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49 METAI

Prezidento ProgramaSusilauke 
Ir Pritarimo ir Kritikos

Šį Pirmadienį Kongresui {teiktas Siūlymas dėl Žemės 
Ūkio Produktų Kainų Palaikymo ir dėl Darbo {sta

tymo; Prezidento Siūlymai Sukėlė į Kojas Kri
tikus; Daugiau Pasiūlymų Dar Seks; Sesija

Parodys Prezidento {takų Kongresui
I

Sausio 7 d. prezidentas PellUĮ DerllUS 
’?• J?' • Eis€"howei; išdėstž, Pernai Buvo Puiku*jungtiniam kongreso pose-
džiui savo istatvmų leidimo . . ..
programą. 'Prezidentas pa-1, 19°3 .">euis Amenkosl 
žadėjo daugiau pasiulymu korporac.jos turėjo puikaus 
padaryti vėliau ir jau šį pir- P*'”0’ kims sieke per isti-
madienj pasiūlė programą sus metus, atskaičius mo-
žemės ūkio produktų kai- pėsčius, 20,300,000,000 do- 
noms palaikyti ir darbo !?"«•. ,Pe«!“V meW Pelnas 
įstatymui pakeisti. atsll,aka ‘’,kt? "H°

Prezidento siūlymai susi- I9'?° "įVlon nuo’non 1^ 
laukė nemažai kritikos. Jo “eke 22.70°,000,000 dole- 
siulymas žemės ūkio pro- "V P° ^nmokeji-
duktų kainų palaikymą pa- m0’ ?’ ,nu?. ^948, ?no" 
darvti “lankstu” sukėlė į kada jie sieke 20,700,-
kojas fa. meriu'bloką, kuris 000'000 d?1?"*) >*į 
visą laika atstovavo nuo-«« ^mokėjimo. Bet 19o0 
monę. kad kainos turi būti 1948 meta13 mokesčiai 
palaikomos kaip vieną kai-- z-™131 zem?sn1' ,J??e 
tą nustatytos. Fa,-merių blo-!19^ ™e«! P* P^ej“5 
ke jungiasi ir republikonai m°kescius ($24,600,000,
ir demokratai, nors republi- 
konų eilėse vyrauja “lanks
čios” kainų palaikymo pro
gramos salininkai.

Nemažai kritikos kelia ir 
prezidento siūlymas pakeis
ti darbo įstatymą. Kritika 
girdisi ir iš Amerikos fabri
kantų ir iš unijų. Panašiai 
yra ir su visais kitais prezi
dento siūlymais.

Spauda rašo. kad prezi
dentas D. D. Eisenhower tu
rės įrodyti šioje kongreso 
sesijoje, kiek jo vyriausybė 
yra tvirta ir kiek ji sugeba 
vesti savo partijos kongres- 
monus ir senatorius.

Daugelyje klausimų, ypač 
užsienių politikos klausi
muose prezidentas yra tik 
ras demokratų partijos pa
ramos, bet vidaus politikos 
klausimuose

* teks remtis

000) muša visus rekordus.
Biznieriai laukia, kac 

šiais metais pelnai kiek »u 
mažės, bet šiemet yra pa
naikintas mokestis nuo pel 
nų perviršių, todėl ir ma 
žiau uždirbdami pramoni
ninkai gali įsidėti į kišenę 
taip pat riebius pelnus.

Kinai Siuto
Atnaujinti Derybas
Kinijos bolševikai siūlo 

Amerikai atnaujinti dery
bas dėl sušaukimo taikos 
konferencijos Korėjos tai
kai surašyti, bet kartu su 
tuo siūlymu bolševikai va
ro propagandą prieš Ameri
ką, kad panaudojo “falšy- 
vą priekabę” deryboms nu-

Ai
REPVBLIKO.VŲ VADAI TARĖSI BALTAJAME NAME

Pepublikonii vadai kongrese (iš kaires į deginę) L. Arens, atstovu rūmų pirmininkas 
Joseph Martin. L. Allen. šen. E. Miilikin ir Daniel Reed po pasimatymo su preziden
tu dar savo tarpe aptaria prezidento jiems patiektąją įstatymų leidimo programą.

Unija Atmeta Kas Peršovė W. ir Mašina Verčia iš 
Malano Politiką^ V. Keutherius? Husų į Angių Kalbą

Baltieji darbininkai vie-' 1948 metais balandžio Pereitą savaitę New Yor 
noje vario kasykloje Šiauri- 20 d. nežinomi piktadariai xe buvo demonstruojama 
nėję Rodezijoje, Pietų Airi-'darė pasikėsinimą prieš mašina, kuri gali versti žo- 
koj, pereitą savaitę priėmė Walter Ruether’io, automo- ožius iš rasų kalbos į anglų 
nutarimą atmesti rasinę bilių darbininkų unijos pir- kaibą. Kol kas mašina ver- 
segiegaciją ir jie paroikala- mininko gyvybę. 1949 me- čia tik 250 žodžių, bet sa
vo, kad jų darbo sutartyje tais gegužės 24 d. nežinomi koma, jog mašinos verčia- 

piktadariai Detroite bandė mų žodžių skaičių galima 
nušauti Viktorą Reutherį, dauginti kiek norima. 
VValterio brolį. Jis buvo Apie mašininį kalbų verti- 
sunkiai suželtas į galvą ir mą žmonės jau svajoja

______ J _____ .— neteko vienos akies. .šimtmečius ii- daugelis išra-
kasyklos darbininkai suda- Per virš 5 metus piktada-'dėjų yra džiovinę smegenis, 
ro apie ketvirtadalį visų riai nebuvo išaiškinti. Per- kaip tą padalyti. Dabar to- 
baltųjų gyventojų. Jų nu-Įeitą savaitę Detroito polici- kia mašina jau veikia 
tarimas panaikinti rasinę'ja paskelbė, kad ji tuos pa- ir spėjama, kad ji greitoje 
segregaciją darbuose šukė- sikėsinimus jau išaiškino ii' ateityje bus plačiai vartoja- 
lė į kojas ne tiktai Pietų tryB kaltininkai jau yra su- ma, ypač mokslo knygų 
Afrikos Malano šalininkus, imti, o kiti penki esą ieško- vertime. Nauja mašina va

butų išbrauktas reikalavi
mas, jog baltieji darbinin
kai turi gauti geresnius ir 
geriau anmokamus darbus, 

šiaurinėj Rodezijoj tos

bet ir aukso kasyklų baltuo
sius darbininkus, kurių va
das jau pasisakė, kad ka
syklose neužteks vietos bal
tiems ir juodiems darbinin
kams.

Iždo Deficitas
Siekia 9 Bilionus

, . traukti.se jam daugiau D , •
iŠ savaia reoubli-1 De^’bo6 Panmunjom kai-

, ... ‘ • melvje nutruko todėl, kadkonų partija, kun yra ne-L . ... ... , ...* . 1 . . i__*** kinų bolševikai kaltinovieninga visais esminiais , . ......

1953 metų pabaigoje 
Amerikos iždas parodė 9 
bilionus dolerių trukumų, o

įeninga 
klausimais.

ITALIJA GAUS 
AMERIKOS PASKOLĄ?

Amerikos ambasadorė Ita- 
jai, Mrs. Luce, perei.tą sa
vaitę išvyko paskubomis iš 
Washingtono į Romą. Ita
lijoj pasitraukė Pellos vy
riausybė ir prezidentas Ei- 
naudi ten ieško naujo vy
riausybės vado. Grįžus 
ambasadorei Luce iš Wasb- 
ingtono Italijoj pasklido ži
nios, kad Amerika duosian
ti Italijai 300,000,000 dole
rių paskolą. Washingtonas 
tos žinios dar nepatvirtino.

PRIVERTĖ SNIEGO
nytinėse valstijose, kur 

iki šioliai sniego kaip ir ne
buvo, pereitą sekmadienį 
pasirodė sniegas ir jo pri
vertė per porą dienų ištisus 
pusnynus. Bostone, Nevv 
Yorke ir kituose miestuose 
žmonės jau apsidžiaugė 
sniegu ir laukia, kad saulu
tė atsiimtų tą dovaną.

Ameriką, jog ji viliugingai 
pritainsi Korėjos vyriausy- 
oės patvarkymui paleisti 
27,000 šiaurinių korėjiečių 
belaisvių, kurie nenorėjo 
gijžti pas bolševikus. Dėl 
to kaltinimo Amerikos at
stovas Dean išėjo iš deiybų 
ir pareiškė, kad jis grįš tik 
ame atsitikime, jei bolševi
kai atsiims tą įtarimą.

D H b a r Washingtonas 
skaito atsidėjęs bolševikų 
kvietimą derybas atnaujin
ti ir. kai padalys savo išva
das, praneš kinams, ar su 
’ais jau galima vėl susitikti 
ir kalbėtis.

PRANCŪZŲ LANIEL
DAR NENUVIRTO

Dėl Belaisvių Korėjoj Gali 
Vėl Kilti Karas

Sausio 23 Dieną Belaisviai, Nenorintieji Grįžti Namo, 
Turi Būti Paleisti—Taip Sako Amerikiečių Karo 

Vadovybė ir Karo Paliaubų Sutartis; Bolševi
kai Nesutinka ir Reikalauja Belaisvius Dar 

Laikyti Stovyklose

Korėja Sako I Kinijos ir Korėjos bolše-
Draugai Ją Pardavė

. 'dabar ima tą sutartį aiškin- 
Pietines Korėjos vyriau- ti j išmanvmą ir

grbe skelbia, kad Jungtines uišaiškino/, kad karo be_
Tautos pialaimi kovą pnes iaisvįų kurie nenori grįžti 
bolševizmą o Amerika esą namo> dar negalima paleis_ 
niosianti Japoniją naujam ti Sutartyje yra įrašyta, 
Pearl Haibor. i kad belaisviai iki 1954 me-

Labai griežtame pasisa- tų sausio 22 d. turi būti ap- 
kyrae Korėjos vyriausybė klausinėti ir paleisti, bet 
sako, kad ir korėjiečių tau- bolševikai aiškina, kad jie 
ta ir jos vyriausybė labai neturėję progos per kelis 
yra nusivylę dėl Aliantų mėnesius belaisvių apklau- 
politikos Korėjoj. Aliantai sinėti ir todėl jie turi būti 
karo Korėjoj nelaimėjo, sa- dar laikomi stovyklose, 
ko Korėjos vyriausybė, o j Jungtinių Tautų karo vir- 
bandymas susitarti su ko- šininkas Korėjoj, gen. M. 
munistais dėl taikos Korė- p. Taylor, įspėjo bolševi- 
joj, pagal vyriausybės pa- Rus, kad jų bandymas be- 
sakymą, yra vaikymasis laisvius sulaikyti stovyklose 
klajojantį žiburį nakčia ba- po sausio 22 d. “greičiau-

mi. Suimti yra Carl Ron-*dinasi IBM Type Electronic 
da, 35 metų, ir Clarence Ja- Data Processing Machine.” 
cobs, 53 metų, gyvenantieji į -------------------------
windsor, Kanadoje, v™- Amerika Bandys 
nas kaltininkas, Peter Lom-
bardo, sėdi Terre HauteJ vandenilio Bombą!
Ind., kalėjime ir kitas, San-' .
to PeiTone, yra ieškomas. Amerikos Atominės ener- 
Kiti keturi įtartieji dar ne- £ij°s Komisija trampai pra- 
žinomi vardais, ar bent jų ne?a’. kad ji ruošia naujus 
vardai neskelbiami. atominių ginklų bandymus

Visi suimtieji ir itaria- Pacifike, Marshallo salose, 
mieji esą žinomi gengste- Trumpas pranešimas sukėlė 
riai ir spėjama, kad pasi- spėliojimų, kad Amerika is- 

prieš brolius bancb'3 galingiausią, iki šiolpajamos buvo mažesnės ne- kėsinimas
gu išlaidos. Iždo deparia-’Reutheriug £uvo daromas dar neišbandytą, vandeni- 
mentas aiškina, kad toks t :.-p lio bombą. Tiesa, vienas... ,. , ~ u .... . (gengsterių už tai, kad jie
didelis deficitai >ia laikiniu priešinosi gemblerių “veiki- 
reiškinys. Mat, antroj me-;mup* automobiliu dirbtuvė- 
tų pusėj žmonės mažai mo-'ge
kesčių moka, o išlaidas vy. 'vėliausiomis žiniomis vėl 
nausybe tundaijltkasme-,^ abeJ01lj ar ikė9į. 
nes,. Ik, stų ™tų '?1uno nimas anJ RPeutherių
iždas tikisi savo deficitą su- • •- naa

bandymas su vandenilio 
bomba jau buvo daromas 
Pacifike, bet tai buvęs tik 
paruošiamasis bandymas.

lose.
Korėjos vyriausybė nie

kada neslėpė savo nepasi
tenkinimo dėl karo paliau
bų ir dėl tuščių “taikos de
rybų’’ ir šį kartą ji bene 
griežčiausiai savo nepasi
tenkinimą pareiškė.

Jau Dveji Metai
Be Linčiavim-

1953 ir 1952 metais Ame
rikoje niekas nebuvo nulin- 
čiuotas. Tuo žvilgsniu tai 
yra dveji švarus metai.

Negrų kolegija, Tuske- 
gee Institute, per eilę metų 
skelbė metinius raportus 
apie linčiavimus, kuriuose 
aprašydavo visus per metus 
įvykusius linčiavimus ir pa
duodavo jų aplinkybes, 
priežastis ir tvarkos dabo
tojų apsileidimus.

Šiais metais Tuskegee in
stitute savo raportų nutarė 
neskelbti, nes linčiavimų 
nebepasitaiko. Tas institu

Spėliojimus dėl vandeni- tas sako, kad jis dabar ra- 
io bombos sukėlė A. E. Ko- sinius santykius matuos ne-

Prancūzijos parlamentas 
pereitą savaitę buvo susi
rinkęs trumpam posėdžiui 
ir išreiškė Laniel vyriausy
bei pasitikėjimą, kad ji ga
lėtų dalyvauti Berlyne di
džiųjų pasitarime. Jei La
niel butų nuvirtęs, Prancū
zija gal butų palikusi be vy
riausybės derybų metui.

mažinti iki 4 bilionų dole
rių.

Per 1953 metų antrąjį 
pusmetį iždas turėjo paja
mų 26 su puse bilionus do
lerių ir išlaidų—$35 su pu 
se bilionus. Federalinės val
džios skola dabar siekia 
275,243,758,765 dolerius. 
Vyriausybė prašo kongresą 
leisti jai daugiau pinigų 
skolintis, nes dabar kongre
so nustatytos skolai “lubos’’ 
jau yra beveik pasiektos.

Anglų keleivinis lėktuvas 
“Comet,” varomas spraus- 
miniais motorais, sausio 10 
d. nukrito i jurą prie Itali
jos. Žuvo 35 žmonės, jų 
tarpe Australijos žurnalis
tas ir autorius Chester Wil- 
mot.

jau yra išspręstas, nes vy
riausias policijos liudinin
kas pabėgo į Kanadą ir ten 
jis užsigina savo duotų pa
rodymų Amerikoje.

JAPONAI TRAUKIA 
TRUMANĄ I TEISMĄ

11 japonų advokatų skel
bia, kad jie trauks į teismą 
buvusi Amerikos preziden
tą Trumaną ir Amerikos 
vyriausybę už pavartojimą 
atominių b^mbų Hirosimo
je ir Nagasaki miestuose 
karai einant prie galo. Ad
vokatai sako, kad Amerika 
turės atlyginti už kiekvieną 
atominių bombų užmuštą 
ar sužalotą žmogų. Į kokį 
teismą tie advokatai kreip
sis, pranešimas'■ nesako.

lio
misijos pranešimas, kad 
“visų kategorijų” atominiai 
ginklai busią bandomi.

VOKIEČIAMS RUPI 
KARO KRIMINALISTAI

be linčiavimų atpasakoji
mu, bet kitais požymiais, 
kaip negili mažuma yra 
traktuojama darbuose, 
mokslo siekiant ir pan.

Linčiavimai, arba minios
Voki c t i j o s vytiausybė '‘‘eis,mas'" jau P3’
..ir, t-.H diduti sitaikydavo vis rečiau ir re-

1900-1914 metų lai-praso. kad keturi didieji .. 
savo posėdžiuose Berlyne 2^’’ 
nutartų paliuosuoti vokiš
kus karo kriminalistus iš 
Spandau kalėjimo, kur di
dieji nacių vadai yra lai
komi Niurembergo teismo 
sprendimu. Jie laikomi ke
turių didžiųjų priežiūroje 
ir gali būti paleisti tik di
diesiems susitarus.

šiai vėl sukeltų Korėjos ka
rą.” Pagal JT vadovų pa
sisakymą, visi belaisviai, 
kurie atsisakė grįžti namo, 
turi būti paleisti į laisvę 
vieną minutę po sausio 22 
dienos pusiaunakčio. Jung
tinių Tautų kariška vadovy
bė turi paruošusi sunkveži
mius belaisviams iš tarpu- 
frontės gabenti į vietas, kur 
jie pasirinks. Kiniečiai be
laisviai, kurių yra apie 14,- 
500, greičiausiai vyks į For- 
mozą, o 7,700 šiaurinių ko
rėjiečių bus paleisti pietinėj 
Korėjoj.

Belaisvių dabotojai Indi
jos kariai ir jų vadai neži
no,, ką su belaisviais dary
ti. Indija “sėdi ant tvo
ros,” ji nori būti ir neutrali 
ir kartu nenori bolševikų 
erzinti, todėl jos politika 
yra dvišaka ir net dviveidė. 
“Neutraliųjų komisija” šios 
savaitės pradžioje vėl susi
rinko posėdžiui ir tariasi 
dėl belaisvių likimo, bet ko
misija jau yra pasisakiusi: 
Švedijos ir Šveicarijos at
stovai remia Jungtinių Tau
tų nusistatymą, cechų ir 
lenkų bolševikai remia Ki
nijos ir Korėjos bolševikų 
reikalavimus, o Indija švy
luoja, tūpčioja ir ieško ko
kio tai kompromiso.

Indija siūlo sušaukti 
Jungtinių Tautų seimą, kad 
visą Korėjos klausimą per
svarsčius iš naujo. Bet be
laisvių klausimui spręsti JT 
seimas, jei ir susirinktų va
sario 8 d., bus pavėlavęs,

kotarpvje buvo nulinčiuota 
519 žmonių, veik išimtinai 
negrai ir didelėj daugumoj nes belaisviai sausio 23 d.

turi būti paleisti.pietinėse valstijose. Tuo 
tarpu 1949 metais linčiavi-
mų skaičius besiekė tik tri- Foster -} innadienj
jų 1900-dv.ejų .r 19ul ,y itan!mPs su Ru;
metais—L Jau du metai ta *
gėda visai išnyko.

Valstybės sekretorius John

si’os ambasadorių Zarubinu 
dėl vietos ir laiko deryboms 

Vokiečiai savo karo kri-j Prie linčiavimų sumažėji- apie atominės energijos ty- 
minalistais labai sielojasi irjmo prisidėjo žmonių sukul-lrinėjimų centro įkūrimą ir 
juos skaito lyg ir tautos turėjimas ir iš dalies polici-, bandymą pritaikinti atomi- 
kankiniais. Todėl nori juosljos griežtesnė kova prieš nę energiją taikos metų rei- 
išvaduoti. | minių sauvalę. Ikalams.
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Vidurio Kelio Programa
Prezidentas D. D. Eisenhower sausio 7 d. pasiūlė 

kongresui savo vyriausybės Įstatymų leidimo programą, 
kuriai jau duodamas vardas “vidurio kelio programa.” 
Programa siūlo visiems visako, bet po biskiuką. Visa 
eilė pasiūlymų dar tebėra prieš akis ir prezidentas atski
rais raštais dar siūlys kongresui: žemės ūkio produktų 
kainų palaikymo programą (ši pirmadieni jau pasiekė 
kongresą); veteranų globos įstatymo pakeitimas pasieks 
kongresą sausio 14: sveikatos ir draudimo programa— 
sausio 18; biudžeto projektas ateinantiems 1954-55 me
tams—sausio 21; namų statymo programa—sausio 25 ir 
metinis pranešimas apie krašto ekonominę padėtį pa
sieks kongresą sausio 28 d.

Kai kuriems siūlymams prezidentas nenurodė datos, 
kada jie pasieks kongresą. Tų siūlymų tarpe bus: socia
linio draudimo praplėtimas su “14 konkrečių pasiūly
mų”; kelių tiesimo programa, viešųjų žemių ir vandenų 
naudojimas ir kt.

Tik susipažinus su vėlesniais prezidento siūlymais ga
lutinai paaiškės republikonų vyriausybės siūloma progra
ma šiais rinkiminiais metais. Kad ateinančio rudens rin
kimai jau meta savo šešėlį ant šalies politinio gyvenimo, 
abejonės nėra, tam užtenka pasiskaityti New Yorko gu
bernatoriaus T. E. Devvey kalbą, pasakytą besisvečiuo
jant pas Connecticut republikonus Hartforde gruodžio 
16 d. Tam yra ir daugiau aiškių ženklų ir ne tik iš re
publikonų pusės. Rinkiminių metų nuotaika neabejoja
mai veiks ir vyriausybės siūlomos programos priėmimą 
kongrese.

Kongrese partijų jėgos taip yra pasiskirsčiusios, kad 
tik stipri parama iš abiejų partijų kongresmonų ir sena
torių gali pravalyti prezidento programą. Ar tokia pa
rama rasis šiame kongrese? Administracijos žmonių 
užsipuldinėjimai prieš demokratus, ypač federalinės po
licijos viršininko įtraukimas į politinę kovą prieš buvus; 
prezidentą Truir.aną. vargu skatins demokratus gelbėti 
prezidento programą nuo dešiniųjų republikonų opozici
jos. Ta opozicija jau ir pereitoi kongreso sesijoj ėjo 
savu, skirtingu nuo prezidento keliu ir nėra davinių ma
nyti, kad ji dabar staiga bus atvirtusį į “vidurio kelią” 
ir eis su prezidentu išvien. Greičiau ii ir toliau liks. 
kokia ji buvo, o todėl tik demokratu talka galėtų prezi
dento programą paversti gyvenimo tikrove.

Apie trečdalis prezidento pranešimo kongresui lietė 
užsieniu politiką. Ta politika numato remti Azijos tau
tas prieš joms gresianti bolševizmą. Amerika duos pa
galbą Korėjai, Indokinijai ir kinų nacionalistams, bet 
ir kitos Azijos tautos, kurios nori už savo laisvę kovoti, 
gali būti tikros, kad Amerika joms teiks visokeriopą pa
ramą.

Europoje Amerika ir toliau laikysis Atlanto Sąjun
gos sutarties, rems Jungtinių Tautu organizaciją ir ska
tins Europos tautas dėtis su vokiečiais į “Europos Gyni
mosi Bendruomenę.” Čia prezidentas turėjo galvoje 
Prancūziją, kuri stipriai abejoja dėl “bendro gynimosi” 
vienoje armijoje su vokiečiais, ir Italiją, kuri taip pat 
svvruoja. Su Rusija Amerika visada sutinka derėtis ir 
ieškoti taikos. Šiuo tarpu derybos numatomos dėl ato
minių tyrinėjimų subendrinimo taikiems tikslams.

Krašto gynimo politikoje prezidentas pabrėžė “nau
jąją politiką.” kuri bus ir pigesnė ir saugesnė kraštui. 
Prie senosios administracijos Amerika stengėsi apsigink
luoti ir naujausiais, atominiais ginklais, ir senaisiais ar 
konvencionaliniais ginklais. Naujoji administracija dau
giau dėmesio skiria atominiams ginklams ir mano tuo 
budu ne tik krašto saugumą sustiprinti, bet ir krašto gy
nimosi išlaidas sumažinti. Ta politika karių ekspertų, 
matomai, yra skaitoma praktiška, bet ją tęsiant užkerta
mas kelias atominiams ginklams uždrausti tarptautiniu 
susitarimu. Tiesa, vilties susitarti su Rusija visvien ne
daug tebuvo, todėl pasukimas į atominį ginklavimąsi gal 
ne ką tepakeičia tarptautiniuose santvkiuose. Bet jeigu 
rusai dabar staiga sutiktų su atominio ginklavimosi drau
dimu ir su griežta tarptautine kontrole, Amerika vargu 
begalėtu savo senesnio plano laikytis, nes be atominių 
ginklu ji liktų silpna palyginus su rusų apsiginklamu.

Viduje prezidentas siūlo kovoti prieš bolševizmo 
agentus atimant jiems pilietybę, bet aiškiau tos kovos 
plano neišdėstė. Atimti pilietybę naturalizuotiems pilie
čiams gal nebūtų sunku, bet ką daryti su čiagimiais pi
liečiais?

įdomių žodžiu prezidentas pasakė vienu skaudžiu 
klausimu—dėl žmonių sveikatingumo palaikymo. Jis 
griežtai atmetė “socializuota medicina.” bet kariu paste
bėjo. kad su sveikatos reikalais dalykai nekaip stovi: 
trūksta ligoniniu, gydytoju ir daug ko kito. “Socializuo- 
la medicina” yra Amerikos Gvdvtojų Draugijos išperėta 
baidyklė žmonėms baidvti. Tą baidyklę naudoja ir pre
zidentas. Bet kartu jis supranta tikrąją padėtį ir pami 
nėio keletą priemonių, kurios padėtų žmonėms kovoti 
rrieš liras. Tu priemonių skaičiuje yra ir tokių, kurios 
Amerikos Gydytojų Draugi’ai brauks prieš plauką ir ji 
pamatys “socializmą.” jei jos narių kišenei grės tikras 
ar tik Įsivaizduojamas “pavojus.”

Dėl kitų prezidento jau padarytų ir dar žadamų 
siūlymų teks kalbėti vėliau.

APKLAUSINfiJO IGOR GVZENKO

Senatoriai \\illiam E. Jenner (kairėj) ir Pat MH'arran 
nutraukti Montrealyje. Kanadoje, kur jie lankėsi apklau
sinėti buvusi sovietu diplomatini tarnautoją Igtc Guzen- 
ką dėl šnipu veikimo Amerikoje. Senatoriai \yke neva 

tai slaptam apklausinėjimui, bet jie neiškentė nenusifoto-
Krafatę Kanadoje, kad žmonės žinotu apie jų “slaptą” 
misiją.

Apžvalga

do gimimų skaitčius kai 
kuriose šalyse:

Amerikoje (.JAV) ...24.6
Anglijoje .....................15.7
Kanadoje .................... 27.4
Prancūzijoje ............... 19.2
Vakaru Vokietijoj ...15.7
} adijoj ........................ 26.8
Izraelio respublikoj . .31.6
Japonijoj ....................26
Meksikoje ...................43.9
lspani joj .................... 20.8
Švedijoje ........... 15.5
Šveicarijoj ....................17.4
Čia paduoti gimimų skai

čiai nuo tūkstančio gyven
tojų kai kuriuose kraštuose. 
Iš tų skaičių matome, kad 
Amerikoje gimimų skaičius 
beveik prisivijo Indijos gi

linimų skaičių. Kanada pra
lenkia ir Indiją ir Ameriką 
savo gimimų skaičiumi, o 
Meksika “subytina” visus 
kraštus savo moteių derlin
gumu.

Amerikoje maždaug nuo 
1940 metų gimimų skaičius 
pradėjo didėti. Po 1930 
metų depresijos visą de
šimtmetį gyventojų prie
auglis čia buvo lėtas. Mat, 

'gimimų skaičius labai daug 
priklauso nuo ekonominio 
gyvenimo. Jei darbai gerai 
eina, jei jaunos šeimos ne
bijo patekti į skurdą, vaikai 
yra palaima. Bet jei žmo
gus nežino, kur jis lytoj ras 
darbo ir duonos, tada vaikų 
derlius esti mažesnis.

Bedarbiai
Prekvbos

ir bolševikiškus ponus; 300
21departamentas^ P??1!™1'*.

skelbia, kad gruodžio me-, rT,. . .! Tie belaisviai, pagal taiskai-nėšio gale bedarbių ---- . ,
čius krašte siekė 1,650,000 ko> pahau m>, tau nuli >au- 
žmonių, arba 420,000 be-^į0 -- d. paleisti vykti, kur
darbių buvo daugiau, negu rastl.
1952 metų gale ir tiek pat . bol.-eukai p< ote-tuoja 
jaugiau, kaip prieš mėnesi P1 belaisvių paleidimą. 
jaįko \Indijos kanai, kurie beiais-

Valdžios ekonomistai kaž-/^us. nežino, ar juos
kodėl aiškina, kad bedarbių l>;!ieisti, ai ką kita su jais
skaičiaus padidėjimas “tik”paKvli- ..... 
400,000 žmonių atrodo ge-j !) vaigsai belaisviai vis 
riau, negu jie laukė ir bauk- stovyklose, vis tarpufrontė-

!je ir vis nėra tikri, ar jie
Tie patys ekonomistai nu-’bUj PaJe^':i- ° gal didžiųjų 

rodo, kad dirbančiųjų skaf-T^^n/s dar. dulkins jų 
čius visame krašte siekia taiP Jau aP!Po>iota.' 
60,764,000, kas yra visai as; . .
nemažas skaičius. Dviejų America pasisakė už jų 
milionų bedarbių buvimas, palydimą <k.
girdi, nėra tragedija, ypač k belaisviai ir dėl jų likimo 
jei žmonės būna be darbo s'usii'upinę žmonės 
ne ilgą laiką ir gauna pa- paleidus gale
šalpas. Bet jei nedarbas/*au at>lf’usti. 
užsitęsia, jei bedarbis išse
mia savo pašalpą ir palieka Trockio 
verstis, kaip jis išmano, ta
da nedarbas pasidaro dar
bo žmogaus rykštė.

Kiek ta rykštė plaks dar
bo

ir 
kud-

tik be
le n g-

KO ČIA SIELOTIS? Ūkišku

x
Užmušėjas

žmogžudys Jacųues Mor- 
nard, tikrąja pavarde Ra- 
mon Mercader dėl Rio, jau
sėdi Meksikos kalėjime 13

žmones siais naujaisiais metu už L Trockio nužu. 
metais, kol kas galima tik dyma žmogžudys turėtų 
spėlioti. Bet nėra abejo- ĮejSę prašytis į laisvę, nes 
nės, kad šie metai bus ne- jjs atsėdėjo du trečdaliu 

dar‘ bausmės (nubaustas 20 me- 
praėju-tų), jįs dar neprašė lais

vės, o Meksikos valdžia ma
no, kad jo ir negalima pa
leisti į laisvę, nes jis pavo-

žvilgsniu vaikų 
a krašto atei- 

garantija. Daug vaikų
to kartais tą, ko visai nėra

O dabar valandėlei pri-' ?au>urna> M*t.. .i - , B j ties garantija. ---- o ----
reiškia daug vartotojų, ku-j palyginamai sunkesni 

Jbo žmonėms, kaip

Pereitą savaitę mes rašė-,. . , . 
me, kad Bimba ir jo mask-' ,
vaminčiai dėl Berijos ir Jo r! rXtu "^iZ riems visako reikia:
šešių sėbrų galo ašarų ne-į^nevą Lai^
lieja. Visai ne. Priešingai,>ye * Jl lasyty pat1’ ka ’j ii-
mūsiškiai bolševikai rodo 
net džiaugsmo, kad sovie

r

kad maršalas
maršala . ................. ,drapa

. rašytu :ą patį, ka maisto, žais-
dabar rašo,' tik vietoiė ’«>, .raok-vk M> pastoges ir vi- 

pasauliu: žinomo” Konevo šokiausių kitokių reikmenų.
1 Ja proga pažiūrėkime,Iji sakytų, kad “pasauliui ži-1, ,ia J,o*a P^uieKime, tiskas teisingumai paga-? RAriia” kaip Amenkos gyventojų

vo už kalnieriaus medaliais o ‘ ; f. ■ ■ skaičius augo aešimtme-
apkabinėtą Sovietų marša
lą ir ji pasiuntė velniams 
krosnį kūrenti. “Laisvė” 
klausia: “Ar reikėtų dėl to 
sielotis” ir atsako, kad nėra 
jokio reikalo sielotis. Juk 
Maskvoje nugalabijo tik 
vieną maršalą, kelis diplo
matus ir politinės policijos 
aukštus pareigūnus. Verk
ti dėl to tikrai neapsimoka. 
“Laisvė” tuo reikalu rašo:

“Lavrentijus Berija buvo su
imtas. teistas ir sušaudytas. 
Su juo sušaudyti ir penki kiti 
asmenys, mažesnio negu jis 
rango asmenys.

“Kas L. Berija ?
“Jis užėmė žymią vietą Ta

rybų Sąjungoje. Jis buvo pa
tikimas per ilgą laiką kaip žy
mus asmuo, kaip žymus veikė
jas ir valdinis pareigūnas. Ta
čiau. pasirodo. Berija buvo sve
timų valstybių,—kapitalistinių 
valstybių,—šnipas, agentas

“Gal atsirastų žmonių, kurie 
imtų ir suabejotų, ar iš tikrųjų 
Berija buvo niekšas, jei jo teis
me nebūtų dalyvavę tokie žy
mus, pasauliniai žinomi asme
nys. kaip maršalas Konevas ir 
Tarybų Sąjungos profesinių 
sąjungų prezidentas švemikas.

“Abudu šiedu asmenys labai 
žinomi. Konevas yra vienas tų 
didžiųjų karo vadovų, kurie 
privedė prie hitlerinės Vokieti
jos visiško sumušimo.

švernikas— buvęs Tarybų 
Sąjungos prezidentas, žymus 
asmuo, žymus veikėjas.

“Iš viso septyni asmenys tei-

nevą už uodegos ir pasiun-; 
tė jį į atgailos vietą. Vie-’^ia1'* LL •! --tOjr ZymauS 
šverniko ji sakytų, kad “žy-| 
mus veikėjus” Dekanozo-' 
vas pagavo niekšą ir svolo- 
čių Šverniką už pakarpos ir 
jį nutempė amžinam mie
gui.

Jokio abejojimo “Lais
vės” pastogėje nėra ir ne
gali būti. Kas .Maskvoje

augo
nuo Amerikos 

klausomvbė? laiku:vemejo •

bosas, tas bimbininkams 
teisus. Kas Maskvoje ka
riamas, tas yra niekšas.
Spiauti į pralaimėjusius, 
štai Bimbos ir bičiuliu obal- 
sis.

Su šitokia morale ir po-’surašinėjimo 
iitika lietuviški bolševikai'čia buvo 150

nepn-

Melai
1790 
• 800 
1810 
182<‘ 
1830

Gvventojai
3,929.214
5,308,483
7.239.881
9.638,453

12,866.020
1840 ................ 17,069,453
1850
1860
1870
ls&o
1890
1900
1S1O
1920
1S30
1940
1950

23.191.876
31.443.321
39,818,449
50,155,783
62.947.714

. 75.994.757 
91.972.266 

105.710,620
122,775.046 

.131.669.275 

. 150.697.361

Amerikoje visada mokės' 
laikyti savo nosytes pavėjui 
ir į jokias ideologines klai
das jie neįpuls. Negali 
įpulti, nes jie seka žvaigždę 
keiiarodę. kuri šviečia virs 
Kremliaus muru. O kas ta 
žvaigždė yra, jiems visai 
nesvarbu.

Gyventojų Skaičius 
Smarkiai Auga

Paskutiniojo gyventojų 
1950 metais 
milionu žmo-

nių, o praėjus vos keturiems 
metams gyventojų jau yra 
virš 161 miliono!

—K. E.

AMERIKOS KARIAI
LINKSMINA VAIKUS

Amerikos kariai visur 
stengiasi suteikti džiaugs
mo vietos vaikams. Štai iš 
Okinavvos salos, Japonijoj, 
man rašo karys J. L., kad 
jo dalinys surengęs mokyk
los vaikams Kalėdų eglutę.

Aplink eglutę, sako, pa- 
tiesėme kilimėlius tokiu

Amerikos gyventojų skai
čius auga, kaip ant mielių.
Vien pereitais metais čia
gyventojų padaugėjo 2,- kajp jje tiesia namuose ant
700,000! Jei taip gyvento
jų skaičius ir toliau augs, 
tai 1975 metais čia bus 206 

rse Beriją ir jo sėbrus. {milionai žmonių! Dabar
jau Amerika turi virš 161 
miliono gyventojų.

Gyventojų skaičius Ame
rikoje dabar auga svarbiau-

“Kiekvienas. buvęs teisėjų 
suole, pasauliui žinomas.

“Na. ir jie surado Beriją kal
tu ir nusmerkė sušaudyti, kaip 
niekšą, kaip tėvynės priešą.

“Tai kodėl samdytojų klasės šiai dėl gimimų padaugėji-
spauda tiek daug apie Berijos mo, O ne dėl imigrantų at- 
teismą rašo ir dėl jo verkia? įvykimo. Seniau čia atei- 

Ji klysta, jei tuo budu ma-,vjaj stipriai pakeldavo gv- 
no suklaidinti visus žmones.” Jventojų skaičių> bet nuO

Taigi, matote, dėl Berijos 1920 metų, kada imigraci- 
galo vei kia tik “samdytojų ja buvo suvaržyta, gyvento- 
spauda,” o samdininkų jų prieauglis priklauso nuo 
spauda džiūgauja. Tiesa, gimimų skaičiaus, 
mes nematėme ašarų bur- Paprastai gimimų skai-
žujų spaudoje, bet Bimba
turi aštresnę uoslę ir jis ma

čių skaitome nuo tūkstančio 
gyventojų, štai kaip atro-

sieji metai.
►4

Nauja Sąjunga?
Amerikos diplomatai dir-'jingas kitų žmonių saugu- 

ba išsijuosę, kad Vidu: i- mui.
niuose
naują

Nėra abejonės, kad Troc-. 
kio užmušėjas buvo Stalino 

ir atliko kruvina

Rytuose sudarius 
gynimosi sąjungą 

bolševikišką 
Norima
gynimosi sąjungą
Iraką ir Pakistaną, tris ma- žmogžudys 
hometoniškas šalis, kurios sąskaitas su žymiuoju bol- 
sudarytų Viduriniųjų Rytų ševizmo opozicionierių. Eet 
gynimosi sąjungos užuo-.per 13 metų žmogžudys ne-

RusiiaJ agentas- ----- —
įtraukti į bendrą darbą Stalino įsakymą pildy- 

Turkiją, damas. Nėra abejonės, kad 
suvedė Stalinoi

mazgą.
Per Turkiją šita nauja 

kariška sąjunga butų susi
rišusi su Atlanto Sąjunga. 
Kadangi naujos sąjungos 
pirmieji ramsčiai butu ma-

prisipažino ir atsisako pasi
aiškinti. kaip Stalinas jį pa
samdė atlikti kruviną žygi, 
o todėl Meksikos vyriausy
bė mano jį laikyti kalėjime 
dar 7 metus. Arba bent

hometoniški kraštai, tai jie tol, kol jis sutiks kalbėti.

grindų. “Musų visų nuste
bimui tie vargšeliai vaikai, 
atvesti prie kilimėlių, tuoj 
nusimovė batelius ir sutupė 
aplink eglaitę. Vaikus pa
valgydinome ledais, tortu 
ir pienu. Kiekvienam jų 
dar davėme dovanėlę $5 
vertės (reikia žinoti, kad 
okinayviečio vidutinis mė
nesinis uždarbis yra apie 
$15) ir dar saldumynų mai
šelį. Žinoma, vaikai labai 
džiaugėsi, bet ir mes turė
jome pakankamai džiaugs
mo į juos žiūrėdami ir su 
jais žaisdami.

“Atrodo, kad amerikonai 
visur vaikams palieka gerą 
įspūdį.” —J. V.

daiytų nemažos įtakos ir ki
tiems Mahometo išpažinto
jų kraštams, kaip tai arabų 
valstybėms ir Indonezijai.

Derybos dėl naujosios gy
nimosi sąjungos senai jau 
vedamos, bet kada ji stosis 
kunu, tai dar ateities rizi
ka.

Prieš naują sąjungą pro
testuoja Indija.' Kodėl? 
Dėl visokių sumetimų, kurių 
nė vienas neatrodo rimtas. 
Bet Indija protestuoja ir 
tiek.

Prieš naują sąjungą šiau
šiasi ir kai kurie arabų 
kraštai, kurie turi nesuves- 
tas sąskaitas su Anglija 
(Egiptas) ar su Izraeliu 
(veik visos arabų valsty
bės).

Bet Amerika mano, kad 
visi protestai neturi sutruk
dyti naujos sąjungos suda
rymo, kad rusiškai meškai 
užkirtus kelią į šiltuosius 
vandenis ir į aliejaus šalti
nius.

Belaisviai Korėjoj

Kai dideli ponai pešasi 
mužikams kudlos dulka— 
taip sakydavo senais laikais 
lietuviai, kai jie kentėdavo 
nuo ponų peštynių.

Dabar panašiai, tur būt, 
sako 23,000 belaisvių Ko
rėjoj. Iš tų belaisvių virš 
22,000 yra buvę bolševikų 
kareiviai, kurie nenori grįž
ti namo pas savo komisaras

žmogžudžio motina, Troc
kio užmušimo metu, buvo 
Maskvoje, ir Maskva neno
rėjo jos išleisti iš Rusijos. 
Bet vėliau, kai jos sūnūs 
kalėjime pradėjo gra-yti, 
kad jis “kalbės.” rusai ją 
leido iš Maskvos išvykti į 
Paryžių, kur ji dabar gyve
na. Bet šiaip jau žmogžu
dys tyli net Stalinui mirus. 
Matomai jis bijo užsitrauk
ti Sovietų politinės polici
jos rūstybę ir netekti žmog
žudžio atlyginimo, kuri jis 
dabar gauna kalėjime pa
vidale maisto ir Įvairių do
vanų.

Atrodo, kad žmogžudys 
saugesnis yra kalėjime, 
kaip laisvėje, kur jam Stali
no palikonys tikrai su mie
lu noru paleistų kulipką Į 
galvą, kad uždarius jo bur
ną amžinai.

Maskva Sutinka
Rusijos diktatoriai pra

nešė Washingtonui, kad jie 
maloniai sutinka kalbėti? 
dėl atominės energijos ty
rinėjimų centro įkūrimo, 
kaip tai siūlė prezidentas 
D. D. Eisenhower.

Maskva pavedė savo am
basadoriui Zarubinui Wa- 
shingtone tuo reikalu pasi
kalbėti su valstybės depar
tamentu ir susitarti, kada 
tokios derybos turi prasidė
ti. Valstybės departamen- 

(Nukelta į 8 pusi.)

■
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KAS NIEKO NEVEIKIA

JO NIEKAS NEPBiKU Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje į

Išpirkta Daug Knygų ima tiek gadintis, kad jis Į
šiemet Kalėdų ir’ Naujų'stovi ,la^au l1i,‘btuvi* 

-Metu proga gerokai pajų- f “!*!"“ 5 ą™>»‘ 
dėjo' i, lietuviškos knvgos kaf uz la,s>mi# >?moka «?’ 
reikalas. Chicagoje J. Kar- ,sun!as *r, "f P?
velio ir F. Mintinio knygy- dau« d?rbo k°'
ne bei kitose vietose išpirk-;“"3’ Tas pat
ta nemaža lietuvišku kny- «a ‘"f Pa?akJrt,1 ,aP’e 
gų, kurias žmonės švenčių valyklas, skalbyklas.,- kito-, 
proga padovanojo savo bi? k.as ^„Ikjas verslavietes. 
tiuliams. Tikrai džiugus, Ibarbas l’ats !mon« rekla' 
sveikintinas ir gerbtinas šis
reiškinys.
Mažėja Darbai

Chicagoje šiuo laiku jau
čiamas darbų sumažėjimas 
Daugelis įmonių prieš Ka
lėdų šventes sustabdė

Jei jį atliksi gerai Į 
ir sąžiningai, klientų nie-i 
kuomet nepritrūks.
Dienraščio “Naujienos” 
Sukaktis

muoja.

Vasario 19 d. sukanka 40, 
dar- niet,b kaip Chicagoje pra-Į

KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

GAVO PINIGŲ IS PAVOGTŲ $160.000

Krautuvininkas Irving Danick Wa-shingto>ne (kairėj) ir 
mėsininkas Joseph Masser, Bethesda. M d., mieste, abu 
gavo po S20 pinigu, pavogtų iš valstybinės graviravimo 
Įstaigos. Virginijos policija greit surado ir pavogtuosius 
pinigus vienoje farmoje, netoli Centrevitie, Va. Juos bu
vo pavogę du tos Įstaigos tarnautojui, kurie dabar sėdi.

Pittsburgho Padangėje
jau ^niau

i Jau tą pačią dieną vienas bos-|
Jtonietis, pasivadinęs Paprastu!
Piliečiu, peš- Bostono Rašytojui 

• Klubą paaukojo tam fondui 800
dokriu. o po vieną konplektą, Vasario 14 Dieną Minėsime Rocks ir veda 
užsakė: baleto artistė T. Ba-| Lietuvos Nepriklausomybes turėtąjį' saliuna,
buškinaitė—Valstybės Teatrui/ Sukaktį I Feliksui Gutauskui
kun. S. J. Vembre—Šiaulių yy- vietos skyrus I ietu- rus> apleido bizni ir jo žmo-ru g,mw Bo.on,, tti-imn- J nep,.iulausunl_vbė5 3y na. Penktasis 'saliuninkas 

metu sukakti nutarė minėti lietuvis, pardavęs savo imo- 
vasario 14 d* Lietuvių Pilie-:nę, yra A. Janulevičius 
čių Svetainėj. Pagrindiniu; (Johnson ). Atrodo, ir jis
kalbėtoju pakviestas’Lietu-ivy^s į Floridą pas savo

mi-

bus ir tik po Naujų Metų!(^j° Naujie-
vėl pradeda darbų. Pietry-In<J'- l-ndejai stos su ak-( rnNN
tinėje Chicagos dalyje esan- .P1^3,/” n'^8U* .*% MANCHESTER. CONN. 
tieji plieno fabrikai visiš- ;e.1/“. ,. :Ge •’ j3uJ!e.na. U\. . . D ,
kai uždarė tris krosnis, Ii- T** . Ta,|!P v“' £"!"!"? Benįov“
Rusios dirba visiškai lėtu ?ar‘° 21 į. bus Senn.nk.rn. Žinot,
tempu; ligšiol iš tenai at- suiengtas didžiulis
leista virš 
kų. Likusiej
3-4 dienas savaitėje. Neto- P5a! luUS1? tautiečių. w 
limoje ateityje visose pra- XZana»yU«.
monės šakose numatomas . . r k • i
dalbų susiaurėjimas ir gali-^a™l"e?° Prof- Kaminsko 
mi net didesni darbininku Sukaktį

INDIANAPOLIS, IND.

kai — teisir.gumo ministerijai. 
Keliese darbovietėse jau susior 
ganizavo būreliai asmenų, kurie 
mokėdami i mėnesi po nedidelę 
sumą. užsakė fondui enciklope- 
< i ją.

Mieli tautiečiai! Mes, žemiau 
pasirašę Įvairių grupių, organi
zacijų bei pasaulėžiūrų asme 
Rys, didžiai pritardami Enci
klopedijos Fondo Lietuvai idė
jai, kreipiamės i visus laisvoji 
pasaulio lietuvius ir kviečiame 
kiekvieną prisidėti pagal savo 
išgales Įgyti nepriklausoma 

• I ietuvai vieną tūkstanti Lietu- 
Jvių Enciklopedijos komplektų.
J Parodykime pasauliui, kad 
(lietuvių tauta savo kultūra y r: 
'pirmaeilių tautų tarpe!

Užsakymus prašome siusti

draugą Radžiu.
Korespondentas.

vos konsulas I)r. Petras 
Daužvardis iš Chicagos. Be 
to pakviesti du kongresrno- 
nai. Bus ir graži meninė 
lalis.

Pageidautina, kad Pitts
burgho ir apylinkės organi
zacijos nuo savų parengimų 
ą dieną susilaikytų, ir vis: 
lalyvautų ALT skyriaus
engiamame minėjime.

iš Saliunų Biznio
Jau prieš gerus metus lie

žuviai pradėjo trauktis iš 
saliunų biznio parduodami 
įuos svetimtaučiams. Vie- 
. !, pardavę biznį, skraido 
po pasauli, tarp Atlanto ir 
Bacifiko,—antri Pennsylva- 
nijos kalnuose ar kur pae- 
žeryje gražioje vietoje ne- 
iabai toli nuo jų pamėgto 
rittsburgho žvalgosi susi
rasti patogią gūžtelę; treti 
grįžta

MIAMI, FLA.

Kodėl Mes Aukojame
Musų klubas, kol jis ne

turėjo savų namų, paragin
tas aukoti tam ar kitam 
svarbiam lietuviškam reika
lui, tuoj atsakydavo, kad jis 
politika neužsiima ir aukų 
neduoda.

Bet štai klubas įsigijo sa
vus namus. Jo narių susi
rinkime Miami saulės gerai 
išdžiovintas vyras pasiūlo 
aukoti Lietuvių Kongreso 
proga $10 ir savo pasiūly
mą paremia šitaip: Girdi, 
dabar mes turime namus, 
mums reikalingi pinigai 
morgičiams išpirkti, taigi 
reikalinga visų lietuvių pa
rama ; paaukokime $10, nie
kas negalės musų laikyti 
nepatriotais.

Kaip Jums Tik $75
Klubas už svetainę pap

rastomis dienomis ima $20, 
o šeštadieniais ir sekmadie
niai $30-$35, bet ALT vie
tos skyriui Vasario 16 mi
nėjimui sutiko padaryti 
“didelę nuolaidą”—išnuo- 
muoti svetaine tik už $75.

Bendri Įspūdžiai
•šiuo adresu:

Indianapoiis tai gana di- Entikk>pe< Įjos Fondą ; Lietuvai 
Šiuo pranešame, kad Lie-įdėlis miestas, jame yra ;;6g v,. Brsadway

' ovės šėrininkų apie pusė miliono gyvento-'. S©. Boston 27. Mass., l’.S.A.
(_____  ___ inkimas įvyks jų. Jo gatvės plačios ir tie- EFL VALDYBA:
tsausio 31 d., 1 vai. po pie-’sios, todėl ir susisiekimas Trel. Fr. Juras. Vyt. f epą 
tų. Lietuvių Svetainėj, 24 vyksta be susigiudimo. Pa- J- J- Grigalius. A. Čaplikas. s. 
Golway St. įčiarae miesto vidury yra ap- Shallna. J. Vembrė, st. s«:i-

i Valdyba prašo visus ne- skinta aikštė, su gražiu pa-^aras’ u - v šimXi:s’ "• Moc- 
isivėlinti, nes reik daug minklu (monument), fonta- 'u>'

Chicagos socialdemokra-Įklausimų aptarti. Valdyba’nu, kuris elektros šviesa ap- 
tai viešai paminėjo žymaus duos metinį veiklos ir fi- šviestas daro įspūdingą
Lietuvos socialdemokratųĮnansinės būklės raportą; vaizdą. 'nė Ch j Kalinauskas. J. L.
darbuotojo prof. J. Ramins-; bus renkama nauja valdy- Mieste yra didžiulių dirb- Kasmauskas, J. Leimonas, Pr.

4,000 darbinin-jjnjs v^kaias’^u"ituvių Bendro 
šieji dirba tik ’• tikriau.-tai atsilankys ^au‘i metinis Susiri

iš uar-kiekiai atleidžiami 
bo. Nors sakoma, kad la
bai didelės depresijos nebu
sią, bet ligšiol besitęsusi 
taip vadinama “aukso ga
dynė” jau pasibaigė.
Ne Pro Duris, Tai 
Pro Langą

Daugelis po antrojo pa
saulinio karo Amerikoje at
siradusių lietuviškų laikraš
čių, turėdami mažus skai
tytojų kiekius, stengiasi jų 
daugiau prisivilioti, kad il
gėliau išsilaikius. To pasė
koje jų leidėjai suradę net 
ir kituose laikraščiuose 
žmonių adresus, jiems siun
čia savo laikrašti su viso
kiais rašteliais ragindami, 
kad pastarasis jį prenume
ruotų. Žmonės šia “paslau
ga” nepatenkinti. Kiekvie
nas skaito laikraštį tokį, 
koks jam patinka ir besi
veržiančių į jo namus pro 
langą, ne tik nelaukia, bet 
ir nepergeriausiu adresu at
siliepia apie leidėjus.
Ką Darai—Daryk Gerai

Teisingai sako ši sena 
lietuvių patarlė, tačiau de
ja, nors mūsiškiai ją visi ži
no, bet į tai nekreipia dė
mesio. Chicagoje yra atsi 
radę nemaža automobilių 
taisymo mechanikų ir kito
kių verslininkų, kurie
darbą atlieka labai blogai. 
Paprastai tokio mechaniko 
remontuotas automobilis

būklės 
nauja

ko 75 metų amžiaus sukak-'ba. 
tį. Minėjime kalbėjo Dr. Po susirinkimo 
P. Grigaitis, Dr. A. Garmus
ir Pranevičius.

Be gražios sveikinimo re
zoliucijos minėjimo daly-

TARYP.A: 
Vacį. Biržiška, B. 

nis, J. Dačinskas. E.
Brazdžio-
Gim.butie-

turėtuprie seniau 
užsiėmimų ar biznio.

Neteko girdėti, kad ap- 
lei .usieji biznį skųstųsi dėl 
nuostolių. Priešingai, visi 
sakosi uždirbę šiek tiek pi
nigo, o kitas ir visai gerai 
prasigyvenęs. Tai kodėl jie 
apleidžia tą biznį?

Teko girdėti visokių aiš- 
Jzinimu Vieni apleidę dėl

tuvių, bet darbų mažėjimas Lembertas. J. Lola. A. Matjoš- 
ir čia jaučiamas. ,ka. S. MkheLsonas, St. Mockus.

Miesto apylinkės derlin- J. Sonda, K. Šidlauskas, 
gos, todėl Indianapoiis yra REVIZIJOS KOMISIJA: 
[antrasis Amerikos komų St. Vaitkevičius, a. Juknevi- 

Pirmininkas.'prekybos centras. įčius. A. Banevičius.

lenktynėmis, į ANGLIJA
kurias suvažiuoja tukstan- _____
čiai to sporto mėgėjų. Jis

šitoms lenktv-'

bus
visusšės. Kviečiame 

lyvauti.
A. Bujavičius,

viai dar sumele dovanų 
SI 50, kurie jubiliatui pasių
sti kartu su sveikinimu.

Č-is.

Lietuvos Konsulato 
Naujas Adresas

Lietuvos konsulatas per
keltas i naują vietą. Jo da
bartinis adresas yra toks: 
6147 So. Artesian Avė., 
Chicago 29, III. Telefonas: 
REpublic 7-8334. Ten pat 
yra ir konsulo butas.

WiLKES-BARRE, PA.

Atvyks Kersteno Komisija
Sausio 15 d. čia Kersteno 

komisija klausinės

val
da-

J Kt *vo>vrvlics i jiuiaxiaj7V7iiz9

Sekretorius.1 automobiliui
Naujų Metu Sutikimas

Lietuvių Bendrovė
Lietuvių Koncertas ' 

Londonesu. turi geriausią
rengė Naujų Metų sutiki-' nems pritaikintą aikštę. ; Gruodžio 12 fp Londone 
mą. Svečių buvo apie pus-l Lietuvių čia nesutikau.'įvyko lietuvių koncertas, 
antro šimto ir visi linksmai Tur būt, jų čia nedaug Lietuviu Moterų
sutiko 1954 metus.

Rengėjai: J. Kvietkus, A.’
Bujavičius, Helen Brazaus-[ 
kas, J. Šimanskis ir A. Bi ’

tėra.
Wm. Motiejaitis.

Išv. Onos Draugija. Kor 
Icerte dainavo mėgėjai da 
’nininkai Volterienė iš Bir- 
įminghamo ir Liustikaitė su 
JPovilavičium iš Londono,retta; jiems padėjo J.

J. Užupis, K. Augustinaitis,! Fondas LietuvaiĮtodėl^iš jų ir reikalauti'ne- 
Biletų dau-, -------- galima tiek, kaip iš profe

sionalų. Geriau butų buvę.

Pabalti-! nė.
jo pagrobimo tyrinėjimo 
bylos liudininkus. Sausio 
gale liudininkai bus klausi
nėjami Connecticut valsti
joje. —J. K.

Ieškau Pusininko
Paieškau pusininko (dalininko) dėl 

c4»vn atidarymo “sr.ack bar" prie didelio 
sa\ O kelio įr e-azolino stoties. Pageidau

jama. kad hutu moteris ir turėto 
kiek pimsrų. Daugiau informacijų 
suteiksiu laišku. (3)

J C M
P. O. l»:>x 23, Ccoksburg, N. Y.

WORCESTER1O LIETUVIAI!
Remkite Moderniška Lietuvišką Vaistinę

IDE AL PUAIIMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrin: ką. Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus jr patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir i kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be to, musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš

čių; (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money
orderius.—Lietuvis pas lietuvį!

VYTAUTAS SKRINSKA 
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas

Green Trading Stamps given to Customers.

(32-4)

F. KazeviČius 
giausia išpardavė L. 
zauskas, J. Šimansk..,
Kvietkus ir E. Sidney. Val-Įdžiaginės jėgos turi būti telkia- 

Bujavičie-

Bra-Į G yvename toki metą, kada 
'visos lietuviu dvasinės ir me-

gius gamino M.
Marijona Chižius, Be-

nedikta Kvetkus; joms pa
dėjo Helen Brazauskas, 
Agnė Marcinkevičienė ir 
Alicija Šimanskienė.

J. Birettienė paruošė 
ženklelius su Amerikos vė
liava ir visiems svečiams 
juos prisegė.

Valdyba dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie šio pa
rengimo ir dalyviams.

Korespondentas
A. Biretta.

BROOKLYN, N. Y.

Socialdemokratų 
Susirinkimas

LSS 19 kuopos metinis 
susirinkimas įvyks sausio 
15 d., 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Atletų Klube, 168 
Marcy Avė. Šiame susirin
kime nauja kuopos valdyba 
patieks metinį veiklos pla
ną, kuris reikės apsvarsty
ti, todėl visų narių dalyva
vimas būtinas. Taip pat at
siveskite naujų draugų, ku
rie norėtų į socialdemokra
tų eiles įstoti.

Prašome nevėluoti, kad 
butų galima laiku pradėti ir 
anksčiau baigti.

Kuopos Valdyba.

mos kultūros vertybėms kurti. 
Lietuvių mokslas ir grožinės 
kūrybos apraiškos turi žengti 
drauge su musų visuomenine ir 
politine veikla. Visų lietuvių 
talka gali ir turi padaryti, kad 
šiandien ir rytoj musų mokslas 
ir kurybr. ne tik laikytųsi pa- 
siektoj aukštumoj, bet ir ženg
tu i prieki.

Laikraščiai ir knygos yra ge
rai išbandytas lietuvių kovos 
būdas už tautos laisvę, už savi
tą ir nepriklausomą lietuviškąjį 
žodi. Visų lietuviškų knygų 
didžioji knyga yra Lietuvių 
Enciklopedija. Jos pirmasis to
mas nesenai išėjo iš spaudos, 
kaina $7.50. Viso bus išleista 
apie 20 tomų. Į metus išeis 
3 tomai. Malonu ją įsigyti: 
mes ja džiaugiamės ir didžiuo
jamės. Ne visos tautos, net ir 
savo laisvoj valstybėj, yra išlei
dusios enciklopedijas. Enciklo
pedija—tautos dvasinio lobyno 
rodiklis.

Lietuvių Enciklopedijos pir
mojo tomo išleidimo proga, 
1953 metų lapkričio 8 d. Bosto
no teisininkams iškėlus suma
nymą steigti Enciklopedijos 
Fondą Lietuvai, kurio tikslas 
Įgyti ir saugoti vieną tūkstan
tį (1.000) Lietuvių Enciklope
dijos komplektų iki bus galima 
juos parvežti nepriklausomon 
Lietuvon, kaipo laisvojo pasau
lio lietuvių dovaną ilgai oku
pantų vargintai Tėvynei, rado 
didelį visuomenės pritarimą.

jei dainininkai butų pasi
rinkę daugiau lietuviškų 
kuriniu. Jie butu buvę n

sveiKatos, antri dėl to, kad 
tas biznis labai Įkyrėjęs ir 
isąs sunkus, metę nelauk
dami kol graborius atva
žiuos iš saliunų i kapus 
vežti.

Pirmasis lietuvis, pasiša- 
ii.ęs is saliunų biznio, buvo 
/. Kadžius. Jis pasivaži
nėjo po Kaliforniją, Kubą, 
?loi idą ir, rodos, pastoviai 
•ustojo Miami, nes čia nu
sipirko namus (2021 S. W. 
Znd St.), bet vasarą jis vis 
dėlto žada grįžti i musų dū
mų miestą

Kadžius

Klubas “Apsivalė’

buvo veiklus

Klubo pirmininkas pats 
pašalino klubo narių išrink
tus tiustisus ir paskyrė, ką 
pats norėjo. -Jis pašalino ir 
klubo korespondentus C. K. 
Brazę ir V. Daugnorą. Mat, 
jie rašydavo viską, kas 
įvykdavo . Kai jų nebėra, 
tai gal dėl to mes ir nesu
žinosime visako, kas klube 
dedasi. Juk iki šioj dar 

j niekas neparašė ir tokios
b' naujienos, kad klube per

Jiems lengviau atlikti ii 
publikai arčiau prie šir
dies.

Bendrai dėl koncerto 
tvarkos norėčiau pastebėti, 
kad kvietimai buvo parašy
ti labai darkyta kalba: ne
malonu buvo klausytis, kaip 
į salę įsiveržęs kažkoks 
“tvarkdarys” vokiečio žan
daro tonu Įsakė nerūkyti 
nes solistai rūkymo “nepa
kenčia.”

Šita proga pažymėsiu, 
kad Londone lietuviai yra 
pasidalinę į “ponus” ir 
‘liaudį.” Ponų buveinė 43 
Holland Park, W. 11, o 
liaudis spiečiasi “eastende” 
ir prie parapinių salių. Ry
tuose ir parengimai būna 
gausesni, bet skystesnė pro
grama, o poniškuose vaka
ruose atvirkščiai.

Tas reiškinys yra žalin
gas ir dėl to yra kaltos tiek 
senoji, tiek naujoji emigra
cija. Bet jis nėra nepaša
linamas ir kuo greičiau tas 
butų padaryta, tuo butų ge
riau.

A. Zamžickas.

visuomeniniame darbe, to
lei jo pasitraukimas bus ir 
.ame bare pajustas.

Po jo pardavė saliuna V. 
ir V. Količiai. Jie žada įsi
kurti kur r.ors Pittsburgho 
apylinkėse.

P. ir J. Dargiai turėjo du 
-aliunus. Vienas buvo vie
nintelė lietuviška užeiga 
miesto centre, ir jie parda
vė abi imoni. Povilas nu-

pokylį viena leidė tvojo ad
vokatui per žandą.

Matote, musų klube kan
didatų Į diktatorius netrūk
sta. Žvalgas.

Greita Pagalba
Ar jūsų ko:os dėta. niežti, skau

da? Vartok ZALB ir vėl švpsoki*. 
Taip pat jrelhsti srminkštinti saus- 
nusles (komis) ir nuoskaudas. Sep
tynios aktinsros vaistu dalvs suteikia 

.srreitą oaira’hn. Prisi-isk $1 (C.O.D.
?jo dirbti Į miesto valdybą/' si-rciami. Pa i u ritimų apmokam. 

) J()na> gi IŽO į . l^l\ee. <;re<nry St.. Krid/epert, Conn.

LENGVAS BEDAS
ISM OKT A NG L/S KAI

Naujas, pagerintas acplų kalbos vadovėlis, su trum
pu gramatika, su visokiu -laiktų. užsiėmimų, gyvu
liu, paukščių, žuvų, vabzdžiu, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių. prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

K.aina 75 Centai

**KeIeivv’e” nandinva vr« 
daryti visokius biznio «l»el

ir paj ieško į i mus

Kele IVIf
Užsisakant adresuoti:

636 Broadway, So. Boston 27, Maas.
J
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Toru

Kur Dingo Skraidančios Lėkštės
Jau keli metai žmonės lias šviesas danguje. Čia 

kalba apie “skraidančias ^asnodo štai kas: 
lėkštes.” Kalba, spėlioja,* Daugumas pranešimų apie 
visaip samprotauja, bet nie- skraidančias lėkštes pasiro- 
ko tikro nežino.

Skraidančių lėkščių, kaip 
ir kitokių daiktų, ne visada 
lygiai uždera. 1952 metais 
tų “lėkščių” derlius buvo 
gana geras. Tais metais 
Amerikos oro pajėgų vado-1., 
vybė gavo 1,700' pranešimų "

dė esą pranešimai apie lėk 
tuvus, arba balionus. Dau
gelis pranešimų apie “lėkš
tes” pasirodė pranešimai 
apie meteorų pasirodymą 
arba apie planetas.

, Musų dangus nėra tuš
čias. Jame skraido daugy-

balionai, kurie dažnai drie
kiasi padangėmis virš viso 
krašto ir yra buvę atsitiki
mų, kad tokie balionai nu
keliauja 2,800 mylių. Tie 
didieji balionai irgi daromi 
iš plastikos ir dažnai atro
do, kaip šviesus ratai aukš
tai padangėse.

Dažnai žmones apgauna 
meteorai, kuriuos žmonės 
kartais vadina ir •‘ugnies 
stulpais.” Kai meteoras ma
tosi žemai, ar virš medžių 
viršūnių, jis atrodo, kaip

„ . , oė greitų lėktuvų, kurie u^lies ^‘eita5 kamuolys,
apie lėkščių pasirodymą , , • kuris su nepaprastu greitu-
aangaus aukštybėse. 1953 , e . v \ i -i mu šmėkštelėia virš me-
metlri skraidančiu lėkščių dan?ese' kartais tokie lėk-“į“ 2? U J urs memerais? skraidančių ieKi?cių , «nk«tai kad dzių ir atrodo esąs visai ar-
Jerlius staiga sumažėjo ir vU ai. *e. •. - - ’. ti Kartai* ir planeta Ve-250 pranešimų tepasiekė nuo zen,es nsa! "es.imf *
oro pajėgu vadovybę lt0' bet sa’*'a6 Tl ’ at‘

J J isimusę nuc tų lėktinų, pa-
Visi pranešimai, kurie tik;siekia žemę ir žmonės spė

lioja. kas per šviesa skren
da aukšiai padangėse.

pasiekia karo aviacijos va
dovybę, yra aiškinami. Ir 
štai kas pasirodo: 1952 me- 
.ais karo aviacijos vadovy
bė išaiškino 80 nuošimčių 
visų pranešimų, arba, ki- 
;aip pasakius, iš kiekvieno 
šimto “skraidančių lėkščių” 
30 pasirodė visai ne “lėkš
tės,” bet kitokie dalykai. 
x953 metais neišaiškintų 
pranešimu skaičius nukrito 
iki 10 G.

—Alou, Maike! Į žydu Dievą, tai užsidėk ra
—Laoa diena, tėve. Ką gą ant kaKtcs ir poterius 

pasakysi? ĮnaibėK žydiškai: o jeigu no
tavęs paklausti,

turi alupaą
—Nonų 

vaike, al
savęs?

—Alupką, sakai?
—Jes, alupką.
—O ką tai reiškia, tėve?
—Nejaugi tu ir vėl už

miršai. kas yra aiupka! Juk 
aš nesenai tau aiškinau. Tai 
yra toks tulšis, ant katro 
paspiaudęs gali parašyt 
gražią gromatą. Kitaip pa
sakius. tai yra pensiiis.

—Kitaip pasakius, tėve. 
tai bus paišelis.

—Olrait, Maike. tegul bus 
ir taip. kaip tu nori. Tegul 
bus aiupka paišelis.

—O kam jis tėvui reika
lingas?

—Aš, Maike. norėjau, 
kad tu parašytum Bimbai 
gromatą į Bruklyną.

—Ar galima paklausti, 
koki reikalą tėvas pas jį tu
ri?

—Nereikia nei klausti,
Maike. aš pats tau pasaky
siu. Parašyk jam ir pa
klausk, kodėl jis neįveda 
savo gazietoj raiseikos kal
bos lekcijų?

—Nerimtas reikalas, tė
ve.

—Kodėl nerimtas?
—Visų pirma todėl, tėve.

1 ad tokios lekcijos Ameri- 
Icj nereikalingos: o antra 
todėl, kad rusų kalbos Bim- 
1. a. tur būt, ir pats nemoka.

—Nu, tai tegul parašo 
Vidikas ar kas kitas, tada ir 
Bimba galės pasimokyt, ba 
tas jam gali susigadyt. Ma
tai. gazietos rašo, kad “Vil
nies” redaktorius jau de
portuoja į Rasėjų. Gali at
eiti kaieina ir Bimbai ir vi 
sai jo kumpanijai. Na. tai 
kaipgi jie tenai melsis Mas 
kvos popiežiams ruskai ne
mokėdami? Juk Malenko- 
. as ir jo leitenantai lietu 
viši'.ai nesupranta. Ir kai 
jie pamatys, kad mūsiškiai 
komunistai nemoka kazio- 
nios komunizmo šnektos, 
galės jiems padaryti taip. 
kaip Malenkovas padalė 
Berijai

—Bet tai ne miwj reika
las, tėve. Kodėl tėvas tuo 
rūpiniesi”

—Matai, vaike, as esu 
vaiaunos noturos žmogų
todėl noriu, kad viskas bu- jei negaus, tai žinosim, kad 
tu streit, kaip vaiske. pagal i komisarus jis nebus pa- 
discipliną. Jeigu garbini keltas.

i out styras PolševiKas, tai 
prie Maskvos popiežius garoink 

roskai. bet nepaškudyk mu- 
,-ų lietuviškos šnektos to- 
..įoms molitvoms.

—Bet gali būt, tėve. kad
rimtos nedeportuos. Ma-

.enkovas jau pasisakė noris
;U Amerika taikytis. Jeigu 
usitaikvs. A.merika galės 
avo nusistatymą prieš ko

munistus sušvelnint. Taigi 
.nčKyiis rusu Kalbos Bini- 
ai gal ir nereikės.
—Vistiek. Maike. tu jam 

tromatą parašyk. Parašyk 
.įuo manęs ir paklausk, 
.toks iš jo rus k i s, po šimts 
ypkių. jeigu jis ruskai ne

moka?
—Bet tėvas klysti. Jis 

tėra rusas.
—Na. tai kas jis?
—Lietuvis.
—Ai ges nat. Maike. -Jti- 

u jis butų lietuvis, tai jis 
tenorėtų. kad ruskiai pona- 
.otų ant Lietuvos. Jis turi 
ut ruskis. Aš girdėjau, 

tad Malenkovas ketina iam 
ir prezentą prisiųsti. Pri
siusiąs tuos batus, ką sušau-’ 
dytas Berija nešiojo.

—Kas tėvui tokį dalyką 
sakė? j

-—Mano frentas Miečislo- 
vas Razgaitis apie tai kal
ba. Jis jau turi ir karunką 
įpie tai parašęs. Ji skam
ba taip:

Jau praėjo ir Kalėdos.
O Maskvoje tikros bėdos:
Vienas kitą bulšiai šaudo.
Net Bimbelė musu rauda.
Bet raudoti jam neverta.
Kad viens kitą draugai kerta.
Ba Malenkovas numato
Jam atsiųsti porą batu.
Pora batų. ką numovė.
Kai I-avrentiją nušovė.
Tai bus dovana, ne tužba.
Už pakarpą vadui službą.
O kas vadui duobę kasa.
Tą palaidot žemėj basą.
Taip Malenkis ir padarė:
Kulką Berijai įvarė.
—Nu. tai Kaip tu, .Maike, 

. ootiojt: Juk čia, rouvr
-iiMu Kad birnba gaus me
rijos batu.-.

—Ne, leve, 
veikiausia fats 
lūs sunaudos.

—Ai bedi u. Maike, kad 
Bimba gaus nagrados. O

Malenkovas 
Berijus ba-

Ore virš musų galvų 
kraičio da ig visokių žmo

nių , adirbtų balionų. Veik 
kiekvienas aerodromas kraš
te dažnai aido balionus j 
oią visokiais sumetimais. 
Balionai siunčiami j padan
ges orui tini. Tokie balionai 
pasiekia 40,000 pėdų aukš
tumą. Jų paprasta akimi 
negalima r. atvti, bet šviesa 
' ’ u ka tais atsimuša ir

nūs (lietuvių Aušrinė ir 
vakarinė žvaigždė), kada ji 
esti žemai padangėje, atro
do lyg ji plauktų ir mirksi 

itaip keistai, kad galima pa
manyti, jog ji keliauja.

Nemažai pranešimų apie 
skraidančias lėkštes ateina 
iš įvairių KAD AR stočių. 
RADAR aparatai turėtų ro
dyti. kas yra aukštai pa
dangėse, bet tobulų aparatų 
nėra ir jie dažnai rodo daik
tus, kurie yra žemėje, bet 
kurių atmosferoje atsimu
šęs atvaizdas patenka į RA-

YR \ IK NOSIES SPORTININKŲ

Sostinėj, prie Įėjimo į senatą, yra pastatytas buvusio pre
zidento Trumano biustas iš balto marmuro. Daugelis 
žmonių mėgsta praeidami pačiupinėti buvusio prezidento 
nosį ir. žinoma, nuo pirštu nosis pajuosta Paveiksle ma
tyti. kaip valytojas nušvarina stovylos nosį. Ji bus švari, 
ko! nosies sportininkai vėl ją paėiupinės savo murzinais 
pirštais.

MARGUMYNAI
Kaip ii Pusės Jardo Pasiūti tais liepos 9 d., kada Nasli-

Apsiaustą—Švarką ir ville, 
Kelnas muo.

Tenn.. žuvo 101 as-

O visgi, kas yra tos p 
skraidančios lėkštės”? Tai-;pasiekia žemę. Visi balio- 

ji, to niekas nežino, nes’r.ai yra dii ami iš plastikos, 
ibejojąma, ar iš viso tokios nuo kui ios saulės spinduliai 
•lėkštes” skrido. Bet Įdo- lengvai at muša. Be pap 

mus yra išaiškintieji piane- rastų oro tyrinėjimo balio- 
rimai. kurie sakė apie keis-nu dažnai leidžiami į pa- 
us ženklus ir keistas apva-‘dangės dideli. 90 pėdų ilgio

SUSIDRAUGAUKI! SU

DA&K BEER
( TA MSI U A L L M )

Gero skonio—ilgų tradicijų—
puikiausias tamsus alus, koks kada yra buvęs! 

dabar gaunamas visur.

Garsaus Jacob Ruppert Bravoro Produktas

C W$J. WFHT KM(KM0(xi* IKI (13 NiT'lT 4U, 11 t

DAR aparatų tinklelį ir žiu-, .
rėtoją suklaidina. Yra pa-į la* ne neturint kas veikti 
sitaikę, kad lakūnai pakilo !,luotas Mausimas. Del jo Prancūzijoje vienas vieš- 
i orą išaiškinti keistus RA- emet Tarybų Sąjungoj bučio savininkas kiekviena- 
DAR aparato rodomus1. dau2 kas lauž-vs ?alvas ir- me kambaryje įvedė be 
’aiktus ore. bet prisiartinuslS2^ huti, dėl nesugebėjimo vandens kranų dar du-nau- 
asirodė, kad tokio daikto-^0 issprętti ir tos gatvelės ju: is vieno tena baitas, o is

Gcrk Vyno, Kiek Tik Nori

is viso nėra.
Aviacijos vadovybė sako, 

kad, pagal kai kurių moks- 
1 i n i n k ų aiškinimą, oro 
sluogsnių temperatūros skir
tumai gimdo keistus vaiz
dus. kurie pasirodo ir RA
DAR aparatų tinkleliuose.

Kiekvienas pranešimas.
įroina* Į/MCJV IVIM nvn narnom

aiškinamas.vadovybę, yra 
Bet dabar aviacijos vadovy
bė reikalauja, kad praneši
mai butų kiek galima tiks- 
esni ir yra net išdirbtas 

Klausimų lapas. į kuri žmo
gus, matęs “skraidančias 
lėkšte*” ar nors vieną “lėkš
tę.” turi duoti atsakymus.

Pasitaiko ir paprastų ap
gavysčių. kada žmonės nori 
pamandravoti ir patys su
galvoja visokių šposų ki- 
riems žmonėms už nosies 
pavedžioti. Dar atsimena
me, kaip vienas barberys su 
savo sėbrais nuskuto bež
džionę ir ją pagavo kaip 
uu'.ybę atkeliavusią iš kitų 
planetų!

Karo aviacijos vadovybė 
sako, kad Amerikoje nei 
oro pajėgos, nei kuri kita 
ginkluotų pajėgų šaka jokių 

:ė’<ščių i padanges nelei
džia ir jokių keistų bandy

mų nedaro. Todėl spėlioji
mai, kad Amerika turi kaž
kokį slaptą ginklą, kurį ji 
nando, neturi jokio pagrin
do.

Tai taip atrodo skraidan- 
ių lėkščių reikalas žiūrint 
ji pro karo aviacijos pra

neteks. Reikalas štai koks. antro raudonas vvnas.
Rusijos bosas 

vas pasakė: byt 
žmonės turi būti 
mai aprūpinti visa

.. . , Kiekvienam kambary via..lalenko- ..KiekvienSi-
po .-emu, tas ^avo tu}lus £>ur_

.’ gundijos tuitas—jos vynas.
laimingi ištisą 

jei jus išgersite lytą 
metą stiklą vyno.”

Šitą mintį savininkui

pakanka-
kuo -

aiškiai nustatė pagai pianą,1-• - - -
Kiek ko turi būti paganini-
ta.

šiai Sovietų Sąjungos mi- 
nisterių tarybos ir komunis
tų partijos nutarimu šiais 
metais turi būti išausta vil
nonės medžiagos apsiaus
tams. švarkams ir kelnėms 
19,100.009 metrų ir pasiū
ta 15 milionų apsiaustų. 12. 
milionu švarku ir 10 milio-P šalto kaip ledas vandens

L'nicu
l.'Mtl

». i *ii » •»
aui

pa-

Mat. jis nustebo, kad vieš
buty nėra šalto kaip ledas 
vandens ir paaiškino sau 
ninkui. kad -Amerikoj kiek
viename viešbučio kambary 
vra trvs kranai: šilto, šalto• v

nu kelnių.
Paskaičiuokite, ką uis 

reiškia. Apsiaustui, švarkui 
ir kelnėms neišeina nė pu
sės metro. o metras tėra tik 
trupučiuką ilgesnis už .jar
dą. Tepamėgina Amerikos 
siuvėjas su puse jardo me
džiagos apvilkti žmogų nuo 
kojų iki galvos! Tai butų 
ligų! Rusijoj*? siuvėjai tu- 
•ės sugebėti padalyti tokius 
stebuklus. Mat. komunis- 
am nieko nėra negalima.

Didžiausios Nelaimės 
Geleži j-.keiiuosc

Per paskutinius 59 metų 
skaičiuojama g e 1 e ž i n k e 1 i u o - 

buvus 39 nelaimingų at- 
mų, kuriuose žuvo

daugiau nei po 59 asmenų. 
Didžiausia tos rūšies nelai
mė įvyko 1917 metais Pran
cūzų Alpėse. Tada žuvo 
600 keleivių. 1919 metais 

mėnesį Lenkijoj
traukinio katastrofoj žuvo 
200 žmonių. Praeitų Kučiu

Kadangi burgundai labai 
šalto vandens nemėgsta, o 
vyno turi kiek reikia, tai 
savininkas ir nutaręs įvesti 
vamzdžius į kiekvieną kam- 
baiį, kuriais tekėtų vynas.

Viešbučio savininkas ti- 
Kisi, kari jo įvesta naujybė 
turės pasisekimo.

nešimą. Dėl neišsiaiškintų- 
u atsitikimų žmonės yra 

laisvi tikėti, kad tai yra in
teligentiškos būtybės iš ki
tų planetų atvykusios pasi
žiūrėti. kaip čia musų že
melėj vargsta ne tokios in
teligentiškos būtybės, vadi- 
rar.ios žmonėmis.

V. P-a».

Brangus Vaistas
Diabetikams, tai yra ser

gantiems cukraus liga, vie
nintelis tikras vaistas—in
sulinas. Tokių vaistų vie
nos uncijos kristalui paga
minti reikalinga 1,500 gal
vijų arba 7,509 kiaulių skil
vio liaukų, iš kurių tie vais
tai gaminami.

šiuo metu iš gyvulių mė
sos mokslininkai jau suge
ba gaminti apie 109 įvairių
vaistu, kuriu iš kitokios me- į ‘
džiagos negalima pagamin
ti.

Motoras Nykštukasdiena tokios nelaimės ivv- *■ * •
ko čechoslovakijoj — ĮSOJ Barzdai skusti aparato 
aukų. Naujojoj Zelandijojįmotoras turi vieną šimtąją 
— '*'s ta* Pa^i<)S di-Įdalį arklio jėgos ir sveria 1
džiausios. Amerikoj di-Hmcijas. Jis pajėgia judin- 
Ižiausia traukinio katastro- ti skutamąjį peiliuką 6.00’) 
a laikoma buvus 1918 me- kartų per minutę.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Vadovas Čižiunas: “Tau
tinis Auklėjimas šeimoje.” 
Tmnipas vadovas lietuviš
kajai šeimai išeivijoje. Iš
leido VLIK’o Lietuvybės Iš
laikymo Tarnyba Vokieti- w 
joje 1953 metais, 220 pusi. 
Kaina nepažymėta.

NAUJA SVEIKATOS KNYGA “BUKITE SVEIKI”
kurią ir iau išleidi) Dr. Steponas Biežis. šioje kny
goje aprašoma suprantama lietuviu kalba svarbieji sveika
tos išlaikymo dosniai: kaip Imti sveiku ir ilga: gyventi.

ši svarbi knyga privalo rastis kiek-.ienoj' iieliniu šei
moje. Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau u/.si 
sakykite. Užsakymus siuskite knygos autoriui: >

’ i»r. S. Biežis, 3211 W. Gtith Įvare. Chicago 2‘.I. iii. 
Telefonas: KEpublir 7-7868.

I
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Naujienos iš Kanados
MONTREAL, QUE. ninku nepriimtiną kun. Bo- 

binui asmenį, klubas neteks 
leidimo veikti. Taip jauKeista Draugystė

Nuo 1907 metų MonUea- lpraeit^e:
vo;l-;u m k v™,,, tąsi ir dabar. 0 dabartinislyje veikia 

Klubas. Jo
K.uoas. jo įteigė jai "jam Pi™"’**’ Gargasas ne 
pridėjo žodi ‘•Neprigulmin- ^“miska. yra net .r s>ų 

" nerS-venes eiluciU autoriui įssireiskęs:
bet audrlA' ‘ ko> * esu pinnininku, 

ir vėjus jis iki šiol įveikė. ,nera pavojaus, kad xs klu- 
kiL und.-.Jbo atimt4 laisnb Įsidėmė

kime ’.
Pora žodžių dėl dipukų

gas." Jis yra 
visokių dienų,

Klube didžiausios audros 
kyla prieš rinkimus. Fra-, 
eityje daug jų buvo, bet to
kių, kaip prieš praėjusius, 
toKių keistų, dar nėra buvę.

Jau nominacijų metu at
vyko susirinkiman kun. Bo- 
binas, išdrožė priešrinkimi
nę kalbą, ragindamas bal
suoti už kandidatus, kui-ie, 
musų akimis žiūrint, ma
žiausiai jam turėtų būti pri
imtini, ypač prisimenant ne
tolimą praeitį, kurią mes 
dar nesame pamiršę.

Grįžkime prie nors praė
jusių rinkimų agitacijos.

I pirmininko vietą buvo 
nominuoti P. Petronis ir se
nasis, dabar perrinktas, 
Gargasas. Jeigu pinnajam, 
Petroniui, nieko kito nega
lėjo užmesti, tai priminė tik 
tiek: “. . . jeigu Petronį iš
rinksite, jis į klubą susives 
visus dipukus.” O Gargasą 
gyrė ir palaikė kun. Bobi- 
nas ir Maskvos pakalikai. 
Tai tikrai keista draugystė. 
\ is dėlto retas dalykas, kad 
katalikai ir komunistai susi
blokuotų.' Bet Montrealio 
DLK Vytauto Klube tas 
i vyko.

Abiejų pusių davatkoms 
susiblokavus, jų kandida
tas, kad ir ne komunistas, 
tapo išrinktas. Čia jau šė-

baimės. Ne visi ir jie yra 
blogi. Tie, kurie nėra di 
deli “ponai,” klube butų 
naudingi. Vienas po kito 
mes senieji šėrininkai iške
liaujame į Mount Royal pa
kalnę, o kas musų vietą už
ims? Reikėtų irgi pagal
voti. Bet tuo klausimu pa
kalbėsime kada nors vėliau.

O daliar, baigdami, pa
prašysime “Keleivio” Tėvą 
su Maikiu atvažiuoti į 
Montrealį išaiškinti katali
kiškų ir bolševikiškų davat
kų draugystę ir klebono 
riiluvės kumpių kilmę.

Tarnas Jack.

SENATORi SMITH GAUNA DOVANĄ

Senatorė Margaret Smith iš Maine valstijos, vienintelė 
moteris Amerikos senate, priima iš prezidento medalį už 
drąsų pasisakymą prieš senatoriaus McUarthy savotiškus 
pasižymėjimus. Dovaną jai skyrė Chi Omega organiza
cija. o prezidentas EisenSower ją Įteikia.

vos tarnai nuolat rašo apie( 
“žydintį” Lietuvoje gyveni
mą, o kai gauni pasiskaityti* 
Vilniuje leidžiamų laikraš-Į 
'ėių, tai ten sužinai, pavyz- 
Jdziui, kad tokiuose Šiau
liuose, kuriuose buvo ir te- 

: bėra didžiuliai avalynės 
'fabrikai, negali krautuvėse 
1 gauti tinkamos avalynės, 
'ypač aulinių batų, negausi 
, pakinktų, vinių ir kitokių 
outinų kasdieninių prekių.

Esama Šiauliuose ir kito
kių trukumų.

faip “surirtipinusi žmo
gumi’ komunistų vyriausy
be tepajėgia kažkur miesto 
pakrašty išlaikyti 30 lovų 
vaitų darželį, bet ten nėra 
tinkamos priežiūros ir sąly
gų normaliam darbui.

mais. Išrinkta ir komisija, džių didelio saliono grindų 
kuri tuo rūpinsis. Pernai pasišokome.
turėjome didelį pasisekimą, Vestuvės
manome, kad ir šiemet pub 
lika bus patenkinta.

WOODHOUSE, ALTA.

Mirė Juozas Svitojus
Gruodžio 16 d. Fort Mac- 

.ead miesto ligoninėj mirė 
Juozas Svitojus, kilęs iš Ža
liukės kaimo, Suvalkų Kal
varijos parapijos. Į Kana
dą buvo atvykęs 1928 mc- 
uiis. Visą laiką a. a. Juo
zas dirbo C. P. R. Co.

Gruodžio 19 d. velionis

Darbo Fronte

Visi Privalo Priklausyti 
Unijoms

New South Wales (viena 
Australijos provincijų, ku
rią valdo socialistai) parla
mentas išleido įstatymą, 
kuris įpareigoja kiekvieną 
uždirbantį per metus ne 
daugiau kaip $4,500, pri
klausyti darbo unijai.

samdytojus 
pusę nusta

tyto mokesčio, o antrą pusę 
moka samdinys.

ir«mo įstaigoj 
‘privalo mokėti

4 Šeimos ir 10 Milionų 
Darbininkų

1952 metais 4 milionierių 
Kiek ten namų pristaty-l šeimos politikos reikalams 

a. sužinome iš to. kad net1 išleido daugiau negu Ame-ta, sužinome iš to, kad net 
gydy tojas negavo mieste likos 
buto ir išsikėlė kitur. Ir tai 
esąs ne vienintelis atsitiki
mas. Taigi, jei jau gydyto-

negu
Federacijos 

10,000,000 narių sudėjo 
tiems reikalams. Tie mi- 
lionieriai yra: Rockefelle

Darbo

ir Kariai Apdrausti
Tarnaujantieji Amerikos 

kariuomenėj laikomi ap
drausti socialinio draudimo 
įstaigoj senatvės pensijai 
nuo $160 uždarbio mėne
siui.

Dabar išmokama ir vien
kartinė mirties pašalpa, jei 
miręs užsieny karys parve
žamas į Ameriką laidoti ir 
jei prašymas išmokėti pa
šalpą via paduotas ne vė
liau kaip per 2 metus nuo 
parvežimo.

Gruodžio 26 d. Barkaus
kų vyliausias sūnūs Alfre 

(das vedė p-lę J. Stark. Į 
montono lietuvių namo sta-,vestuvinius pietus Barkaus- 
tybos komiteto laiškas. Jie rezidencijoje susirinko 
prašo aukų lietuvių namui apje žmonių. Stalai net 
baigti. Jie namus stato jau juį0 nuo valgių ir gėrimų, 
visą vasarą, ir \ asaiio 16 Lietuviai sunešė jaunie- 
svęs jau savoj pastogėj. Tą sjems g^žių, praktiškų do- 
dieną bus ir namo <*tidary-jvangĮįų- Sakau lietuviai 
mas. Bet dar yra daug dar-'nes, nors buvo apie 20 ne- 
bo viduje, o jų ištekliai lietuvių, bet jų dovanėlių 
sisėmė. Nariai vienbalsiai 'nebuvo
nutarė juos paremti, kas jaunjeji

Buvo perskaitytas Ed-:

jas negali surasti buto, tailriai, Du Pontai, Pews ir 
galime įsivaizduoti, kaip’Melionai. Jie politikos rei 
suranda pastogę paprastas} kalams išleido per 1952 me

tus $259,275.žmogus.
Tai tau "milžiniškos 

tybos vaisiai!

Po pietų ir kalbų 
pradingo medausjuos paremti,

auka, kas paskola. Aukas mėnesiui, o mes pasilikę lei- 
rinkti pasisiūlė Bolis \augafjom iajLą įvairiai: šokom, 

vnuouziu z;? »i. vvnvmo ” P’ ^kėnas Calgaryje. dainavom ir alutį gurkšno-
palaidotas vietos ’ katalikų ^0C^’^dinkėL^A^Knčjnt J°m' Taip jaukioJ’ nuotai 

me apylinkėj A. Kucms jkoj suiaukėm net trečiųjų 
kas- Ačiū Barkauskamskapinėse. Laidotuvėse da

lyvavo didelis būrys ne tik

rininkų neapdairumas ir už
simiršimas netolimos ir 
skaudžios praeities.

Kad ir pavėluotai primin
sime draugams šėrinin- 
kams, kas yra buvę.

Ar jau pamiršote tą ne
laimingą bastymąsi po teis
mą, klubo lėšų eikvojimą, 
kada dabartinis pirminin
kas J. Gargasas buvo klu
bui bylą iškėlęs? O už ką? 
Nugi klubas, jį atjausda- 
mas, vasaros atostogų metu 
buvo priėmęs ji dirbti.

Nuo klubo įsisteigimo jo 
patalpose visuomet kaboda
vo Vytis ir DLK Vytau
to paveikslas.
juos pašalino 
triukšmingo 
Vytis tesugrižo 
tą.

Pirmininkas nevykdo vi
suotino susirinkimo priimtų 
nutarimų. O kokių, paklau
site? Ar nėra nutarimų, 
kad tokie ir tokie asmenys 
yra suspenduojami ir klulic 
neturi sprendžiamo balso? 
Ar nėra tokių klubo valdy
boje? Tik prisiminkime!

Ar nepasitaiko klube už
puolimų prieš lietuvius?

Kiek tėko girdėti, senieji 
šėrininkai daugiausia pabi
jojo to, kad išrinkus

sta-
Gcriau 36 Valandos Darbo 

Negu Jokio
Žibalo pramonės darbi-Pirk Degtinės, Gausi Dešros

Miesto žmogui viešos val-i ninku unija gal pasisakys 
gyklos yra labai svarbios.}už 36 valandų darbo savai- 
O kokios jos yra dabar Lie-’tę visiems darbininkams, 
tuvos miestuose pasako ne-jjci dėl gamybos sumažėji- 
jučiomis patys komunistai.*mo reikėtų dalį darbininkų

Štai Vilniaus, kuriame, atleisti. Geriau visiems tu- 
pasak “Vilnį,” “per virių'rėti kiek mažiau darbo, ne- 
liejasi linksmybė,” valgvk-įgu kad dalis visai jo netek- 
lose patiekalų pasirinkimas tų.
labai menkas, maistas že
mos kokybės, patarnavimas 
blogas, reik laukti labai il-j 
gai.

Tas pats ir Kaune. Ir čia

Lewis Žada Duoti Milioną
Nevv Yorko uosto laivų 

krovėjų byla dar nepaaiš
kėja. Rinkimų galutini 

1 duomenys nepaskelbti. Kol 
to nėra, nežinia, katra uni
ja turi teisę darbininkus at
stovauti. Kol tas neaišku, 
ir darbdaviai atsisako kal
bėtis dėl sutarties.

Teigiama, kad angliaka
sių vadas Lewis pažadėjo 
senajai laivų krovėjų unijai 
vieną milioną dolerių, jei 
ji paskelbs streiką, o ji, at
rodo, skelbs streiką, jei vy
riausybės darbo santykių 
komisija nepripažins jai

lietuvių, bet ir kitų tautų! ,po susirinkimo vaišingi už jų malonų priėmimą, o
yeiionies draugų ir pažista-|®eimininkai Barkauskai vi-1 jauniesiems linkiu ilgo ir 

SUS pavaisino ir, susiradę ’liiriiingu V edybinio 
muzikantą, ant naujų, sli- mo.

mų.
A. a. Juozas buvo vien

gungis. Kanadoj, Mont- 
,eal mieste, paliko broli, o 
Amerikoj seserį.

Ilsėkis, Juozai, ramiai 
Kanados žemelėj.

J. Lesionis.

CALGARY, ALTA.

Lietuvių Draugijos 
Susirinkimas

Susirinkome
naujoje rezidencijoje, kūną 
ic patys veik baigia pasi

statyti. Tai puikus, naujn- 
Pirmininkas /iškas namas. Ir draugija 

dabar turi kur susirinkti, 
nebereikia už patalpas mo-

ir tik po 
reikalavimo 
i savo vie- kėti.

^JVCIU-
Kučinskas.

Turtingos šeimininkės ir 
Amerikoj samdo tarnaites, 

vakarais, kada valgyklos bet ne visos jų nori jas ap- 
UŽsidaro, labai sunku kur.drausti socialinio draudimo 
žmoniškai pavalgyti. Bu-’.įtaigoj. Viena tokia Tex-
fetuose (baruose) maža ką!as seimininke 
galima gauti, o be to kaijma su socialinio

d • -r • (teisės atstovauti visus uostoKeik Drausti ir 1 amaites I , , - . , , ,Įdarbininkus derybose su 
darbdaviais.

Amerikoj per metus primel- 
žiama pieno 54 bilionus kvortų. 
Jei tą pieną išpiltume, tai gau
tume 3286 mylių ilgio upę, ku
rios [Jotis yra 40 pėdų ir gylis

pėdų.

SfT*i J VD i 11 v v < i a •

KAS MUMS RAŠOMA
Pcrdaug Dėmesio

Amerik<« spauda iš viso per
daug kreipia dėmesio j tuos 21 
amerikietį, kurie pateko komu
nistu nelaisvėn ir dabar atsisa
ko grįžti i Ameriką. į savo tė
viške. Jie esą apsisprendė pa-

draudimo
kuriuose jų neparduodama; įstaiga nuėjo net iki aukš- x 
dešra, jei neperki degtinės.ĮČiausio teismo, kuris patvir- 

Negeriau ir Šiauliuose, irjtino žemesnių teismų spren- 
Ukmergėj, ir kitur. Dotnu-jdimus, tai yra pripažino
voj užkandinėj tegausi tikjLad tarnaitės turi būti ap-'.tam*. Daug informacijų ir

Laika* užsisakyti “Kelei
vio” kalendorių 1954 me-

Prezidentas Rhec buv° 
smerktas \Vashingtone ir 
buvo grasinta, kad jis bus pa
stumtas į šalį. Tas visas da
lykas, pagaliau, tapo išdailintas 
ir vėl prasidėjo derybos, ku
riom ir dal>ar dar nematyti ga
lo. Gi tuo tarpu komunistams 

prisi-
Į Kaminu zi amerikietį pasilikti, 
tikėdami tuo galėsią pasauliui 
vėl dumti akis—žiūrėkite, ir 
jusų kariai atsisakė grįžti na
mo.

šiandien tiems jaunuoliams 
‘galvos yra sukvaišintos ir 
jiems nieko nepagelbėsi, bet kai 
pasibaigs komedijos, jie padės 
karių uniformas ir darbu gaus 
duoną pelnyti, jiems akys atsi
vers. Ir jiems bus taip. kaip 
anuomet Erno klyno siuvėjams. 
Tada. po pirmojo pasaulinio ka
ro. Izidorius Matjošaitis. Uba- 
revičius ir kiti išvažiavo į Ru
siją. Mes juos labai gražiai 
išlydėjom. Kai jie nuvyko ir 
paragavo komunistinio rojaus 
Maskvoje, bėgo j buržuazinę 
Lietuvą, kad net durnai ruko.

Neilgai truks, kai šitie karei
vėliai. anot to posakio, verks

silikti KinijCFf ir prašyte prašo- . , . •• , , • ... pasisekė apgaules budais
Barkauskų *.'• ka<. 7’ i.08,kalbinti 21

jie gaų daryti ką tik non ko
munistiniam rojuj. Vienas to
kių rašo savo motinai, kad jis 
kasdien ant ledo čiužinėjus, šo-

Susirinkimas ėjo sklan
džiai. Malonu pastebėti 
faktas, kad nariai pradeda 
geriau susivokti susirinki 
muose, rimčiau reikalus 
spręsti. Ir šį kartą vienas 
valdybos narys bandė su
drumsti ramybę, bet jis nu-į 
degė nagus. Nariai daugu
ma balsų pareiškė jam ne
pasitikėjimą ir į valdybą 
neberinko.

Vasario 16 minėti nuta
rėm su vaidinimu ir kito- 

pirmi- kiais meniškais pamargini- 
fi

fiodoeoooosceoccoosoooocooooooeeoeeooooooooeoooeoeoor

kas ir lankąs kino teatrus, ir 
gaunąs sočiai pavalgyti.

•Jei mes nežinotume, kad kas 
metai tūkstančiai kiniečių iš 
bado miršta, tai nors ir abejo
dami. gal tam jaunuoliui tikė
tume. Visas pasaulis žino. kad 
kiniečių valgis—ryžiai pusry
čiams. ryžiai pietums ir ryžiai 
vakarienei. Kai ryžių nebėra, 
tai kiniečiai geriau už kitus su
geba pasigaminti valgio iš žo
lių, šaknų, kirminų ir kitokių 
biaurybių.

Kuomet tūkstančiai kiniečių 
ir šiaurės korėjiečių atsisakė 
grįžti i komunistini rojų. tai 
paliaubų deryljose komunistų 
atstovai pasijuto lyg ant žari- šunį apsikabinę, 
jų. -Jie visai nesitikėjo tokio klaidą jr negrįžo.

iNuo Caro Rublio iki Bolševiku Červonco
rasi Jono K. Kario puošnioje “NE
PRIKLAUSOMOS LIETUVOS PI
NIGAI” knygoje 1915 1941 m. 
Lietuvoj kursavusių įvairių pinigų 
iste riją, numizmatiką ir natūralaus 
dydžio banknotų bei monetų foto 
grafijas.

Reto įdomumo knyga ir pinigu 
albumas vienoje vietoje! Anglų

knygoje daro ją įskaitomą ir nemokan- 
Ir visa tai—tik už 5 dolerius!

Užsisakydami rašykite: J. K. Karys, 45 Park Terrace. 
Bridgeport 4. Conn. (4-4)

pa-
net silkių ir gėrimu.

Naujas ‘Darbas'

'draustos socialinio draudi- skaitymų. Kaina 50 centų.

naujasi
Jame,!

kalba
tiems

santrauka
lietuviškai.

i

antausio ir ttx4ėl pareikalavo, 
kad visus išlaisvins prievarta 
grąžintų. Jungtinių Tautų at 
stovai iš syk griežtai atsisakė 
vartoti prievartą. l>et vėliau tas 
griežtumas ėmė tirpti ir jau 
vieną tarpą atrodė, kad gal ir 
sutiks priverstinai belaisvius 
grąžinti. Matydamas tą. Ko
rėjos prezidentas Rhee atidarė 
koncentracijos stovyklų duris 
ir paleido tuos belaisvius eiti. 
Kur šie nori. Belaisviai, užuot 
bėgę į komunistų rojų. savano
riais stojo i karių eiles ir rei

pervėlu
negalės

ir jiems 
padėti.

A.

kad (>adarė 
Bet jau bus 

niekas nieko

JENK1NS.

/S LIETUVOS

kalavų, kad butų nutraukta pa 
liaubų komedija su komunis-

Šiauliuose Nėra Batų, Vinių

Kai rusai atėjo 1940 me
tais i Lietuvą, jie sakė, kad 
Rusijoje visako yra, nors iš 
jų apdaro, avalynės ir jų

.'"įnesvietiško pirkimo ir siun i-L. • i • i •

Ką tiktai išėjo 
“Darbo” numeris, 
kaip paprastai, yra daug; 
įvairių ir Įdomių straipsnių.'

Petras Gaižutis gražiai 
nušviečia dabartinės repub- 
likonu vvriausvbės, atsidu-i 
rusios bėdoje, “mėginimus 
išpirkti prieš rinkimus pasi
rašytus vekselius. V. Ri
mantas tęsia atsakymą, kas 
bus darytina su kolchozais 
Lietuvai išsilaisvinus: prof.
J. Puzinas duoda gražią 
gintaro istoriją: J. V. Stil- 
sonas supažindina su kelio
mis ryškesnėmis Lietuvių 
Darbininkų Draugijos mi
rusių darbuotojų asmenybė
mis: J. J. apibudina praei- • 
tą rudenį sulaukusio 70 me-11 
tų Dr. P. Grigaičio darbuo 
tę. Be to įvertinamas Lie
tuvių Kongresas, iškeliama 
Kersteno komisijos darbo! ‘ 
reikšmė ir musų pareigos Į Į 
tuo reikalu.

Yra ir daugiau svarbių 
straipsnių. Vieno numerio 
kaina tik 25 centai. “Dar- 1 
bą” galima gauti ir “Kelei
vio” redakcijos. “Darbas” 
reikalingas kiekvienam są
moningam. pažangiam lie
tuviui, norinčiam geriau su
prasti. kas šiandien vyksta 
pasauly. —J- V.

r

Pabandykite užsisakyti bendruomeninį, laisvą nuo bet 
kurios partijos, savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
kuri duoda labai daug visokios informacijos iš visų 
gyvenimo sričių—technikos, mokslo, mono. politikos, 
tikybos, darbo, socialinės srities, visokių išradimų, at
radimų ir naujausių sumanymu bei pastangų, kokias 
tiktai įstengia žmogaus protas ir valia. “Nepriklau
somoje Lietuvoje” jus rasite visa. kas tiktai jus gali 
dominti.
Kaina: Metams Kanadoje $5. Amerikoje $5.50. visur 
kitur—$6. Metinę prenumeratą galima mokėti ir da
limis. Adresas:
Nepriklausoma Lietuva. 7722 George St.. Ville Lasalle, 

Montreal, P. <1., Uanada

PASTABA: Netrukus įx> Naujų Metų bus spausdina
mas tik ką iš Lietmos atbėgusio “N. L.” redaktoriaus 
pažįstamo pasipasakojimas apie
platus ir išsamus.

dabartine Lietuva—-

!^oooceQ<Beocooo9>soooosccor/sos>^scoucososoo<»9eoeeeoooo«i

1

.rimo visokių prekių į na- 
buvo aiškiai supranta-

1: 
I •

JAU ATSPAUSDINTAS IR GALIMA 
UŽSISAKYTI

^Keleivio" Kalendorių 195d Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido 
didelį 10<» jMislapių kalendorių 1954 metams. 
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įdomių informacijų, straipsnių, eilių, lengvų pa
siskaitymu ir ras platu kalendariumą su tautiš- 
kais ir krikščioniškais vardais ir su Įvairiais pa
aiškinimais. kai]) atsirado įvairios šventės ir mi
nėjimai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriais kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 
centu. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti 
šiuo adresu:

tais. kol jie visi 'dus išvyti iš 
Korėjos krašto ir Korėjos kraš-lten teka 
tas bus sujungtas i vieną. į Dabar

kokios “pieno

čionvkščiai

“KELEIVIS”
636 tas t Broadway South Boston 27, Mass.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” kalendorių 1954 me
tams. Daug informacijų ir;«

MasL-x«kaitymu. Kaina 50 centų.; U------- - ----------------------------------------------------------------

upės
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Laiškas iš Lietuvos
Mirusieji Negali Rašyti,

Gyvieji Nenori Laiškų
Musų laikraščio skaityto

ja Alis. V. O. iš Nicholson,
Fa., parašė laišką savo gi
minėms i Lietuvą ir paklau
sė apie jos mirusiojo vyro 
gimines. Gavo atsakvma išį 
giminaites, kuri trumpai iri J 
drūtai praneša, kiek V. O.Į 
giminių yra dar gyvų 
kiek jų žuvo, mirė ar gal

o i ligoni nė j.
Ininkauja 
šiuo metu 
akimis jau 
kad greitu 

Daugiau 
siojo \yro 

: tarpe

Namuose seimi-. 
viena Danute, 

tetai Jūžintai su; 
geriau. Tikime, 
laiku pasveiks, 
iš tamstos miru- 
giminių gyvųjų

ko n 
■i Iš

‘>o>

senai nebėra, tai gal- 
kad apie juos nebėra 
rašyti.
musų šeimos tai visi 

kas esame sveiki ir gy
vi. šeimoje esame 7 žmo-

, . , .nes: tėvelis, mamvtė. duso šiuo tarpu daugiau lais- , • ., . - ... - broliai, dvi seserys ir as.kų nerašyti, nes rasejos sei-Į
ma kur tai keliasi. Kur?,
Giminės nežino. Kodėl?
Giminės nežino. Kodėl ne
rašyti laiškų? Argi rusiš
kas paštas nemoka laiškų 
persiųsti išsikėlusiems žmo
nėms? Giminės nežino, o 
giminaitė Lietuvoje prašo, 
kad laiškas iš Amerikos jos 
šeimos nelankytų. Laiške 
iš Lietuvos skaitome:

yra ištremti i Sibirą ir pra-

Brolis Donatas tarnauja ka
riuomenėj, brolis Kazys ir 
seserys Vitalija ir Genė dar 
mokosi, o aš pati vyriausia 
jau baigiau mokslus ir dir
bu Įstaigoje.

Daugiau apie gimines ne
bėra kas rašyti, nes jų dau
giau nebėra.

Brangioji dėdina, arti
miausiu laiku visa šeima iš
važiuojame iš čia, tai tuo 
pačiu ir mums kol kas laiš
ko nerašykite. Kai mes jau 
busime peisikėlę Į naują 
vietą gyventi, tada tamstai 
vėl parašysime.

Visai tamstos šeimai 
daug. daug linkėjimų nuo 
giminaičių iš Lietuvos. Su
die. bučiuoju visus. Stasė.

Toks laiš1-

na-I- —

Brangioji dėdina!
Nuoširdžiai dėkojame už 

laišką, kuri taip netikėtai 
gavome iš tamtos.

Kadangi tėveliai nebe
jauni. tai ir rašyti gerai ne
beprimato. Aš jų duktė 
Stasė rašau tamtai.

Brangioji dėdina, jus sa
vo laiške klausiate apie mi
rusiojo savo vyro gimines, 
kur jie randasi ir kaip gy
vena.

Pirmiausiai pradėsiu
šakoti apie toliau gyvenan
čius. Dėdė Povilas, jo gy 
venamoji vieta tamstai bu 
vo žinoma, yra miręs dar 
1943 metais. Tai nieko 
nuostabaus, kad iš jo negau
nate laiškų.

Dėdė Petras taip pat jau 
miręs. Kada jis miręs tam
sta, tur būt, žinote. Jo šei
ma gyvena ten pat, kur ir 
anksčiau. Vaikai, Vlada 
ir Jonas, jau vedę ir gyve
na sau atsiskyrę. Petras 
dirba matininku. Prie mo 
tinos liko tik pats jauniau 
sias sūnūs Leonas.

Teta Jūžintą jau senai li
kusi našlė. Augina du vai
kus. Danutę ir Boliuką. Sū
nūs Boliukas tarnauja ka
riuomenėj. Dabartiniu me
tu teta Jūžintą serga. Kaž
kas atsitiko su akimis, guli

KHS ]
vos laiško gavėją nemažai 
stebina. Laiške sako. kad 
‘‘daugiau iš tamstos mirusio

jo vyro giminių gyvųjų tar
pe senai nebėra.'* Kur gi 
jie dingo? Jei mirė, tai 
kodėl neparašyti, vpač jei 
parašė apie mirusius dėdes 
Povilą ir Petrą? Toliau 
laiško rašėja trumpai infor
muoja. kad: "daugiau apie 
gimines nebėra kas rašyti, 
nes jų daugiau nebėra." Ir 
vėl klausimas, kur jie din 
go? Kas su jais atsitiko? ter-:? 
Deja. atsakymų i tokius 
klausimus žmonės likusieji 
Lietuvoje mano protingiau 
nerašyti, kad bolševikiški 
šnipai neimtų dairytis, kas 
čia “infoimuoja užsienius” 
apie “tarybines paslaptis."

TĖVAS SUIMTAS Už ŽMONOS SVirDYMĄ

N't .v\arkietis James Healy, 56 metų. surakintas vedamas į kalėjimą. Policija ji Įtaria 
su plaktuku nužudžius savo žmoną. šalia matosi policininkas su J. Healy 4 metų 
vaikučiu, kuris ęulėjo su molina lovoje, kada tėvas užmušė motiną. Toje tragedijoje 
ir vaikas buvo sužeistas ir turėjo atsigulti Į ligoninę, šeimos tragedijos priežastis 
policija aiškina.

Viena Diena Be Melo

SNAIGĖS
Ar meni tu baltą taką,
Kai diena iš lėto baigės,
L) aplink, kaip baltos puok

štės,
Krito šviesiapukės snaigės?
S te buki i no as buvo takas 
.Sniego puokštėmis nuklotas! 
Jis tolyn, tolyn, viliojo 
Į melsvus beribius plotus.
Baltų snaigių apkaišyti 
Nejučiom abudu ėjom 
Pro pusnynus, pro gėlynus 
Pasipuošusiom alėjom.

Lietu-) Melsvo prieblindžio ukuose 
Lengvapukės skraido 

gės,

mečiai gali būti ir notarais, dauguma moterų kaip tik 
kas kitur neleidžiama. mėgsta pabrėžti, kad jos 

Kalbant apie pietines yra “galvos/’ Tas vyrą er- 
valstijas, reikia paminėti zina, bet moterys to nepai- 
Aiabamą, kur dabar pa-'so. Maža to, po vedybų 
keista valstijos konstitucija moterys duoda valią savo 
ir nutarta panaikinti vieną' nervams, ir dėl smulkmenų
iš kliūčių negrams dalyvau-’kelia dideles scenas. Jos 
ti balsavimuose. Seniau pačios nepajunta, kaip gy- 
Alabamoj buvo pagalvės venimas su jomis vyrui pa- 
mokestis ir kas to mokesčio sidaro ne tik nuobodus, 
nesumokėdavo, tas negalė-’įkyrus, bet ir blogai vei- 
davo balsuoti. Jei kas bu-j kiantis Į nervus. Jeigu vv-
vo užsilikęs 
mokesčiu, tai jis turėdavo 
tuos mokesčius sumokėti už

su pagalvės

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” kalendorių 1S54 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 59 centų.

MĖI.YNAS BEIBĖ JAU SVEIKUTIS

šešių mėnesiu Kathy Cglethorpc buvo gimusi “mėlyna,” 
su širdies liga. Vaikui buvo padaryta širdies opcracija 
John Hopkins ligoninėj, Bahimorėj, ir dabar ji sveika 
ir linksma. Tėvai lanko savo dukrelę, kurios liga sudo
mino daugeli daktaru.

(Tęsinys) ibet nuo to stabdė prisiriši-
—Lik sveika, Liudvika! mas prie kaimynų ir drau- 

tokia, kokią vaizda-'gų, kurie jai buvo malonus 
vausi! Apsirikau, bet ačiū ir geri tada. kai ji buvo tik 
Dangui dar ne pervėlu. neturtinga muzikos rnoky- 
Karti tai pamoka, bet dėl loja. Todėl Helena nupin
to nesigailiu ir dėkoju už ko Streethame vilą ir apsi- 
ją tamstai. įgyveno, nenutolusi nuo bu-

Taip sakydamas, jis sten-.vusių draugu ir kartu pasi- 
gėsi sulaikyti besiveržian-traukusi iš triukšmingo 
čias i akis ašaras. Ilgai miesto. Namus Įrengė dai- 
vaikščiojo gatve, kol nuga- liai. bet paprastai, ir jos gy- 
lėjo susijaudinimą, nes nors venimo būdas nesiskyrė be- 
aiškiai pamatė piktą savo veik nuo ankstyvesnio. Tai 
buvusios sužadėtinės būdą, buvo dėl dviejų priežasčių: 
tačiau nusivylimas buvo di- pirma, Helena buvo kuk- 
delis ir su juo negalėjo iš lauš ir santūraus budo, o 
karto apsiprasti. Kada pir- antra, bijojo, kad Įrengusi 
mas liūdesys praėjo, jis nu- namus su pretenzijom, ne
ėjo vakarieniauti i restora- teks draugų, kurie, kilę iš 
ną “Po Angelu Sargu” ir, paprastos aplinkos, nesi- 
pasiėmęs pundą paliktų jaustų jaukiai perdaug 
mezginių, sėdo Į autobusą puošniuose namuose. Savo 
ir nuvažiavo i Streetham, pelno dali Helena panau- 
kur gyveno Helena Lvle. dodavo labdaringiems tiks- 

□ lams. Veltui kilmingos lor-
Helena buvo mokytojo du žmonos ir tetos, kurios 

duktė. Jos tėvas mokė mo- twėjo .suaugusius sūnūs ir 
kvkloj, i kurią vaikščiojo giminaičius su aukštais ti- 
ir Jurgis. Toj mokykloj,bet menkais turtais, 
kaip ir kitose pradinėse mo- n°»*jo Paimu Heleną savo 
kyklose, mergaitės ir ber- globon. Helena jautė, kad 

Ten už siūlomos globos slepiasi 
kas- kitokie tikslai ir mandagiai, 

dien matydamiesi, pajuto bet griežtai, pasakydavo sa- 
viens kitam nuoširdžią sim- vo ne-
patiją ir draugiškumą. Su Praėjo du metai nuo tos 
laiku Jurgis pradėjo tar- valandos, kai Helena pavel- 
nauti Blane, Noir & Co. dėjo savo dieduko turtus, 
krautuvėje, o Helena pade- Dabar ji buvo 24 metų, au- 
jo tėvui mokinti vaikus. galota, bet dailaus sudėji- 

Kai senis mokytojas nu- ™°’. plaukų ii gilių,
mirė, Helena pradėjo duoti Jį*1 n^kmgų akių.

niukai mokėsi kartu, 
tai Jurgis ir Helena,

ras kantrus, jis kenčia ty
liai. bet jei vyras turi progų 
ir sąlygų, kodėl jam nepa-

daug metų, kad galėtų savo ieškoti laimės su kita mote-
nai’įpilietines teises atgauti. Da-' 

'bar užtenka sumokėti pa-
Kaip alyvų baltos puokštės,’galvės mokesčio už 2 metus 
Kai pavasaris mums baigės..'^3> ir jau galima halsuo-

Putinas

Voterys Teisėjai 
Prisiekusiųjų 

T eismuose
Šiomis dienomis dar vie

noj Amerikos valstijoj mo-
iškovojo sau

Ilgi dar
bo ir skurdo metai suteikė

užsidirbtų sau duoną. Daug rimtumą,
metų praslinko nedatekliuj ^un> dalė pakaukiančią

muzikos pamokas, kad tuorimi, kuri gal bus netiek 
Įkyri ?

Vyro poligamystė, palin
kimas Į daug moterų, nėra ‘ 
Įgimtas dalykas. Tas palin
kimas atsiranda tada, kai 
visuomeninė moralė, lyčių 
tarpusavio santykiai ir ki
tos sąlygos yra tam palan
kus. Jis išnyksta tada, kai 
neturi sąlygų pasitenkinti.

_  _ __ Šiandien arabai vis dar yra
Nesenai Moterų Skyriuje į poligamai ir išlaiko po ke- 

buvo rašyta, kad visi vyraipioliką žmonų (tie, kurie tu-

Moterų
Alabamoj žymiai prisidėjo 
prie to konstitucijos pakei
timo.

.VE/.4UG7 VYRAI 
P0LIGA91AI?

tl. organizacijos

teisę da
lyvauti teismuose prisieku
siųjų teisėjų pareigose. Ai
tas laimėjimas yra didelis, 
aš nenoriu spręsti, bet fak
tas yra, kad moterys visur 
reikalauja sau teisės eiti 
prisiekusiųjų teisėjų parei-
eas lygiai su vyrais.

Georgia valstija dabar iš
leido Įstatymą, kuris Įregis
truoja moteris prisiekusiųjų 
teisėjų pareigoms eiti. Lie
ka dar trys valstijos, Alaba-

South Ca- 
olina. kur moterys neturi 

teisės būti prisiekusiais tei- 
-ėjais, bet ir tose valstijose 
neabejojamai moterys tas 
teises gaus.

Georgia valstijoj mote
rims duodama teisė eiti pri
siekusiųjų teisėjų pareigas, 
bet neužkraunama parei
gos. Jei moterys nori, jos 
gali atsisakyti būti prisie
kusiais teisėjais, ir tokiame 
atsitikime jų negalima pri 
versti tas pareigas eiti, kaip 
tai yra kitose valstijose, kur 
piliečiai ir pilietės yra šau
kiami būti prisiekusiais tei 
sėjais ir tik dėl svarbių 
priežasčių nuo tos pareigos 
gali atsisakyti.

Beje, Georgia valstija yra 
vienintelė valstija Ameri
koje, kur 18 metų jaunikliai 
gali balsuoti renkant Įvai
rius valstijos ir federalinius 
pareigūnus. Georgia tą tei
sę jauniems suteikė tuo 
samprotavimu, kad jeigu 
žmogus gali eiti kariauti už 
savo šąli, tai jis gali eiti ir 
balsuoti. Ten aštuoniolik-

■ d.. 
Ji

r.iississippi ir

esą poligamai, tai yra. kad 
jie negali būti laimingi su 
viena moterimi. Jeigu jie 
ir ištikimi vienai moteriai, 
tai visvier. dairosi i kitas ir, 
jei sąlygos leidžia, tai išti
kimybę sulaužo.

Aš nesu didelė vyrų drau- vTyas 
gė. bet manau, kad vyrai, 
vis dėlto, nėra poligamai. 
Daugumas vyrų nori susi
rasti ir gyventi su viena 
moterimi. Daugumas vyrų 
yra laimingi su viena mo
terimi: daugelis tų, kurie 
kaip drugeliai skrajoja nuo 
vienos moters prie kitos, 
tikrumoje ieško vienos mo
ters. ieško idealo, bet jo ne
rasdami nenori susirišti tik 
su viena moterimi. Tie 
skraiduoliai, kai suranda 
savo idealą, būna jam išti 
kimi ir paklusnus kaip avi 
nėliai.

Daugumas moterų yra 
kaltos, kad vyrai joms yra 
neištikimi ir kad dairosi Į 
kitas. Faktas yra, kad po 
vedybų moterys pasikeičia. 
Dažnai pasikeičia blogon 
pusėn. Kur dingsta po ve
dybų moterų rūpinimasis 
savo išvaizda? Kur jų švel
numas. santūrumas, gera 
nuotaika ir atjautimas? 
Dažna moteris ne tik nebe- 
daboja, kaip ji išrodo, bet 
taip pat nepaiso, ką ir kaip 
ji kalba. Kiekvienas vedęs

Helena buvo
jai buvo pra-

ir malonią.
vos-vos pakako reika- s~c’^one’ ^a’ 

lingiausiem dalykam. Vie- ne>1-a’ ^ad atvyko Juigis su 
ną vakarą, kai liūdna ir nu- mezgimų pavyzdžiais.
vargusi po dienos lekcijų _.pOna Morris pakvies- 
sugrižo namo, ji rado lau- kjt čia, o pundą atiduokit 
kianti advokatą, kuris jai panelei Robinson,—pasakė 
pranešė, kad New Orleane Helena tarnui.
numirė jos diedukas, med- Tarnas išėjo ir po kelių 
vilnės pirklys, ir visą savo minučių Įvedė Jurgi. Hele- 
turtą testamente užrašė jai. na perėjo saliona ji pasi- 
Turtas buvo pusantro milio- tikti ir? paduodama jam 
no frankų vertės. ranką tarė nusijuokus:

Tokiu budu neturtniga
muzikos mokytoja, kuri sa- _ —*^r tai galimas daiktas! 
vo darbu vos nuo skurdo la' tu, Jurgi! Jau du me- 
gynėsi, per vieną dieną pa- tai, kaip gyvenu šioj viloj, 
sidarė paveldėtoja turtų, 0 dar tik pirmą kartą mane 
kurių galėjo pavydėti ne atlankai. Ar taip elgiasi 
viena kilminga ponia. He- £e!'i ir tikri draugai?
Iena buvo 22 metų, kai ga- —Aplinkybės labai pasi- 
vo dieduko turtą. Sunkus keitė, ir manau, kad man 
ankstyvesnis gyvenimas tu- reikėjo taip elgtis, kaip el- 
rėjo jos budui teigiamos giausi iki šiol.—atsakė Jur- 
Įtakos, nes ir gavusi turtus, gis.
ji jo nepamiršo. Ji pasi- —Bet kodėl?—paklausė 
liko tokia pat paprasta ir Helena, sėsdama ant sofos 
neišdidi, kaip anksčiau, ir rodvdama jam šalia sa- 
Helena mėgo kaimą ir butų vęs vietą.
noriai apleidusi Londoną. (Bus daugiau)

»»• almr/izi 
II ~r\V4I 117rl QV. vieniui

n pinigų jom išlaikyti), 
bet jei pasiūlysi kelias žmo
nas europiečiui ar amerikie 
čiui. kuris nuo jaunystės 
Įpratęs žiūrėti Į šeimą tik 
kaip vieno vyro ir vienos 
moters gyvenimą, tai toks 

negalės gyventi su 
keliom žmonom, nejausda
mas sąžinės graužimo, net 
jei Įstatymai leistų daugpa
tystę.

Nemanau, kad moterys 
tikrai yra tokios, kaip ana
me straipsny p. Pakarklie- 
nė sakė: girdi, jos prisiriša 
prie vyro, joms meilė yra 
pareiga, pasiaukojimas ir 
tt. Teoretiškai gal taip yra, 
bet praktiškai moterys tiek 
pat linksta Į svetimu? vyrus, 
kaip vedę vyrai i svetimas 
žmona?. . . . Jos gyvenime 
taip pat ieško malonumo, 
kaip ir vyrai. Ir jos tiek 
pat nuobodžiauja su vienu 
vyru. kaip vyras su viena 
moterim.

—M-lė.

Pasauly yra apie 78 milionai 
automobilių, sunkvežimių ir 
autobusu, tai yra 1 mašina 30 
žmonių: o Amerikoj viena ma
šina yra 3 asmenims.

Amerikoj yra tiek motorinių 
susisiekimo priemonių, kad jo
mis vienu kartu galima per

vežti iš vienos vietos Į kitą ne 
x.i. ..i— jos gyventojus, bet 

ir visos Italijos.
<tik visusvyras žino, kad po vedybų!(,ar prjjrnti‘ 

moteris pradeda “koman-j 
duoti.” Išmintinga moteris' Amerikoj kelių mokesčių per 
“komanduoja” taip, kad metus surenkama apie šešis su 
vyras visai to nejaučia, bet puse bflionų dolerių.

Geros Knygos Visada Reikalingos
BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa

ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. 82.25

BALTARAGIO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragi, 
gražuolę jo dukra Jurga ir šaunu jauniki 
Girdvaini .................................... ............. * 2.50

LIETUVOS ISTORIJA. Par. V. Daugirdaitė-
Sruogienė ................................................. 3.00

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. '.Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu
veikalas ..................................................... 3.00

VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 
knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises 
lenkų okupacijos metu ........................... 85.00
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

KELEIVIS
636 Ea«t Broadway So. Boston, Man.
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Iš Plataus Pasaulio
TURKIJOS AMBASADORIUS

Egiptas išvarė iš savo krašto Turkijos ambasadorių 
Hulusi F. Tugay. įsakė jam kraustytis tuoj pat namo. j 
Ambasadorius išvyko, o Turkija skelbia, kad toks elgesys 
su ambasadorių yra retenybė civilizuotų tautų tarpe J 
Ambasadorius yra vedęs buvusio Egipto karaliaus gimi-‘
naitę ir 
vadus.

jis drįso pakritikuoti Egipto revoliucijos]

SUDANO VYRIAUSYBĖ
Sudano vyriausybę, po nesenai Įvykusių pirmųjų 

krašte parlamento rinkimų, sudarė Išmali EI Ashari, 
daugumos partiojs vadas. Jis yra šalininkas Sudano 
prijungimo prie Egipto ir jo šalininkai parlamente turi 57 
atstovus, prieš 37 opozicijos, kurie reikalauja Sudanui 
nepriklausomybės. Sudano ateitis galutinai spręsis po 
trijų metų.

IRANAS SKUS GALVAS
Irano sostinės Teherano kariškas valdytojas, gene

rolas Teimour Bakhtiar, patvarkė, kad pagauti “neramus 
komunistai,” vyrai ir moterys, butų paleidžiami iš poli
cijos daboklių į laisvę su nuskustomis galvomis, kad 
žmonės žinotų, jog jie yra netvarkingi žmonės. Kaip 
kraštas pasitiks nuskustagalvius maskvinius dar nėra 
žinoma.

AFGANISTANO AERODROMAI
Indijos ministeris Sar Majithis sako, kad Sovietų 

Rusija grasino naudoti Afganistano aerodromus savo ka
ro lėktuvams, jei Pakistanas drįstų pasirašyti karo są
jungą su Turkija ir Iraku, arba jei Amerika imtų duoti 
Pakistanui didesnę karišką pagalbą. Afganistanas yra 
tarp Rusijos ir Pakistano ir visiškai neutrali valstybė.

ISPANIJA NEDUODA VIZŲ
Anglijos Darbo Partijos sekretorius Morgan Phillip> 

skelbia, kad Ispanijos diktatūra atsisakė duoti vizas 
dviems darbiečiams parlamento nariams įvažiuoti į Ispa
niją. M. Phillips sako, kad vizų nedavimas geriausiai 
“liudija apie Ispanijoj viešpataujančias salveras generolo 
Franko diktatūroje.”

UINDSORAI LANKOSI NEW YORKE

V indsoro hercogas su žmona laivu “Queen Mary” atvyko 
i New Y orką, kur jie dažnai svečiuojasi. Buvęs karalius 
daugiausiai laiko praleidžia Bermudos salose, kur šilta ir 
patogu valiūkauti.

___ ___ . . .

Stalino Nepriėmė Peklon

Ieškau Kompanijono
Paieškai! apysenio vyro, rimto ir 

teisingo žmogaus, kurs turi savo 
pragyvenimą ir norėtų gyventi l'ur- 
moje. Graži vieta, visai arti mies
telio <1 blokas). Suinteresuoti ra
šykit: (3-1)

Joe Stock,
I’. O. Bos 62, 
lrons, Mich.

na tenka laukti eilės baus-'J. Kulikauskas, Nearark, N. J.; 
rnę atlikti. Pavargsta juk T. Salaseviėius, Newark, N. J.; 
ir velniai ir jiems reik pa-*4rs. D. Welička, Rumford, 
silsėti. O jei pas mus ilys : v
Sutinąs, ui jis savo klas-'Y- J- ‘t?,“?'’
tmgais kirsmimais sukels en , Bush Cbicago
pnes mane daug velnių ir ni . D Galminas, Merrit Is-_______________ ______
atsisės i mano vietą. Tada na.; Mirs. Mary Kupstas.) BIBLIJOS TYRINĖTOJU 
baigias laisvas peklos gyve-!Eynon, Pa.; Paul Kazlauskas,: GARSINIMAS (7)
nimas! Prasidės čia vai-1 Detroit,
žytinės, dvigubų, trigubų ir Detroit, ] 
kitokių planų vykdymas.* Baltimore
Šito nepajėgs net velniai? Ratine, V 
Stalinas i ve
gėrius, kuriuose kankinsis;, • • r, -. i i go. Ilk; V. Lideikis. Madison,patys velniai. Pritruks vėl-' 
nių. Jis pakeis juos savo

• •HH• a lt <•tllt•I

N Narmont.l
Jos. Lubickas,]

; J. Chapman^
Mrs. B. Matas J

Y •* • 9 J. žičkus,

PASAULIO PABAIGA
JĖZUS aiškino savo mokytojams, 

kad šios gadynės pabaigoje tautos 
pateks į didelio suspaudimo tark?, 
dėl kurio žmonės su baime žiūrės j 
tai, kas turi ateiti ant žemės, šita 
ir panašios Biblijos pranašystės 
kiekvienoje kartoje turėjo daug {ta
kos bažnytiniuose žmonėse, ir iš da
lies taip pat paveikė ir nebažnytinių 
mintyse. Pasekmėse kiekvienas ne
paprastas atsilikimas, toks kaip ka
ras, revoliucija, žemės drebėjimas 
,ar tam panašiai, pakėlė klausimų, 
ar jau ne arti "pasaulio pabaiga?”

Bet dėl klaidingo tradicinio įsiti
kinimo apie tai, k# pasaulio pabai
ga reiškia, nedaug kas tenori rim
tai apsvarstyti tų dalykų; didžiuma 
žmonių stengiasi išmesti tų dalykų 
iš savo minčių pareikšdami ar ki
taip kaip parodydami savo norų: 
“Aš tikiuosi, kad tai neįvyks mano 
dienose.” Ir tasai noras dažniau
siai siekia taip toli, kad visai nebe- 
paisoma laikų ženklų, o tik sako
ma. jog pasaulio pabaiga neateis 
dar už tūkstančių, o gal ir milionų 
metų. Ir kas gali juos kaltinti?

Dėl šito paprasto, bet ne viešo 
paklydimo pasaulio pabaigos klau
simu, visų pirmiausia mes norime 
atkreipti dėmesį į faktų, kad “pa-

Mes Dranešame sk&itvto-?sauli° Pabai^-” aPie kur>4 panames pranešame s k. atlyto ,šaujama Biblijoje, nereiškia sunai- 
jams, kada jų prenumerata kinimą šios tikros planetos, ant ku- 
• . . . , . Tios roes gyvename. Kalbant apiebaigiasi, bet mums U&Ug pačių žemę Šventas Raštas tikrina 
laiko ir išlaidų butų šutau- ka*4f “pasilieka per amžius.”

JCh icago. Ilk; J. Baličas, Chica-

fcendradarbiais, kurie anks 
čiau ar vėliau pateks i pek- hurst,

Wis.; F. Gilius, Pittsburgh, 
Pa.; Mys. J. Rokus. Richmond 

s- Hill. N. Y.; J. Silks, New Ha- 
Y.; Joe Piknikas,

Norite—Tikėkite, Norite— bent šimtinę čekistų, kurie 
Ne {galėtų jam padėti įsiveržti

Į dangų. Deja, jų nėra ir 
tenka vienam pamėginti ten 
patekti.

Priėjo Stalinas dangaus 
vartus ir beldžiasi. Šv. Pet
ras klausia:

—Kas čia?
—Aš, Soso Džugušvili, 

pravoslavų tikybos, įleisk 
mane į dangų.

—O kas už tave garan
tuos?—atsakė šv. Petras.

—Karlas Marksas, Frid
richas Engelsas, Vladimiras 
Leninas,—atsakė Stalinas.

—Gerai, aš juos pakvie
siu.

Kadangi ir danguje visi 
buriasi pagal pažiūras ir 
simpatijas, tai kartu su 
Marksu, Engelsu ir Leninu 
buvo ir Trockis, ir Kame
nevas, ir Rykovas, ii* Zinov-

ARABŲ LYGOJE
Arabų Lygos valstybės sausio 9 d. susirinko posė

džiams Kairo mieste. Egipte. Tarp kitų klausimų Ara
bų Lygos nariai (Egiptas, Jordanija, Lebanonas, Arabi
ja, Irakas ir Jemen) apsvarstysią užimti “neutralią pozi
ciją” Rytų-Vakarų imtynėse ir patarsią arabams lygiai 
žiūrėti į Rytus ir į Vakarus.

BURMA IR ALIEJUS
Viena anglų aliejaus kompanija baigia vesti dery

bas su Burmos vyriausybe dėl eksploatavimo aliejaus 
Burmoje. Derybos jau baigiamos, jos tęsėsi du metus. 
Kurį laiką Burma įtartinai žiurėjo į anglų biznierių inte
resus Burmoje, bet dabar senas įsipykimas jau atslūgo.

Ar Žinote
Ką iki šiol davė republikonų administracija 

Amerikos žmonėms?
Kokios rūšies visuomenininkas yra Dr. Pijus 

Grigaitis?
Kas butų darytina su “kolchozais” išlaisvintoj 

Lietuvoj ?
Ar daug paskiausių ateivių mano grįžti į Lietu

vą išvijus iš ten okupantus?
Kokius sau stato uždavinius Anglijos Darbo 

Partija dabartiniu momentu?
Iš kur ir kaip atsirado “lietuviškas auksas,” kuri 

vadiname gintaru?
Kas buvo dabar jau mirę Stasys Garbačauskas 

ir Mykolas Žvingilas?
Ką veikia kongresmono Kersteno vadovaujama 

komisija Pabaltijo okupacijai ištirti?
Šituos ir daugybę kitų klausimų labai rūpestin
gai gvildena tik ką išėjęs iš spaudos žurnalo 
“Darbas” paskiausias numeris. Kaina 25 centai 
kopija, metinė prenumerata $1. Jau septyni me
tai kaip tą žurnalą leidžia Lietuvių Darbininkų 
Draugija. “Darbas” yra didelio formato, 32 
puslapių, įrištas į gražius viršelius. Užsakymus 
su< pinigais siųskite:
“Darba*,” 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

N.
lą. Tada sudiev laisvamlven, Conn.; M. Wenkus, Elm- 
peklos gyvenimui! TadatDryden, Canada; P. Kavaliaus- 
prasidės tikra pekla. įkas, Cicero. Ilk, ir A. Mills,

Belzebubas įsakė pasaky
ti Stalinui, kad jis eitų kur 
jis nori, nes į peklą jo ne- rasclul 
Įleis. Stalinas mėgino pra
šyti, bet nieko negelbėjo, 
nes Belzebuvo įsakymai 
vykdomi be atsikalbėjimų.
Stalinas vis dar spyrėsi, bet 
velniukai pagavo jį, nuvil
ko tiek toli, kad jis nebega
lėjo rasti kelio atgal.

Taip šiandien Stalino sie
la viena ir klaidžioja pasau
ly nerasdama vietos kur 
sustoti. Nėra baisesnės baus-

Plainville, Conn.
Visiems, atsiuntusiems laik- 

aukų, širdingai dėko
jame.

Laikraščio Administracija.

NELAUK PARAGINIMO

mės už vienatvę ir dar am
žiną!

S. Korolkevičius.

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Musų skaitytojai, atsinau

jindami laikraštį ir užsisakyda
mi 1954 metų kalendorių, pri
siuntė Maikiui su Tėvu dovanų.

Mr. Tuinvla iš Miami. Fla., 
prisiuntė $2.

pyta, jei mielieji skaityto
jai nelauktų pranešimo, 
kad jau laikas mokėti. To
dėl prašome prenumeratą

Dievas skelbia mums, kad jis su
tvėrė žemę kaipo žmogaus namų 
vietų—“Taip sako Viešpats, kurs su
tvėrė dangus; patsai Dievas, kurs 
padarė žemę ir jų įtaisė. . . . Jis ne
sutvėrė ja veltui. Jis padarė jų, 

... . . kad butų gyvenama.” (Iza. 45:18.)
pratęsti nelaukdami jspcji-,Turėtų būti aišku, kad jei žeme butų 
___ |kuriųdien sunaikinta arba tiesiog ug-

* . Į nimi sudeginta.
Visuomet prašome žymė- (Bus daugiau)

ti adrese zoną, jei gyvenate* Panašios literatūros gausite vcl-
aidesniame mieste. Nepa
kanka, pavyzdžiui, rašyti 
Chicago, III., bet reik pri
dėti ir pašto zonos numerį.

Kai keičiate adresą, pra 
šone būtinai aiškiai para-

tui. Kreipkitės:
LITHUANIAN BIBI.E STUDENTS 

ASSOCIATION 
.3444 S. Lituanica Avenue 

Chicago 8, III.

PAIEŠKOJIMAI
Po SI.50 prisiuntė: J. Sirutis, šyti ir senąjį ir naująjį ad- jonas ir Ona Ūseliai paieško savo

Brooklyn, N. Y.; Mrs. E. Ben 
nett, Chicago. III.; J. Bitneris, 
Montreal. Canada, ir J. Mote- 
jaitis, Waukegan, III.

Pn ŠĮ prisiuntė: Mj-s, T. 
Tipshus. Chicago. III.; J. Kli
mavičius, Chicago. III.; Wm. 
Motiejaitis, VVorcester, Mass.; 
R. Valentas, Ville I^a Šalie, 
Canada: J. Matonis, Cleveland, 
Ohio; M. Yuraitis, Ontario, 
Canada; M. Barauskas. Detroit.

resą.
“Keleivio” Administracija.

Kai mirė Leninas, tai jo 
siela nuėjo j peklą. Pake
lėj ji sutiko žydą.

—Vladimirai, Uja sunau, 
kur tu skubi?—paklausė jis 
Lenino.

—Žinoma, į peklą. Į dan
gų manęs neįleis,—atsakė 
Leninas.

—Aš jumis nuvesiu į 
dangų, eik su manim,—pa
siūlė žydas.

Juodu priėjo dangaus 
vartus, žydas įkišo Leniną 
į maišą ii- pasibeldė į var
tus. Atsiliepė apaštalas Pet
ras, kuris, kaip žinoma, įlei
džia į dangų ateinančias 
teisiųjų sielas.

—Kas čia beldžiasi?— 
paklausė jis.

—Moiše * Šmeerson,—at-
ęot-’žį yvAoa Pi-il .-II, oti/ic.-v*— jevas ir Kiti Komunistų va- 
iyk vartus. Aš nonų kai ku,je Stalino buvo nu-
pasakyti. (žudyti. Jie visi kartu atėjo

Kai šv. Petras pravėrė prie dangaus vartų, 
vartus, žydas ,o klausia: Karlas Marksas budamas

—Buk malonus, pasakyk, seniausia paklausj kas „ 
ar Karolis Marksas čia? Įpakvietė.

—čia,—atsakė šv. Pet-. _AŠ, Stalinas,—atsiliepė Mich.; P. Marmokas. So. Bos-
la?, ... . . iDzugašvili. — Manau, kad*tada žydas meta mai- vieta kanu 5U jumi
są. Kuname, kaip sakiau E ku h. kaJd
buvo Leninas, ir sako: lž.ume h. veikti

-Tai pasiimk ir jo sku-.mfe reikalus 
unx ' Kilo toks triukšmas, kad
... ... į sunku buvo ką besuprasti.Atėjo laikas mirti ir Sta-| šaukė. _

lin“i, tu fsXi!“ PoNo
jusi kuri laiką, taip pat su- 
si tiko žydą. Ar tai buvo 
tas pats žydas, kuris nuve
dė į dangų Leniną, ar kitas, 
nežinia, bet šis nė neprakal-

ton. Mass.; Mrs. A. 
Georgetoun, III.; G. Paulukai- 
tis, Montreal, Canada; B. Ka
tilius, Montreal. Canada: F. Yu- 
zenas, Detroit, Mich.; K. Gu
dauskas. E. Chicago. Ind.; Mrs. 
A. Domalekas, Frackville, Pa.; 
J. Buožis, \Yalkerville, Mich., 
ir Mrs. V. Carlson, Miami. F'la.

prisiuntė: F. 
Diglis, Paima, Ohio; J. Stan
gas. Baltimore, Md.; E. Simai-* 
tis. Pittsburgh. Pa.; M. Sinke-a

NEMOKAMAI

pusbrolio Alfonso Zujo (Bėrio), ku
ris 1948 metais išvažiavo iš Vokieti
jos į Anglija ir gyvena Škotijoje. Jis 
pats ar jį žinantieji atsiliepkite ad
resu: <4)

J. Ūselis,
3C8 W. 4th St.,

Pinr.ėginkite visi tie kurie kenčia
te šiuos skausmus: REUMATISKUS, 
RANKŲ IR KOJŲ GĖLIMĄ BEI 
TIRPIMĄ. NEURALGIJĄ, NUO
VARGI, DIEGLIUS. Jeigu jus bran
ginate savo sveikata, tai tuojau at
siųskite savo vardų, pavardę ir ad
resą drauge su šiuo skelbimu, ir ne
mokamai gausite naujai pagerintos 
Deksnio Galingos Mosties. Pavar
toję jų. P° savaitės laiko, jeigu nesi- 
iausite sveikesni, gražinkite mums EndzellS, likusia. Bet mes žinome; tūkstan
čiams padėjo, padės ir jums. Užtik 
rirame pasekmes! (7-4)

DEKEN’S PRODUCTS 
P. O. Box 6«6 

Newark L N. J.

RAMUNĖS

numarinti anksčiau, 
negu aš turėjau mirti ir tuo 
budu perėmei mano nuodė
mes, kuriu buvo pakanka-v’c*1’ Rockford. III.; W. Zawis. 

rvotota; i o Ko Easthampton, Mass.; Vi’iuvai-mai patekti į peklą, o be to 
tu ir savųjų turi nu 
šimtą kartų daugiau

bino Stalino ir butų nuėjęs tu ir ga^ų tul.j mažiausia 
savo keliu, jei pats Stalinas 
nebūtų jo sustabdęs. Tik 
tada žydas paklausė, ko 
jam reikia.

—Nuvesk mane į dangų,
—įsakė Stalinas.

—Ne, drauge Staline.
Aš negaliu ir nenoriu tave 
nuvesti į dangų,—atrėžė žy
das.

—0 kodėl žydas Leniną 
nuvedė?—paklausė Stali
nas.

tis, So. Boston, Mass.; K. Bur
bulis, Chicago. III.; Joe Ado- 

_ . . maitis, Quebec, Canada: L. že-
Trockis, Kamenevas, Ry-konis, Cleveland. Ohio: J.

kovas ir kiti rėkė, kad jis ir 
juos užmušęs ir perėmęs jų 
nuodėmes ir kad jo vieta 
tik pekloj.

—Leninas kas kita. Jis 
mums, žydams, buvo tik
ras tėvas, o jus, ne tik nu
žudėte patys šimtus tūks
tančių žydų išsiuntę juos į 
Birobidžaną, bet leidote ir 
Hitleriui nužudyti kelis mi- 
lionus žydų. Eik sau ir pa
mėgink pats į dangų pakliū
ti,—pasakė žydas ir nuėjo 
savo •keliu.

Stalinas neturėjo jėgos 
priversti žydą nuvesti jį į 
dangų, nes visa jo galybė 
pasibaigė žemėj. Jis labai 
apgailestavo, kad praėjo 
tie laikai, kada į vadų ka
pą guldė jam reikalingus 
žmones. Ag, kaip gera bu
tų dabar turėti Beriją ir

Nusivilko Stalinas į pek
lą. Įėjo jis į prieškambari, 
į kurį susirenka visi naujo
kai. Čia juos paskirsto pa
gal rūšis.

Velniai, sužinoję, kad 
jiems pateko toks didelis 
griešninkas, džiaugdamiesi 
šokinėjo ir kėlė neapsako
mą triukšmą. Jie tą links 
mą žinią nubėgo pranešti 
pačiam Belzebubui.

—Ką?—sušuko Belzebu
bas.—Stalinas nori patekti 
pas mus į peklą? Uždary
kite visas duris ir skyles, 
kad jis kaip nors neįlystų 
Kol čia nėra Stalino, tai 
peklos gyvenimas eina pap 
rastu keliu: mes vykdome 
savo pareigas neskubėdami, 
nes laiko mes turime pa
kankamai, juo labiau, kad 
kiekvienam velniui išeina 
tūkstančiai nuodėmingų sie
lų. Skubėsi ar ne, vis vie

eTT* • 1 • •• •• * * •Ii kultieji teisinasi
Daug tikėjimų, tai katro klausyti. 

Kuomet BibUja buvo paslėpta, tai 
taip buvo. Bet dabar Biblija atida
ryta ? Kuris bėga nuo Dievo žodžio, 
tas pats save žemina. S. P. Ž. 24:8.

Alik Armin (2-4)
3444 Mass. St., Gary, Ind.

Mes gavome dideli 
siuntinį šviežių Ra
munių žiedų iš Hun- 
garijos, ir dabar visi 
turi progos įsigyti 
Ramunių. Hungarijos 
Ramunės yra taip pat 
gerfK«, kaip ir Lietu
vos; jos taip pat 
kvepia medum, turi 
malonų skonį ir jų

arbata yra sveikas, gardus gėrimas. 
Ramunės yra geros skilviui, inks
tams (kidneys), arba jeigu esi nu
vargęs ar sušalęs, tai gerk Ramu
nių arbata, o kada esi piktas ar nu
siminęs. tai irgi gerk Ramunių ar
bata. Prisiųskit mums $2.50, o mes 
atsiųsime visų svarų Ramunių. { 
Kanada $2.75.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mass.

A. L A L I O

Walls, Chicago, III.: J. Pocius, 
Chicago, III.: J. Robinsky. Eli- 
zabeth, N. J.; A. Gumauskas. 
Michigan City. Ind.; A. Peslik. 
Phelps. Wis.; F. Mučins kis. 
Norwood, Mass.; .J. Dagys, Ke- ’ 
norą, Canada; E. Diringis, 
Lewiston. Me.; Mrs. M. Pranc- 
kevich, Johnston City, III.; K. 
Dauginis. Amsterdam, N. Y.; 
Mrs. A. Paulaitis, Delhi. N. Y.; 
M. Michailouich, No. Andover, 
Mass.; A. Stankevičius, Chica
go. III.; S. Malinauskas, Green- 
port, N. Y.: J. Shatt. Perkasie, 
Pa.; A. Jankauskas. Buenos 
Aires. Argentina; Mrs. C. Meš
kauskas, Cleveland, Ohio; N. 
Straukus, Beverlv Shoj-es, Ind.;

ANGLIAKASIU 
ATSIMINIMAI

500 puslapių knyga, kaina tik 
$2. Joje Įdomiai aprašytas ne 
tik anų dienų angliakasių dar
bas ir gyvenimas, bet ir daug 
kitų dalykų. Tikrai nesigailėsi 
knygą pirkęs. Į laišką įdėk $2, 
parašyk aiškiai savo adresą ir 
pasiųsk šiuo adresu: Frank 
Larinskas, 4141—46th Street. 
Long Island City 4, N. Y. 
Gausi minėtą knygą su priedu.

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angližkas ir Angliskai-Lietuviškas

Nauja laida. Kaina $14.00. Lietuvių Kalbos Gra
matika. Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pini

gus siųsti kartu su užsakymu.
DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.

1
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Vietinės Žinios
LDD 21 KUOPOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

KUR EISIME
Šf SEKMADIENI?

IR ORAS NEGALI
VISIEMS ĮTIKTI

Kai aš paklausiu savo pa
žįstamus, kur jie eis šį sek
madienį, visi atsako: “Aiš
ku, į BALF'o banketą, kuris 
bus sekmadienį, sausio 17 
d., Piliečiu Klubo svetai
nėj.”

Kai paklausiu, kodėl jaujavalynės. 
jie ten taip veržiasi, tai 
gaunu atsakymą: Dėl to, 
kad tai bus tikrai

Sako, visi džiaugiasi gra
žiu oru. kokį mes šiemet tu
rime. Bet tai nėra teisybė. 
Kadangi iki šiol nebuvo 
sniego ir maža lietingų die
nų, tai nereikalinga buvo ir 
atatinkamos tokiam 

štai dėl tos
zasties Naugatuek, (’onn.,

Lietuvių Darbininkų Drau- 
'gijos 21 kuopos narių meti
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, sausio 24 d., 3 vai. 
po pietų. Piliečių Draugijos 
patalpose, 368 W. Broad- 
wav, South Bostone.

šiame susirinkime, be ki
tų dalykų, bus rinkimas 
valdybos 1951 metams, to-

nistinės medžiagos linkimo 
reikalu buvo parašyti atski
ri raštai, visiems beturiu 

Dvi Bostono lietuvių pa- mokslo, meno ir visuome- 
šalpinės draugijos, DLKjnės asmenims, kurių pavar

dės prasideda raidėmis A ir 
B ir kurių adresai L. E. Te

buvo prieinami,

DVI DRAUGIJOS 
NUTARĖ LIKVIDUOTIS

Vytauto ir “Balso,” sausio 
pradžioje nutarė likviduo
tis. Vytautinė sausio 4 d. dakcijai 
priėmė tokį nutarimą, o buvo pasiųstos anketos. Li- 
“Balso” draugija sausio 7 tuanistinės medžiagos rin- 
d. padarė panašų nutarimą, kimo talkon savo vietovėse 

. . , .. . i įsijungė ir daugumas L. E.
___................... _____ ......... .. Apte hkvidaetją dar spręs platintojų, kurių darbas mi-
dėl kiekvieno nario pareigai1* .n.UeJl nanV ^su'inkl‘inėtinas su dėkingumu. Ak- 

1 ** >usirinkiman, nes ma1’ a gintinai >us, nu-jluajjos lituanistinės 
spręstas tų draugijų Ilki- <--■-----atvykti

organizacijos veikla daug 
oruiikuo priklauso nuo valdybos 
prie-!sumanumo ir darbštumo.

Valdyba.

mas.
užiagos atsiuntė

s mė
li' L. E.

guminių dirbinių fabrikas 
šaunus j atleido dali darbininkų, ku- 

banketas. Jame juk dai-.rie dirbo guminės avalynės 
nuos solistė Barmienė irjskyriuje. Atleistieji, aišku, 
buvęs Vilniaus operos solis- nesidžiaugia.
tas Liepa, jiems akompa-

skyrių redaktoriai, nemi-
Ir Vytautinė ir “Balso”įnint cia JM specialybės dar- 

Yauinasi, L. E. redak- 
lituanistinei medžiagai

(draugijos likivuojasi dėl 
sumažėjusio narių skai-cŪa

Atleido Prof. Halpcrin čiaus ir dėl sumažėjusio iž- rinkti yra
,do. “Balso” draugija da- 

turi 38 narius ir 2,225 
ižde, o Vytautinė

gelį
Kai
jau

dakcija negalės enciklope
dijoj atžymėti tų lietuvių 
organizacijų ir asmenų, ku
rie nesiteiks žinių apie sa
ve atsiųsti. Tačiau L. E. 
redakcija nuoširdžiai tiki, 
kad geros valios tautiečiai 
jos darbo nesunkins ir visu 
rimtumu į kviečiamą talką 
įsijungs. Medžiagą (ne tik 
straipsnius, bet ir fotografi
jas) prašome siųsti šiuo ad
resu: Lietuvių Enciklopedi
ja, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston 27, Mass.

Lietuvių Enciklopedijos 
Redakcija.

KAS SAVAITE

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Popukariško* R&dio 
Programos

Sekruadianio rytais nuo 11 
iki 12 vai. ii stoties WH1L, 
1450 klc.

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

DR. D. PILKA
Oftao VsUndaa:

ir
I IM « 
T tU t

546 BROADVVAY 
•O. BOSTON. MASS. 

Talafonaa: SOUth Boston 1>SO

nuos muz. Kačinskas. Ak 
tore Gustaitienė parodys! 
savo sugebėjimą žavėti 
publiką gražiu žodžiu, pats 
gubernatorius žada pasaky
ti kalbą, taip pat ir BALF’o 
pirmininkas prof. kan. J. 
Končius.

Vadinasi, savo dvasios 
reikalus galėsime patenkin
ti iki soties.

Bet to maža. Rengėjai 
pasirūpino ir musų kūno 
reikalais. Jie už $2.50 ne 
tik musų dūšią pasotins, bet 
ii’ pilvą. Jie sutelkė geriau
sių Bostone šeimininkių bū
rį tą reikalą išspręsti. Jos 
jau ne kartą posėdžiavo ir 
viską aptarė, kaip ir “ma
žiausia” mėgstančius paval
gy dvti, pasotinti. Pasiteira
vus, ko jos ten turės, tik sei
lės tįsta ir žmogus lauki, 
kad tik greičiau ateitų tas 
sekmadienis.

Nepamiršti ir norintieji 
prieš gavėnią prisišokti. 
Gros geras orkestras, todėl 
bus galima ir šokti kol tik 
kojos pajėgs.

O laiko bus daug. nes 
lankėtas prasideda 5 va
landą.

Jei jau tokie reikalai, tai. 
sakau, gali tikėtų pritrukti, 
nors ir didelė svetainė. At
sarga gėdos nedaro, todėl 
nuėjau į “Keleivį” ir nusi-

Eostono Universitetas at-jbai 
leido prof. Halperin, kuris,' doleriu 

Paskutiniųjų dienų snie- pasak generalinio prokuro tm-j 40 nariu ir apie: Prenumeratoriams baigia-
Brotvnell viešą pareiškimą, du tūkstančius ižde. Imas siuntinėti, tenka viešai

išbandžiusi dau- ... ,
keliu. Tačiau šiandien, i C ’ i -t, - - tas sako, kad greitu laikuL. b. pirmasis tomas , ... . . , . ,5 ... . pokalbiai ir busią daromi,yra atspausJn.ta-i ir,1 ..keturių ’ <ii(lžiųJų..

gas gal jų padėtį pagerins.

Klabins Washingtone
jau senai turi ryšių 
munistų šnipais.

su ko- “Balso” draugija buvo
{skelbti tokius taktus: buvo 
organizacijų, kurios rupes-

pirkau tikėtą, 
čia nepatogu, 
parduoda ir 
Furniturc Co.

šią savaitę Latvrence, 
Lotvell ir Providence teksti
lės darbininkų CIO unijos 
atstovai vyksta i Washing- 
toną klabinti vyriausybės 
pareigūnus vykdyti prezi
dento Eisenhotverio planą, 
pagal kurį daugiau karinių 
užsakymų turėtų būti duo
ta toms sritims, kuriose yra 
daugiau bedarbiu.

Musų Kalendorius
Gaunamas Norwoode>

' Keleivio” 1954 metu ka-Į
lendorių Nonvoode galima 
gauti Dundulis Lunch užei
goje. pas drg. F. Rama
nauską.
St.

Kova su Vaikų Paralyžių

Jei kitiem.- 
tai tikėtus 
Lithuanian 

(328 Broad-

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadwav 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langam*

Visokie Reikmenys Namam* 
Reikmenys Plumberiam*

Visokie Geležies Daiktai

pasimatymo Berlyne turėsi
me dar vienas derybas su 
Maskva dėl atominės ener
gijos tyrinėjimų ir dėl tos 
energijos pritaikymo taikos 
meto tikslams.

Jei Berlyno derybose gir
dėsime propagandos krūvas 
apie Vokietijos suvienijimą.
tai atominėse dervbose bol-j *
šėrikai suks liežuvius, kaip' 
vėjo malūno sparnus, apie: 
reikalą sunaikinti visas ato
mines bombas ir pasirašyti J 
popieriuką, kad tokios bom-; 
bos nebus naudojamos atei
ties kare.

Kas skundėsi, kad nuo
bodu gyventi? Keturi di-j 
dieji duoda nemokamą de-j 
rybų spektakli, tik žiūrėk, 
ir “lauk, ’ kaip Molotovas', 
pasibučiuos su imperialistų' 
ir kapitalistų atstovais.

—J. D.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” kalendorių 1854 me-

įkuita 1916 metais, o Vy 
tautinei jau butų
metų amžiaus. ... jcijų, kurios gerai paruoštą

Atrodo, kad pašalpinių ctrainsni atsiuntė tada. kai

! tingai paruostas žinias at-

Massacnusetts gubernato
rius paskelbė sausio mėnesį 
kovos su vaikų paralyžių 
mėnesiu.
vykdomas
Dimes.” Peniai ta liga su-'kesnių ne’oegalima padeng 
sirgo 35,000. Ja gal butų ti pomirtinių išlaidų ir todėl 
daug daugiau susirgę, jei nariai turi apsidėti arba' 
nebūtų vaitoti nauji geri aukštais nepaprastais mo- 
įspėjantieji vaistai—gam-'kesčiais, arba reikia likvi- 
ma globulin. Peniai tų'duoti draugijas. Kadaise.

• vaistų gavo 237,000 vaikų,1 kai daugelis pašalpinių 
o šiais metais numatoma jų'draugijų jungėsi į Susivie- 
įskiepyti net 2,000,000. Inijimą Lietuvių Amerikoje.

Draugija kovai su ta liga'kai kurios paliko gyventi 
numato šiais metais surink- savarankiškai, bet jos tada

ueję ^j(sįuntė laiku, buvo organiza- 
pam

straipsnį atsiuntė tada, kai
draugijų likimas visų kaitomas buvo jau išspausdin- 
toks pat, n.aip čia paminė-■ buvo tokių, kurios į jo
tųjų dviejų draugijų. Nau- 

Tą mėnesį bus jų narių į jas nebestoją, na- 
vajus “March of'riai sensta, iš paprastų įmo- 

.Įv

1118 \Vashington :ti ir išleisti $26,000.000.

Medicinos Pagalba Tobulėjai
i

Bus Didesni Mokesčiai

Somerville, Salem. Brock-
Bostone 1953

15,065 gimdyvių temirė tikjjorai įspėja, kad greičiausia 
5. Nė vienas kitas maž- teks pakelti nekilnojamo
daug tokio didumo miestas 
negali didžiuotis turįs tokį 
mažą gimdyvių mirtingu
mą.

Mirimų nuo džiovos per- čiui turto vertės 
nai buvo 210. o prieš 10 
metų jų buvo beveik trigu 
bai daugiau.

Kūdikių iki 1 metų am
žiaus pernai temirė 345. ši- 
aj mirimų skaičius taip pat 
kasmet smarkiai mažėja.

Vis tai yra tobulėjančios -

turto mokesčius. Everette 
manoma pakelti $3.15, So- 
meivillėj $5.40, o Beverly 
net $8 kiekvienam tukstan-

Karo Uoste Darbai Sumažės

{Sos-:gydymo pagalbos vaisiai.

Nuo balandžio vidurio iš 
karo uosto bus atleista 1,- 
20O darbininkų, nes, apkar
pius laivyno biudžetą, ten
ka įvairius darbus ir karo

dar-t •uoste mažinti.
v.ay, So. Bosotn). Vakauzų 
srautuvė (53 I St., So. 
ton,, jų turi ir BALF’o 
buotojai.

Taigi, pasimatysime sek
madieni BALF'o bankete 
Piliečių Klube.

Ž-tis.

Mirė Jonas Stankūnas

Gubernatorius Herter i
Siūlo Mažinti Mokesčius MotenJ Klubo Whist Part>

nenumatė, kad jas ateityje 
neturės jaunųjų prieaug- 
liaus, o todėl ir negalės gy
vuoti vien senais ir vis la
biau senstančiais nariais 
pasiremdamos.

kius kvietimus neatsiliepė; 
buvo asmenų, kurie anketas 
tuoj užpildė ir L. E. redak 
cijai grąžino, buvo asmenų, 
kuriuos teko keletą kartų 
raginti, yra tokių, kurie ir 
iki šios dienos į musų laiš
kus nieko neatsako. L. E. 
redakcija lituanistinės me
džiagos jau turi nemažai 
sutelkusi, bet jos rinkimo 
sunkumai dar nesibaigė. Iš
vada aiški: šiame darbe la
bai pageidaujama tiek or
ganizuotosios lietuvių vi
suomenės. tiek atsKirų tau- £
tiečių talka.

Lietuvių Enciklopedijos 
redakcija dar kartą kreipia
si per spaudą į visuomenę 

J ir prašo jos šios enciklope-

Tel. A V 2-4026

/)r. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
N’edėiicmis ir Šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto 
495 Columbia Road 
Arti Upbam’s Coraer 

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY ;
CBAL ĮSTATE * 1NSUBANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-09481m. 17 ORIOLE STRHT 

W«at Resfcnry,
Tel. PArkway 7-0402-M.

Gubematorrus ir 
Rektorius Nesutaria

Gruodžio 28 d. Bostono 
priemiesty mirė Jonas Stan
kūnas, 81 metų, inžinie
riaus Krisčiukaičio uošvis. 
Velionis palike nubudusią 
žmoną. 6 dukteris, 4 žentus 
r supu agronomą, ištremtą 

į Sibirą.

Ne is Toli. bet Retas Svečias

Mus 
lietm iii 
geliuna-

aplankė Brocktono 
darbuotojas K. Jur-

Massachusetts gubernato-' 
rius Herter pasiūlė suma
žinti mokesčius 25G . Tai 
liečia tik valstijos imamą 
nuo uždarbio mokestį, todėl 
mokėtojas sumažinimo be
veik ir nepajus, bet pats pa
siūlymas rinkiminiais me
tais skamba viliojančiai.

Gubernatorius dar siūlė 
duoti balsavimo teisę nuo 
18 metu amžiaus prade
dant. o gubernatorių rinkti 
ne kas 2 metai, kaip dabar, 
bet kas 1 metai, išleisti val
stijos Bonų $300.000,000 
naujiems keliams per 6 me
tus ir $25.000.000 naujai 
psiehininių ligonių ligoni
nei statvti.

Sandaros Moterų Klubas 
sausio (Jan.) 16 d., 8 vai. 
vakaro. Sandaros svetainėj 
rengia whist party. Laimė
tojams bus įteiktos gražios 
dovanos, dalyviai bus pa
vaišinti užkandžiais. Kvie
čiame visus dalyvauti.

Komitetas.

Ir gubernatorius Herter 
ir Harvardo Universiteto 
prezidentas Pusev vra vie-A »
nos nuomonės, kad komu
nistam? negali būti leista 
universitetuose skleisti savo 
mintis, l>et gubernatorius 
mano, kad turi būti tuoj at
leistas kiekvienas, kuris pa- 
sinaurloja konstitucijoj 
penktuoju papildymu, lei
džiančiu atsisakyti liudyti, 
jei juo gali pats save apkal 
tinti. Prezidentas gi mano,
kad vieno atsisakvmo ne- •>
pakanka, reik dar įrodyti, 
kad atsisakiusis tikrai yra 
subversivus, Amerikos pa
matus griaunantis žmogus.

Enciklopedijos 
Redakcijos

Rūpesčiai
Pusvelčiui Gali Dirbti

American Woolen bend
rovės vadovybė par 
kad ji neuždaiylų Winoski. 
Vt.. įmonės, jei jos darbi
ninkai sutiktų dirbti už to
ki atlyginimą, koks
mas pietinėse valstijose.

Pradėdama darbą ir besi
rūpindama sutelkti kodau- 
giausia lituanistinės me
džiagos. Lietuvių Enciklo
pedijoj redakcija kreipėsi 

,į musų visuomenę ir kvietė 
a i taiką toms žiniomsmoka-|;\nktL

dujės medžiagos: lietuvių 
kolonijų istorinių apžvalgų 
(kada kolonija įsisteigė, 
kiek anksčiau ten lietuvių 
gyveno ir Kiek dabar gy
vena, kiek ten yra lietuvių 
parapijų, mokyklų, kultūri
nių ir visuomeninių įstaigų, 
kokios anksčiau buvo ir da
bar tebegyvuoja lietuvių re
liginės, kultūrinės, politinės 
ir visuomeninės organizaci
jos), lietuvių organizacijų 
istorinių aptarimų, atskilų 
lietuvių mokslo, meno, reli 
gijos, politikos, spaudos, 
sporto ir visuomenės veikė
jų biografijų, įvairios litua 
nistinės medžiagos, liečian
čios tiek išeivijos, tiek ne
priklausomos Lietuvos, tiek 
ir tremties lietuvių kultūri
nę, visuomeninę ir kitokią 
veiklą. Artimiausiu laiku 
L. E. redakcija laukia tų 
lietuvių kolonijų, organiza
cijų ir asmenų atsiliepimo, 
kurių pavadinimai ir pavar
dės prasideda raidėmis B, 
C ir č (raidei B nuo žodžių 
Roh abėcėlės tvarka iki 
Bž). Tačiau jau dabar pra
šome siųsti enciklopedinę 
medžiagą abėcėlės tvarka 
ir visoms kitoms raidėms. 
Ryšiams užsimezgus, reika

tams. Daug informacijų ir į 
skaitymų. Kaina 50 centų.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 ik; 
1:00 valandos popiet iš stotie? 
WBET. 1460 klc. Vedėjas: Po

las Lapenas.
Biznio reikalais kreiptis šiu< 

adresu:
PAUL LAPENAS 

119 Wrentham St., IJorchestei 
Tel. CO 5-5564

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-90IS

J)r. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgą*

Vartoj* vėliausios konstrukicijo* 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniu*

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-«
534 BROADWAT,

80. BOSTON, MASS.

RADIO PROGRAMA

Lietuviu Radio programa 
is stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų. veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 Easti 
Broadtvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Išnuomuojamas Butas
Ipr.uomnojarnas bnta? i* 3 kam

bariu- Raita «inka. virtnvč sti “com- 
bination’* pečium. 415.60 per mėne
sį. Kreiptis:

E. Johnson
21 Pixfiri<! St . So. Hn-t.ir 27. M*ss.

T*L SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro i

ISeredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena t

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. SO 8-4149e
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvenam* 
čia jau 20 metų.

Dorchesterio Klubo
Visuotinis Susirinkimas WHIST PARTY

Dorchestery Wbist Party

Spauda tą Lietuvių dingais papildymais mes lai 
Enciklopedijos kreipimąsi‘ku pasinipinsim patys. Ne- 
pakaitotinai atspausdino, turėdama pakartotinai pra- 
Be to. organizacijoms litua- somų duomenų. L. E. re-

Reikalingas Kirpėjas
( Karbcrys)

Porai mėnesiu reikalingas kirpėjas 
(barberys). Dėl sąlygų kreiptis pas 
Leo Silkinį (barbernėj), 783 Main 
St.. Canibrklgv. Mass. f 11

Dorchesterio Amerikos 
Lietu’.iii Piliečių Klubo na
rių visuotinis susirinkimas 
i vyks rausiu 15 d., penkta- 
dieni, 8 vai. vakaro, klu’oo 
patalpose, 1810 Dorchester

Dorchesterio Amerikos 
Lietuviu Piliečių Klubas 
rengia whist party sausioi 

d.. 7 vai. vakaro, savo 
patalpose, 1810 Dorchester

!Ave, Bus gražių dovanų ir 
užkandžių ir visokių įvaire
nybių. Kviečia rišu? atsi
lankyti

Valdyba.

Avė.
Visi

vauti.
nariai prašomi daly-

Valdyba.

SLA 359 kuopa šeštadie- ’ 
nį. sausio 16 d., 7:30 vai. 
vakaro, Dorchesterio Lietu
vių Klubo patalpose, 1810 
Dorchester Avė. rengia žai
dimo vakarą. Gerų dova
nų skiriama laimėtojams. 
Po žaidimų visi bus pavai
šinti. Dorchesterio ir apy
linkės lietuviai kviečiami 
atsilankyti.

Komitetas.

SOUTH BOSTON CAFE
Savininkas VINCAS KAU.'KONIS ir Jo SUNŲR

Sveikina Visus Savo Draugus ir Kostumerhis 
Visada Linksmai Juos Pasitinka

ir

Kas dar nebuvo musų įstaigoje prašome užeiti 
Gėrimų miera nuostabiai didelė; patarnavimas puikus.

256-258 W. Broadvvay South Boston

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

UI $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

FRONIS KONTRIM 
59R Hrnadavav
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-24S3

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpu pirštoms ir 
papirštėrr.s.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosuEo. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kaino. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskan 
295 Siher Street •

South Boston 27, Mas*.

t




