagavo jo žodžius:

—Annėjus Seneka, gyvę- 
nęs 4—68 po Kristui, skel
bė jau tada: “Homo res 
saera homini” (žmogus 
žmogui šventas yra)!

musų pasakosimo ir nuėjo, 
o su mumis sykiu ir jos sū
nūs.

Pamatęs mus ir moteriš
kę, o gal tik išgirdęs atėjus, 
ėmė maldauti:

(Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
Žemė* Drebėjimas

Pereitą savaitę Kostari- 
koje, Centralinės Amerikos 
respublikoje antrą kartą 
jautėsi stiprus žemės drebė
jimas. Miestas I.imon su 
11,000 gyventojų, ypatingai 
skaudžiai nukentėjo, ten 
sugriauta nemažai namu, 
nors žmonių .aukų nebuvę. 
Prieš 9 dienas Įvyko pii-mas 
drebėjimas.

Tito ir Bažnyčia

Jugoslavijos diktatorius 
Tito priėmė septynius auk 
tus katalikų bažnyčios dva
siškius ir su jais tarėsi dvi 
valandas. Spėjama, kad 
pasitarimai ėjo dėl atnau
jinimo diplomatinių santy
kių su Vatikanu ir dėl su-

Austrija .......................... 1.-105
Belgija ........................... 1,297
Danija ................................. 1.175
Jugoslavija ................... 938
Vengrija .....................
Suomija ........................
Portugalija .................
sietuva ....................
Graikija ........................
Rumunija ...................
Ispanija .......................
Latvija ........:.............
Turkija .......................
Japonija ........................
Estija ...........................
Kinija ...........................

PARDAVIMUI
Valgomųjų daiktų krautuvė su vi

sais įrengimais ir geriausioj Soutli 
Bostono biznio vietoj parsiduoda ne- 
Oi angiai. Kreiptis į:

SILVER CAFE,
224 Broadvvay, So. Boston, Mas".

ku* apie Kristų, mano Viešpati, 
tai sudaužyčiau jų Kuruojan
čius žandus, kaip pasiutusio 
šuns.” Mat. Origrnas kai ku
riuos dalykus apie Kristų aiš
kino kitaip, negu Sv. Jeronimas. 
Toliau. Kolumbas, rašydamas 
raportą apie Amerikos atradi
mą. parašė: “Vardan švenčiau
sios Trejybes iš čionai mes ga
lėsime gabenti tiek vergų, kiek 
tik jų galėsime parduoti.” Kaip 
Išrodo šitokie pareiškimai, pa
lyginus su Maupassant’o pasi
šaipymais? O kai dėl darbų, 
tai anglų rašytojas Leeky yra 
parašęs: “Pilypas II ir Izabela.

sąžinės 
kraujo

ir ašarų, negu Neronas ir Do- 
micionas, elgdamiesi pagal sa
vo užgaidas.”

LAISVAMANIS. 
Chicago, 111.

Pietų Afrikos Negrai

Pietų Afrikos negrai įl
indai nutarė tęsti “priešini
mąsi neteisingiems Įstaty 
matus,” bet priešinimasis 
ir toliau bus pasyvus, lau
žant segregacijos Įstatymą, 
bet nesigriebiant smurto.
Dėl priešinimosi akcijos 
daug tūkstančių negrų ir i n-Į elgdamiesi pagal savo 
du jau padėti i kalėjimą ar balsą, praliejo daugiau 
nubausti piniginėmis bau
domis.

Pagalba Jordanijai

Jordanijoj atidalytas pir
mas laukų drėkinimo punk
tas, dėka kuriam 1,700 ak
ių dykumos padalyta der
lingais laukais. Drėkinimo 
punktas buvo pastatytas 
Amerikos pinigais pagal

normavimo valstybės ir] “ketvirto punkto” pagal- 
bažnyčios santykių Jugo- bos programą. Drėkinimo 
slavijoj.

Riaušės Lenkijoj

Krokuvos mieste, Lenki 
joj, keli tūkstančiai katali
kų susirinko prie areštuoto 
jo arkivyskupo palociaus 
protestuoti prieš ark. Ba- 
ziako areštą. Policija šū
viais i minią protestuojan 
čius žmones išvaikė. Poli
cijos šūviai užmušė ir su
žeidė daug žmonių, nors 
tikras skaičius nėra žino
mas.

sistemos atidaryme dalyva
vo ir Amerikos ambasado
rius J. Green.

Kanados Atomai

Kanados atominės ener
gijos dirbtuvės, Chalk Riv
er mieste, pereitą savaitę 
pakvietė spaudos atstovus 
ir jiems rodė. kokie Įtaisy
mai padaryti dirbtuvėse, ką 
jos gamina ir, bendrai, kaip 
eina atominės energijos ga 
myka. Atominės dirbtuvė: 
Kanadoj yra valdžios ran
kose.

Maikio ir Tėvo Kraitis

Musų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas, prisiuntė 
Maiklui su Tėvu dovanų.

K. Stankevičius iš Cuddy, 
Pa., prisiuntė $2.50.

K. Merkevičius iš Montreal. 
Canada. prisiuntė $2.

Po $1.50 prisiuntė: Walter 
žlioba. Ne\v York, N. Y.; A. 
Matulis, Torrington, Conn.; 
Mrs. A. Leatukas. Springfield. 
III.; Mrs. C. Ablan, Batavia. 
Ilk; J. Palozie, So. VVindsor, 
Conn.; G. Palukaitis Montreal, 
Canada; K- Dauginis, Amster- 
darn, N. Y.; Mrs. C. Schtvager. 
Chicago, Ilk; P. Tamašauskas, 
Detroit, Mich.; B. Steponis, De
troit, Mich,; J. Purenąs, Rich- 
mond Hill, N. Y.; J. Kasper, 
Richmond Hill, N. Y., ir Mrs. 
V. Puzėnas, Hartford. Conn.

NEžIURHTr- .,..,. .... .-.jDIRBA SPEIGO

ir
Plytininkai deda plytas Į namo sienas nežiūrint didelio 
speigo. Jie skubina pastatyti namų vaikų paralyžiaus 
ligos ištiktai šeimai. Mrs. Mary Kitsmiller skiriasi nuo 
savo vyro. jos sūnūs James serga paralyžių, o jos uošvė 
ją išvarė iš namų . . .

l)AR APIE VALPARAISIEČIUS

365
566
1:18

384
JUS
289
25o
255
225
185
115
105

Kambariai Philadelphijoj
Kambariai su visais patogumais, 

elektra, gazas ir vanduo. Prie pat 
anuens. apunk fabri&ai. Adresas:

Varias Joni a, (3)
22 Christian St., Philadelphia 47, Pa.

DYKAI Df -
Išbandymas, kurie Iteįiua. 
ka’.smu RE„.»! .fiš L.-

Visos kitos šalys gauna 'tus, ranku, k t
mažiausią kvotą po 100 as- nuovargj, dieglius k..

hta įvertini savo sveikata irUlelių ptl metus. Jjrini. tai tuojaus parašy save
I pavardę ir antrašą iri;

Prie to reikia pridėti, dėl naujai p ?
, , . , • - . Galingos Mosties.

Kad kai Kurių salių kvota mokesčio, 
is anksto

Pavyzdžiui, Lie- žĮnk mums likusią ir jum a 
, . t niekas nekainuos. Mes žino .1

tUVOS kvota seniau buvo tūkstančiams pagelbėjo, pagc b s 
Į-386 asmenys per metus, da- tamstai‘ Užtlkrina-n 
bar ji sumažinta dviem

Po p. Zigmo Jankausko (šis pastarasis Kenosha.

yra 
ateičiai.

pa art j s
tolimai jeifru nesijaustu.n otų., 

i.i.n.u nnmuu kęsais, ir negeloėtų ju.n

Yra senas ir teisingas 
jj^.'kas tepa. tas ir važiuoja.

1 nor* važiuoti, tai ir tepk iailKVaUta 194h- su Deksnio Galinga Mo.tin.
DEKENS PROOai 

P. O. Box 65 . 
Ne»ark 1. N. J.

prie < c,
Ta 1 j" v

Maištas Bolivijoj

Sausio 7 d. Bolivijoj bu
vo kilęs ginkluotas sukili
mas prieš prezidento Vic- 
ior Paz Estensgoro diktatū
rą. Maištas buvo nuslopin
tas. Maištą ruošė buvę 
prezidento sąjungininkai iš 
dešinės. La Paz miesto ma
joras ir eilė aukštų miesto 
pareigūnų išmesti iš vietų 
dėl dabvavimo maište.

Kinijos Žvejai

Iš bolševikiškos Kinijos i 
Hong Kongą pabėgo 3,000 
žvejų su 400 Įaįvukų. Po to
kio masinio žvejų bėgimo 
kinų bolševikai nutarė su 
stiprinti “idėjini auklėji
mą” kinų žvejų tarpe. “Idė
jinis auklėjimas” pas kinų 
bolševikus vadinamas “sme
genų mazgojimu.”

KAS MUMS RAŠOMA
dėl pirmosios komunijos

Chicagos “Draugas” ir “Nau-’ “Naujienų” bendradarbis 
jienos” susikirto dėl prancūzu Prancūzų rašytoją gynė pasi
rašytojo Guy de Maupassant’o. remdamas didžiųjų enciklopedi- 
Proga davė rašytojo išleistas 49 ištraukomis.
lietuviu kalboje novelių rinki-! Man visiškai nerupi ginti
nvs “Karoliai.” Išleido' leidyk-'*13“^8^- Man ir
la Terra P° išsireiškimus. tariamai už-

igaunačius katalikiškus jaus- 
Puolimą pradėjo kun. Pruns-'mus. palyginti su išsireiškimais 

kis pareikšdamas, kad Maupas- ir darbais garsiausiųjų kataii- 
scant’as esąs pasakojimo meis- kiškų vadų. šv. Jeronimas se
teris. bet jį pražudęs “hedonis- vo broliui Kristuje Origenui, 
tinis” (malonumų ieškantis) mokyčiausiam tų laikų krikš- 
gyvenimas. Girdi, Maupassan-čionių vadui, yra pasakęs: “Jei 
t’as turėjęs akiplėšiškumo ra- aš išgirsčiau iš tavo tėvo, ar 
syti tokias noveles, kad “uždą- motinos, ar brolio tokius daly- 

MXON’AS MOKOSI NAUJO DARBO

Yra Ko Piktintis? n

Naujasis vice-prezidentas Richard Nix<m kalbasi au se
nuoju vice-prezidentu Alben BarkUy apie jo naujas par 
eigas. Vice-prezidentas pirmininkauja senatui.

Po $1 prisiuntė: Rov Zolner, 
Faterson. N. J.; J. Bush, Chica 
go, III.; Mrs. E. Dokus, Chica
go, Ilk; Mrs. A. Endzelis, 
Georgetotvn, III.; Mrs. M. Ba 
rauslcas, Detroit. Mich.; P. Sta 
kūnas. Manitoba, Canada; C. 
Markūnas. Rockford, Ilk; Mrs. 
U. Suginta, Detroit. Mich.; J. 
Dermeitis, Caro, Mich.; Mrs. 
Mary Banis, Sioux City, Ia 
W. Gudonls, Waterbury, Mich.; 
A. Radzevičius, Amsterdam, N. 
Y., ir J. žibąs. Sioux City. Ia.

Po 50 centų prisiuntė: P. J. 
Butvidas. Nutlev, N. J.; Mrs. 
Duduch. Dorchester, Mass.; A. 
Kalinauskas, Wilkes - Barre. 
Pa.; A. Rezgys, Chicago, Ilk; 
J. žičkus. Chicago, Ilk; I. Tru 
chin. San Diego. Calif.; P. Mi
liauskas, VVorcester, Mass.; M. 
Vuraitis, Weston. Ontario; A. 
Pranevičius, Montreal, Canada; 
L. Macijauskas, Tamaoua, Pa.; 
W. Zavis. Easthampton, Mass.; 
D. Welička. Rumford, Maine; 
Mrs. M. Remench, Brooklyn, N. 
Y.; Frank Gilius, Pittsburgh. 
Pa.; Z. Luksys, Providence, R. 
I.; J. Adomaitis. Oakville. 
Conn.; Mrs. A. Josuwait, 
Brooklyn, N. Y.; D. Dailida, 
Paterson, N. J.; John Staugus, 
Baltimore, Md.; J. Motiejaitis, 
Philadelphia, Pa.; Mrs. M. 
Pranckevich, Johnston City. 
Tik; J. VValls, Chicago, Ilk; P 
Stasevičius, Kenosha. Wis. 
Jchn Lauraitis. Bentleyville 
Pa.; A. Kėkštas, Great Neck, 
N. Y.; A. Olekna, Jacksonville, 
Fla.; A. Kanapaska. White 
Plains, N. Y.; K. Yuskienė, 
Dearborn, Mich.; A. Morke 
vich. Kearay. N. J.; A. Kava- 
lauskas. Cicero, Ilk; Petruko 
nis, Lawrence, Mass., ir A. Rin
kus, Detroit, Mich.

J. Žukas iš Bridgeport, 
Conn., prisiuntė 25 centus.

Visiems, parimusiems laik- 
laštj savo aukomis, nuoširdžiai 
dėkojame.

laikraščio Administracija.

PALIKO DAUG PINIGŲ
Vincas Rujotas, gimęs 1883 me

tais Liubavo valsčiuje, Mariampolės 
anskritv, mirė Škotijoj ir paliko ne
maža turto (virš 5,000 svarų), ku 
ris. niekam neatsišaukus liks Britu 
valdžiai. Velionies sesuo, kaip ro
dos. gyvena ar gyveno Xew Yorke 
Reikėtų, kad kas nors ją apie tai 
painformuotų. Maso adresas:

A. Šimanskis,
236 Mcdoahead Rd., 
Oaigncuk Wlshaw, 

Lanarkshire, Scotland 9, B.

platesnio pasisakymo dėl Wis.) ir laikraštininkas 
Valparaiso mokslainės ir ją,Andrulis, 
lankiusių lietuvių gal ne 
daug kas tektų pridėti. Dėl 
studentų Įkurto knygyno 
galėčiau tiek pridurti:

Knygynas buvo nemažas 
j- Įvairus. Vargu visos kny
gos buvo studentų Literatū
ros Draugijos narių nupirk
tos, buvo ir suaukotų. Kai 
Valparaiso Universitete su
mažėjo lietuvių studentų 
skaičius, tai paskutinie
siems studentams buvo le
pesnio, ką su knygynu da
ryti. Paskiausiai lankiusie 
ji tą universitetą, regis, ir 
per spaudą buvo atsišaukę 

buvusius valparaisiečius

V.

Gaila, kad valparaisie- 
čiai i>o mokyklos baigimo 
ir išsiskirstymo nepalaikė, 
tarpusavyje ryšių ir nesusi
jungė i kokią nors kad ir 
palaidą organiza

menim n 
Į1950 metais atvykusiais iš- 

. lėtintais žmonėmis, kurie 
Įskaityti Į kvotas ateičiai. 
Iki 1954 metų ketvirtadalis 
Lietuvos kvotos yra skaito
mas išvietintųių skaičiun, o 
nuo 1955 metu pusė kvotos 
eis atvažiavusiųjų išvietin- 
tųjų lietuvių sąskaiton, to-j 
dėl Į Ameriką galės atva 
žiuoti
tiktai

PAIEŠKO U
Ieškau Vinco Kalvelio ki'csio iš 

žilių kaimo. Papilės valsčiaus, Siau- 
lių aps’ rities. Prašau atsiliep-i 
šiuo adresu: ,

Osvald Gutovski,
Box 474, Aylmer, Ont., Car.ada

(pirmo
c.

v ar -mi s Lietuvos per metus- Ieškau Dabmiatės 
r • , neatsimenu). Kilusi

192 asmenys. Lietu- (<aįmo, Kalvarijos parapijos. Girdę- 
iją. Jei;vos kvota via apsunkinta >’» > r.o-^c- --

• • i -i • i.. . ‘ I’*0 Jos ’ sesutes:
tokie ryšiai butų palaikomi.!'tj 2'ifio įnetu. veik 140 me- Marė. Ji rati ar kas j» zi-.ote

j
pasisakyti dėl knygyno liki 
mo. Neteko patirti, ar bu
vusieji dudentai darė kokių 
pasiūlymų dėl knygyno liki
mo.

Teko tais laikais drau
gauti su bene vienu iš pas
kutiniųjų valparaisiečių, M. 
chiurliu. Jis man sakė, 
kad Valparaiso Universite
to lietuvių knygyno knygos 
buvusios pasiųstos lietu
viams i Argentiną, kur po 
pirmojo pasaulinio karo bu
vo atsiradę daugiau lietu
vių ateivių ir kur buvo nu
matoma, kad lietuviška at- 
eivija augs, nes čia po pir 
mojo karo ateiviams durys 
ouvo stipriai privertos ir 
mažai kas čia begalėjo at
vykti. Nesu tikras, ar visos 
knygos buvo pasiųstos ir 
kas jas Argentinoje priėmė.

Žodis apie pačią mokyk
lą. Valparaiso Universite
tas 1925 ir 1926 metais bu
vo parduotas kokiai tai ti
kybinei organizacijai. Prie 
pardavimo privedė pinigų 
stoka. Mokslainės pastatai 
po pirmojo karo atrodė nu
šiurę ir reikalingi taisymo, 
vienas, senasis pastatas gai
sre buvo supleškėjęs. Tuoj 
po pirmojo karo mokykla 
dar gyvai veikė, bet joje 
daugiausiai mokėsi pirmojo 
karo veteranai, kurie pa
skubomis lavinosi ir stengė
si įsigyti praktiškų žinių 
dirbti Įvairiuose veršiuose. 
Kai veteranų banga atsiu
vo, universitetas turėjo ieš
koti pirkėjų ir pakeitė savo 
veidą.

Piie p. Zigmo Jankaus
ko paminėtų valparaisiečių 
norėčiau pridėti keletą var
dų:

Di*. G. Bložis, dentistas, 
Toledo, Ohio;

Jonas Guzas, chemikas, 
New Yorke;

Vaistininkai: Bliza, Au- 
seriauskas, Kazlauskas, 
Spuda, čiurlis ir šeštokas

valparaisie- tųtai turėtume il
čių istoriją ir netektų tei
rautis per spaudą, kas ir ka
da toje Indianos mokyklo
je mokėsi. Atrodo, kad ir 
mes, kurie toje mokykloje 
mokėmės, kaip tie pirmojo 
karo veteranai, skubėjome 
greičiau gauti praktišku 
žinių ir paskui jau griebtis 
verslo ir gyventi.

Chicago, III.
—J. J. P.

rr* •, , i • lonėKite
iik Jugoslavi-su;

M
pranešti man .muo

Vitalis Uleckis, 
2042 Hollins S:., Bn’.tžniore,

aere:
(ž)

Md.jos kvota yra daugiau ao- 
sunkinta, kaip Lietuvos. Ju
goslavija savo kvotą turiį Paieškau pusbrolio ' ioco r.isiuvn- 

• i'.,>ret? iki Q114 me-to ir Pussesen» Ei«bieto: ir o- ?■ ‘ į Pabijonaityčių. Oyvcn- Cfi.cat- -
tu! Latviia iki 2074 me- Kilę iŠ Oštakių kaimo, Varnių para- 

~ " Ipiųos, Telšių apskr. Tu; iu labaitlj 1)' tt. Lvarl'U reikalą. Prašan jųo-į. pačius
■ ar juos žinančius atsiliepti šiuo ad
resu : ( 4 /

Vladas Eismortas.
131 Pelham Rd., Sa’em Depot, X. li.

Kitą savaitę duosim in
formacijų, kaip pagal nau
ia Įstatymą raunama Ame- 
rikos pilietybė.

i
PELĖDA
Pelėdos

Kokios Dabar Yra 
Ateiviu Kvotos

IsiuyJ.įte Pelėdos 1953 melų Ka- 
lendrrių. 128 pusi., kaina 31.20. Tu
rine pamatysite vi.-ų galerija jums 
oaiistar.iu. vedėjų šaržų, linksmų Ieškau 
ir i'i-nnių karikatūrų, daue iuokų. atsiliepti,

■ nrašcių. Paveiksluotas pranešti man 
raudonas Stalino kampelis. Kalen- Įiinsrss.

Paieškau .Juozo Endziulio, kilusio 
iš Paluobių kaimo, Šakių apskrities, 
Griškabūdžio valsčiaus. Prašau pa
rašyti man laišką šiuo adresu:

Petras Baeevičia.
2137 W. 24th St.. Chicaęro S. iii.

Franko Rudės, 
ar ji žinantieji 

jo auresa.

JI ėtioiie a,

malonėkit 
Busiu dė-

(2)
deriuie iš narsdinta visos trys kny- 

Karalienės Mic’-a'd:** pranašys
čių sa Pe’čdos komentarais ir nau-

I ji<sis sapnininkas. Kalendorių pa------------------ —
(ruošiant b-ndradarbiavo žymus ra
šytojai. jumoristai. Šaržus ir ka- Paieškau Adomo Blaževičiaus ir 
:k:.turas piešė dailinin’-ai: l’enet la. šeimos narių, kurie seniau gyveno 
rvr,- t įsota. Romas Viesulas, VIa- apje Benbush, W. Va., anglies ka-

John Girdenis. 
R. D. 1.

Richfield Springs, X.Naujasis Imigracijos iri 
Pilietybės Aktas (vadina 
mas McCairan-Walter bi
lius), kuris Įsigalėjo 1952'į.
metu gruodžio 24 <1., paliko'das Vreilds. iZy kias?" I r" pa ieškau Mykolo Žaldako.
. * ’trniG ot • J2*1 ,ai^as «žsisakyti ar atnaujinti kuriuo sykiu gyvenome Rygoje,
13 pHCl<į K\OtU SI^IvTlR Hl- peh<dos prenumeratą. Žurnalas iŠ- j] Juozo Vaičiaus, tain pat Rvgos 
civiHniS, kokici ir seniuu bu- €ira kas mėnesį 28 puslapių; pie- draugo. Jie patys, ar kas juos žino

vo pagal 1924 metų įstaty-
itams luinuoju $4.00, p"«ei
*2.50 U'/si mokėjusiems $4.0n Pelė
dos Kalendorius duodamas dovanai, 
i ;tilrvsuo!'ite: PELftDA,
3133 So. Halsted St„ Chicatto 8. I!l.

Y.

metu malonės atsiliepti šiuo adresu:
M. L. Baichanas. 

103«4 Aurora Street. 
Detroit 4. Mich.

GYVOJO JĖZAUS KRISTAUS 
BAŽNYČIA

515 Leonard St.. Brooklyn. N.Y.
Maldos būna kas sekmadieni 3 vai. 

pp. Iez. 59. Pono Dievo ranka nė- 
,ra peitnmpa, kad neeralėtų pajrel-

kra-,bėti: ir įo ausys nėra apkurtusios, 
kad neišgirstų. ler. 21-8. Taio ta
rta Pora- Dievas: štai aš jumis po 
akiu tiedu kelią išlikimo ir kelia 
prapuo’imo. Ev. Jono 3-5. Atsaky- 

•0“ ai i i damas Jėzus tarė: Ištiesu. ištiesų sa- 
ŽO.814 ji-jiu tau: ;ei kas ne”žeims iš van- 
17.756 dens ir iš dvasios, negalės įeiti į Ks- 

alv-t<» Dievo. Ev. Jono 3-7. Xe-

mą.
Pagal naująjį įstatymą 

kvotos kiek kitaip išskai
čiuotos ir trupučiuką pa
keistos, bet labai nedaug.
Iš viso numatoma per me
tus Įsileisti 154,657 žmones 
(buvo 154.277). Paga!
štus kvotos taip nustatytos:
Didžioji Britanija .........65.361 i
Vokietija ..........
Airija .................
Lenkija ............
Italija .................
Švedija ........................... -s.zv-) įįani : isilankyti.
Olandija ......................... 3.136 .I Pamokslininkas
Prancūzija .....................  3,069
Čechoslovakija 
Sovietų Rusija 
Norvegija
Šveicarija ..................... 1.698

6.488 dyvvkis kati aš tau sakau, joe turi-
5 <>4.o te is nau'o užgimti.

_ 1 Lietuvi'kos giesmės 
čiam

............. 3,069'
.............. 2,859 j
........ 2.697
................ 2.364 J

Visus kvie- 
,ėjimas nem'->!ra- 

D. Diskev’č'.us.

(3)

DŽIOVINTOS UO OS
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų. kurie turi užsise- 
nėjusių šalčiu galvo
je. erzinančių skaudė- 
iimų kvėnavimo kana
luose. kain tai nosyie 
ar gert Įėję. Palmiš
kos Uog^s yra išdžio
vintos taip. kaip džio
vintos slyvos, ir jas

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos 
vra labai maistingos ir 
tas Uogas valgvti dėl
nagerinimo. S2.C0 .-v?-; 
norite p°r C.O.D.. t

ALEXANDE^’S CO.
414 W. Bro->d'»av 

S<>utb Boston 27. Mass

Uogos 
yra gerai 
viso kimo 

: s. O jeigu 
52 25 svaras.

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartejot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusią su Reumatizmu 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis?. Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiusti 
juras siutini 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jųj ne
busite raupas skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą .ir ad
resą greitai į:
Resse Products Co, Dept.
27*8 Farwell Ave„ Chiearo 45, IR.

1!I iI

SL S1VIEMHMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

T ithnanian Mlšnnee of \meri<5«

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fratemalė Organizacija

įkurta 1886 Metai*

TURTAS VIRŠIJA $2,1211,359.09
Kuopos ^vairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestue 

Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5,000.00 
Nariais priimami abieju IvČų lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metu
‘Tėvvne” nemokama’

Iš
Nariai gauna savaitraštį 

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 York 1, N. Y

!!

į



Puslapis Aštuntas KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 14, Sausio 14, 1953
REPIBLIKONŲ VALDOMAS KONGRESAS SEIMELIS IŠKLAUSĖ 

DVEJŲ DEKLARACIJŲ
BUVĘS BOSTONIETIS LIETUVOS AIDŲ RADIO

ILLINOIS ČEMPIONAS

BALF’o SEIMAS BAIGĖSI iš New Yorko, iš Waterbu
PAKILUSIU UPU ir kitu

- ? < * ' 1 » .4»t •'

i*? '.***£G

rio, iš Proviclence’o 
miestų.

Seimą atidarė 9 sausio 10 Bankete pirmininkavo 
vai. rvto M. Michelsoniene. adv. J. J. Grigalus.
Seimui vesti buvo išrinktas Viskas pasiba 
prezidiumas, i kuri Įėjo pir- žiausioj nuotaikoj

gra-

mininkas adv. Kalinauskas, 
o jo padėjėjais pp. Rašti
kienė, Količienė ir kun. Juš
ka. Į sekretorius buvo iš
rinkta pp. Valaitienė, A. 
Januškevičienė ir Zaranka.

Ponia Nora Gugis sugie
dojo abudu himnu, poniai 
Januškevičienei akompa
nuojant.

Seimą sveikino BALF’o 
pirmininkas kun. Končius, 
majoro atstovas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos sekreto
rius Dr. P. Grigaitis, Lietu
vos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir kiti.

Delegatų buvo apie 75. 
Aukų seimas gavo apie 5,- 
000 dolerių.

Kun. Končius padarė la
bai platų pranešimą apie 
BALF’o veiklą Amerikoje 
ir Europoje. Tarp kita ko 
palietė Bendruomenę, ku
riai buvo pavesta prižiūrėti 
BALF’o teikiamos pašalpos 
dalinimą. Bendruomenė no
rėjusi, kad tokią pašalpą 
gaunantieji butų jos nariais 
ir mokėtų nustatytas duok
les. Kun. Končius sakosi 
pasipriešinęs tokiams Ben
druomenės reikalavimui, 
nes BALF’o čarteris to ne
leidžia. Šito nesusiprati
mo pasėkoj Bendruomenės 
pirmininkas p. Zunde, ku
ris buvo BALF’o Įgaliotas 
prižiūrėti pašalpos tiekimą, 
iš tų pareigų rezignavo.

Svečias.

PLATUS A. L. T. 
VEIKĖJŲ PASITARIMAS

Šitas kun. Končiaus pra
nešimas iššaukė seime ilgo
kas diskusijas, kurioms už
baigti buvo pasiūlytos net 
trys rezoliucijos, kurios ga
lų gale buvo sujungtos i 
vieną.

BALF’o direktoriatas pa
siliko daugumoje tas pats, 
pasikeitus tik keturiems di
rektoriams.

Seimo laiku pasitaikė la
bai biaurus oras Bostone. 
Kai kurie delegatai, norėju
sieji atvažiuoti automobi
liais, visai negalėjo atvykti. 
Ir atvykusiems buvo labai 
sunku išeiti iš viešbučio. 
Todėl sekanti seimą nutar
ta laikyti vasaros metu.

Seimui pasibaigus, šešta
dienio vakare buvo banke
tas, kuriame dalyvavo apie 
] 50 asmenų. Susirinkusius 
svečius sveikino Bostono 
miesto vardu majoras J. B. 
Ilynes, kalbėjo kun. Kon
čius. vyskupas Brizgys ir 
Bostono arkivyskupas Cush- 
ing. Rimčiausia kalba bu
vo vysk. Blizgio. Majoras 
Mynes paskyrė BALF’ui au
ką $200.

Banektui padainavo Dr. 
/ ntanelis, Kauno operos 
f olistas S. Liepa ir Bostono 
I ietuviu Vyru Choras, ir.u- 
; ikui Gaideliui vadovau
jant.

Pereitą sekmadieni L. I*. 
Draugijos svetainėje Įvyko 
platus Amerikos Lietuvių 
Tarybos vadų pasitarimas 
su Bostono ir kitų aplinki
nių miestų ALT veikėjais. 
Dalyvavo apie 60 asmenų. 
Vyravo bostoniečiai, bet 
buvo dalyvių ir iš kitų 
miestų, Cambridge, Haver- 
hill. Brocktono, AVorceste- 
rio ir k.

Platų pranešimą padarė 
ALT sekretorius Dr. P. Gri
gaitis. Jis aiškino, kaip 
ALT centras planuoja plės
ti Lietuvos vadavimo veik
ią ir nurodė konkrečių pla
nų. kuriuos siūlė aptarti. 
ALT pirmininkas L. Šimu
tis trumpai papildė sekreto
riaus pranešima

Išklausius centro atstovų, 
pasisakė inž. Galinis, P. 
Lembertas. J. Tumavičienė, 
J. Andrius, J. Kasmauskas, 
J. Arlauskas. B. Kalvaitis, 
P. Viščinas, J. Andre\vs, A. 
Chaplikas, J. Valaitienė, J. 
Jankauskas ir k. Diskusi
jas užbaigė L. Šimutis ir P. 
Grigaitis paaiškindami visą 
eilę iškeltųjų klausimų. Pa
sitarimo dalyviai, bendrai 
imant, pritarė ALT centro 
sekretoriaus išdėstytam pla 
nui ir žadėjo ji remti. Pa
sitarimui pirmininkavo ALT 
Bostono skyriaus pirminin 
kas S. Michelsonas.

Talentų Popietis

y

M -'-i

Republikonų vedamas kongresas pradėjo posėdžiauti. Vir
šuje matosi, kaip atstovų rūmų nariai iškėlę rankas pri
ima priesaiką, o apačioje parodyta, kaip buvęs atstovų 
rūmų pirmininkas (speaker) Sam Rayburn (dešinėj) per
duoda naujam pirmininkui Joseph W. Martin pirmininko 
plaktuką.

NORWOODE MIRĖ j FRANK RAMANAUSKAS 
FRANK JANKAUSKAS; MINĖJO GIMTADIENJ

Jei tamsta turit talentą, 
panaudokit ji. Yra proga 
laimėti pinigišką dovaną 
už savo talentą.
Radio Korp. savo 
sukaktuvių proga 
lamstą dalyvauti 
popietyje, sekmadieni, vasa
rio 1 d.. Lietuvių Piliečių 
Auditorijoj. 368 W. Broad
vvay, So. Bostone, 3 vai. po 
oietų. Užsiregistruokit D A- 
BAR prisiųsdami savo var
dą, adresą ir pranešdami 
voki talentą tamsta turit. 
Rašykit Steponui Minkui, 
502 E. Broadvvay, So. Bos
ton 27, Mass.

Sausio 6 d. N’orvvoode 
mirė “Keleivio” skaitytojas 
Frank Jankauskas, sulau
kęs 67 metų amžiaus 
lionis paėjo iš Kupiškio,!
Amerikon atvyko gerokai 
prieš pirmąjį ^pasaulini ka
rą. Velionis buvo nevedęs 
ir gyveno pas Mis. Vasi
liauskienę.

Vienos savaitės bėgyje 
N’orvvoode mirė trys lietu
viai. "Keleivyje” jau bu
vo rašyta apie mirti Petro 
Čapliko, kuri Naujų Metų 
anksti rylą užmušė automo
bilius. Petras Čaplikas bu
vo kilęs iš Merkinės.

Sausio 4 d. mirė trečia 
lietuvis. Charle.-

Antradieni, sausio 6 d. 
musų prietelius Frank Ra
manauskas (Raman), Nor- 

Ve-Jvvood’e, Mass.. minėjo savo 
gimtadieni ir 65 metų am
žiaus sukaktuves. Tą die
ną drg. Pranas buvo užsu
kęs i musų ofisą ir bendrai 
tą Įvykį atžymėjome.

3RINK PLĖŠIKAI
BUS APKALTINTI

Šią savaitę Bostono fede
ralinė grandžiurė nutars 
apkaltinti 12 neįvardintų 
įsmenų dėl Brink Įstaigos 

! apiplėšimo. Apkaltinimas

Lietuvių 
19 metų 

kviečia 
talentu

turi būti padalytas iki sau- 
Viesulas, šio 17 d., kada sueina trys 

‘Samovar” užeigos savinin- metai nuo to garsiojo plėši
kas. vos sulaukęs 47 metų mo. Jei per tris metus kal- 
amžiaus. Velionis buvo čia'tinimas neiškeliamas, tai
ųmęs ir augęs.

Svetimšaliai Registruojasi

Musų valstijoj gyvena 
apie 300.000 svetimšalių 
(nepiliečių ). Dabar visi jie 
registruojasj pašto istaigo- 
e. užpildo blankas, kuriose 
ra tokie klausimai: Sve- 
imšalio registracijos nume
ris, vardas-pavardė, kokiu 
vardu užsiregistravęs, ku
rios šalie* pilietis, kur ir 
ada gimęs, kada ir per ko

ri uosta atvykęs i Amerika
i <

Gavo Legionierių Dovanas

Svečiu buvo iš Chicagos, šimto.

Pereitą sekmadieni S. Da
riaus postas turėjo savo me
tinę vakarienę, po kurios 
buvo prisegti Legiono me
iliai trims posto rėmė
jams: V. Balukoniui ir F. 
Razvadauskui. Buvo skiria
mas medalis ir Jack Shar- 
key’iui, bet jam neatvykus 
medalis bus vėliau Įteiktas. 
Pirmininkavo p. A. Chapli- 

ikas. Publikos buvo virš

VINCO BALUKONIO IR SUNŲ

SOUTH BOSTON CAFE
Yra šilta ir maloni vieta 
užeiti vyrams ir moterims

Jų Įstaigoj "eri valgiai ir gėrimai 
Draugiškas patarnavimas

federalinė policija nebegali 
tęsti tyrinėjime.

Pagal policijos parody
mus plėšime dalyvavo 12 
asmenų. Septyni Įsiveržė Į 
vidų ir nuginklavo Brinko 
tarnautojus, vienas laukė su 
•enevuoj’u sunkvežimiu prie 
’staigos ir vienas laukė su 
našina užmiestyje. Kiti 
rys buvę stebėtojai ir pla

nuotojai.

Vaikų Eglaitė
Pradžiugino Mažuosius

Sausio 8 d. Mass. valsti
jos priešakyje stojo naujas 
gubernatorius, Christian A. 
Herter. .Naujo gubernato
riaus Įvesdinimas buvo la
bai iškilmingas, o jo per
skaityta deklaracija sūdo 
mino plačiąją visuomenę.

Naujas gubernatorius iš
kėlė buvusios administraci
jos plikumus, nurodė jos iš
laidumą, tarnautojų berei 
kalingą samdymą, skolų 
padidėjimą ir žadėjo imtis 
priemonių valstijos aparatą 
pertvarkyti, kad jis dirbtų 
taupiau ir našiau.

Seimeli nemažai nustebi 
no, kai prieš naujo gulier- 
natoriaus Įvesdinimą sena
sis gubernatorius, Paul A. 
never, perskaitė savąją at
sisveikinimo deklaraciją. 
Gub. P. A. Dever, matomai 
iš anksto susipažinęs su gu
bernatoriaus C. A. Herter 
deklaracija, užginčijo visą 
eilę naujojo gubernatoriaus 
paduotų faktų ir iškėlė savo 
administracijos plačius už- 
rimojimus ir atliktus dar
bus.

Iš gub. P. A. Dever pa
reiškimų pažymėtina tokie: 
Valstijos skolos dabar ne
siekia 600,000.000 dolerių, 
bet tiktai 362 milionų dole
rių. Kai gub. Dever perė
mė valdžią 1949 metais jis 
ado valstijos skolų 180 mi

lionų. Prie tų skolų prisi
dėjo 120,000,000 dolerių 
keliams tiesti ir 62,000,000 
kitiems pasimojimams vyk
dyti.

Gub. Dever užginčijo ir 
tarnautojų gausumą. Kai 
jis paėmė valdžią, valstijos 
tarnautojų buvo 23,627, o 
dabar seimelis leidžia turė
ti 26,923 tarnautojus. Tar
nautojų skaičius padidėjo 
todėl, ir valstijos veikla pa
didėjusi.

Naujas gubernatorius yra 
pasiryžęs pertvarkyti visą 
eilę valstijos Įstaigų ir ma
žiausiai 376 aukšti pareigū
nai bųs atleisti iš darbo. 
Demokratai sako, kad per
tvarkymas daromas tik 
am. kad patuštinus vietas 

republikonams.

Buvęs bostonietis Povilas 
Tautvaiša, iš tremties čia a- 
vykęs ir kurį laiką gyve
nęs, dalyvavo Illinois vals
tijos šachmatininkų rungty
nėse ir laimėjo pirmą vietą. 
Povilas Tautavaiša dar 
tremtyje pasižymėjo kaipo 
vienas iš stipriųjų lietuvių 
šachmatininkų.

PROGRAMA
Sekmadieniais nuo 12:30 iki 

1:00 valandos popiet iš stoties 
WBET 990 klc. Vedėjas: Povi
las Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PALL LAPENAS.
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

RADIO PROGRAMA

Lietuvių radio programa 
per stotį WBMS, 1690 kilo
cycles, nauju laiku, 12 iki 
12:30 vai. per pietus, šį 
sekmadieni bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais malonė

kit rašyti ofiso adresu: 502 
E. Broadway, So. Boston 
27, Mass. Ačiū.

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WH1L, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis: 
409 W. Broadway. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

VVatkinso Produktai
Kostumeriams ir agentams siūlo

mi šie produktai:
Watkinso mentolinė kamparo mos

tis. Watkinso linimentas. Watkin- 
so coconut oil shampoo. Rašykit šiuo
adresu: <«>

Lankėsi p. Ona Valaitiene

Musų Įstaigoj ši pirma
dieni lankėsi ponia Ona 
Valaitienė iš Brooklyno. 
Viešnia buvo atvykusi Į 
BALF’o seimą ir ši antra
dieni grįžta i New Yorką.

842 Dorchester Avė., 
Dorchester, Mass. 

Telefonas TA 5—3862.

IEŠKO BUTO
Dirbanti moteris ieško nedidelio 

flato (2-3 kambariui su virtuve ir 
vonia. Pranešti “Keleivio” ofisan.

(4)

ŠIRDIES DURYS
Štai. aš stoviu už durų ir dūzgenu. 

Jei kas mano balsų išgirs ir duris 
atvers, pas ta įeisiu ir vakarienę su 
juo turėsiu, o jis su manim. .Jon. 
Apr. 3:20. A. A. (13)

Kambarys Moteriai ar Merginai
Pas senų našlį; namas šiltas; rei

kės tik apvalyt 7 kambarius. Kreip
tis laišku ar asmeniškai: (2)

Juozapas Stumbris,
936 West 34th Place,

Chicago 8, III.

FARMA PARDAVIMUI
86 akrai žemes, visa lygi. dirbama, 

tik truputį apleista. Yra 2 šeimynų 
namas, bamė. 1 arklys ir 4 karvės. 
Prašoma kaina $15,000, bet galima 
nusiderėti. Vieta netoli Bostono, bū
tent: 217 Crescent St., Bridgewater, 
Mass. Parduoda administratorius:

•John Waitkus. (9)
598 West Lake Avė., Rahway, N. J.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-901S

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietoria Gydytoju Ir Chirnrfas
Vartoja vėliausios konstrukicijoa 

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandų:

ir
» S OI «
> T iU • 

546 BROADVVAY 
■O. BO8T0N. KAS*. 

Telefonas: SOUth Boeton 1SSO

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road
Arti Upham's Corner

DORCHESTER, MASS.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE A INSURANC1

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bea. 87 ORIOLB STRBVT 

Roibnry.
Tek PArkway 7-0402-M.

DORCHESTERIO KLUBO 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Dorchesterio Lietuvių Pi 
iečių Klubo narių mėnesi
us susirinkimas Įvyksta ši 
penktadienį, sausio 16 d., 
7 vai. vakare, klubo patal- 
>ose, 1810 Dorchester Avė. 
Visi nariai prašomi daly
vauti. Komitetas.

SLA 359 Kp. Mitingas

Sausio 4 d. pobažnytinėj 
vetainėj Šeštadieninės mo

kyklos rengta vaikų eglaitė 
-utraukė pilną svetainę ma
žų ir suaugusių žiūrovų.

Parengime buvo suvai
dintas trumpas veikalėlis 
“Ragnytė Našlaitėlė,” re- 
žisieriavo p. Gustaitienė. 
Be to. buvo deklamacijų ir 
ponios Ivaškienės jaunųjų 
šokėjų grupė pašoko keletą 
tautinių šokių. Baigiant pa- 

Jsirodė Kalėdų Senelis ii 
j vaikus apdovanojo.

SLA 359 kuopos metinis 
susirinkimas Įvyks sekma
dienį, sausio 18 d., 2 vai. 
po pietų, ALP Klubo patal
uose. 1810 Dorchester Avė., 
Dorchestery.

Valdyba prašo visų narių 
būtinai pribūti. Turime per
rinkti kuopos valdybą ir ki 

įtik
Valdyba.

Nepaprasta Audra
Paraližuoja Gyvenimą

tų SLA ir kuopos reikalų.

Rytinėse valstijose nuo 
neįeito penktadienio siau
čia sniego ir lietaus audra 
Keliai apsnigti ir apledinti 
Dėl sniego ir lietaus elek
tros laidai daugeliyje vietų 
nutraukti, telefono susisie
kimas sutmkdytas.

PAVOJINGAS ŽAISLAS

Michael Fay. 6 mėty ber
niukas, su savo broliuku ra
do revolverį, su juo žaidė ir 
persišovė ranką. Dabar vai 
kas Pittsburgho ligoninėj tu
ri progos pagalvoti, kad yra 
labai pavojingu žaislu.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis i:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

r
LIETUVIŠKA

APTIEKA
ir

Žolių Krautuvė
172 L St_, So. Boston

Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio. 
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptą at- 
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

rei. SO 8-2150
3AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr„ ir 

Alphonse Stecke
Dengiant Stogus ir Sienas 

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadvay 
South Boston 27, Mase. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams

' Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegino lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaisty pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Ma*.




